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การวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา และ เพื่อ
ออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนพื ้นฐานการมีส่วนร่ วมของผู้รับปรโยชน์ โดยดาเนินการวิจยั
และพัฒนาหลักสูตรบนฐานการมีส่วนร่ วมของผู้รับประโยชน์แบบประยุกต์พหุวิธีการและพหุลกั ษณะ เก็บรวบรวมข้ อมูล
เชิงคุณภาพด้ วยแบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง ทาการสัมภาษณ์ รายบุคคลและรายกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูล รวมจานวน 42 คน
ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ สู อน ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้ปกครอง และ
ผู้แทนชุมชน ทาการแปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูลเชิงปริ มาณด้ วยเทคนิควิธีการจัดเรี ยงลาดับการ์ ด เทคนิคการ
วิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว และ เทคนิคการวิเคราะห์อรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์ ประกอบกับเทคนิคกลุ่มสมมตินยั
โดยตัวแทนผู้รับประโยชน์ จานวน 10 คน ทาการประเมินความต้ องการจาเป็ น นาข้ อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เนื ้อหา
ข้ อมูลเชิงปริ มาณทาการวิเคราะห์ค่ามัธยมฐาน ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ และ ความถี่ ทาการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้ อมูล เพื่อประมวลเป็ นสารสนเทศจัดทาร่ างหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น นาเสนอให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบปรับปรุง และนาเสนอผู้ให้ บริ การการศึกษาทาการตรวจสอบความเป็ นไปได้ ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะ
ที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นจากชุมชน ประกอบด้ วยคุณลักษณะสาคัญ 3 ประการ
เรี ยงตามลาดับ ได้ แก่ 1) คุณลักษณะผู้ร้ ู หน้ าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อื่น 2) คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความ
แตกต่างทางความคิดความเชื่อ และ 3) คุณลักษณะผู้ร้ ู ทนั สถานการณ์แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม และพบว่า แนวทาง
อรรถประโยชน์รวมสูงสุดในการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นจากชุมชน เป็ นการออกแบบจัด
สันติศึกษาในระดับหลักสูต รร่ วมแบบกิจกรรมรายวิชาโฮมรู ม ในการออกแบบต้ องให้ ความสาคัญมากที่สดุ กับวิธีการ
จัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบน ้าหยด ออกแบบวัตถุประสงค์หลักสูตรแบบมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะ ปลูกฝั งเจต
คติ ท างบวก และ ให้ ค วามรู้ ออกแบบการวัด และประเมิ น คุณ ลัก ษณะผู้เ รี ย นแบบวัด ซ า้ และตัด สิ น ผลพัฒ นาการ
คุณลักษณะผู้เรี ยนตามสภาพจริ ง ด้ วยมุมมองร่วมของครูที่ปรึกษาประจาชั ้น ครูผ้ สู อนรายวิชา ผู้ปกครอง และ เพื่อนร่วม
ชั ้น จากผลการตรวจสอบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่พฒ
ั นาขึ ้นตามแนวทางอรรถประโยชน์รวมสูงสุด
ในการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับโรงเรี ยนดังกล่าว พบว่าหลักสูตรมีแนวโน้ มความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ ในการ
ที่จะนาไปดาเนินการในระดับสถานศึกษา
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The objectives of this research are as follows: (1) to study the characteristics required for the
development of a peace education curriculum in lower secondary schools; and (2) to design a peace
education curriculum on the involvement of beneficiaries in lower secondary schools. In this study, a research
and development methodology were used and applied the pluralism method and pluralism traits. The quality
of the data collected from both individuals and groups and there were forty-two informants, including
educational administrators, supervisors, school administrators, teachers, lower secondary students, guardians
and community representatives. This transformation revealed the quality and the quantity of the data on
research strategies, including card sorting, fault tree analysis and the multi-attribute utility technique, which
consisted of the nominal group technique and the participants were ten needs assessment committees. The
qualitative data used contents analysis and the quantitative data analyzed by median, mean, percentages,
frequency and constructing a draft of the peace education curriculum in lower secondary schools and
completed the revised version after receiving the results of assessed propriety, based on expertise. Then, a
revised version was submitted to the educational sector for a feasibility assessment. The results of this study
found that the characteristics required for the implementation of a peace education curriculum in lower
secondary schools, including the following three priorities: self-accountability, the accountability of others,
open-mindedness and the ability to accept and tolerate the opinions of others, awareness of their situation and
related factors. It was also found that the highest utility to design a peace education curriculum was at the cocurriculum level, such as homeroom and with the necessity to pay the most attention to learning management.
The curriculum had a design aimed to cultivate skills, implant attitudes, and provide knowledge. The behavior
of learners needed repeated assessments and authentic evaluation by the common views of homeroom
teachers, subject teachers, guardians, and classmates. Designing a peace education curriculum based on
the emerging results found that the most feasible method to activate a peace education curriculum was through
educational service by schools.

Keyword : Peace Education Curriculum Development Involvement of Beneficiaries Lower Secondary
Educational
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีไ้ ด้ รับทุนวิจัยการสนับสนุนการวิจัยแผนงานเสริ มสร้ างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่ นใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ ประจาปี 2562
งานวิจัยนีส้ าเร็ จได้ ด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้ รับการสนับสนุนและความกรุ ณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ ดร.
วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
(นิธิบุณยากร) ผู้เป็ นคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ ของผู้วิจัย ตลอดจนได้ รับความอนุเคราะห์ จากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร อาจารย์ ดร.ศรี สมร พุ่มสะอาด อาจารย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา และ อาจารย์ ดร.
ขนิษฐา สาลีหมัด เป็ นคณะกรรมการสอบปริ ญญานิพนธ์ คณาจารย์ ทุกท่านได้ เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้
คาปรึกษาแนะนาการทาวิจยั นีท้ ุกขันตอน
้
อีกทังท
้ าให้ ผ้ วู ิจยั ได้ รับประสบการณ์ในการทางานวิจยั พัฒนาหลักสูตร
และรู้ถึงคุณค่าของงานวิจยั นาไปช่วยให้ การทางานในด้ านการพัฒนาวิจยั และหลักสูตรเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ ให้ ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่ องมือ ได้ แก่ อาจารย์นริ ศ
มณีขาว อาจารย์ ดร.ไพริ นทร์ โชติสกุลรัตน์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ อาจารย์ ดร.พรรณี บุญประกอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริ สรา พึ่งโพธิ์สภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริ ญสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา
ตุลย์ เมธาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มารุ ต พัฒผล คณาจารย์ ทุกท่านได้ เสียสละเวลาอัน มี ค่าในการให้
คาแนะนาและให้ กาลังใจแก่ผ้ วู ิจยั ในการทางานวิจยั และพัฒนาหลักสูตรในครัง้ นี ้
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจาสาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรที่ให้ ความรู้ ให้ การสนับสนุน
ให้ คาแนะนาและให้ กาลังใจตลอดช่วงเวลาที่ผ้ วู ิจยั ทาการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ ูสอน บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรี ยน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และ ผู้อยู่ในชุมชนพื ้นที่วิจยั ที่ให้ ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริ มและ
คอยเอื ้ออานวยความสะดวกตลอดช่วงเวลาที่ผ้ วู ิจยั ปฏิบตั ิการวิจยั ในภาคสนาม
ผู้วิจยั ขอขอบคุณทุกสรรพสิ่ง ได้ พึ่งพิงอิงอาศัยให้ วิถี ให้ ฝึกหัดขัดเกลาความชัว่ ดี ให้ สติไม่ผลีผลามฮุบ
ความรวม ขอขอบคุณจิตวิญญาณที่ม่งุ มัน่ ลมหายใจเลือดเนื ้อฉันคอยเสริ มผล รวมสมมาตรศิลป์ ศาสตร์ สร้ างดุษฎี
นิพนธ์ แลค้ นพบตัวตนบนหนทาง ได้ ผ่านเปลี่ยนเรี ยนปรับกับชีวิต มัน่ เตือนจิตให้ ข้ามพ้ นกิเลสหนา เกียรติยศศักดิ์
เพียงสมมุติดจุ มายา กายวาจาสติร้ ูอยู่พอดี
คุณค่าและประโยชน์อนั เกิดจากงานวิจัยนี ้ ขอพระผู้อภิบาลประทานความสันติแด่บุพการี แห่งตระกูล
นวลนิศาชล ตระกูลประทุมชมภู บูรพคณาจารย์ บุตรหลาน บุคคลอันเป็ นที่รัก สรรพสิ่งทังหลาย
้
และตัวผู้วิจยั ด้ วย
เทอญ
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การธารงรักษาสันติภาพท่ามกลางสถานการณ์ความเป็ นเมืองที่กาลังแผ่ขยายไปพร้ อม
กับการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกสูพ่ ื ้นที่ชนบท เป็ นประเด็นท้ าทายในระดับสังคมโลกและ
สังคมประเทศอย่างยิ่ง ประเทศไทยเป็ นอีกประเทศหนึ่งที่กาลังเผชิญกับสภาพความเป็ นเมืองที่แผ่
ขยายจากเมืองหลวงออกไปสู่พืน้ ที่ชนบทต่างจังหวัดในเขตภาคกลาง ทาให้ สงั คมต่างจังหวัดที่
ห่างไกลความวุ่นวายเร่ งรี บ และวิถีชีวิตผู้คนที่เคยพึ่งพาอาศัยเอื ้อเฟื อ้ เกือ้ กูลและอยู่ร่วมกันด้ วย
ความปกติสุข กาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ วิถีการบริ โภค วิธีการเรี ยนรู้ และ
ความสามารถในการเข้ าถึงสื่อและข้ อมูลอย่างไร้ ขีดจากัดผ่านเครื อข่ายออนไลน์ ทาให้ ผ้ ูคนมี
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันโดยไม่จาเป็ นต้ องรู้ จักตัวตน ปรากฎการณ์ เหล่านี ก้ าลังนาไปสู่ความเป็ น
ปั จเจกชนและแยกส่วนเพิ่มมากขึ ้น (ทัศนีย์ จันอินทร์ . 2550 ; สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ . 2558; อรทั ย ก๊ กผล. 2559; United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, Population Division. 2014; United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, Population Division. 2015) สิ่งเหล่านี ้ เป็ นทังโอกาส
้
ความเสี่ยง
และ ความท้ าทายในการพัฒนาและปกป้องธารงรักษาวิถีการอยู่ร่วมกันด้ วยความปกติสขุ ในสังคม
พืน้ ที่ชนบทต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นความท้ าทายโรงเรี ยนและชุมชนท้ องถิ่น ในการ
ออกแบบพัฒนาหลักสูตรการศึกษา สาหรับบ่มเพาะให้ กลุม่ วัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอยู่ร่วม
ในสังคมอย่างสันติท่ามกลางสถานการณ์ที่กาลังเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนผ่านไปสูส่ งั คมใหม่
นโยบายภาครัฐในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ม่งุ ให้ ความสาคัญกับการแก้ ไข
กลุ่มวัยรุ่นตอนกลางดังเช่นกลุ่มผู้เรี ยนอาชีวศึกษาที่ ใช้ ความรุนแรงยกพวกตีกนั และมุ่งแก้ ปัญหา
สถานการณ์ ความขัดแย้ งการใช้ ความรุ นแรงในบริ บทสังคมเมืองหลวง พืน้ ที่หวั เมือง และ พืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในขณะเดียวกันความจาเป็ นด้ านการเสริ มภูมิค้ มุ กันการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติสาหรับกลุ่มวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อป้องกันการใช้ ความรุ นแรงและธารง
สัง คมสัน ติ ภ าพก่ อ นที่ จ ะเกิ ด ความขัด แย้ ง ควรต้ อ งด าเนิ น การควบคู่กัน ไป เนื่ อ งด้ ว ยการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นช่วงชันสุ
้ ดท้ ายของการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย
ผู้เรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบางส่วนเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรี ยนเดิม บางส่วนเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรี ยนอื่น บางส่วน
เลือกศึกษาต่อในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และ บางส่วนมีความจาเป็ นที่ต้องออกจาก
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การศึก ษาในระบบโรงเรี ย นเพื่ อไปประกอบอาชี พ ในช่วงยุท ธศาสตร์ แผนการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2560-2579 นี ้ กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้ นให้ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
เพิ่มการจัดการเรี ยนรู้และกิจกรรม เพื่อปลูกฝั งกล่อมเกลาสร้ างคนอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสขุ
โดยใช้ แนวทางสันติวิธีบม่ เพาะปลูกฝังสันติภาพลงในผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2556 ; กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 ; สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
2561) ยุทธศาสตร์ ดังกล่าว มุ่งการปลูกฝั งและเสริ มสร้ างพื ้นฐานสันติวิธี เพื่อให้ วยั รุ่ นตอนต้ นที่
กาลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงมีภูมิค้ มุ กันเห็นคุณค่าการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติสขุ ป้องกัน
ไม่ให้ เป็ นผู้ก่อความรุนแรงในสังคม และ ช่วยกันธารงสันติภาพในชาติสืบต่อไป
การด าเนิ น การส าหรั บ โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในพื น้ ที่
ต่างจังหวัดเขตภาคกลาง เพื่อออกแบบพัฒนาหลักสูตรบ่มเพาะให้ กลุ่มวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ หรื อเรี ยกว่าการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ให้ ส อดคล้ อ งตามยุท ธศาสตร์ แ ผนการศึก ษาแห่ ง ชาติ พุท ธศัก ราช 2560-2579 และ
สถานการณ์ ความเป็ นเมืองที่กาลังแผ่ขยาย และนาพากระแสวัฒนธรรมโลกสู่ชุมชนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ชนบทต่างจังหวัดเขตภาคกลางนัน้ จากการศึกษาเอกสารรายงานผลวิจยั ที่เกี่ยวกับหลักสูตร
สันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาภายในประเทศ ตังแต่
้ ปี 2554 ถึง ปั จจุบนั พบว่า การทาวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านมา เป็ นการทาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสันติ
ศึกษาบนฐานโรงเรี ยนในเมืองหลวงที่ ตัง้ อยู่ในบริ บทพืน้ ที่ แวดล้ อมไปด้ วยสถานการณ์ ปัญหา
เยาวชนกระทารุ นแรง แม้ ว่าสานักงานประสานนโยบายการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา ได้
จัดทาหลักสูตรสันติศกึ ษา พุทธศักราช 2551ขึ ้นมานัน้ ในการจัดทาหลักสูตรนี ้ มุ่งหมายให้ โรงเรี ยน
นาสันติศึกษาจากหลักสูตรสันติศึกษาส่วนกลางไปบูรณาการลงในหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็ นเครื่ องมือสันติวิธีในการแก้ ไขความขัดแย้ ง
และสร้ างสันติภาพในบริ บทสถานการณ์ ความไม่สงบในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่พบว่า
โรงเรี ยนมีข้อจากัดการบูรณาการสันติศึกษาจากส่วนกลางลงในโครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษา
และสภาพการออกแบบจัดหลัก สูตรสัน ติศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านมานัน้ พบว่า ท าก าร
ออกแบบจัดหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นแบบรายวิชาเลือก และ ทาการออกแบบ
จัดหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบรายวิชาเพิ่มเติม (อภิรดี ศรี สยาม. 2554;
กิตติศักดิ์ ลักษณา. 2554; ศิริขวัญ ชิณศรี . 2554) เห็นได้ ว่า การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่ผ่านมา ไม่มีการพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นในบริ บทสังคมต่างจังหวัดที่ผ้ คู นดาเนินชีวิตร่ วมกันด้ วยความปกติ สขุ และไม่ปรากฏว่ามี
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การพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาในระดับหลักสูตรโรงเรี ยน แม้ ว่าที่ผ่านมามีการ
ออกแบบจัดหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นแบบรายวิชาเลือก แต่ก็เป็ นการปลูกฝั ง
สันติภาพเฉพาะกับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเท่านัน้ และการจัดหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบรายวิชาเพิ่มเติมนัน้ เป็ นการปลูกฝั งสันติภาพเฉพาะกลุ่มผู้ที่
เลือกเรี ยนสายสังคมเท่านัน้ การจัดสันติศึกษาในแบบรายวิชาเลือกและแบบรายวิชาเพิ่มเติม ไม่
สามารถให้ ก ารบ่ม เพาะสัน ติ ภ าพกับ ผู้เ รี ย นทุก คนที่ อ ยู่ใ นช่ ว งชัน้ เดี ย วกัน ดัง นัน้ การพัฒ นา
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในพื ้นที่ต่างจังหวัดเขตภาคกลาง จึงจาเป็ นต้ องทา
การพัฒนาหลักสูตรสันติศกึ ษาในระดับโรงเรี ยน
การพัฒ นาหลัก สูต รสถานศึก ษาของโรงเรี ย นในประเทศไทย นับ ตัง้ แต่ ป ระกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จนถึงปั จจุบนั มีรายงานผลการวิจยั เกี่ยวกับ
การจัดทาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนในประเทศไทยพบว่า โรงเรี ยนมีความสับสนใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาไม่มีความชัดเจน มีการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จัดทาโครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษา แต่พบว่าวิสัยทัศน์
หลัก สูต รสถานศึก ษา และ คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ ของผู้เรี ยนในหลักสูตรสถานศึกษาไม่
สะท้ อนความต้ องการของชุมชนท้ องถิ่น มีการวางแผนส่งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน แต่พบว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนขาดรายละเอียดแนวปฏิบัติการจัดการ
เรี ยนรู้ ขาดแผนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ขาดหน่วยการเรี ยนรู้ มีการเขียนอธิบายสาระการเรี ยนรู้
ท้ องถิ่นแบบสอดแทรกไว้ ในคาอธิบายรายวิชาพื ้นฐาน แต่พบว่าการอธิบายสาระการเรี ยนรู้ท้องถิ่น
ขาดความชัดเจน และ โรงเรี ยนไม่ค่อยให้ ความสาคัญในการสารวจศึกษาความต้ องการของชุมชน
ท้ องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: ไม่ปรากฏเลขหน้ า; ศิริขวัญ ชิณศรี . 2554: 287-296; กษิรา
วาระรัมย์. 2556: 127; ธัญญ์นภัส วิรัตน์เกษม. 2557: 121-126; รวีวรรณ ต๊ ะถิ่น. 2558: 230-236;
อลิษา สืบสิงห์. 2558: 365; มาเรี ยม นิลพันธุ์; และคนอื่นๆ. 2558: 26-42) สอดคล้ องกับรายงาน
ผลการวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาภายในประเทศที่พบว่า ในการกาหนด
วัตถุประสงค์และเนื ้อหาหลักสูตรสันติศึกษาทังระดั
้ บมัธยมศึกษาตอนต้ น ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และระดับการบูรณาการสันติศึกษาลงในหลักสูตรสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เป็ นการกาหนด
วัต ถุป ระสงค์ แ ละเนื อ้ หาโดยท าการวิเ คราะห์ เ นื อ้ หาจากสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรื อทาการวิเคราะห์จากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องร่ วมกับมุมมองของนักวิชาการ ครู และ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกอบเข้ าด้ วยกัน (อภิรดี ศรี สยาม. 2554; กิตติศกั ดิ์ ลักษณา. 2554; ศิริขวัญ ชิณศรี . 2554)
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แต่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารรั บ ฟั ง เสีย งสะท้ อ นจากครอบครั วชุม ชน เพื่ อ น ามาก าหนดวัต ถุประสงค์ เนื อ้ หา
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
สภาพการณ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน และสภาพการณ์การพัฒนา
หลัก สูตรสันติศึกษาระดับ มัธยมศึกษาดังกล่าว แสดงให้ เห็น ว่าในการจัดทาเอกสารหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดทาเอกสารหลักสูตรรายวิชาสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่ผ่านมา
ไม่มีการสารวจประเมินความต้ องการจาเป็ นของครอบครัว และชุมชนท้ องถิ่น และไม่ได้ มีการเปิ ด
ให้ ครอบครัวและชุมชนท้ องถิ่นเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
รายวิชาสันติศึกษา ทาให้ วิสัยทัศน์ หลักสูตรสถานศึกษา และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
ผู้เรี ยนในหลักสูตรสถานศึกษายังไม่เป็ นที่น่าพอใจและไม่สะท้ อนความต้ องการของชุมชนท้ องถิ่น
แต่ทว่าตามหลักการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาสาหรับโรงเรี ยนของยูเนสโก (UNESCO) นัน้ ให้
ความสาคัญกับการออกแบบหลักสูตรที่ให้ ผ้ รู ับประโยชน์ทกุ ฝ่ ายเข้ ามามีสว่ นร่วม การรับฟั งชุมชน
แสดงมุมมองร่ ว มกันกาหนดความต้ องการจาเป็ นกลั่นกรองข้ อควรระวังปั จจัยเสี่ยง แสวงหา
แนวทางที่เป็ นประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรจากชุมชนท้ องถิ่นอย่างแท้ จริง และร่วมกันพัฒนา
จนหลักสูตรมีความเป็ นไปได้ ที่จะนาไปสู่การปฏิบตั ิหลักสูตรสันติศึกษาของโรงเรี ยน จนเป็ นสันติ
วัฒนธรรม (UNESCO. 2001: 10) สอดคล้ องกับ แนวคิดการประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบ
สมบูรณ์ ที่คานึงถึงการมีส่วนร่ วมของผู้รับประโยชน์ ในการวิเคราะห์จัดลาดับ เพื่อกาหนดความ
ต้ องการจาเป็ น วิเคราะห์สาเหตุ และวิเคราะห์แนวทางเลือก ซึง่ ในแต่ละกิจกรรมประยุกต์ใช้ เทคนิค
วิธีการหลายประเภทตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม ทาให้ สารสนเทศที่ได้ รับช่วยให้ การตัดสินใจมี
น า้ หนัก หลัก ฐานเพี ย งพอ ส าหรั บ การออกแบบวางแผนที่ ต อบสนองความต้ อ งการของผู้รั บ
ประโยชน์ และป้องกันความเสี่ยงต่อความล้ มเหลวในการนาแผนไปปฏิบตั ิ (Witkin; & Altschuld:
1995; Altschuld; & Kumar: 2010; Altschuld; & Watkins: 2014)
จากการศึก ษารายงานการวิจัย ในประเทศไทยที่ เกี่ ยวกับ การประเมิน ความต้ องการ
จาเป็ นแบบสมบูรณ์ (สุวิมล ว่องวาณิช.2548; เนาวรัตน์ คงพ่วง. 2551; พิมพ์ลกั ษณ์ เฮงสมบูรณ์.
2551; ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 2559; จุรีรัตน์ บุญทอง. 2559) การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551; กษิ รา วาระรัมย์. 2556: 127; ธัญญ์ นภัส วิรัตน์เกษม. 2557: 121126; รวีวรรณ ต๊ ะถิ่น. 2558: 230-236; อลิษา สืบสิงห์. 2558: 365; มาเรี ยม นิลพันธุ์; และคนอื่นๆ.
2558: 26-42) และ การจัดทาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา (ศิริขวัญ ชิณศรี . 2554: 287296; อภิรดี ศรี สยาม. 2554; กิตติศกั ดิ์ ลักษณา. 2554) พบว่า มีการนากระบวนการประเมินความ
ต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ไปใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะครู พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครู และ
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พัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับนักเรี ยนออทิสติก แต่ไม่พบว่ามีการประยุกต์ใช้ การประเมินความ
ต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ และแนวทางหลักการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับโรงเรี ยนของ
ยูเนสโก (UESCO) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
และพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับ โรงเรี ยนบนฐานการมีส่วนร่ วม
ของผู้รับประโยชน์ และด้ วยสภาพการณ์การพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับโรงเรี ยน มีข้ อจากัด
ในการบูรณาการสันติศกึ ษาจากส่วนกลางลงในโครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษา และโรงเรี ยนไม่ได้
มีการเปิ ดให้ ครอบครัวและชุมชนท้ องถิ่นเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลัก สูต รรายวิ ช าสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษา จนท าให้ ป ระสบปั ญ หาการก าหนด วิ สัยทัศน์
หลัก สูต รสถานศึก ษา และคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ ข องผู้เรี ยนในหลักสูต รสถานศึกษา ไม่
สะท้ อนความต้ องการของชุมชนท้ องถิ่น ดังนัน้ ในการพัฒนาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรั บโรงเรี ยนในพืน้ ที่ต่างจังหวัดเขตภาคกลาง จึงต้ องทาการสารวจประเมินความ
ต้ องการจาเป็ นในชุมชนท้ องถิ่นอย่างแท้ จริ งให้ ครบสมบูรณ์ และเปิ ดให้ ผ้ ูรับประโยชน์ในชุมชน
ท้ องถิ่นได้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน ให้
เป็ นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติที่มีความหมายถึงความสันติใน
บริ บทสังคมท้ องถิ่น และมีความเป็ นไปได้ ที่จะนาไปสู่การปฏิบตั ิ หลักสูตรสันติศึกษาของโรงเรี ยน
จนเป็ นสันติวฒ
ั นธรรม
จากสภาพการณ์ ไหลบ่าของกระแสวัฒนธรรมโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงผู้คนในสังคม
ชนบทต่างจังหวัดไปสูค่ วามเป็ นปั จเจกชนดังกล่าวข้ างต้ น ประกอบกับสภาพข้ อจากัดในการบูรณา
การสันติศึกษาจากส่วนกลางลงในโครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษา สภาพการจัดหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นแบบรายวิชาเลือกไม่สามารถปลูกฝังผู้เรี ยนทุกชันเรี
้ ยน การจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาไม่ให้ ความสาคัญกับการ
สารวจความต้ องการของชุมชนท้ องถิ่น ไม่ ได้ มีการเปิ ดให้ ครอบครัวและชุมชนท้ องถิ่นเข้ ามามีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และ สภาพหลักสูตรสถานศึกษาไม่ตอบสนองความต้ องการของชุมชน
ท้ องถิ่น ดังนัน้ ในการพัฒนาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยนในพื ้นที่
ต่างจัง หวัดเขตภาคกลาง จึง จาเป็ น ต้ องทาการพัฒนาหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นบนพื ้นฐานการมีส่วนร่ วมของผู้รับประโยชน์ โดยมุ่ง ผู้รับประโยชน์ ในชุมชนท้ องถิ่นมีส่วน
ร่ วมทาความเข้ าใจร่ วมกันวินิจฉัยกลัน่ กรองความต้ องการจาเป็ นข้ อควรระวังปั จจัยเสี่ยง แสวงหา
แนวทางที่เป็ นประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรจากชุมชนท้ องถิ่นอย่างแท้ จริ ง ร่วมกันตรวจสอบ
และพัฒนาจนหลักสูตรมีความเป็ นไปได้ ที่จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิหลักสูตรสันติศกึ ษาของโรงเรี ยนจน
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เป็ นสันติวฒ
ั นธรรม และ เพื่อให้ หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับโรงเรี ยนใน
พื ้นที่ต่างจังหวัดเขตภาคกลางตอบสนองความต้ อ งการชุมชนท้ องถิ่นอย่างแท้ จริ ง ในการพัฒนา
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นนี ้ จึงเริ่ มจากทาการวิจยั โรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจา
จังหวัดแห่งหนึง่ ในเขตภาคกลางเพื่อเป็ นกรณีศกึ ษา และดานินการวิจยั ตามแบบแผนการวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตรบนฐานการมีสว่ นร่วมของผู้รับประโยชน์ เป็ นการพัฒนาแนวปฏิบตั ิในการวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตร เพื่ อ ให้ โรงเรี ยนและผู้วิจัย ได้ เรี ยนรู้ ยุทธวิธีเทคนิควิธีในกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยนที่
พัฒนาขึน้ มานี ้ จะเป็ นแบบแผนให้ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นใช้ ปฏิบัติบริ การสันติ
ศึกษา และเสริ มสร้ างคุณลักษณะผู้เรี ยนให้ เป็ น ผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นที่สามารถดารงชีวิต ท่ามกลางการเผชิญหน้ ากับความเปลี่ยนแปลงและดารงตนอยู่ร่วมใน
ทุกสังคมกับผู้อื่นได้ อย่างสันติ ตอบสนองตามความต้ องการของผู้รับประโยชน์ในชุมชนท้ องถิ่น
และก่อให้ เกิดประโยชน์ทงในระดั
ั้
บบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสันติภาพระดับโลกต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจยั
ในการวิจยั นี ้ผู้วิจยั ตั ้งความมุ่งหมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
2. เพื่อออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น บนพื ้นฐานการมีสว่ น
ร่วมของผู้รับประโยชน์
คาถามการวิจยั
1. คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ น
อย่างไร
1.1 ภาพลัก ษณะปั จ จุบัน ลักษณะการประพฤติ ต นของผู้เ รี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น เป็ นอย่างไร
1.2 คุณลักษณะที่จาเป็ นของวัยรุ่ นผู้เรี ยนตอนต้ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่าง
สันติ ควรเป็ นอย่างไร
1.3 ทาไมต้ องพัฒนาคุณลักษณะจาเป็ นของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติให้ เกิดกับ
ผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของสถานศึกษา เป็ นอย่างไร
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2.1 ภาพปั จจุบนั หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของสถานศึกษาจัด
หลักสูตร เนื ้อหา กิจกรรม วิธีการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร
2.2 แนวทางการออกแบบหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ของ
สถานศึก ษา ควรจัด หลัก สูต ร เนื อ้ หา กิ จ กรรม วิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู้ การวัด และประเมิ น ผล
คุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร
2.3 ความเหมาะสมความเป็ น ไปได้ ข องหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษา
ตอนต้ น เป็ นอย่างไร
ความสาคัญของการวิจัย
การศึกษาวิจยั นี ้มีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ ดังนี ้
1. เป็ นการรวบรวมองค์ความรู้ความหมายของสันติในบริบทชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด
ภาพปั จจุบัน ลัก ษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่ เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่น
ต่างจังหวัด และ แนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรั บ
โรงเรี ยนบนฐานการมีส่วนร่ วมของผู้รับประโยชน์ เป็ นผลให้ ได้ สารสนเทศสาหรับเป็ นทิศทางการ
พัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่มีความเหมาะสมกับสถานศึกษา/โรงเรี ยน
ในบริ บทชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ กบั สถานศึกษาอื่น
ต่อไป
2. ได้ หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่พฒ
ั นามาจากการมีส่วนร่ วม
ของผู้รับประโยชน์ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ซึง่ การพัฒนาบนฐานการร่วมของทุกภาคส่วนจะนา
หลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั ิจนเกิดเป็ นสันติวฒ
ั นธรรม
3. เป็ นการสร้ างความก้ าวหน้ าในศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ด้ วยยุทธวิธี
การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรบนฐานการมีส่วนร่ วมของผู้รับประโยชน์ แบบประยุกต์พหุวิธีการพหุ
ลักษณะในขัน้ ตอนวิจัย นักวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสามารถนาไปใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรให้
สนองตอบตามความต้ องการของสัง คม สถานศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนา
หลักสูตรสันติศกึ ษาสาหรับสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐานช่วงชันอื
้ ่นๆ ที่สนองตอบความต้ องการจาเป็ นของสังคมในเขตพื ้นที่บริการการศึกษาต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
5.1 ขอบเขตเนือ้ หาการวิจัย คือ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาเหตุปัญหา และแนวทางการออกแบบ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
5.2 ขอบเขตพื ้นที่ในการศึกษา คือ โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาในระบบ และ เปิ ดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น โดยยึดแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
5.2.1 การกาหนดพื ้นที่วิจยั ผู้วิจยั นาแนวการพัฒนาหลักสูตรของริ ต้า; เจมส์; และโม
นิก้า (Rita; James; & Monica. 2011) ที่ให้ ความสาคัญในการพัฒนาหลักสูตรโดยคานึงถึงปั จจัย
สถานการณ์ โครงสร้ างทางสัง คมและปั จจัยทางเพศ และ แนวคิดของกัลตุง (Galtung. 1967;
Galtung. 2009) ที่ให้ ความสาคัญกับความร่ วมมือในการพัฒนาสันติศึกษา นามาพิจารณาวาง
เงื่ อนไขเกณฑ์ คัดเลือกโรงเรี ย นเพื่อเป็ น กรณี ศึกษา (Case Study) โดยพิจารณาการให้ ความ
ร่วมมือของโรงเรี ยนที่อนุญาตให้ เข้ าไปศึกษาวิจยั เป็ นพื ้นฐานและเงื่อนไขสาคัญสาหรับการพัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา รวมทังผู
้ ้ วิจัยได้ คานึงถึงกรอบระยะเวลาและงบประมาณการวิจยั และ เพื่อ
เป็ นการปกป้องผู้ให้ ข้อมูลและผู้เกี่ยวข้ องทุกคน ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ ชื่อจังหวัด ชื่ออาเภอ ชื่อ
โรงเรี ยน ชื่อบุคคลเป็ นชื่อสมมติทงสิ
ั ้ ้น โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรี ยน (Case Study) เพื่อ
เป็ นสนามวิจยั ตามเงื่อนไข ดังนี ้ ข้ อ 1) เป็ นโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
โดยยึดแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ข้ อ 2) เป็ นโรงเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาประจาจังหวัด ที่ตงอยู
ั ้ ่พื ้นที่บริ บทสังคมที่ผ้ คู นดาเนินชีวิตร่วมกันด้ วยความปกติ
สุข ข้ อ 3) เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ เปิ ดรั บผู้เรี ยนทัง้ ชายและหญิ ง และ ข้ อ 4) เป็ นโรงเรี ยนที่มี
วิสยั ทัศน์ในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ อยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ และ เปิ ดให้ ชมุ ชนเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.2.2 สนามวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาจังหวัดแห่งหนึ่งในเขตภาค
กลาง มีผ้ เู รี ยนทังชายและหญิ
้
ง รวมจานวน 2,501-3,000 คน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
สันติ (peace) หมายถึง สงบ นิ่ง เงียบ ไม่วนุ่ วาย ความสุข ความพอดี และ ความมัน่ คง
สันติศึกษา (peace education) หมายถึง กระบวนการจัดการสอน ความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ น าผู้เ รี ย นไปสู่พ ฤติ ก รรมการอยู่ร่ วมในสัง คมอย่ างผู้มีส ติ มี ส มาธิ มี ค วามสบายใจ มี
สัมพันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน และ มีความมัน่ คงปลอดภัย
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หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (peace education curriculum in
lower secondary) หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดแนวการปฏิบตั ิในการจัดการศึกษาระดับ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นบนฐานการมีสว่ นร่วมของผู้รับประโยชน์ เพื่อปลูกฝังผู้เรี ยนให้ อยู่ร่วม
ในสังคมอย่างผู้มีสติ มีสมาธิ มีความสบายใจ มีสมั พันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มี
อยู่มีกิน และ มีความมัน่ คงปลอดภัย
คุ ณ ลั ก ษณะที่ จ าเป็ นของผู้ ส าเร็ จ หลั ก สู ต รสั น ติ ศึ ก ษา (learning outcomes of
graduated peace education curriculum) หมายถึ ง เป้ า หมายในการปลูก ฝั ง ทัก ษะ เจตคติ
ทางบวก และ ความรู้ ส าหรั บ การอยู่ ร่ ว มในสัง คมอย่ า งผู้ มี ส ติ มี ส มาธิ มี ค วามสบายใจ มี
สัมพันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน และ มีความมัน่ คงปลอดภัย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ที่จบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นเป็ นผู้มีคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างผู้มีสติ มีสมาธิ มีความสบายใจ มีสมั พันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน
และ มีความมัน่ คงปลอดภัย ประกอบด้ วยคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี ้
1. คุณลักษณะผู้ร้ ู หน้ าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น คือ เป็ นผู้สานึกรู้บทบาท
หน้ าที่ สิทธิ ความรับ ผิดชอบ ปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อตนเองและปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อผู้อื่น ด้ วยความซื่อสัตย์
มัธยัสถ์
2. คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรั บความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ คือ เป็ นผู้มี
สัมมาคารวะ เปิ ดใจทาเข้ าใจในความแตกต่างหลากหลาย ใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่คนรอบข้ าง และ มี
ความกตัญญูกตเวที
3. คุณลักษณะผู้ร้ ู ทนั สถานการณ์แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม คือ เป็ นผู้รับรู้ อารมณ์
ความรู้สกึ ความต้ องการของตนเองและผู้อยู่รอบข้ าง รู้สถานะครอบครัวของตนเอง ระงับอารมณ์
ของตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ยวั่ กระทบ และ รู้ทนั รู้ปอ้ งกันสิ่งเสพติด
ผู้ รั บ ประโยชน์ หมายถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลทางตรงและทางอ้ อ มจากการให้ บ ริ ก ารจัด
การศึกษาและหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ประกอบด้ วย
ผู้เ รี ย น หมายถึ ง ผู้ไ ด้ รั บ การบริ ก ารจากสถานศึก ษาซึ่ง ผู้เ รี ย นก าลัง ศึก ษาอยู่ใน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
สถานศึกษา/โรงเรี ยน หมายถึง ผู้ให้ บริ การแหล่งจัดการศึกษาซึง่ ให้ บริ การเตรี ยมการ
หลักสูตรและจัดการเรี ยนการสอนสาหรับการศึกษาในระบบ ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้ วยสถานที่
และบุคคลากร ได้ แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
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ชุมชน/สังคม หมายถึง ผู้ได้ รับผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้เรี ยนหรื อคุณลักษณะ
ผู้สาเร็ จการศึกษาของสถานศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชนที่ทางราชการส่วนท้ องที่และ
ส่วนท้ องถิ่นแต่งตั ้งให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ในท้ องที่และท้ องถิ่นของจังหวัด

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหลักสูตรสันติ
ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น บนพื น้ ฐานการมี ส่ว นร่ ว มของผู้รั บ ประโยชน์ มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับสันติศกึ ษา
1.1 ความหมายของสันติศกึ ษา
1.2 คาสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสันติศกึ ษา
1.3 สันติภาพ และการจัดการศึกษา
1.4 ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับสันติศกึ ษา
1.5 ความมุ่งหมายของสันติศกึ ษาในการพัฒนาคุณลักษณะเด็กและเยาวชน
1.6 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสันติศกึ ษาสาหรับโรงเรี ยน
1.7 แนวการจัดหลักสูตรและการสอนสันติศกึ ษา
1.8 รายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
2. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนต้ น
2.1 พัฒนาการด้ านร่างกาย
2.2 พัฒนาการด้ านจิตใจ
2.3 พัฒนาการด้ านสังคม
2.4 พัฒนาการด้ านการรู้คิด
2.5 พัฒนาการและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
2.6 รายงานการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทารุนแรงของวัยรุ่น
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์
3.1 ความหมายของการประเมินความต้ องการจาเป็ น
3.2 ความสาคัญของการวิจยั การประเมินความต้ องการจาเป็ น
3.3 การจัดประเภทของความต้ องการจาเป็ น
3.4 เทคนิคการวิจยั ประเมินความต้ องการจาเป็ น
3.5 บทบาทหน้ าที่ของนักประเมิน
3.6 รายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความต้ องการจาเป็ นของสันติศึกษา
ระดับสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. แนวคิดเกี่ยวกับสันติศึกษา
1.1 ความหมายของสันติศึกษา
คาว่า “สันติ” ตามการอธิ บายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช
2554 กล่าวว่า คาว่า “สันติ” ตรงกับคาว่า “สนฺติ” ในภาษาบาลี เป็ นรากของคาว่า “สันติภาพ ”
เป็ นคานาม มีความหมายว่า ความสงบ
คาว่า “ศึกษา” ตามการอธิบายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช
2554 กล่าวว่า คาว่า “ศึกษา” ตรงกับคาว่า “ศิกฺษา” ในภาษาสันสกฤต และตรงกับคาว่า “สิกฺขา”
ในภาษาบาลี เป็ นคานาม มีความหมายว่า การเล่าเรี ยน ฝึ กฝน และอบรม
คาว่า “ศึกษาศาสตร์ ” (Education) ตามการอธิบายของวิจิตร ศรี สอ้ าน (2525: 2-4)
กล่ า วว่ า “ศึ ก ษาศาสตร์ ” (Education) มี วิ วัฒ นาการมาจาก “วิ ช าครู ” (Pedagogy) หรื อ “คุรุ
ศาสตร์ ” มีขอบข่ายเนื ้อหาสาระแคบๆ เน้ นเรื่ องวิธีสอนและการฝึ กปฏิบตั ิในเกิดทักษะในการสอน
เป็ นสาคัญ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมและบทบาทของโรงเรี ยนและครูเปลี่ยนแปลง
ไป เนื อ้ หาสาระกระบวนการเรี ยนการสอนมี ความซับซ้ อนมากขึน้ การเตรี ยมบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรี ยนเปลี่ยนแปลงไปมีขอบข่ายกว้ างมากขึน้ “วิชาครู ” (Pedagogy) หรื อ “คุรุ
ศาสตร์ ” จึงเปลี่ยนสภาพมาเป็ น “วิชาการศึกษา” (Education)
คาว่า “สันติศกึ ษา” ตามมุมมองของประชุมสุข อาชวอารุง (2529: 224) และ ไพฑูรย์
สินลารัตน์ (2529: 238-241) และ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2530: 194-207) กล่าวว่า “สันติศึกษา” มี
ที่มาจาก “สันติวิทยา” หรื อ “สันติศาสตร์ ” รวมเข้ ากับ “คุรุศาสตร์ ”
สันติวิทยา สันติศาสตร์ + คุรุศาสตร์ = สันติศกึ ษา
(Peace Studies, Peace Sciences + Educational = Peace Education)
“สันติวิทยา สันติศาสตร์ (Peace Studies, Peace Sciences)” เป็ นเนื ้อหาความรู้
เกี่ยวกับสันติภาพ
“คุรุศาสตร์ (Educational)” เป็ นการฝึ กหัดหรื อกระบวนการเรี ยนการสอนที่จะ
พัฒนาให้ เกิดความเจริญงอกงาม
โดยนิ ย ามว่า สัน ติ ศึก ษา (Peace Education) เป็ น กระบวนการจัด การสอน การ
ฝึ กฝน ปลูกฝั งบ่มเพาะสันติภาพ บนฐานความรู้ ทักษะ เจตคติ นาไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ค่านิยม อันจะทาให้ เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่เข้ าใจสาเหตุ วิธีแก้ ไขความขัดแย้ ง ป้องกันความ
รุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้ าง และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม โดยสันติวิธี สร้ างเงื่อนไข
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การนาไปสู่สนั ติภาพ ภายในตน ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
(Fountain. 1999: 1; Reardon. 1999: 6; UNESCO. 2005: 9-10; ชาญชัย สุข โกศล. 2551: 4-5;
Novarro-Castro; & Nario-Galace. 2010: 27-28; Deck. 2010; ประชุ ม สุ ข อาชวอ ารุ ง . 2529;
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). 2556: 2)
ในการวิจัยนี ้ สันติศึกษา (Peace Education) คือ กระบวนการสอน ความรู้ ทักษะ
เจตคติ และคุณค่าพื ้นฐานที่จาเป็ นเบื ้องต้ น นาไปสูก่ ารพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
1.2 คาสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสันติศกึ ษา
ในการวิจยั และการเรี ยนรู้สนั ติศกึ ษาจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้และศึกษาคาสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ ความขัดแย้ ง ความรุนแรง สันติวิธี และสันติภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาทาความเข้ าใจ
สันติภาพกับความขัดแย้ งควบคู่ไปพร้ อมกัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พุทธศักราช
2554 อธิบายความหมายคาสาคัญไว้ ดังนี ้
“ความขัดแย้ ง” เป็ นคานาม คาว่า “ขัดแย้ ง” เป็ นคากิริยา ตรงกับคาว่า “conflict”
ในภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า ไม่ลงรอยกัน
“ความรุ น แรง” เป็ นค านาม ค าว่ า “รุ น แรง” เป็ นค าวิ เ ศษณ์ ตรงกั บ ค าว่ า
“violence” ในภาษาอังกฤษ มีความหมายว่าหนักมาก แรงมาก เกินปกติ
“สั น ติ วิ ธี ” เป็ นค านาม ตรงกั บ ค าว่ า “Peaceful Means, Nonviolence ” ใน
ภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า วิธีที่จะก่อให้ เกิดความสงบ
“สัน ติ ภ าพ” เป็ น ค านาม มี ร ากศัพ ท์ ม าจากค าว่ า “สัน ติ ” ตรงกับ ค าบาลี ว่ า
“สนฺติ” คาสันสกฤตคือ “ศานฺติ” คาภาษาอังกฤษคือ “Peace” หรื อ “peacefulness” หรื อ “pacific”
ในภาษาโรมั น ใช้ ค าว่ า “Pax” ค าในภาษาละติ น คื อ “Pacem อ่ า นว่ า เพอ-แช-เมอะ”
คาในภาษาเยอรมัน คือ “Frieden อ่านว่า ฟิ นเดิ่น” คาในภาษาตุรกี คือ “Sulh อ่านว่า สุลท” คาใน
ภาษาจีนใช้ คาว่า “和平 อ่านว่า เหอผิง ” และ คาในภาษาอารบิคใช้ คาว่า “ سالمอ่านว่า สลาม”
(จัน ทบุ รี น ฤนาถ, พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระ. 2537; ราชบัณ ฑิ ต สถาน. 2554: ออนไลน์ ;
Google: Online) ซึ่งทุกภาษาที่กล่าวมานัน้ ให้ ความหมายว่า “ความสงบ ความราบคาบ ความ
เยือกเย็น นิพพาน การหยุด สมมาตร สมดุล พอเพียง สันติภาพ” และการจะนาความหมายเหล่านี ้
ไปใช้ ต้องพิจารณา”สถานการณ์” และ "บริบท" ที่กาลังกล่าวถึงสันติ ในส่วนมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านสันติภาพกล่าวถึงคาว่า “สันติภาพ” สามารถสรุปเป็ นนิยามได้ 2 มิติ (ประชุมสุข อาชวอารุง.
2529: 215; Galtung. 1967: 12-13; Reardon. 1999: 6-7; Johnson; & Johnson. 2011: 224)
ดังนี ้
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มิติแรก สันติภาพทางบวก (Positive peace) เป็ นการอยู่ในสภาพของการอยู่
ดีกินดี มีความสุข สุขภาพดี สาราญใจ และมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับเศรษฐกิจ สังคมยุติธรรม มี
เสรี ภ าพในการแสดงออก การสร้ างสรรค์ สนับ สนุ น ให้ ค นทุ ก ระดับ เจริ ญ งอกงาม มี ร ะบบ
นิเวศวิทยาที่สมดุล และมีการปกป้องโครงสร้ างความรุนแรง ความหิวโหย
มิติที่สอง สันติภาพทางลบ (Negative peace) เป็ นการขาดจากสงครามหรื อ
ความรุ นแรง ความขัดแย้ ง ภัยคุกคามชีวิต การล่มสลายของสังคม ความแตกแยก การกดขี่ การ
เอารัดเอาเปรี ยบ ความยากจน ความไม่ยตุ ิธรรม ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ทังในระดั
้
บจุลภาคและ
ระดับมหภาค
นอกจากนี ้ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ านสัน ติ ภ าพ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งกับสัน ติ ภ าพได้
จ าแนกประเภทและระดับ ของสัน ติ ภ าพไว้ ห ลากหลาย (ประชุม สุข อาชวอ ารุ ง . 2529: 216;
Galtung. 1967: 55; UNESCO. 2001: 10-11; Novarro-Castro; & Nario-Galace. 2010: 21)
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์สงั เคราะห์และสรุปได้ 4 แนวคิด ดังนี ้
แนวคิดที่หนึ่ง จาแนกประเภทสันติภาพตามลักษณะพื ้นฐาน แบ่งเป็ น 2 ระดับ
ได้ แก่ ระดับปั จเจก (Individual level) และระดับกลุม่ (Group level)
แนวคิ ด ที่ ส อง จ าแนกประเภทสัน ติ ภ าพตามคุ ณ สมบัติ แ ละความสัม พัน ธ์
แบ่งเป็ น 2 ระดับ ได้ แก่ สันติภาพระดับภายใน (Intra level) และ สันติภาพระดับระหว่างสองสิ่ง
(Inter level)
แนวคิดที่สาม จาแนกประเภทสันติภาพตามขอบเขต แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
สันติภาพระดับบุคคล (Personal level) สันติภาพระดับประเทศ (National level) และ สันติภาพ
ระดับโลก (Global level)
แนวคิดที่สี่ จาแนกประเภทสันติภาพตามแหล่งที่มาของสันติ แบ่งเป็ น 3 ระดับ
ได้ แก่ สันติภาพระดับภายในบุคคล (Inner Peace) สันติภาพระดับสังคม (Social Peace) และ
สันติภาพระดับธรรมชาติ (Peace with Nature)
ผู้วิจยั เปรี ยบเทียบสถานะของสันติภาพกับสถานะของความขัดแย้ งเป็ นส่วนผกผันต่อ
กัน กล่าวคือ ถ้ าสถานะของความขัดแย้ งไม่ว่าจะเป็ นบริ บทภายในหรื อภายนอกใช้ ความรุ นแรง
ระดับสูงสุดนัน่ หมายถึงสถานะของสันติภาพอยู่ในระดับต่าสุดหรื อขาดซึง่ สันติภาพโดยสิ ้นเชิง
1.3 สันติภาพและการจัดการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับสันติภาพและการจัดการศึกษากล่าวถึง
จุดมุ่งหมายและวิวฒ
ั นาการของสันติภาพและการจัดการศึกษา มีสาระสาคัญดังนี ้
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การศึกษาเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือในการฝึ กฝนพัฒนาให้ มนุษย์เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มนุษย์ทุกคนและทุกชีวิตปรารถนาที่จะอยู่อย่างสงบในสังคมแห่งสันติภาพ การจัดการศึกษาจึง
มิใช่เพียงแค่การถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับขันพื
้ ้นฐาน
เบื ้องต้ นที่ต้องเตรี ยมเด็กและเยาวชนเพื่อสังคมปั จจุบนั และอนาคต หลักการและเป้าหมายการจัด
การศึก ษาขององค์ การสหประชาชาติ (UN) องค์ การศึกษา วิท ยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรื อยูเนสโก (UNESCO) องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) (กระทรวงต่างประเทศ กรม
องค์ ก ารระหว่า งประเทศ. ออนไลน์ ; องค์ ก รยูนิ เ ซฟ ประเทศไทย. ออนไลน์ ; UNICEF. 1999;
UNESCO. 2014)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 และ แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2560-2579 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560) กาหนดไปในทิศทางเดียวกัน ให้ การจัดการศึกษาเป็ น
ต้ นทุนทางปั ญญาที่สาคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในประกอบอาชีพ และ
การดารงชีวิตร่ วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างเป็ นสุข ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ของโลกในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด และคนทุกคนมีโอกาสเข้ าถึงโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ
สาหรับการพัฒนาวิถีชีวิตที่ยงั่ ยืน
การเคลื่ อ นไหวสัน ติ ภ าพในสัง คม ยุ ค เริ่ ม ต้ น ย้ อ นกลับ ไปในศตวรรษที่ 19 นั ก
การศึกษาหัวก้ าวหน้ าปลุกระดมสังคมให้ เรี ยนรู้ภยั สงคราม ต่อต้ านการสร้ างอาวุธ การเกิดขึ ้นของ
องค์กรสันติภาพท้ องถิ่นในยุโรป และขยายไปสูส่ หรัฐ สถาบันวิจยั เริ่ มมีการเคลื่อนไหวทางการวิจยั
สัน ติ ภ าพ หรื อ peace research มี ก ารปฏิ บัติ ง านวิ จัย อย่ า งเข้ ม แข็ ง ซึ่ ง แท้ จ ริ ง แล้ ว งานวิ จัย
สัน ติภาพ คือ การปฏิบัติสัน ติภาพอย่างสัน ติ และท าวิจัยสัน ติภาพไปพร้ อมๆ กัน การปฏิบัติ
สันติภาพผ่านการศึกษาเรี ยนรู้ จากการค้ นคว้ าในกิจกรรมเหล่านัน้ จึงเกิดเป็ นโปรแกรมสันติศกึ ษา
หรื อ peace education program ปั ญหาที่พบในโรงเรี ยนทัว่ ไปและโรงเรี ยนของรัฐ คือระยะเวลา
ในการทาวิจยั และการปฏิบตั ิสนั ติภาพผ่านกระบวนการจัดการศึกษาต้ องใช้ เวลานาน สาหรับการ
ปรับธรรมเนียมเก่าและการเปิ ดรั บการดาเนินการสันติศกึ ษาอย่างจริ งจังทังโรงเรี
้
ยน โปรแกรมการ
วิจยั กับสันติศกึ ษาทาการวิจยั ทังวิ
้ ธีการและสาเหตุที่จะเปลี่ยนผู้คนให้ ปฏิบตั ิอย่างสันติ หรื อสาเหตุ
การปฏิบตั ิอย่างไม่สนั ติ การสื่อสารทางการวิจัยมีนัยสาคัญกับรู ปแบบใหม่ของสันติศึกษาที่จะ
สามารถขับเคลื่อนไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงสังคมและสถานการณ์โลกต่อไป การเชื่อมต่อระหว่างการ
วิจยั สันติภาพและสันติศกึ ษาจะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างสันติในสังคม ในยุคเริ่มแรกของการจัดสันติ
ศึกษา เป็ น การจัดการศึก ษาเพื่ อการส่ง เสริ มความเข้ าใจอัน ดีระหว่างประเทศ (international
studies) พลเมืองโลก ความร่ วมมือในสันติภาพโลก การจัดหลักสูตรที่พยายามขจัดรากเหง้ าของ
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ความขัดแย้ งด้ วยจิตวิทยาเด็กและเยาวชน ส่งเสริ มสมรรถนะเด็กในชุมชนตามที่ชมุ ชนพึงประสงค์
สารวจลักษณะวิธีการของเด็กในการป้องกัน โต้ ตอบ และ แก้ ไขความขัดแย้ ง สันติศึกษาในยุค 80
ครอบคลุมการจัดการระหว่างประเทศ พลโลก ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ความปลอดภัย การพัฒนา
ความเข้ าใจในพฤติกรรมความรุ นแรง ความเข้ าใจระหว่างวัฒนธรรม เคารพต่อชีวิต และการยุติ
ความรุนแรง แนวคิดสันติภาพนาไปสู่ความยุติธรรมทางสังคม หลักสูตรเน้ นการใส่ใจค่านิยมหลัก
ในโรงเรี ยน ใช้ วิธีสอนแบบร่ วมมื อ ประชาธิปไตย สานึกคุณธรรม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในยุค 90 แนวคิ ด กลุ่ม มนุษ ย์ นิ ย มได้ เ ข้ า มาในขอบเขตของสัน ติ ศึก ษา สัน ติ ศึก ษากลายเป็ น
การศึกษาเพื่อความอยู่รอด การเยียวยาบาดแผลของเด็กจากวัฒนธรรมความรุนแรง การจัดสอน
เน้ นทักษะการประนีประนอม ทักษะการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งอย่างสร้ างสรรค์ การจัดการความ
ลาเอียง การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม การศึกษาเพื่อการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง ทักษะการ
สื่อสารขันพื
้ ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการอยู่รอดของโลกหลังนวยุค ส่งเสริ มการสอนเจตคติ และเสนอ
ให้ โรงเรี ยนเปลี่ยนหลักสูตรจากการแข่งขันเป็ นการใส่ใจทักษะในประเทศ สาหรับปลายศตวรรษที่
20 สันติศกึ ษาพยายามส่งแนวคิดความปลอดภัยในระบบนิเวศการเคารพในความสัมพันธ์โลกและ
ธรรมชาติ จัดการสอนเกี่ยวกับปทัสถานสังคม ได้ แก่ เพศ ลัทธิ เชือ้ ชาติ ความอดทนอดกลันต่
้ อ
ความแตกต่าง ชนกลุ่มน้ อย สิทธิมนุษยชน สันติวิธี การสอนคุณค่าของบุ คคล การให้ เกียรติผ้ อู ื่น
ความใจกว้ าง การหยัง่ รู้ใส่ใจ ความยุติธรรม ความปรารถนาดี พันธะสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้ อม
นักเรี ยนที่จบหลักสูตรนีไ้ ด้ รับแนวคิดทฤษฎีอัน ตรายของความรุ น แรงและความเป็ นไปได้ ของ
สันติภาพ และปฏิบตั ิทกั ษะเกี่ยวกับการดารงชีวิตโดยปราศจากความรุนแรง และในต้ นศตวรรษที่
21 ลักษณะหลักสูตรสันติศึกษาจะส่งเสริ มการเคารพตนเอง การยอมรับในจิตวิญญาณร่ วมกัน
และการให้ เกียรติ การขจัดอคติและสร้ างความเข้ าใจ ความใส่ใจ และทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ ทัง้ นีใ้ นการพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษา นักการศึกษาให้ ความสาคัญกับพฤติ กรรมความ
รุนแรงของเด็กและเยาวชน (Harris. 2001: 2-6; Harris. 2008: 1-6; Galtung. 2008: 1)
จากแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการศึกษาดังกล่าวข้ างต้ น สะท้ อนให้ เห็นว่า
การจัดการศึกษาเป็ นกระบวนการสาคัญที่จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างสันติในการอยู่ร่วมกันของทุก
ชีวิตในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก ผู้วิจยั นาแนวคิดดังกล่าวไปใช้ ในการสร้ างข้ อคาถามสาหรับ
ส ารวจภาพลัก ษณะปั จ จุบัน การประพฤติ ต นของผู้เ รี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้ อง และ แนวทางเลือกสาหรับการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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1.4 ปรัชญาและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับสันติศึกษา
รากฐานของสัน ติ ภ าพอยู่บ นปรั ช ญาความเชื่ อ ที่ ห ลากหลาย แต่ มี จุด มุ่ง หมาย
ปลายทางเดียวกันเพื่อให้ เกิดสันติภาพโลก การจัดสันติศึกษาจึงอยู่บนพื ้นฐานความหลากหลาย
ของปรั ชญาความเชื่อ ในการวิจัยนีย้ ึดหลักปรั ชญาสันติภาพ (Philosophy of peace) ปรั ช ญา
การศึกษาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ทฤษฎีความขัดแย้ งของ โจฮัน กัลตุง ทฤษฎีความ
รุ นแรงของ โจฮัน กัลตุง ทฤษฎีสนั ติภาพของ โจฮัน กัลตุง ทฤษฎีสนั ติศึกษาของ เบ็ตตี ้ เรี ยร์ ดอน
และทฤษฎีสนั ติศึกษาของ เอียน ฮาร์ ริส มาเป็ นหลักการและแนวทางพื ้นฐานสาหรับการวิจัย มี
สาระสาคัญดังต่อไปนี ้
1.4.1 ปรั ชญาสันติภาพ (Philosophy of peace) มุ่งมั่นที่จะหาทางป้องกันไม่ให้
เกิ ด ความขัด แย้ ง ถ้ า ความขัด แย้ ง เกิ ด ขึ น้ ก็ พ ยายามหาวิ ธี แ ก้ ไ ขความขัด แย้ ง ด้ ว ยสัน ติ วิ ธี ให้
ความสาคัญและคานึงถึงธรรมชาติของมนุษย์ (ประชุมสุข อาชวอารุ ง . 2529: 217; Pual. 2005:
477-504; เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์. 2554: 7-10) โดยเชื่อว่า
ก. มนุษย์ทกุ คนสามารถรับรู้และเข้ าใจในความแตกต่างหลากหลายของกันและ
กันได้ แต่การยอมรับกันและกันไม่ควรมาจากการถูกบังคับให้ ยอมรับ
ข. การได้ ความคุ้มครองสิทธิ ไม่ควรลิดรอนสิทธิของผู้อื่น
ค. มนุษย์พงึ กระทาต่อกันในสถานะมนุษย์ด้วยกัน
ง. ความชอบธรรมเป็ นสิ่งที่แตกต่าง หรื ออยู่ในวัฒนธรรมที่ตา่ งไป
จ. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินและการแลกเปลี่ยนเท่าเทียม
กัน
ฉ. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ รับการต้ อนรับอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็
ตาม
ช. มนุษย์ทกุ คนมีสิทธิที่ควรจะปกป้องรักษามนุษย์จากความรุนแรง
ซ. การยอมรับในสิทธิของผู้อื่น และพร้ อมที่จะเข้ าใจสังคม วิถีการปกครองของ
ผู้คนในสังคมที่แตกต่างจากตน ไม่มองว่าตนดีกว่าผู้อื่น
ฌ. มนุษย์ ทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้ รับและเข้ าถึงการพัฒนา และการปกครองโดย
ประชาชนในรูปแบบของประชาธิปไตย
1.4.2 ปรั ชญาการศึ ก ษาปฏิ รู ปนิ ย ม (Re-constructionism) มี ค วามเชื่ อ ว่ า
การศึกษา เป็ นเครื่ องมือสาหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยกระบวนการเตรี ยมคนเพื่อสร้ างสังคม
ใหม่ การเตรี ยมความเป็ นมนุษย์อยู่บนหลักสูตรพื ้นฐานของโรงเรี ยน “หลักสูตร คือ วัตถุประสงค์
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ของการจัด การศึก ษาและหัว ใจส าคัญ ของการปฏิ รู ป สัง คม” (Brameld. 1977: 67-76; Raffel.
1997: 7-9; Breithorde; & Swiniarski. 1999)
1.4.3 ทฤษฎีความขัดแย้ ง (Theory of conflict) ตามแนวคิดของกัลตุง (Galtung.
1996) “ความขัดแย้ ง” หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า “จุดเริ่ มต้ นปั ญหา” เป็ นสถานะที่สองสิ่งยังเข้ ากันไม่ได้
จากการศึกษาทฤษฎีความขัดแย้ งของกัลตุง ผู้วิจัยจาแนกเป็ น 4 ประเด็น ได้ แก่ รู ปแบบความ
ขัดแย้ ง แนวทางการยุติความขัดแย้ ง องค์ประกอบของความขัดแย้ ง และ แนวทางความเป็ นไปได้ ที่
นาไปสูค่ วามขัดแย้ ง มีสาระสาคัญดังนี ้
ก. รูปแบบความขัดแย้ ง โดยทัว่ ไปธรรมชาติของความขัดแย้ งมีอยู่ทกุ หนทุกแห่ง
(conflict is omnipresent) ที่ ม าแหล่ง ก าเนิ ด ของความขัด แย้ ง อยู่บ นพื น้ ฐานธรรมชาติ ข องคน
สังคมวัฒนธรรม เวลา และ โลก จาแนกเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี ้
รูปแบบที่หนึง่ ข้ อพิพาท (dispute) เป็ นลักษณะคนสองคนฝักใฝ่ ในเป้าหมาย
ที่น่ากลัวเหมือนกัน ซึง่ ข้ อพิพาทนาไปสูก่ ารสนับสนุนการทาร้ าย การทาลาย ผู้อื่น และอาจทาร้ าย
ตนเองด้ วย
รู ปแบบที่สอง ภาวะกลืนไม่เข้ าคายไม่ออก (dilemma) เป็ นภาวะที่บุคคล
ฝักใฝ่ ในเป้าหมายที่เข้ ากันไม่ได้ สองเป้าหมาย ซึง่ นาไปสูก่ ารสนับสนุนและการปฏิเสธบางอย่างใน
ตนเอง หรื อการทาร้ าย ทาลายตนเอง และอาจทาร้ ายผู้อื่นด้ วย
ข. องค์ประกอบของความขัดแย้ ง ประกอบด้ วย 3 ส่วน ได้ แก่
ส่ว น A: Attitude/Assumptions (เจตคติ / อ านาจจิ ต )เป็ น อ านาจจิ ต /การ
รับรู้ (assumptions/cognitions) และ เจตคติ/อารมณ์ (attitudes/emotions) รวมกัน
ส่วน B: Behavior (พฤติกรรม) เป็ นลักษณะอากัปกริยาการกระทา
ส่วน C: Contradictions/Content of conflict (ข้ อโต้ แย้ ง/เนือ้ หาข้ อขัดแย้ ง )
เป็ นประเด็นสาระที่เข้ ากันไม่ได้
การเผชิญกับความขัดแย้ งมาจากส่วน “A” อานาจจิตหรื อเจตนา และ “C”
ข้ อขัดแย้ ง ที่ซ่อนเร้ นอยู่ในจิตใต้ สานึ ก ผู้ที่เข้ าไปร่ วมอยู่ในความขัดแย้ งเป็ นผู้ได้ ประสบการณ์
ปฏิบตั ิ เรี ยกว่า“B” พฤติกรรม
ค. แนวทางความเป็ นไปได้ ที่นาไปสูค่ วามขัดแย้ ง พิจารณาใน 8 แนวทาง ดังนี ้
หนึ่ง ถ้ าเจตนาว่างเปล่า ( A=0) พฤติกรรมอากัปกิริยาสงบ (B=0) ประเด็น
ความขัดแย้ งไม่มี (C=0) นัน่ คือเท่ากับปราศจากความขัดแย้ งโดยสิ ้นเชิง
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สอง ถ้ ามีเจตนาที่จะขัด (A) พฤติกรรมอากัปกิริยาสงบ (B=0) ประเด็นความ
ขัดแย้ งไม่มี (C=0) นัน่ คือเท่ากับเจตคติหรื อเจตนาพร้ อมที่จะขัดแย้ ง
สาม ถ้ าเจตนาว่างเปล่า ( A=0) พฤติกรรมอากัปกิริยาแสดงความขัดแย้ ง (B)
ประเด็นความขัดแย้ งไม่มี (C=0) นัน่ คือเท่ากับพฤติกรรมพร้ อมที่จะขัดแย้ ง
สี่ ถ้ ามีเจตนาที่จะขัด (A) พฤติกรรมอากัปกิริยาแสดงความขัดแย้ ง (B)
ประเด็นความขัดแย้ งไม่มี (C=0) นัน่ คือเท่ากับเจตคติหรื อเจตนาและพฤติกรรมพร้ อม
ห้ า ถ้ าเจตนาว่างเปล่า ( A=0) พฤติกรรมอากัปกิริยาสงบ (B=0) มีประเด็น
ความขัดแย้ ง (C) นัน่ คือเท่ากับประเด็นเนื ้อหาข้ อโต้ แย้ งคงอยู่
หก ถ้ ามีเจตนาที่จะขัด (A) พฤติกรรมอากัปกิริยาสงบ (B=0) มีประเด็นความ
ขัดแย้ ง (C) นัน่ คือเท่ากับมีประเด็นเนื ้อหาและเจตนาพร้ อมขัดแย้ งเต็มที่
เจ็ด ถ้ าเจตนาว่างเปล่า ( A=0) พฤติกรรมอากัปกิริยาแสดงความขัดแย้ ง (B)
มีประเด็นความขัดแย้ ง (C) นัน่ คือเท่ากับมีประเด็นเนื ้อหาและแสดงพฤติกรรมอากัปกิริยาโต้ แย้ ง
แปด ถ้ ามีเจตนาที่จะขัด (A) พฤติกรรมอากัปกิริยาแสดงความขัดแย้ ง (B) มี
ประเด็นความขัดแย้ ง (C) นัน่ คือเท่ากับเต็มไปด้ วยความขัดแย้ งอย่างโจ่งแจ้ ง
ง. แนวทางยุติความขัดแย้ ง เป็ นวิธีการ (means )ทางเลือกในการปฏิบตั ิ หรื อ
พฤติกรรมทางเลือกที่จะนาไปสูก่ ารยุติความขัดแย้ ง จาแนกออกเป็ นลักษณะพฤติกรรม 2 ลักษณะ
คือ
ลักษณะที่หนึ่ง พฤติกรรมรุ นแรง เช่น การทาร้ าย การทาลาย ทางร่ างกาย
และทางคาพูด
ลักษณะที่สอง พฤติกรรมสร้ างสรรค์เชิงลึก เช่น การไตร่ ตรองข้ อตกลง หรื อ
เรี ยกว่า “การพูดคุยกับตัวเอง (inner dialogues)” หรื อ “การพูดคุยกับคนอื่น (outer dialogues)”
เกี่ ย วกับ ปั ญ หา ลดพฤติ ก รรมการท าลายล้ า งลง นั่น คื อ การท าร้ ายท าลายบางสิ่ ง และสร้ าง
บางอย่างซึง่ สามารถนาเสนอได้ ในเวลาและสถานที่เดียวกัน คนเดียวกัน พวกที่เข้ ากันได้
จากการพิจารณารู ปแบบ องค์ประกอบ แนวทางความเป็ นไปได้ ที่จะนาไปสู่ความ
ขัดแย้ ง และ แนวทางยุติความขัดแย้ งดังกล่ าว เห็นได้ ว่า ความเป็ นไปได้ ที่ความขัดแย้ งจะนาไปสู่
พฤติกรรมรุนแรงมีอานาจจิตหรื อเจตนาเป็ นกลไกสาคัญที่จะขับดันให้ เลือกแสดงพฤติกรรมรุนแรง
หรื อเลือกพฤติกรรมสร้ างสรรค์ ดังเช่นแนวทางความเป็ นไปได้ ที่จะนาไปสู่ความขัดแย้ ง แนวทาง
ความเป็ นไปได้ ที่ 5 แม้ ว่าจะมีประเด็นข้ อโต้ แย้ ง/เนื ้อหาข้ อขัดแย้ ง แต่บคุ คลปราศจากเจตนาหรื อ
ความตั ้งใจที่ขดั แย้ ง และเลือกที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรมสร้ างสรรค์แทนการเลือกพฤติกรรมรุนแรงเป็ น

20
ทางออก ข้ อขัดแย้ งจึงถูกซ่อนอยู่ ระดับความขัดแย้ งมีอยู่ไม่มาก ส่วนแนวทางความเป็ นไปได้ ที่ 1
องค์ประกอบทังสามส่
้
วน ได้ แก่ เจตคติ /อานาจจิต พฤติกรรม และข้ อโต้ แย้ ง/เนื ้อหาข้ อขัดแย้ ง อยู่
ในสภาวะปราศจากความขัดแย้ งโดยสิ ้นเชิงจึงเกิดเป็ นสภาวะแห่งสันติ แนวทางความเป็ นไปได้ ที่ 3
ระดับความขัดแย้ งยังคงปรากฏอยู่บ้าง เนื่องจากผู้กระทารุ นแรงกระทาไปโดยปราศจากเจตนา
และปราศจากประเด็นเนื ้อหาข้ อขัดแย้ ง ระดับความขัดแย้ งของแนวทางความเป็ นไปได้ ที่ 4 และ
แนวทางความเป็ นไปได้ ที่ 6 สูงกว่าแนวทางความเป็ นไปได้ ที่ 7 เนื่องจากแนวทางความเป็ นไปได้ ที่
7 ผู้กระทารุนแรงปราศจากเจตนา แม้ ว่าเนื ้อหาข้ อขัดแย้ งจะยังคงอยู่ ส่วนแนวทางความเป็ นไปได้
ที่ 4 ระดับความขัดแย้ งสูงมากกว่าแนวทางความเป็ นไปได้ ที่ 6 แม้ ว่าทังสองแนวทางจะมี
้
เจตนา
ของความขัดแย้ ง แต่แนวทางความเป็ นไปได้ ที่ 6 ผู้ที่อยู่ในความขัดแย้ งอยู่ในสภาวะสับสน แต่
กายภาพไม่ พ ร้ อมในประเด็ น เนื อ้ หาข้ อ ขัด แย้ ง ส่ว นแนวทางที่ 4 ผู้ก ระท ามี เ จตนาที่ จ ะแสดง
พฤติกรรมขัดแย้ ง แม้ ปราศจากข้ อขัดแย้ งใดใดก็ตาม ระดับความขัดแย้ งมีอยู่มาก แนวทางความ
เป็ นไปได้ ที่ 8 องค์ประกอบทังสามส่
้
วน คือ เจตคติ/อานาจจิต พฤติกรรม และข้ อโต้ แย้ ง/เนื ้อหาข้ อ
ขัดแย้ งพร้ อมขัดแย้ งจึงเป็ นสภาวะที่เต็มไปด้ วยความขัดแย้ งอย่างโจ่งแจ้ งชัดเจน
ผู้วิจัยเห็นว่าความขัดแย้ งมีหลายแหล่งที่มา หากบุคคลสามารถควบคุมอานาจจิต
ความตั ้งใจ หรื อเจตนาของตนเองให้ ใคร่ ครวญไตร่ ตรองอย่างสร้ างสรรค์ ความขัดแย้ งก็มีความ
เป็ น ไปได้ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ มวลมนุษ ยชาติ แ ละโลกมากกว่าการท าลายล้ า ง ดัง นัน้
นอกจากการให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้เกี่ยวกับความขัดแย้ งและความรุนแรงแล้ ว การปลูกฝังจิตสานึก
เจตนารมณ์ในการไม่ใช้ ความรุ นแรงเป็ นความสาคัญอย่างยิ่ง ในการจัดการศึกษาเพื่อการแก้ ไข
ปั ญหาความขัดแย้ ง
1.4.4 ทฤษฎีความรุ นแรง (Theory of Violence) ตามแนวคิดของกัลตุง (Galtung.
2000) “ความรุนแรง” อยู่ในฐานะวิธีการหรื อกระบวนการ (means) การปฏิบตั ิ (operations) การ
กระทา (act) ในการทาลายทาร้ ายร่ างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ทังความรุ
้
นแรงที่มองเห็นและ
ความรุ น แรงที่ ม องไม่ เ ห็ น เป็ น การกระท าที่ ส่ง ผลกระทบกายภาพ (ร่ า งกาย ทรั พ ย์ สิ น ) และ
ความรู้สกึ กัลตุงจาแนกความรุนแรง แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ความรุนแรงทางตรง ความรุนแรง
เชิงโครงสร้ าง และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Galtung. 2000: 21-25) ดังนี ้
ก. ความรุ นแรงทางตรง ( Direct Violence) มี ลั ก ษณะของความตั ง้ ใจ
ประกอบด้ วย เจตนา ผู้กระทา และการกระทา ทาลาย ทาร้ ายร่างกาย ทังในระดั
้
บปั จเจกและระดับ
กลุม่ เป็ นรูปแบบที่น่ากลัวที่สดุ
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ข. ความรุนแรงเชิงโครงสร้ าง (Structural Violence) มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ
มากกว่าที่จะเป็ นเหตุการณ์ จาเพาะ ปราศจากเจตนา เป็ นกิจของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ อง เป็ นความ
รุ นแรงที่ส่งผลร้ ายต่อร่ างกายและจิตใจ เช่น สถานการณ์ความอดอยากขาดแคลน การตายด้ วย
โรคระบาด เป็ นต้ น
ค. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) มีลกั ษณะที่การกระทารุนแรง
ถูก มองว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ป กติ ให้ ค วามชอบธรรมกับ การใช้ ค วามรุ น แรงนานาชนิ ด เป็ น ส่ว นของ
วัฒนธรรมที่ทาให้ ทงความรุ
ั้
นแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสร้ างกลายเป็ นหรื อทาให้ ร้ ูสกึ ว่า
เป็ นสิ่งที่ถกู ต้ อง หรื ออย่างน้ อยก็ไม่ใช่เรื่ องผิดร้ ายแรง
จากการพิจารณาทฤษฎีความรุนแรงตามแนวคิดของกัลตุง (Galtung. 2000) เห็นได้
ว่า ความตั ้งใจหรื อเจตนาร่ วมเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ ความรุนแรงทางตรงสามารถเกิดได้
อย่างฉับพลัน และปรากฏให้ เห็นได้ เด่นชัดมากกว่าความรุนแรงเชิงโครงสร้ างและความรุนแรงเชิง
วัฒนธรรม ในขณะเดียวกันการควบคุมยับยังความรุ
้
นแรงทางตรงสามารถทาได้ ฉบั พลันทันทีทนั ใด
ง่ายกว่าการควบคุมความรุ นแรงเชิงโครงสร้ างและความรุ นแรงเชิงวัฒนธรรม ทังนี
้ ้พิจารณาจาก
ลักษณะและองค์ประกอบของความรุ นแรงแต่ละประเภท การยับยังหรื
้ อการควบคุมความรุ นแรง
เชิงวัฒนธรรมอาจต้ องใช้ ระยะเวลามากกว่าความรุ นแรงทางตรงและความรุ นแรงเชิงโครงสร้ าง
สาหรับการเปลี่ยนแปลงหรื อยุติความรุ นแรง ดังนัน้ ในการวางแผนหรื อออกแบบหลักสูตรจึงควร
ศึกษาสถานะที่เป็ นอยู่และคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตของความรุ นแรงทัง้ 3 ประเภท เพื่อ
เป็ นสารสนเทศสาหรับการออกแบบหลักสูตรต่อไป
1.4.5 ทฤษฎี สั น ติ ภ าพ (Theories of peace) ตามแนวคิ ด ของกัล ตุง (Gatung.
1967) เชื่อว่าการได้ มาซึ่งสันติภาพเกิดจากความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างมนุษย์ ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
สันติภาพของมนุษย์ ได้ แก่ บุคลิกภาพของบุคคล (เพศ อายุ เชือ้ ชาติ รายได้ ) พื ้นฐานทางสังคม
และ สถานการณ์โครงสร้ างทางสังคม โดยสถานะของสันติภาพเป็ นได้ ทงั ้ 2 สถานะ สถานะแรก
สัน ติ ภ าพในสถานะที่ เ ป็ น กระบวนการหรื อ วิ ธี ก าร (means) เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า “สัน ติ วิ ธี
(Peaceful Means, Nonviolence)” สาหรั บการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้ ง ความรุ น แรง มุ่ง แก้ ไ ข
ปั ญหาในแนวทางการเกือ้ กูล พึ่งพา การยอมรับซึ่งกันและกัน และการอยู่ร่วมกันโดยปราศจาก
ความรุนแรงในทุกรูปแบบ และ สถานะที่สอง สันติภาพในสถานะที่เป็ นจุดหมายปลายทางหรื อจุด
จบ (ends) ในการเรี ยนรู้ สนั ติภาพเป็ นลักษณะการศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ สังคม และสภาวะ
แวดล้ อม ทังทางตรง
้
เชิงโครงสร้ าง และเชิงวัฒนธรรม ทังนี
้ ้ สันติศกึ ษามีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการ
ไม่ยดึ ติดกับสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ โดยภาพรวมสันติภาพให้ คณ
ุ ค่าต่อมวลมนุษยชาตินานาประการ
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ได้ แก่ คุณค่าในความร่วมมือ (Presence of cooperation) การพึง่ พากันและกัน คุณค่าในการรู้จกั
ป้องกันทาให้ เป็ นอิสระจากความกลัว (Freedom from fear) คุณค่าที่ได้ ร้ ูจกั การแก้ ไขปั ญหาทาให้
เป็ นอิสระจากความอยาก (Freedom from want) คุณค่าที่ได้ รับจากการพัฒนาและความเจริ ญ
ทางเศรษฐกิจ (Economic growth and development) การมีแหล่งทรัพยากรที่ดีเพิ่มขึ ้น คุณค่าใน
ความเสมอภาคขาดจากความสุด โต่ ง (Absence of exploitation) คุณ ค่ า ความเท่ า เที ย มกัน
(Equality) คนทุกคนและทุกประเทศมีสิทธิพื ้นฐานของชีวิตเหมือนกัน คุณค่าที่ได้ รับความยุติธรรม
(Justice) คุณค่าที่ได้ รับเสรี ภาพในการปฏิบตั ิ (Freedom of action) คุณค่าในพหุนิยม (Pluralism)
โลกควรประกอบด้ วยสังคมขนาดใหญ่และวัฒนธรรมที่หลากหลาย คุณค่าของพลวัต (Dynamism)
แต่ละส่วนของโลกได้ สร้ างการเปลี่ยนแปลง หรื อเงื่อนไขสาหรับการเปลี่ยนแปลงได้ ถกู สร้ างขึ ้นใน
โครงสร้ าง มีทางเลือกเปิ ดให้ กบั คนรุ่นใหม่บนพื ้นฐานระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับประเทศชาติ
และระดับโลก
จากการพิ จ ารณาสถานะของสัน ติ ภ าพ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ สัน ติ ภ าพของมนุ ษ ย์
สันติภาพในฐานกระบวนการ การศึกษาเรี ยนรู้สนั ติภาพ และคุณค่าของสันติภาพดังกล่าว เห็นได้
ว่า การศึกษาเรี ยนรู้ สนั ติภาพและการจัดการศึกษาให้ ความสาคัญกับธรรมชาติความเป็ นมนุษย์
มุ่งหมายให้ มนุษย์พงึ่ พาอาศัยอยู่ร่วมกันโดยปราศจากความรุนแรง ผ่านกระบวนการสันติภาพหรือ
สันติวิธี ซึ่งเป็ นวิธีที่ สามารถเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ งด้ วยการไม่ใช้ ความรุ นแรงหรื อใช้ ความ
รุ น แรงน้ อ ยที่ สุด กระบวนสัน ติ ภ าพใช้ ค วามใส่ ใ จเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเปลี่ ย นแปลงเจตคติ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรุ นแรงด้ วยการกระทาที่ไม่รุนแรง และเปลี่ยนข้ อพิพาท/ข้ อโต้ แย้ งเป็ นการ
สร้ างสรรค์ให้ สร้ างทางเลือกสาหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงป้องกันความขัดแย้ งด้ วยการพึ่งพากันและกัน สร้ างความเสมอภาค ยุติธรรม ด้ วย
ความร่วมมือกัน ดังนัน้ การวางแผนหรื อออกแบบหลักสูตรสาหรับพัฒนามนุษย์ให้ อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ จึงจาเป็ นต้ องทาการพัฒนาบนฐานการมีสว่ นร่วมของผู้เกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย และทาการศึกษา
ปั จจัยส่วนบุคคล พื ้นฐานทางสังคม และ สถานการณ์โครงสร้ างทางสังคม เพื่อให้ ได้ สารสนเทศที่
จาเป็ นสอดคล้ องกับลักษณะบุคคลและบริบทแวดล้ อม
1.4.6 ทฤษฎีสันติศึกษา (Theories of Peace Education)
ก. ทฤษฎีสันติศึกษาของเรี ยร์ ดอน (Reardon. 1999) กล่าวไว้ ว่า สันติศึกษา
เป็ นกระบวนการฝึ กฝนผู้เรี ยนให้ คานึงถึงประโยชน์สว่ นร่วมของกลุม่ ตนเอง กลุม่ อื่น และบุคคลอื่น
เคารพสิทธิมนุษยชน ละทิ ้งการใช้ ความรุนแรงในสังคม และพัฒนากระบวนการสันติภาพสาหรับ
กรณีพิพาทและการตัดสินใจ สร้ างระเบี ยบสันติภาพ คุณค่าสาธารณะ และสังคมประชาธิปไตย
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ภายในประเทศ โดยสันติศกึ ษาแบบดังเดิ
้ ม (Traditional peace education) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้
ที่เกี่ยวกับข่ายกระบวนการประนีประนอม โดยการแก้ ไขความขัดแย้ งเป็ นหนึ่งในทักษะจาเป็ นของ
พลเมืองและผู้กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาไปสูก่ ารหลีกเลี่ยงสงคราม ส่วนการจัดสันติศกึ ษารวมอยู่
ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกรายวิชา เรี ยกว่า สันติศกึ ษาแบบสมบูรณ์ (comprehensive
peace education) ทัง้ นี ้ สัน ติ ศึ ก ษาจัด การเรี ย นรู้ ในลัก ษณะผู้เ รี ย นเป็ น ศูน ย์ ก ลาง (Learner
Centered) แบบสานสั ม พั น ธ์ โต้ ตอบ (Interactive Relationship) ระหว่ า งครู กั บ ผู้ เรี ยนใน
กระบวนการเรี ย นรู้ ในส่ว นการจัดการศึกษาเพื่อสัน ติภาพ (education for peace) มุ่ง จัดการ
ศึกษาเพื่อสร้ างเจตคติความตระหนักในปั ญหาโลก ความหลากหลาย และคุณค่าของมนุษย์ และ
ในส่วนการจัดการศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพ (education about peace) มุ่งการศึกษาเนื ้อหาสาระ
ความรู้ทกั ษะการประนีประนอมในประเด็นดังต่อไปนี ้
1). สิทธิมนุษยชน (Human rights) มุ่งสอนแนวคิดพื ้นฐานศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ ปั ญหา ความเป็ นไปได้ อธิบายความหลากหลายประเพณี วัฒนธรรมและระบบกฎหมาย
2) โลกศึกษา (Global Education and World studies) มุ่งสอนความรู้ ทักษะ
เกี่ ย วกั บ ระบบสากลและประเด็ น โลก (International and Global Issue) เนื อ้ หาพลเมื อ งที่
สนับสนุนนโยบายอันนาไปสู่สนั ติภาพ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย
รัฐ ความรับผิดชอบของพลเมืองภายในกรอบงานของความรับผิดชอบโลก การปลูกฝังความเข้ าใจ
นโยบายต่ า งประเทศและพัฒ นาการมองความจ าเป็ น ของโลกที่ จ ะบรรลุสัน ติ ภ าพ สอนการ
วิเคราะห์โครงสร้ างและคุณค่าระบบสากล และทางเลือกในการพัฒนาระบบโลกศึกษาผ่านการ
ค้ นคว้ า เศรษฐกิจ ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกันของโลก
3) พหุ วั ฒ นธรรมศึ ก ษา (Multicultural Education) มุ่ ง สอนในขอบข่ า ย
มุมมองเจตคติ การค้ นหาความรู้ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั คนที่มีภมู ิหลังประเพณีวฒ
ั นธรรมต่างกัน
แบ่งเป็ น 3 หลักการย่อย ได้ แก่ การศึกษาเพื่อความเข้ าใจอันดีระหว่างชาติ การศึกษาเพื่อต่อต้ าน
การเหยียดสีผิว และการศึกษาเพื่อความอดทนอดกลันทางศาสนา
้
มีวตั ถุประสงค์เบื ้องต้ นเพื่อรู้
รายละเอี ย ดของวัฒ นธรรมอื่ น ๆ เป็ น กระบวนการไปสู่ค วามสมบูร ณ์ ข องวิ ถี ชี วิ ต มนุษ ย์ แ ละ
ประสบการณ์โลกที่หลากหลาย เจตคติที่ปลูกฝั ง เป็ นความอดทนอดกลันจากวิ
้
ถีชีวิตที่แตกต่าง
จากของตัวเอง เคารพความซื่อสัตย์ของวัฒนธรรมอื่น ซาบซึ ้งในศักยภาพทางบวกของวัฒนธรรมที่
หลากหลาย จัดสอนวิถีชีวิตการเคารพวัฒนธรรมอื่นนาไปสู่การเคารพบนพื ้นฐานมนุษยชาติของ
คนทุกวัฒนธรรม เป็ นพื ้นฐานการเคารพที่บรรเทาการต่อต้ านอคติและการแบ่งแยก นาผู้เรี ยนไปสู่
การบาบัดความหวาดระแวงและความกลัวทางวัฒนธรรมศาสนาและชนชาติที่แตกต่าง
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4) สิ่งแวดล้ อมศึกษา (Environment Education) เป็ นการสอนให้ หลีกเลี่ยง
การทาลายระบบนิเวศ บรรยากาศ ผืนดิน น ้า และทรัพยากรทังหลาย
้
5) การแก้ ไขความขัดแย้ ง (Conflict Resolution) เป็ นการบอกความรู้ ความ
เข้ าใจ กระบวนการความขัดแย้ ง ความแตกต่างระหว่างการสร้ างและการลดความขัดแย้ ง ฝึ ก
ทักษะการแก้ ไขความขัดแย้ ง โดยประยุกต์ความขัดแย้ งที่ปรากฏในโรงเรี ยนและในชีวิตประจาวัน
ของนักเรี ยน ใช้ จดั การปั ญหาวินยั นักเรี ยน เป้าหมายสูงสุดของกระบวนการแก้ ไข คือการจบความ
ขัดแย้ งทันทีและทังสองฝ่
้
ายได้ รับสิ่งที่จาเป็ น
ข.ทฤษฎีสันติศึกษาของฮาร์ ริส (Harris. 2002) กล่าวไว้ ว่า ความขัดแย้ งเป็ น
ส่วนประกอบที่จาเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม สันติศกึ ษามุ่งจัดการเรี ยนรู้บนพื ้นฐาน 5 ประการ
คือ
1) ฝึ กสอนให้ อธิบายรากเหง้ าสาเหตุของความรุนแรง (it explains the roots
of violence) โดยการเตือนเกี่ยวกับโทษพิษ ภัยอันตรายของความรุ นแรง ให้ เรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจ
ผู้อื่น และ ลดภาพความเป็ นศัตรู
2) ฝึ ก สอนให้ เ ห็ น เส้ น ทางตัว เลื อ กที่ จ ะน าไปสู่ค วามรุ น แรง (it teaches
alternatives to violence)
3) ฝึ กสอนให้ ผ้ เู รี ยนปรับเปลี่ยนความรุนแรงทุกรูปแบบ (it adjusts to cover
different forms of violence) การปรับเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสันติศกึ ษา เน้ นตามประเภท
ความรุนแรงที่เป็ นอยู่
4) สอนให้ เห็นว่าในตัวสันติภาพเองเป็ นกระบวนการที่ผนั แปรสอดคล้ องไป
ตามบริ บท กระบวนปลูกฝั งทฤษฎีและการปฏิบตั ิสนั ติศึกษาทาได้ หลากหลายตามบรรทัดฐาน
บริบท (peace itself is a process that varies according to context)
5) สอนให้ เห็ น ว่ า ความขั ด แย้ งมี อ ยู่ ทั่ ว ไปทุ ก หนทุ ก แห่ ง (conflict is
omnipresent) แต่ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ ทกั ษะจัดการความขัดแย้ งอย่างมีคณ
ุ ค่า
จากการทบทวนทฤษฎีสนั ติศึกษาของเรี ยร์ ดอน (Reardon. 1999) และ ทฤษฎี
สันติศึกษาของฮาร์ ริส (Harris. 2002) เห็นได้ ว่า สันติศึกษามุ่งเน้ นการสอนบุคคลทุกระดับให้
เคารพสิทธิความเป็ นมนุษย์ ใช้ สนั ติวิธี และ คานึงถึงประโยชน์ส่วนร่ วมทังภายในกลุ
้
ม่ ของตนและ
นอกกลุม่ และการจัดการเรี ยนการสอนสันติศกึ ษาตามแนวคิดของเรี ยร์ ดอนเป็ นการเรี ยนการสอน
แบบยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learners Centered) โดยศูนย์กลางของกระบวนการเรี ยนการสอน
สันติศึกษา คือสัมพันธไมตรี ระหว่างครู และผู้เรี ยน (Interactive Relationship) ผู้วิจัยเห็นว่าการ
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สร้ างสัมพันธภาพทางบวกเป็ นแก่นของการจัดการเรี ยนการสอนสันติศึกษา ผ่านการสื่อสารทังวั
้ จ
นภาษาและอวัจนภาษาสาหรับผูกมิตรไมตรี ให้ เปิ ดใจ นาไปสูก่ ารยอมรับกันและกันเพิม่ ขึ ้นระหว่าง
ครูกบั ผู้เรี ยนในกระบวนการเรี ยนการสอน ผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับสิ่งแวดล้ อม ไม่จากัดเฉพาะ
ครูกบั ผู้เรี ยน การสอนที่ผ่านการฝึ กฝนการผูกมิตรไมตรี จะสามารถพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนทาความเข้ า
ใจความขัด แย้ ง ความรุ น แรง สัน ติ ภ าพ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน วัฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งหลากหลาย
สถานการณ์โลก สิ่งแวดล้ อม เป็ นการเสริ มการฝึ กฝนทักษะสันติวิธีในการป้องกันและแก้ ไขความ
ขัดแย้ งความรุนแรง จนกระทัง่ ผู้เรี ยนรู้สกึ เห็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนโลกใบนี ้
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ประยุกต์หลักปรัชญาสันติภาพ ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม ทฤษฎี
ความขัดแย้ งของกัลตุง (Galtung. 1996) ทฤษฎีความรุ นแรงของกัลตุง (Galtung. 2000) ทฤษฎี
สันติภาพของกัลตุง (Galtung. 1967) ทฤษฎีสนั ติศึกษาของเรี ยร์ ดอน (Reardon. 1999) ทฤษฎี
สันติศึกษาของฮาร์ ริส (Harris. 2002) นามาใช้ เป็ นกรอบการสร้ างแนวคาถามสาหรั บการเก็บ
ข้ อมูลเชิงคุณภาพในการค้ นหาสภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ ปั จจัยสาเหตุการประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และสภาพที่ควรเป็ นในการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน การจัดการเรี ยนรู้การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติสาหรับ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน เพื่อเป็ นแนว
ทางเลือกสาหรับการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน
1.5 ความมุ่งหมายของสันติศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะเด็กและเยาวชน
จากการศึ ก ษาเอกสารของผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกับ สัน ติ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ฟาว์ น เตี ย น
(Fountain. 1999) เรี ย ร์ ด อน (Reardon. 1999) ฮาร์ ริ ส (Harris. 2002) อลิ ม บา (Alinba. 2010)
โนแวร์ โ ร; และนาริ โ อกาแลซ (Novarro-Castro; & Nario-Galace. 2010) ส านั ก งานประสาน
นโยบายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (2551) กระทรวงศึกษาธิ การ (2551) ได้ อธิ บายการ
ดาเนินงานส่งเสริ มให้ มีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ (education for peace) และ การศึกษา
เกี่ยวกับสันติภาพ (education about peace) นัน้ มีเป้าหมายเพื่อให้ เด็กและเยาวชนได้ รับการ
ปลูก ฝั ง คุณ ลัก ษณะของการอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่ า งสัน ติ จากการศึก ษาวิ เ คราะห์ เ อกส ารของ
ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ ยวกับสันติศึกษาดังกล่าวข้ างต้ น และทาการสังเคราะห์ ผู้วิจัย
จาแนกคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ตามความมุ่งหมายของสันติศกึ ษา แบ่งเป็ น
7 คุณลักษณะ ได้ แก่ 1) ผู้ร้ ูเท่าทันความขัดแย้ ง (Conflict Literacy) 2) ผู้เคารพสิทธิและรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้ า ที่ (Respect and Responsibility) 3) ผู้ย อมรั บ เคารพในความแตกต่ า งทางพหุ
วัฒนธรรม (Accept and Respect for multicultural) 4) ผู้ร้ ูเท่าทันสถานการณ์โลกและสิ่งแวดล้ อม
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(Global and Environment Literacy) 5) ผู้ คิ ด อั น น าไปสู่ สั น ติ (Peace Thinker) 6) นั ก จั ด การ
อารมณ์ (Dealing with emotional) และ 7) ผู้สื่อสารอย่างสันติ (Peace Communicator) ดังนี ้
1.5.1 ผู้ร้ ูเท่าทันความขัดแย้ ง (Conflict Literacy) เป็ นผู้ที่สามารถอธิบายความหมาย
สันติภาพและความขัดแย้ ง สามารอธิบายวิธีการแก้ ไขความขัดแย้ งอย่างสร้ างสรรค์ได้ หลายวิธี
และนาวิธีการมาใช้ ปอ้ งกัน หลีกเลี่ยง ลด ขจัด ความขัดแย้ ง และจัดการแก้ ปัญหาอย่างสันติ
1.5.2 ผู้เคารพสิทธิและรับผิดชอบในบทบาทหน้ าที่ (Respect and Responsibility)
เป็ น ผู้ที่ ส ามารถอธิ บ ายสิ ท ธิ หน้ า ที่ ข องตนเอง เคารพและปฏิ บัติ ต นตามข้ อ ตกลง กติ ก า กฎ
ระเบียบ หน้ าที่ในฐานะสมาชิกและพลเมืองดี มีส่วนร่ วมในการสร้ างข้ อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ปฏิบตั ิตนเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี ปฏิบตั ิต่อทุกคน
ด้ วยความเสมอภาค
1.5.3 ผู้ยอมรับเคารพในความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม (Accept and Respect
for multicultural) เป็ นผู้ที่สามารถบอกเล่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุม่ คนในท้ องถิ่น
และวัฒนธรรมต่างประเทศ แสดงความใส่ใจให้ เกี ยรติ ให้ ความเคารพในวัฒนธรรมวิถีชีวิ ตที่
หลากหลายโดยคานึงถึงคุณค่าความเป็ นมนุษย์ เลือกปฏิบตั ิในสิ่งที่มีความคล้ ายกันระหว่างกลุม่
งดเว้ นหรื อลดการกาหนดกติการะหว่างกลุม่ เคารพในความแตกต่างทางเพศ ศาสนา เชื ้อชาติ และ
ความหลากหลายในคุณค่า ยอมรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบตั ิของบุคคลอื่นที่แตกต่างกัน
โดยปราศจากอคติ
1.5.4 ผู้ รู้ เท่ า ทั น สถานการณ์ โ ลกและสิ่ ง แวดล้ อม (Global and Environment
Literacy) เป็ นผู้ดูแลใส่ใจสุขภาพ สามารถอธิ บายและปฏิบัติการป้องกัน หลีกเลี่ยงโรคระบาด
เอดส์ และยาเสพติด อธิบายประโยชน์และอันตรายในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิต สามารถ
เลือกทรั พ ยากรที่มี อยู่อย่ างจากัดสาหรั บวางแผนและปฏิบัติง านได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพตาม
สถานการณ์ มีส่วนร่วมรณรงค์การใส่ใจสิ่งแวดล้ อมในสังคม เข้ าร่วมกับชุมชนท้ องถิ่นในการรักษา
สิ่งแวดล้ อม
1.5.5 ผู้คิดอันนาไปสูส่ นั ติ (Peace Thinker) เป็ นผู้ที่สามารถอธิบายปั ญหาหรื อความ
ขัดแย้ ง โดยแสดงข้ อมูลประกอบการวิเคราะห์จาแนกลักษณะสาเหตุของความขัดแย้ งและความ
รุนแรง จัดลาดับสาคัญของความขัดแย้ ง แสดงการคาดการณ์ถึงผลที่จะตามมา แสดงการวิเคราะห์
จาแนกกระบวนการสันติวิธีในการแก้ ปัญหา เปิ ดใจยอมรับทัศนะของผู้อื่นร่ วมในการตัดสินใจ ใช้
ฐานข้ อมูล หลักเหตุผล และคุณธรรมในการพิจารณาตัดสินใจ
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1.5.6 ผู้จดั การอารมณ์ (Dealing with emotional) เป็ นผู้ที่สามารถแสดงเหตุผลความ
จาเป็ นในสิ่งที่ตนเองต้ องการ แสดงความเชื่อมัน่ ในการพึง่ พาตนเอง สามารถควบคุมความรู้สกึ ของ
ตนเองเมื่อเผชิญเหตุการณ์ยวั่ โมโห เปิ ดใจรับฟั งผู้อื่น แสดงออกและบอกความรู้ สกึ เห็นอกเห็นใจ
แสดงความใส่ใจผู้อื่น และผู้ที่อยู่ในกลุ่มสังคมที่แตกต่ างด้ วยความเบิกบานใจ และมีความสุขใน
การดารงชีวิต
1.5.7 ผู้ สื่ อ สารอย่ า งสั น ติ (Peace Communicator) เป็ นผู้ ฟั ง ที่ ส ามารถอธิ บ าย
ใจความสาคัญของเรื่ องราวที่ได้ รับฟั งมา รับรู้ความต้ องการและความรู้สกึ ของผู้อื่น ให้ ความสาคัญ
กับความสัมพันธ์ก่อนตัดสินใจแก้ ปัญหาในการดาเนินชีวิต สามารถทาการไกล่เกลี่ยโดยการเจรจา
ต่อรองเพื่อป้องกัน ลด ขจัด ความขัดแย้ ง สามารถบอกสิ่งที่คิดความรู้สกึ ความต้ องการของตนเอง
และนาเสนอวิธีการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม แสดงการสนับสนุนสิทธิ์ของผู้
ถูกกดขี่ข่มเหง แสดงเหตุผลในการพิจารณาข้ อมูลข่าวสาร เลือกใช้ ภาษาได้ อย่างเหมาะสมในการ
สื่อสารข้ ามวัฒนธรรม แสดงความคิดยืนยันด้ วยการกล่าวถึงสิ่งที่ดี และกระทาด้ วยมัน่ ใจปฏิบตั ิได้
เหมาะสมกับสถานการณ์
จากการพิจารณาคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ทัง้ 7 ประการ ตาม
ความมุ่งหมายของสันติศึกษา เห็นได้ ว่า ในการปลูกฝั งคุณลักษณะของผู้ร้ ู เท่าทันความขัดแย้ ง
ให้ กับเด็ก และเยาวชนแล้ ว ในการจัดสัน ติศึกษาจาเป็ น ต้ องปลูกฝั ง คุณลักษณะของผู้จัดการ
อารมณ์ ใ ห้ กับ เด็ ก และเยาวชนควบคู่ไ ปพร้ อมกัน นอกเหนื อ จากการเป็ น ผู้ที่ ส ามารถอธิ บ าย
สันติภาพและความขัดแย้ ง บอกวิธีการป้องกันแก้ ไขได้ หลายวิธีแล้ ว เด็กและเยาวชนจาเป็ นต้ อง
ควบคุมความรู้สกึ ของตนเองเมื่อเผชิญเหตุการณ์ความขัดแย้ งได้ ในขณะที่การปลูกฝังคุณลักษณะ
ของผู้เคารพสิทธิและรับผิดชอบในบทบาทหน้ าที่ให้ กบั เด็กและเยาวชนแล้ ว ก็จาเป็ นต้ องปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะของผู้ยอมรับเคารพในความแตกต่างทางพหุวฒ
ั นธรรม รับรู้ และ
แสดงความใส่ใจให้ เกียรติ ให้ ความเคารพในวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่หลากหลาย และปฏิบตั ิต่อบุคคล
อื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ โดยต้ องได้ รับการพัฒนาให้ มีคณ
ุ ลักษณะของผู้คิดอันนาไปสู่
สันติที่สามารถเป็ นผู้สื่อสารอย่างสันติ และเป็ นผู้ร้ ู เท่าทั นสถานการณ์ โลกและสิ่งแวดล้ อม โดย
สามารถหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงและการรักษาโรคอุบตั ิใหม่ ใช้ และรู้วิธีปอ้ งกันแก้ ไขเทคโนโลยี
เพื่อการดารงชีวิต ให้ สามารถเลือกทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดสาหรับวางแผนและปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ และ มีส่วนร่ วมกับสังคมชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้ อมและ
อยู่ร่วมได้ อย่างสันติ

28
ในการวิ จัย นี ้ ผู้วิ จัย ประยุก ต์ คุณ ลัก ษณะของการอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่ า งสัน ติ ทัง้ 7
คุณลักษณะ ตามความมุ่งหมายของสันติศึกษา นาไปกาหนดเป็ นนิยามศัพท์ชั่วคราวใช้ ในการ
สร้ างแนวค าถามในการเก็ บ ข้ อ มูล เชิง คุณภาพ เพื่ อ สัม ภาษณ์ ผ้ ูรั บ ประโยชน์ เ กี่ ย วกับมุมมอง
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
1.6 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาสาหรับโรงเรียน
1.6.1 แนวคิดเกี่ย วกับหลั กสู ตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรกล่าวถึงนิยามและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการสอนไว้ ดงั นี ้
ก. การให้ นิยามคาว่า “หลักสูตร” ตามแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรกล่าวถึงหลักสูตรไว้ ว่า “หลักสูตร” คือ เอกสารแบบทางการ ระบุเป้าหมาย ผลลัพธ์
โครงสร้ างของเนื ้อหาวิชาและประสบการณ์ต่างๆ ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ ความรู้ พฤติกรรม
เจตคติที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับ ซึ่งการจบหลักสูตรจะต้ องอาศัยกิจกรรมการสอน เวลาเรี ยน สื่อ
การเรี ยนรู้ การวัดผล และการประเมินผล ตามเกณฑ์คณ
ุ ลักษณะผู้สาเร็จหลักสูตรที่สถานศึกษาได้
กาหนดไว้ เพื่อสร้ างผู้เรี ยนให้ เกิดคุณลักษณะพร้ อมสาหรับการศึกษาต่อระดับที่สูงขึน้ หรื อการ
ประกอบอาชีพต่อไป (ภาวิดา ธาราศรี สทุ ธิ . 2542: 12-26; ศักดิ์ศรี ปาณะกุล. 2543: 2; นิรมล ศต
วุฒิ. 2551: 3; สุจิตรา ภักดีสงคราม. 2559 : 1; Wiles. 2009: 2; Null. 2011: 1-2)
ข. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการสอน ทังหลั
้ กสูตรและการสอนต่างเป็ น
ระบบย่ อ ยของระบบการจั ด การศึ ก ษา จากการศึ ก ษางานเขี ย นเรื่ อ ง “Developing the
Curriculum” ของ โอลิว า (Oliva. 1992) ที่ ได้ รวบรวมมุมมองของนักพัฒนาหลักสูตรเกี่ ย วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการสอน แบ่งจาแนกเป็ น 4 รูปแบบ (Oliva. 1992: 10-13) ดังนี ้
รู ปแบบที่ 1 หลักสูตรและการสอนไม่เกี่ ยวข้ องกัน (Dualistic Model) นักพัฒนาหลักสูตรและ
ผู้สอนต่างไม่คานึงถึงกัน รู ปแบบที่ 2 หลักสูตรและการสอนมีความเกี่ยวข้ องกัน (Interlocking
Model) บางส่วนของหลักสูตรและบางส่วนของการสอนสัมพันธ์กนั ในลักษณะบูรณาการ รูปแบบ
ที่ 3 หลักสูตรและการสอนเป็ นส่วนย่อย (Concentric Model) การสอนเป็ นส่วนย่อยของหลักสูตร
หรื อ หลักสูตรเป็ นส่วนย่อยของการสอน และ รูปแบบที่ 4 หลักสูตรและการสอนเป็ นวงจร (Cyclical
Model) หลักสูตรและการสอนต่างมี ผลกระทบต่อกันและกันหรื อมีการสะท้ อนกลับ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสอนจะกระทาเมื่อมีการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร และการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร
จะกระทาเมื่อได้ มีการประเมินผลซึง่ ได้ ข้อมูลจากการสอนเมื่อนาหลักสูตรไปใช้
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการสอนตามรูปแบบ
ที่ 2 คือ หลักสูตรและการสอนมีความเกี่ยวข้ องกันบางส่วน (Interlocking Model) โดยตัวหลักสูตร
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เองเป็ นเอกสาร (document) แม่บทระบุสิ่งที่ผ้ ูเรี ยนต้ องได้ รับ ในส่วนการสอนเป็ นกระบวนหรื อ
วิธีการ (means) การจัดให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และการพัฒนาการสอนเกี่ยวข้ องกับผู้สอนเป็ น
ส่วนใหญ่ ในขณะที่การพัฒนาหลักสูตรเป็ นกระบวนการซึง่ เกี่ยวข้ องกับบุคคลหลายฝ่ าย
1.6.2 แนวการพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาสาหรั บสถานศึกษา/โรงเรี ยน ตาม
แนวทางของยูเนสโก และแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย ให้ ความสาคัญและ
คานึงถึงการมีส่วนร่ วมของผู้รับประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนทุกระดับทุกฝ่ าย ตังแต่
้
ระดับผู้ให้ บริ การการศึกษาและหลักสูตร ผู้รับบริ การหลักสูตร และผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัด
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิ การ กรมวิชาการ. 2548: 50-59; กระทรวงศึกษาธิ การ สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน. 2553: 36-38; UNESCO. 2001: xi-18) โดยหลั ก การ
ออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาสาหรับโรงเรี ยนของยูเนสโก มีการดาเนินการ 6 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
ก. วินิจฉัยระบุความต้ องการจาเป็ น (Identify Needs) การออกแบบหลักสูตร
ด้ วยกับการวินิจฉัยความต้ องการจาเป็ นที่เป็ นอยู่นนั ้ ทาการพิจารณาวินิจฉัยทังความประพฤติ
้
ของ
นักเรี ยน สัมพันธภาพระหว่างครูกบั นักเรี ยน การให้ ความเคารพ นักเรี ยนกับนักเรี ยน ความคิดของ
นักเรี ยนวัยรุ่นที่มีทศั นคติเชิงลบต่อปั ญหาสังคมวัฒนธรรมและประเทศ และวิธีการของโรงเรี ยนที่
ทาการเปลี่ยนแปลงนักเรี ยน ในการพิจารณาวินิจฉัยควรคานึงถึงระดับความต้ องการจาเป็ ทัง้ 4
ระดับ ได้ แก่
1) ความต้ องการจาเป็ นระดับบุคคล หรื อ การพัฒนาตนเอง (Individual or
self-development level) คือ ในเด็กแต่ละคนมีหลายทักษะอันจะนาไปสู่การดารงชีวิตอย่างสันติ
เช่น การยอมรับ การยืนยัน การคิดบวก ความใส่ใจในการฟั งและการสื่อสาร พฤติกรรมก้ าวร้ าว
การตัดสินใจ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นต้ น สิ่งที่ร้ ู สึกว่าจาเป็ นมากที่สดุ คือ การบูรณา
การบุคลิกภาพเด็กกับความภาคภูมิใจในตนเองด้ านบวก และการสร้ างประสิทธิภาพ
2) ความต้ องการจาเป็ นระดับโรงเรี ยน (School level) คือ การนาโรงเรี ยน
ไปสู่สภาพที่ จะเกิ ดสัน ติภาพโดยสัน ติวัฒนธรรม ธรรมชาติของเด็กจะซึมซับจิตแห่ ง สัน ติจาก
วัฒนธรรม การริ เริ่ มสันติวฒ
ั นธรรมในโรงเรี ยนควรเริ่ มจากบุคลากร โดยการพัฒนาเจตคติ การยก
ย่องความประพฤติ ความร่วมมือ ความไว้ วางใจ และการเรี ยนรู้จิตใจ โดยการพัฒนามิตรภาพและ
การเคารพซึง่ กันและกัน สัมพันธภาพระหว่างครูกบั เด็กในสันติวฒ
ั นธรรมจะเบ่งบานตามธรรมชาติ
ในโรงเรี ยน
3) ความต้ องการจาเป็ นระดับชาติ (National level) คือ โรงเรี ยนมีจุดเน้ น
ความต้ องการจาเป็ นสาหรับการศึกษาภาคพลเมืองของชาติหรื อประเทศในปั จจุบนั ด้ านการศึกษา
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ภาคพลเมืองนี ้เป็ นการบูรณาการสันติศกึ ษา การจัดการศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาหรับการมอบความ
รับผิดชอบสู่การผลิตที่ดี การผลผลิตพลเมืองให้ ประเทศชาติ มีผลกระทบในการเรี ยนรู้ และ การ
เข้ าใจปั ญหานโยบายเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั ด้ วย นักเรี ยนคือพลเมืองในอนาคตจาเป็ นต้ อง
พัฒนาสุขภาพ และการรับรู้ความเป็ นจริงในการมองปั ญหาในสังคมของพวกเขา
4) ความต้ องการจาเป็ นระดับโลก (Global level) คือ ความมุ่งหมายสูงสุด
ของการศึกษาเพื่อการผลิตพลโลก ไม่มีประเทศใดในปั จจุบนั ที่สามารถดารงอยู่ด้วยการแยกตัวเอง
ออกจากผู้อื่น เด็กมีการพัฒนาความรู้สกึ โลกทัศน์ ความจาเป็ นในที่นี ้ คือวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกลด้ วย
วัตถุประสงค์ในความคิดของโรงเรี ยนสามารถเลือกประเด็นโลกในปั จจุบนั มายกความตระหนัก
นักเรี ยนเกี่ยวกับโลก
ข. การตัดสินเลือกวัตถุประสงค์ (Decide Objectives) เป็ นเสมือนการใช้ ศิล ปะ
กับความจาเป็ นที่ต้องระบุวตั ถุประสงค์หลักสูตรสันติศึกษาคืออะไรบ้ าง โดยพิจารณาจากสถานะ
ของความต้ อ งการจ าเป็ น พื น้ ฐานหรื อ สิ่ ง ที่ เ ป็ น อยู่ การตัด สิ น ใจเลื อ กวัต ถุ ป ระสงค์ มี ค วาม
จาเป็ นต้ องวิเคราะห์เงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในปั จจุบนั ปั ญหาที่เห็นเผชิญอยู่อาจแสดงสาเหตุเชิงลึ ก
ถ้ ารากสาเหตุปัญหาที่แท้ จริ งไม่ได้ ระบุไว้ การวัดอย่างผิวเผินภายนอกจะไม่สามารถแก้ ปัญหาได้
พื ้นฐานของหลักสูตรสันติศึกษากล่าวถึงสาเหตุเชิงลึกทางจิตวิทยาของสิ่งที่ดูเหมือนเป็ นปั ญหา
ดังเช่นการวิเคราะห์สาเหตุมีความสาคัญต่อการแตกวัตถุประสงค์กว้ างไปสูว่ ตั ถุประสงค์เฉพาะ
ค. การเตรี ย มแผนปฏิบัติการหลักสูต ร (Prepare Plan of Action) เป็ น ชุดของ
กิจกรรมต่างๆ ที่จดั วางลงในกรอบเวลาตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เบื ้องต้ น กิจกรรมจะนาผู้เรี ยน
ไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังต้ องเกี่ยวกับการบรรลุส่วู ตั ถุประสงค์เฉพาะ มอบหมายผู้รับผิดชอบหรื อ
กลุม่ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ทังนี
้ ้ กิจกรรมในโปรแกรมหรื อหลักสูตรสันติศกึ ษาตามแนวทาง
ของยูเนสโก (UNESCO. 2001) มีความครอบคลุมทัง้ 6 ระดับ ดังนี ้
1) ระดับการพัฒนาบุคลากร (The staff development level) โดยใช้ โรงเรี ยน
เป็ นฐาน เช่น การพัฒนาครู บทเรี ยนตัวอย่าง การอ่าน เป็ นต้ น
2) ระดั บ การจั ด การโรงเรี ย น (School management level) การเตรี ย ม
นโยบายสันติศกึ ษา การดูแลกากับ การประเมินผล สิ่งอานวยความสะดวก
3) ระดับการเรี ยนการสอนรายวิชาสามัญ (Formal subject teaching and
learning level) ความร่วมมือในการปฏิบตั ิคณ
ุ ค่าสันติภาพลงไปสูก่ ารพัฒนาบทเรี ยน
4) ระดั บ การจั ด การชั น้ เรี ยน ( Classroom management level) ได้ แก่
ระเบียบชันเรี
้ ยน
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5) ระดั บ กิ จ กรรมร่ ว มหลั ก สู ต รโรงเรี ย น (Co-curricular school activity
level) ได้ แก่ สัปดาห์สนั ติภาพ การบรรยายองค์กร กรรมการสันติภาพ
6) ระดั บ ชุ ม ชน (Community level) การยกระดั บ ความตระหนั ก ชุ ม ชน
เกี่ยวกับการทาลายและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เป็ นต้ น
ง. การปฏิบตั ิหลักสูตร (Run the Programme) ระยะที่สาคัญที่สดุ ของหลักสูตร
คือ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น กิจกรรมต่างๆ ได้ ดาเนินการช่วงการส่งผ่าน
ปฏิสมั พันธ์หลักสูตรชันเรี
้ ยน และหลักสูตรโครงการความร่วมมือกับโรงเรี ยนและชุมชน
จ. การตรวจสอบกิ จ กรรม (Monitor the Activities) เพื่ อ ความแน่ ใ จในตนเอง
จาเป็ นต้ องมีการทบทวน ตรวจสอบการเตรี ยมการ การเน้ นย ้าการเอื ้ออานวยความสะดวก และ
การดูแลกากับสิ่งที่จาเป็ น ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ ้นและสิ่งขยายสิ่งต่างๆ ที่ได้ ดาเนินงานอยู่ตามแผน
การตรวจสอบจาเป็ นต้ องทาทังระดั
้ บการบริ หารและระดับผู้เชี่ยวชาญ ในหลักสูตรนี ้ธรรมชาติการ
ตรวจสอบโดยทัว่ ไปใช้ รูปแบบการสนับสนุนและกัลยาณมิตรในการกากับดูแล
ฉ. การประเมิน (Evaluate) เป็ นการตัดสินคุณค่าของหลักสูตร เป็ นการกาหนด
สิ่งที่ขยายหลักสูตรที่มีอยู่ให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ การประเมินทาใน 2 ระยะ กล่าวคือ การ
ประเมินช่วงการดาเนินงานเป็ นลาดับการปรับให้ ถูกต้ องตามกระบวนการ และการประเมินช่วง
สุดท้ ายของหลักสูตรเพื่อตัดสินประสิทธิผล และเรี ยนรู้ จากประสบการณ์กบั มุมมองเพิ่มเติมและ
วางแผนในวงจรต่อไปของหลักสูตร การประเมินได้ ทาบนฐานของวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ตงแต่
ั้
ต้ นของหลักสูตร ความสาเร็จของหลักสูตรสันติศกึ ษาไม่ใช่การวัดอย่างง่ายเหมือนรายวิชาอื่นอย่าง
คณิตศาสตร์ เพราะสันติศกึ ษามีธรรมชาติของอัตวิสยั ในการรับประสบการณ์การเรี ยนรู้ ข้ อมูลเชิง
ลึกและการเรี ยนรู้ ใหม่ได้ รับแน่ๆ ในช่วงประสบการณ์กระทบพฤติกรรม อย่างไรก็ตามเจตคติการ
เรี ยนรู้ ที่จาเป็ นมีความเกี่ยวข้ องกับสิ่งที่คาดหวังในการดาเนินการใหม่ จาเป็ นต้ องเน้ นและสร้ าง
รูปแบบใหม่ของการดาเนินงานและปทัสถาน ในที่นี ้มุ่งหมายให้ ทกุ ๆ กิจกรรมการเรี ยนรู้สนั ติภาพ
อภิปรายตามวิธีการที่ประยุกต์สิ่งที่เกิดแล้ วนัน้ ลงในรู ปแบบพฤติกรรมทุกวันจนกระทั่งรู ปแบบ
พฤติกรรมคงที่
ในการออกแบบหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาส าหรั บ โรงเรี ย นทุก ครั ง้ จ าเป็ น ต้ อ งท าการ
รวบรวมข้ อมูลจากการอภิปรายกับผู้รับประโยชน์ ได้ แก่ กลุ่มผู้รับบริ การการศึกษาซึ่งเป็ นผู้เรี ยน
กลุม่ ผู้ให้ บริการ ได้ แก่ ผู้สอน ผู้กาหนดนโยบายการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
และกลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากผลผลิตของหลักสูตร ได้ แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน/สังคม สาหรับเป็ นการ
ยืนยันสารสนเทศ คุณลักษณะของผู้จบหลักสูตรตามความต้ องการของกลุม่ ผู้รับบริการการศึกษา
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กลุม่ ผู้ให้ บริ การ และกลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบ การพัฒนาหลักสูตรต้ องทาการศึกษาวิเคราะห์จดุ แข็ง
และจุดอ่อนระหว่างหลักสูตรและสภาวการณ์ปัจจุบนั พิจารณาความต้ องการจาเป็ นที่ต้องเพิ่มเติม
คุณค่าสันติภาพลงในหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตรจาเป็ นต้ องศึกษาสารวจจากประสบการณ์ของ
คุณธรรม จริ ยธรรม หรื อคุณค่าของหลักสูตรการศึกษาของโรงเรี ยน ตรวจสอบเจตนารมณ์ ของ
หลักสูตรโดยการตรวจสอบจากเจตคติมุมมองของผู้สอน ผู้ปกครอง รวมทัง้ นักเรี ยนที่เรี ยนจบ
หลักสูตรไปแล้ ว การให้ ข้อมูลพืน้ ฐานหลักสูตรและให้ นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างตรวจสอบรายการ
สามารถยืนยันวิธีการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาสาหรับโรงเรี ยน สถานศึกษา/โรงเรี ยนควรแบ่ง
ผู้รับผิดชอบหรื อกลุม่ ผู้ที่จะดาเนินการในแต่ละกิจกรรมของการพัฒนาหลักสูตรให้ เหมาะสมชัดเจน
โดยสรุ ปการออกแบบพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาของโรงเรี ยน มีขนตอนการด
ั้
าเนินการสาคัญ 6
ขันตอน
้
ได้ แก่ การวินิจฉัยความต้ องการจาเป็ น การเลือกวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การเตรี ยม
และจัดทาหลักสูตร/แผนปฏิบตั ิการ การปฎิบตั ิหลักสูตร การตรวจสอบกิจกรรม และการประเมิน
หลักสูตร
ผู้วิจยั นาหลักการออกแบบพัฒนาหลักสูตรสันติศกึ ษาสาหรับโรงเรี ยนของยูเนสโกไป
ประยุกต์เป็ นกรอบแนวทางดาเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรบนฐานการมีส่วนร่ วมของผู้รับ
ประโยชน์ในชุมชนท้ องถิ่น และใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการจัดรู ปแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน
1.7 แนวการจัดหลักสูตรและการสอนสันติศกึ ษา
ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ ยวกับการศึกษากล่าวถึงหลักและแนวทางการจัด
หลักสูตรและการสอนสันติศกึ ษา ดังนี ้
1.7.1 หลักการจัดหลักสูตรสันติศกึ ษา ในทุกระดับการศึกษาต้ องคานึงถึงหลักสาคัญ
3 ประเด็น ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ คือ ความเข้ าใจอันดีระหว่างชาติ ความร่ วมมือ และ
สันติภาพ สาหรับการจัดหลักสูตรสันติศึกษาอาจผสมผสานแนวต่างๆ ตามความเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรี ยน และประเด็นที่ใช้ จดั การเรี ยนการสอน สถานศึกษาสามารถจัดสันติศึกษาได้ ทงในและ
ั้
นอกโรงเรี ยน โดยการจัดหลักสูตรพิจารณาทังในระดั
้
บมหภาค ได้ แก่ หลักสูตรระดับการศึกษา
อนุบาล ประถม และมัธยม หรื อ หลักสูตรสายสามัญ หลักสูตรสายอาชีพ และระดับที่แคบที่สดุ คือ
ระดับจุลภาคเป็ นการจัดหลักสูตรรายวิชาหรื อหน่วยการสอน ในแต่ละระดับมีจดุ เน้ นที่แตกต่างไป
ตามเป้าหมายหลักของการศึกษาในระดับนัน้ ๆ (วิชัย ตันศิริ. 2529: 221-229; วิจิตร ศรี สอ้ าน.
2529: 190-193; สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. 2537: 59) การนาสันติศกึ ษาจัดลงในหลักสูตรสถานศึกษา/
โรงเรี ยนระดับประถมและมัธยม เป็ นการออกแบบหลักสูตรโดยบูรณาการคุณค่าสันติภาพและ
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สันติวิธีลงสูห่ ลักสูตรสถานศึกษา/โรงเรี ยน สาหรับช่วยผู้เรี ยนให้ นาสิ่งที่เรี ยนไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
ได้ (ไพฑูรย์ สินลารั ตน์ . 2530: 200-206; ประชุมสุข อาชวอารุ ง. 2529: 224; UNESCO. 2001:
19) แนวทางการจัด หลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาของส านัก งานประสานนโยบายการศึ ก ษา ศาสนา
วัฒนธรรมและกีฬา (2551: 30) กล่าวถึง วิธีการนาสันติศกึ ษาบูรณาการลงในหลักสูตรสถานศึกษา
ไว้ 3 ประการ ดัง นี ้ 1) ทุก กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนปรั บปรุ งหลักสูตรให้
สอดคล้ องกับสันติศกึ ษา โดยบูรณาการทักษะและแนวคิดสันติวิธีลงไปในวิชาต่างๆ 2) ทุกงานจัด
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับสันติศึกษา และ 3) การสอดแทรกโดยการถักทอแนวคิดและ
หลักการของสันติวิธีลงในการสอนวิชาต่างๆ และฝึ กปฏิบตั ิผ่านกติกาชันเรี
้ ยน
1.7.2 แนวทางวิ ธี ก ารน าคุณ ค่ า สัน ติ ภ าพและสัน ติ วิ ธี บู ร ณาการลงในหลัก สูต ร
สถานศึกษา/โรงเรี ยนของยูเนสโก (UNESCO. 2001) ให้ ความสาคัญในการจัดการระบบโดยรวม
ของสถานศึกษา ชันเรี
้ ยน ภาพรวมสาระการเรี ยนรู้ กิจกรรมร่วมหลักสูตรของสถานศึกษา (กิจกรรม
พัฒนาผู้เรี ยน) วิธีการสอน และบุคลากร เห็นได้ ว่าแนวทางวิธีการของยูเนสโก (UNESCO. 2001)
ในการนาคุณค่าสันติภาพและสันติวิธีบูรณาการลงในหลักสูตรสถานศึกษา/โรงเรี ยน ให้ แนวทาง
วิธีการจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมการจัดการในระดับสถานศึกษาทุกขอบข่ายงาน ประกอบด้ วยการ
ดาเนินการ 7 ระดับ คือ
ก. ระดับบริ บทของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ (Learning area context) สถานศึกษา/
โรงเรี ยนดาเนินการ ดังนี ้
1) สถานศึกษา/โรงเรี ยนทาการจัดขอบเขตหรื อกลุ่มเนือ้ หาสาระการเรี ยนรู้
ดังตัวอย่างนี ้ แบ่งเป็ น 6 ขอบเขต คือ 1) ขอบเขตเนื ้อสาระการเรี ยนรู้ด้านภาษารวมถึง การฟั ง การ
พูด การอ่าน การเขียน และ การตีความวรรณกรรม 2) ขอบเขตเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้ด้านโลกและ
การด ารงชี วิ ต มี ค วามหมายรวมถึ ง สัง คมศาสตร์ ภูมิ ศ าสตร์ ประวัติ ศ าสตร์ พลเมื อ ง และ
เศรษฐศาสตร์ 3) ขอบเขตเนื อ้ หาสาระการเรี ย นรู้ ด้ า นศาสนา ความเชื่ อ และวัฒ นธรรม มี
ความหมายรวมถึง จริ ยศึกษา คุณธรรม การฝึ กสมาธิ การให้ การยอมรับทุกศาสนา ความเชื่อ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง และ ภูมิปัญญาท้ อ งถิ่น 4) ขอบเขตเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การคานวณ และเทคโนโลยี มีความหมายรวมถึง สิ่งแวดล้ อมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิ สิกส์ เคมี ชีวิ
วิทยา พฤกษศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 5) ขอบเขตเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้ด้านสุขศึกษา
มีความหมายรวมถึง พลศึกษา เกมการศึกษา การออกกาลังกาย และ การดูแลสุขอนามัย และ 6)
ขอบเขตเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้ด้านศิลปะ มีความหมายรวมถึง ดนตรี นาฎศิลป์ งานประดิษฐ์ งาน
สี และ การวาดภาพ เป็ นต้ น
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2) สถานศึกษา/โรงเรี ยนกาหนดคุณค่าสันติภาพจากการทาความเข้ าใจบน
พื น้ ฐานความรั ก ความกรุ ณา และความเอาใจใส่ และเริ่ มต้ น การสร้ างเจตคติผ้ ูเรี ยนบนฐาน
ขอบเขตเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้ ประยุกต์ใช้ สารสนเทศภายในชันเรี
้ ยนและบริ บทแวดล้ อมสาหรับ
สร้ างฐานแนวคิด แนะแนวทาง สร้ างแรงบันดาลใจให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิ และสร้ างความคิดเชิงสันติจาก
การสังเกต วิเคราะห์ วิพากษ์ เปรี ยบเทียบ ให้ ผ้ เู รี ยนนาไปปฏิบตั ิในชีวิตของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
3) สถานศึก ษาสอดแทรกแนวคิ ด เจตคติ คุณ ค่ า ของสัน ติภ าพ หลัก การ
เคารพยกย่องและที่เกี่ยวข้ องลงในแต่ละบทเรี ยน
ข. ระดับ ภาพรวมกลุ่ม เนื อ้ หาสาระการเรี ย นรู้ (Learning area perspectives
level) การจัดการสอนของผู้สอนต้ องตีความหมายทัง้ เนือ้ หาหลักและเชื่อมโยงคุณค่าสันติภาพ
และสันติวิธีให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นามารยาทสังคม พัฒนาอารมณ์ และคุณธรรมแห่งตน ตัวอย่างเช่น
1) กลุ่มเนื ้อหาสาระด้ านภาษา เป็ นสื่อกลางในการศึกษาความหลากหลาย
และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ผู้สอนเชื่อมโยงให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกมารยาทในการสื่อสาร และเห็น
คุณค่าของการสื่อสารอย่างสันติ
2) กลุ่มเนือ้ หาสาระด้ านประวัติศาสตร์ เป็ นสาระที่ผ้ ูคนส่วนใหญ่มองไปใน
ด้ านการเป็ นต้ นเหตุให้ เกิดเจตคติที่เป็ นปฏิปักษ์ ต่อกัน สร้ างความรู้สกึ ขัดขวาง และความรังเกียจ
ผู้อื่น นี่เป็ นโอกาสที่ผ้ สู อนจะได้ เชื่อมโยงให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกการวิเคราะห์สารสนเทศ เรี ยนรู้การให้ อภัย
แนวทางแก้ ไขความขัดแย้ งโดยสันติวิธี
3) กลุม่ เนื ้อหาสาระด้ านวิทยาศาสตร์ เป็ นสาระที่ต้องอาศัยการตีความหมาย
ผ่านสัญลักษณ์ ผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมสามารถสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ เหล่านีใ้ ห้ เข้ าใจ
ตรงกัน ผู้สอนมีโอกาสที่จะได้ เชื่อมโยงระหว่างหลักความสมดุลและสันติวิธีให้ กบั ผู้เรี ยน และสอน
การคิดวิเคราะห์ การพิจารณาความสมเหตุสมผลอันจะนาไปสูก่ ารสร้ างข้ อสรุปที่น่าเชื่อถือต่อไป
ค. ระดับกระบวนการ/วิธีการสอน (Teaching methods) ผู้สอนจัดการสอนบน
ฐานความสนใจและความต้ องการของผู้เรี ยน ดังนี ้
1) ผู้ส อนจ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ แ ละก าหนดคุณ ค่ า
สันติภาพลงในองค์ประกอบพื ้นฐานทัง้ 3 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านการรู้คิด ด้ านความรู้สกึ อารมณ์
และเจตคติ และด้ านพฤติกรรมทักษะปฏิบตั ิ โดยผู้สอนดาเนินการ ดังนี ้
อันดับแรก ผู้สอนต้ องให้ ฐานความรู้ และสร้ างแนวคิด เปิ ดบทเรี ยนบน
ฐานของสันติภาพและความเป็ นมนุษย์ ให้ แนวทางแนะนาผู้เรี ยนในการพัฒนาตนเอง มีการเติบโต
ทางสติการตระหนักเข้ าใจศักยภาพแห่งตนที่จะเอื ้อต่อการพัฒนาตนเอง
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อันดับที่สอง ผู้สอนต้ องปลุกความรู้ สึก อารมณ์ และเจตคติ ผู้สอนต้ อง
ปลุกจิตวิญญาณแห่งการสร้ างสรรค์ จินตนาการ ปั ญญา การริ เริ่ มจากภายใน ความรู้ สึกอยากรู้
ตระหนัก เห็นคุณค่าให้ กบั ผู้เรี ยนโดยการเล่าเรื่ อง ทบทวนประสบการณ์ดีๆ ที่ผ่านมา พัฒนาเจต
คติที่ดีผ่านคุณค่าสันติภาพ สร้ างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อผู้เรี ยน ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสร้ าง
วิสยั ทัศน์อนั นาไปสูส่ นั ติภาพ ตั ้งเป็ นปรัชญานาชีวิต โดยผู้สอนนาความรู้สกึ อารมณ์ทางบวกมาใช้
ในการสร้ างบรรยากาศการเรี ย นการสอนให้ บทเรี ยนน่าสนใจ นาเสนอบทเรี ยนด้ วยภาษาชัดเจน
เข้ าใจง่าย ลาดับขันตอนการสอนที
้
่สมั พันธ์กนั ผ่านการนาเข้ าสู่บนเรี ยนที่ปลุกเร้ าชวนติดตามและ
รักษาความตั ้งใจไว้ ใช้ คาถามในการหาทางแก้ ไขปั ญหา ภาพ เสียง กิจกรรมเคลื่อนไหว การแสดง
บทบาทสมมุติ การกระตุ้น และละครสัน้ ให้ การฝึ กปฏิบตั ิเป็ นที่น่าสนใจและสร้ างสรรค์
อันดับสุดท้ าย ทักษะพฤติกรรม ผู้สอนจัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างทักษะผ่านการ
ปฏิบตั ิในการสร้ างมิตรภาพและความร่วมมือ เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะตามแนวคิดเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ (learners-centered) ในที่นีค้ ือเน้ นความสัมพันธ์ ร ะหว่างครู ผ้ ูสอนกับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับ
ผู้เรี ยน เคารพซึ่งกันและกัน มารยาท ความกรุ ณา และการมีส่วนร่ วมในการสร้ างบรรยากาศการ
อยู่ร่วมกัน
2) ผู้สอนจัดกระบวนการให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึ กทักษะโดยการใช้ ปั ญหาเป็ นฐาน
แบ่งเป็ น 5 ระยะ ได้ แก่ การวิเคราะห์ (Analysis) การกาหนดเป้าหมาย (Goal-formulation) การ
วิจารณ์ (Critique) การทาเค้ าโครง (Proposal-making) และการปฏิบตั ิ (Action) (Galtung. 2008:
2) ดังนี ้
ระยะที่หนึง่ การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นการวิเคราะห์โลกแห่งความเป็ น
จริงที่เป็ นอยู่ ขยายความจริงบรรยายสภาพพื ้นฐานปั ญหาสันติภาพ ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวกับพวกเขา
ระยะที่สอง การกาหนดเป้าหมาย (Goal-formulation) เป็ นการให้ ผ้ เู รี ยน
ร่ างแนวคิดสันติภาพไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมไม่ใช่แค่เพียงการพูดว่าสันติ เป็ นส่วนของ
การเรี ยนการสอนสันติศกึ ษาที่ผ้ เู รี ยนจาเป็ นต้ องฝึ กขาดไม่ได้
ระยะที่สาม การวิจารณ์ (Critique) ผู้สอนฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนวิจารณ์สิ่งที่สนใจ
โดยพิจารณาทังข้
้ อมูลและคุณค่าปั จจุบนั ที่ทาอยู่ในระยะแรก และระยะที่สองตามลาดับ นาไปสู่
การสรุปคุณค่าอย่างเป็ นรูปธรรมในภาษาที่สงู ขึ ้น
ระยะที่ สี่ การท าเค้ าโครง (Proposal-making) ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก การท า
ข้ อเสนอร่ วมกัน ด้ วยกระบวนการพิจารณาผ่านคาถาม “ทาอะไร” “ใครควรทา” “ทาเมื่อไร” “ทาที่

36
ไหน” “ทาอย่างไร” และ “ทาทาไม” เพื่อจัดการกับวิธีการที่ได้ รับจากโลกแห่งความจริ งไปสู่การ
จัดทาข้ อเสนอในสิ่งที่ต้องการ
ระยะที่ห้า การปฏิบตั ิ (Action) เป็ นการฝึ กผู้เรี ยนให้ อภิปรายกิจกรรมการ
รักษาสันติภาพ หรื อองค์ประกอบการสร้ างสันติภาพ และ การปฏิบตั ิสนั ติภาพอย่างเป็ นรูปธรรม
ค. ระดั บ กิ จ กรรมร่ ว มภายในหลั ก สู ต รโรงเรี ย น (Co-curricular activities)
(UNESCO. 2001: 33-37) สถานศึ ก ษา/โรงเรี ย นสามารถจั ด ตั ง้ คณะกรรมการนั ก เรี ย น ให้
ดาเนินการเกี่ยวกับสันติภาพในโรงเรี ยน จัดให้ กิจกรรรมยามเช้ าได้ เสริ มภาพวิสยั ทัศน์เจตคติแห่ง
สันติวิธี แต่ละวันจัดให้ มีกิจกรรมสร้ างความตระหนักในการปฏิบตั ิคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมผ่านกิจกรรม
รายวิชา กิจกรรมโฮมรู ม จัดแสดงป้ายคาขวัญสันติภาพเชิญชวนในการปฏิบตั ิต่อกันโดยสันติวิธี
ในสถานศึกษา
ง. ระดับการพัฒนาบุคลากร (Personnel Development) (UNESCO. 2001: 5256) สถานศึก ษา/โรงเรี ย นควรดูแลการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา/โรงเรี ยน บน
พื ้นฐานความเป็ นมนุษย์ ใช้ ยทุ ธวิธีแห่งประชาธิปไดยในการสร้ างกระบวนการจูงใจผู้ เรี ยน จัดการ
ชันเรี
้ ยน จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน และจัดช่วงเวลาสาหรับกิจกรรม
พัฒนาบุคลากร เช่น การสัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้ างนวัตกรรมวิธีการสอน
สันติศกึ ษา ส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ สนั ติศกึ ษา
จ. ระดับการจัดการชันเรี
้ ยน (Classroom management) (UNESCO. 2001: 56)
ผู้สอนจัดการเรี ยนรู้ ให้ มีความหมายและมีความเพลิดเพลิน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรี ยน ควบคุมดูแลระเบียบวินยั ของโรงเรี ยนด้ วยเทคนิคเชิงบวกบนฐานความยุติธรรม มัน่ ตรวจ
ดูแลแต่ละชันเรี
้ ยนและจัดให้ คาปรึกษากับผู้เรี ยนทังด้
้ านการแสวงหาความรู้ การรู้จกั ตนเอง มีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพ การรู้จกั รักและเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น และสามารถปรับตัวให้ ดารงอยู่ในสังคม
อย่างสงบสุข และวางแผนการเรี ยนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ มัน่ สอดส่องตรวจตราชัน้ เรี ยนในทุกๆ
เวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาพัก ตลอดจนมีระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้เรี ยนหลังเลิกเรี ยน
ตรวจตราและจัดตารางกิจกรรมสถานศึกษา/โรงเรี ยนไม่ให้ มีช่วงเวลาว่างจนเป็ นเหตุให้ เกิดการ
กลัน่ แกล้ งกัน และประสานความร่ วมมือกับผู้สอนแต่ละวิชา มอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนจัดป้ายนิเทศที่
เชื่อมโยงระหว่างรายวิชาหรื อเทศกาลและสันติวิธี
ฉ. ระดับการจัดการสถานศึกษา/โรงเรี ยน (School management) (UNESCO.
2001: 56) สถานศึกษา/โรงเรี ยนจัดเตรี ยมนโยบายสาหรับป้องกันความรุนแรง ให้ เป็ นส่วนของการ
จัดการระเบียบวินยั สถานศึกษา/โรงเรี ยน การดาเนินการเปรี ยบเสมือนชุมชนที่ต้องอาศัยหลักการ
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เคารพซึ่งกันและกัน ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิที่ม่งุ เน้ นคุณค่าสันติวิธีให้ กลายเป็ นวัฒนธรรมของ
สถานศึกษา/โรงเรี ยน
ในการออกแบบหลักสูตรบูรณาการ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรให้ ข้อสังเกตไว้ ว่า การ
จัดบูรณาเนือ้ หาสาระ โดยนาหลายเนือ้ หาสาระมาบูรณาการจะทาให้ เนื ้อหาในหลักสูตรดูกว้ าง
และทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่มีความรู้ที่ลกึ ซึ ้งในเนื ้อหาที่เรี ยน ในส่วนของผู้สอนจาเป็ นต้ องมีความสามารถที่
จะทาให้ ผ้ ูเรี ยนเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างรายวิชาต่า งๆ ผู้สอนจาเป็ นต้ องมีความรอบรู้ โดยอาจ
ต้ องสอนเป็ นทีม ในส่วนของสถานศึกษาต้ องมีความสามารถในการบริ หารการจัดตารางการสอน
ของผู้สอน และตารางการเรี ยนของผู้เรี ยน (ธารง บัวศรี . 2532: 178-190; สุนีย์ เหมะประสิทธิ์.
2537: 27-30) ดัง นัน้ หากเป็ น การจัดหลักสูตรแบบรายวิชาควรพิจารณานโยบาย การจัดการ
สถานศึกษาประกอบการพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร ในการวิจัยนี ้ เป็ นการพัฒนาหลักสูตร
สันติศึกษาระดับสถานศึกษา ผู้วิจยั เห็นว่าแนวทางวิธีการของยูเนสโก (UNESCO. 2001) ในการ
นาคุณค่าสันติภาพและสันติวิธีบรู ณาการลงในหลักสูตรสถานศึกษา มีความครอบคลุมการจัดการ
ระบบโดยรวมของสถานศึกษาตั ้งแต่ระดับการจัดนโยบายโรงเรี ยน ชันเรี
้ ยน ภาพรวมเนื ้อหาสาระ
กิจกรรมร่วมหลักสูตร การปฏิบตั ิ และการพัฒนาบุคลากร ผู้วิจยั จึงประยุกต์ใช้ แนวทางการจัดการ
ระบบโดยรวมของสถานศึกษาในการนาสันติศึกษาสู่สถานศึกษาของยูเนสโก (UNESCO. 2001)
เป็ นแนวทางสร้ างแนวคาถามสาหรับสารวจสภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ และสภาพที่ต้องการจาเป็ นใน
การปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติสาหรับผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
เพื่อเป็ นแนวทางเลือกการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน
1.8 รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จากการศึกษารายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ได้ แก่ งานวิจัยของ กิตติศักดิ์ ลักษณา (2554) ศิริขวัญ ชิณศรี
(2554) อภิ ร ดี ศรี ส ยาม (2554) ลาซารั ส (Lazarus. 2011) เชอริ ล ; และคนอื่ น ๆ (Cheryl; at el.
2012) และ เทย์เลอร์ (Taylor. 2014) ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์สงั เคราะห์มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับการ
วิจยั หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา จาแนกออกเป็ น 9 ประเด็น ได้ แก่ ความมุ่งหมายการ
วิจยั หลักสูตรหรื อโปรแกรมสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระเบียบแบบแผนการวิจยั หลักสูตรหรื อ
โปรแกรมสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้ให้ ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการทดลองหลักสูตร
สัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษา การจัด หลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษา วิ ธี ก ารก าหนด
วัตถุประสงค์หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สันติศึกษาระดับ
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มัธยมศึกษาตอนต้ น เครื่ องมือที่ใช้ วดั และประเมินผลผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
และ ประสิทธิผลของโปรแกรม/หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา ดังนี ้
1.8.1 ความมุ่งหมายของการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูต รหรื อโปรแกรมสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ปรากฏในลักษณะการศึกษาสภาพปั ญหา ข้ อเสนอแนะการแก้ ไขปั ญหาการบูรณา
การสันติศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสันติภาพระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ขีดความสามารถและทักษะการแก้ ปัญหาในการดารงชีวิตแต่ละวัน การคิดวิเคราะห์
ที่มีตอ่ ความสามารถในการแก้ ปัญหาตามแนวสันติวิธี การทางานเป็ นทีม ความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนสันติศกึ ษา ความผูกพันในการสร้ างสันติภาพ อิทธิพลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ ส าเร็ จ หลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษา จิ ต แห่ ง ความเคารพ และเจตคติ มุม มองของผู้ เ รี ย นระดับ
มัธยมศึกษาที่เข้ าร่วมหลักสูตรหรื อโปรแกรมสันติศกึ ษา
1.8.2 ระเบียบแบบแผนการวิจยั หลักสูตรหรื อโปรแกรมสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ปรากฏใน 3 แบบแผน ได้ แก่ แบบแผนการวิจยั และพัฒนา แบบแผนการวิจยั เชิงคุณภาพ
และแบบแผนการวิจยั ทังเชิ
้ งคุณภาพและเชิงปริมาณ
1.8.3 ผู้ให้ ข้อมูล เป็ น นักวิชาการด้ านสันติศึกษา ผู้อานวยการโรงเรี ยน ครู ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ครู ผ้ ูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผู้จบหลักสูตรหรื อโปรแกรมสันติศกึ ษาไปแล้ ว
1.8.4 กลุ่มตัวอย่างในการทดลองหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็ นผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.8.5 การจัด หลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษา พบการจัด สัน ติ ศึ ก ษาเป็ น
รายวิชาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ใช้ ระยะเวลา 40 ชัว่ โมง ในช่วง 20 สัปดาห์ จัดสันติศึกษาเป็ นรายวิชาเลือกเสรี สาหรับ
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ สัง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ใช้
ระยะเวลา 32 ชั่วโมง ในช่วง 16 สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง จัดสันติศึกษาบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จัดสันติศึกษาบูรณาการ
ระหว่ า งกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทยและกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ สัง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จัดสันติศึกษาบูรณาการแบบสอดแทรกในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้อื่นในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จัดสันติศกึ ษาบูรณาการแบบสอดแทรก
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ได้ แก่ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สาหรับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 กิจกรรมแนะ
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แนวสาหรับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-5 กิจกรรมโฮมรู มและกิจกรรมชุมนุมสาหรับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
และ จัดสันติศกึ ษาเป็ นโปรแกรมภาคฤดูร้อน โดยการนาเยาวชนชาวอิสลาเอลและชาวปาเลสไตน์
ไปอยู่ร่วมกันในโปรแกรมสันติศกึ ษา ภาคฤดูร้อน ประเทศอเมริกาเหนือ จานวน 12 ครัง้
1.8.6 วิธีการกาหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดย
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการเรี ยนการสอนโดยเน้ นทีม ศึกษาเอกสารรูปแบบการสอนสาเหตุ
และผล เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระกรเรี ยนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษา
คุณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ข องหลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พ.ศ. 2551 ศึ ก ษา
สมรรถนะสาคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ระบุถึงความสามารถ
ในการคิดและความสามารถในการแก้ ปัญหา และ สัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ย วชาญ ครู ผ้ ูสอน และผู้เรี ยน
เกี่ยวกับเป้าหมาย เนื ้อหา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตแห่งความเคารพและการทางาน
เป็ นทีมของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.8.7 รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้สนั ติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา มีการสร้ างและประยุกต์
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่นามาประยุกต์ใช้ ในหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา ดังนี ้
ก. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ นทีม (team-based learning) ตามรายงาน
การวิจัยของ กิตติศักดิ์ ลักษณา (2554) เป็ นการสอนให้ ผ้ ูเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ สามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้ เกิด ความขัดแย้ ง ความรุ น แรง และสันติภาพ ทักษะการแก้ ปัญหา การ
ทางานเป็ นทีม การวิเคราะห์ การตัดสินใจ เป็ นผู้มีจิตแห่งความเคารพ และแก้ ไขความขัดแย้ งโดย
ไม่ใช่ความรุนแรง ในการใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้โดยทีม (team-based learning) มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ ขันที
้ ่
1 ครู มอบหมายให้ ผ้ ูเรี ยนศึกษางานอ่านของรายวิชาด้ วยตนเองนอกชัน้ เรี ยน ขัน้ ที่ 2ครู ทาการ
ทดสอบผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล ขัน้ ที่ 3 ครู ทาการทดสอบผู้เรี ยนเป็ นทีม ขัน้ ที่ 4 ครู มอบหมายให้
ผู้เรี ยนเขียนอุทธรณ์ ขันที
้ ่ 5 ครูทาการให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่ผ้ เู รี ยนเป็ นกลุม่ เพื่อแก้ ไขความเข้ าใจที่
ผิดพลาดต่างๆ ขัน้ ที่ 6 ผู้เรี ยนนามโนทัศน์ ในรายวิชาไปประยุกต์ ใช้ ขัน้ ที่ 7 ครู ให้ เพื่อนทาการ
ประเมินผู้เรี ยน ขันที
้ ่ 8 ครูมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนบันทึกเหตุการณ์ และ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นใน
ทีม ขันที
้ ่ 9 ครู ทาการทบทวนมโนทัศน์ทงหมดของผู
ั้
้ เรี ยนในรายวิชา (เป็ นรายบุคคล) ขันที
้ ่ 10 ครู
ทาการให้ ผลย้ อนกลับแก่ผ้ เู รี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อปรับแก้ มโนทัศน์ที่ผิดพลาดของผู้เรี ยน ขันที
้ ่ 11
ครู ทาการทบทวนการประยุกต์ใช้ มโนทัศน์ ขันที
้ ่ 12 ผู้เรี ยนทาการทบทวนเกี่ยวกับคุณค่าของทีม
จากบันทึกเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในทีม และ ขัน้ ที่ 13 ผู้เรี ยนทาการทบทวน
ตนเอง จากผลการวัดประเมินโดยเพื่อนว่าตนเองมีประโยชน์ต่อทีมอย่างไรและเพียงใด
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โดยกระบวนการที่ 1-8 จะทาซ ้าในทุกหน่วยการเรี ยนการสอนหลักของรายวิชา
ส่วนขันตอนที
้
่ 9-13 จะทาหลังจากที่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนครบทุกหน่วยการเรี ยนการสอน ซื่งกระบวนการ
ทัง้ 13 ขันตอนนี
้
้ จะส่งเสริ มให้ กลุม่ ที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่เปลี่ยนไปสูท่ ีมซึง่ จะสามารถจัดการกับภารกิจที่
ท้ าทายและซับซ้ อนได้
ข. รูปแบบการสอนสาเหตุและผล (The casual and effect model) ตามรายงาน
การวิ จัย ของ อภิ ร ดี ศรี ส ยาม (2554) เป็ น การสอนให้ ผ้ ู เ รี ย นวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบปั ญ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหาสาเหตุ และหลักการ โดยการใช้ เทคนิคการสอนสาเหตุและผล (The
casual and effect model) มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ ขันที
้ ่ 1 ครูเลือกข้ อมูลหรื อหัวข้ อการกระทาหรื อประเด็น
ปั ญหาสาหรับการวิเคราะห์ ขันที
้ ่ 2 ครูถามผู้เรี ยนเกี่ยวกับสาเหตุและข้ อมูลที่สนับสนุนสาเหตุนนั ้
ขันที
้ ่ 3 ครู ถามผู้เรี ยนเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ ้นจากประเด็นของข้ อมูลที่สนับสนุนสาเหตุนนั ้ ขันที
้ ่ 4 ครู
ถามผู้เรี ยนเกี่ยวกับที่มาของสาเหตุและข้ อมูลที่นามาสนับสนุน ขันที
้ ่ 5 ครูถามผู้เรี ยนเกี่ยวกับผลที่
จะตามมาจากผลที่เกิดขึน้ ขัน้ ที่ 6 ครู ถามผู้เรี ยนเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนสร้ างข้ อสรุ ป และ ขัน้ ที่ 7 ครู ถาม
คาถามเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างข้ อสรุป
ค. รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ แบบฝึ กปฏิ บัติ จ ริ ง ที่ เ น้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ และ
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ใช้ กิจกรรมโครงงาน และกิจกรรมกลุม่ เป็ นส่วนใหญ่
ง. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบกลไกลหลายฝ่ าย (Pluralistic) เป็ นการสอนโดย
ใช้ การสานสัมพันธภาพภายในองค์กรระหว่ างประเทศ จัดให้ มีการโต้ ตอบ (Responsive) และทา
การติดตาม (Follows-up ongoing) อย่างต่อเนื่อง ตามบริบท (Lazarus. 2011)
1.8.8 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวัด และประเมิ น ผลผู้ เรี ย นหลัก สู ต รสัน ติ ศึ ก ษาหรื อ
โปรแกรมระดับมัธยมศึกษา ปรากฏ 2 ลักษณะ ได้ แก่
ก. การสร้ างแบบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาตามแนวทางสันติวิธีของ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แบบวัดเจตคติต่อหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบวัดจิตแห่ง
ความเคารพผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสารวจการทางานเป็ นทีมของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนการสอนสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และ แบบประเมินการศึกษานอกระบบในชุมชน ใช้ ทดสอบก่อน-หลัง
ผู้เข้ าร่วมการฝึ กอบรมโปรแกรมสันติศกึ ษาพัฒนาโดยยูเนสโก
ข. แนวคาถามสัมภาษณ์ทงค
ั ้ าถามปลายเปิ ดและคาถามปลายปิ ดเกี่ยวกับทักษะ
ที่ผ้ เู รี ยนรู้สกึ ว่าได้ เรี ยน ผลการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรี ยนภายหลังจากการเรี ยนหลักสูตรสันติ
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ศึกษา สิ่งที่ผ้ เู รี ยนเห็นว่าหลักสูตรสันติศึกษาต้ องปรับ วิธีป้องกันการถูกกลัน่ แกล้ ง วิธีจดั การการ
กลัน่ แกล้ งก่อนเข้ าร่วมหลักสูตรฯ และหลังเข้ าร่วมหลักสูตรฯ สาเหตุและทางออกของความขัดแย้ ง
ค. การสัง เกตพฤติ ก รรมผู้เ รี ย น ผลงานของผู้เ รี ย น และ คุณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์
1.8.9 ประสิทธิผลของหลักสูตรหรื อโปรแกรมสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา ปรากฏผล
ดังนี ้
ก. ประสิทธิ ผลของหลักสูตรหรื อโปรแกรมสันติศึกษาระดับมั ธยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่า หลังการทดลองหลักสูตรสันติศึกษาผลการวัดเจตคติต่อหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวัดจิตแห่งความเคารพ ผลการสารวจการทางานเป็ นทีม ผลการ
สารวจความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนการสอนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของผู้เรี ยน
สูงกว่าก่อนการทดลองหลักสูตรสันติศกึ ษา
ข. ประสิทธิผลของหลักสูตรหรื อโปรแกรมสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
พบว่ า หลั ง การทดลองหลั ก สู ต รรายวิ ช าสั น ติ ภ าพระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ผลการวั ด
ความสามารถในการแก้ ปัญหาตามแนวทางสันติวิธีของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสูงกว่า
ก่อนการทดลองหลักสูตรสันติศกึ ษา
ค. ประสิทธิผลการบูรณาการหลักสูตรสันติศกึ ษาลงในหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรี ยน พบปั ญหาการบูรณาการหลักสูตรสันติศกึ ษา ได้ แก่ ครูขาดความรู้ความชานาญในการบูร
ณาการหลักสูตรสันติศกึ ษา การสังเกตพฤติกรรมผู้เรี ยนทาได้ ยาก ขาดการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน การ
ดาเนินงานบูรณาการหลักสูตรสันติศึกษาในสถานศึกษาของโรงเรี ยนขาดความต่อเนื่อง ขาด
งบประมาณ ทัง้ นี ้ ผลการวิจัยให้ ข้อเสนอแนะการแก้ ไขปั ญหา โดยการระดมทุนจากเครื อข่าย
ชุมชน การแต่งตั ้งเป็ นคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อความต่อเนื่อง ส่งเสริ มการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
จัดส่งครูเข้ ารับการอบรมการบูรณาการหลักสูตรสันติศกึ ษา และการวัดและประเมินผลผู้เรี ยน
ง. ประสิ ท ธิ ผ ลของหลั ก สู ต รหรื อ โปรแกรมสั น ติ ศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อนระดั บ
มัธยมศึกษา ปรากฏผล คือ 1) การเผชิญหน้ าระหว่างกลุม่ ที่ขดั แย้ งบนฐานสันติศกึ ษาและผู้มีสว่ น
ร่ วมในโปรแกรมสามารถให้ ผลลัพธ์ทางบวก 2) ผลลัพธ์ทางการศึกษาของผู้สาเร็ จโปรแกรมเมล็ด
พั น ธุ์ สัน ติ ภ าพให้ ความหมายทางบวกด้ า นทัก ษะการสื่ อ สาร ความมั่ น ใจ การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ การเปิ ดรับระหว่างวัฒนธรรมและนานาชาติ เครื อข่ายทางสังคม และโลก มุมมอง
ทางการเมือง เอกลักษณ์ของประเทศ และการข้ ามผ่านความขัดแย้ ง และสัมพันธภาพ ความเห็น
ใจ และ 3) ผลลัพธ์ การสร้ างสันติภาพในบริ บทนานาชาติให้ โอกาสระหว่างกลุ่มในการสนับสนุน
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การเปลี่ยนผ่านกาแพงวัฒนธรรมและสัมพันธภาพทางชนชันภายในองค์
้
กรระดับนานาชาติ และ
ให้ การยื่นมือเข้ าไปสร้ างสันติภาพครอบคลุมความผันผวนในสถานการณ์ ทุกส่วนของโลกตาม
ความต้ องการจาเป็ นที่ประเมินจากมุมมองผู้คนในท้ องถิ่น
จากการพิจารณาสาระสาคัญทัง้ 9 ประเด็น ผู้วิจัยสังเกตเห็นอุปสรรคข้ อจากัดใน
ด้ านการเข้ าถึงหลักสูตรหรื อโปรแกรมสันติศึกษาของโรงเรี ยน การนาหลักสูตรสันติศึกษาและ
ทรัพยากรโปรแกรมสันติศึกษาถูกนาไปใช้ เพียงในระดั บห้ องเรี ยนที่ครู สนใจเท่านัน้ และในการ
เปลี่ยนแปลงจิตใจและความประพฤติของคนเป็ นกระบวนการที่ใช้ เวลานานหลายปี และความยาก
ในบริ บทที่มีความขัดแย้ งต่อเนื่องยาวนานนัน้ ถ้ าหากผลของกระบวนการมีส่วนร่ วมสาหรับการ
สร้ างสันติภาพในระยะยาวให้ ประสบการณ์ทางบวกกับผู้เข้ าร่วม และเป็ นผลลัพธ์ทางบวกที่ยงั่ ยืน
ในกลุ่มกับคนที่ต่อต้ านซึ่งเป็ นคู่ปรับคู่แข่งของกลุ่ม ประกอบกับการยกระดับการวิจยั สันติศึกษา
สามารถปรับแต่งทฤษฎี และปรับปรุ งการปฏิบัติสันติศึกษาบนพืน้ ฐานบริ บทวัฒนธรรม ความ
ต้ องการจาเป็ น และความคาดหวังที่แตกต่างระหว่างฝ่ ายที่ต่างกัน ผู้ วิจยั จึงเห็นว่ามีความเป็ นไป
ได้ ใ นการพัฒ นาหลัก สูต รสัน ติ ศึกษาระดับโรงเรี ยนในบริ บทอื่น ๆ เช่ น โรงเรี ย นที่ มีข นบธรรม
ประเพณีอนั ยาวนาน โรงเรี ยนที่ได้ รับรางวัลดีเด่นต่างๆ โดยนาเทคนิควิธีการประเมินความต้ องการ
จาเป็ น และอาศัยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายเป็ นแนวทางกลไกในการพัฒนาให้ เกิดประสิทธิภาพ
และการยอมรับที่จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เกิดผลที่ยงั่ ยืนได้ ต่อไป
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั นาแนวคิดที่ได้ จากรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษา ประยุกต์ใช้ เป็ นกรอบแนวทางพิจารณาระเบียบวิธีวิจยั การวางขันตอนการวิ
้
จั ย
การเลือกเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั การเลือกผู้ให้ ข้อมูลและผู้เข้ าร่ วมการวิจยั และ การ
เลือกวิธีการประเมินผล ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่ นตอนต้ น
คาว่า “วัยรุ่ น” ในภาษาอังกฤษใช้ คาว่า “adolescence” มาจากคากริ ยาในภาษาละติน
ว่า “adolescere” มีความหมายว่า เจริญเติบโตไปสูว่ ฒ
ุ ิภาวะ (maturity) การก้ าวย่างไปสูว่ ยั ผู้ใหญ่
(adulthood) การเปลี่ยนผ่านช่วงระหว่างวัยเด็กไปสู่วยั ผู้ใหญ่ เด็กหญิงมีพฒ
ั นาการของการเข้ าสู่
วัย รุ่ น เมื่ อ อายุป ระมาณ 10-12 ปี เร็ ว กว่า เด็ ก ชาย 2 ปี ช่ ว งวัย รุ่ น เป็ น ระยะเวลาที่ พัฒ นาการ
เปลี่ยนแปลงทางกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และสังคม เกิดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์จนบรรลุ
วุฒิภาวะ บุคคลคนหนึ่งอาจมีสภาวะพัฒนาการแต่ละด้ านบรรลุวฒ
ุ ิภาวะไม่พร้ อมกัน เช่น สภาวะ
ทางกาย (physical) เปลี่ยนแปลงบรรลุวฒ
ุ ิภาวะ แต่ วุฒิภาวะทางอารมณ์ (emotional) การรู้ คิด
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(cognitive) และจิตใจ (mental) ยังไม่บรรลุวฒ
ุ ิภาวะ (สุพตั รา สุภาพ. 2525: 2; ประณต เค้ าฉิม.
2549: 1; กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต. 2550: 7; Hewstone; & et al. 2005: 204)
ช่วงเวลาการเป็ นวัยรุ่นแบ่งเป็ น 3 ระยะ (จตุพร ลิ ้มมัน่ จริ ง. ม.ป.ป.: 33; วิโรจน์ อารี ย์กลุ .
ม.ป.ป.: 55; สุรางค์ เชือ้ วณิชชากร. ม.ป.ป.: ออนไลน์ ; อรชา ตุลานันท์ ; และ สมพงษ์ จิตระดับ .
ม.ป.ป.: ออนไลน์) คือ
วัยรุ่ นตอนต้ น (Early Adolescence) อายุ 11-14 ปี เป็ นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากทังทางร่
้
างกาย สรี ระวิทยา (Physiology) และทางปั ญญา
วัยรุ่ นตอนกลาง (Middle Adolescence) อายุ 14-17 ปี เป็ นระยะที่มีการปรับตัวให้
เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่นี ้
วัยรุ่ นตอนปลาย (Late Adolescence) อายุ 17-20 ปี เป็ นระยะที่มีการเปลี่ยนจาก
การเป็ นเด็กสูก่ ารเป็ นผู้ใหญ่
นักจิตวิทยาพัฒนาการมีแนวคิดหลากหลายเกี่ยวกับการจาแนกพัฒนาการสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นตอนต้ น ในการวิจยั นี ้ผู้วิจยั จาแนกพัฒนาการวัยรุ่นตอนต้ น แบ่งออกเป็ น 5
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านร่างกาย ด้ านอารมณ์จิตใจ ด้ านสังคม ด้ านการรู้คิด และด้ านพฤติกรรม (กระทรวง
สาธารณสุข กรมสุขภาพจิต. 2550; ประณต เค้ าฉิม. 2549; อรรถพล อนันติวรสกุล; และคนอื่นๆ.
2555; พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา. 2554; กรมพลศึกษา. 2557; American Psychological Association.
2002; Hewstone; & et al. 2005) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
2.1 พัฒนาการด้ านร่ างกาย (Physical Development)
การเปลี่ย นรู ปร่ างจากเด็กไปสู่ผ้ ูใหญ่ จะมี การเปลี่ยนแปลง 3 ส่วน คือ ด้ านการ
เจริ ญเติบโต สมรรถภาพทางเพศ และการรับรู้ของสมอง (สุรางค์ เชื ้อวณิชชากร. ม.ป.ป.; กรมพล
ศึกษา. 2557; อรชา ตุลานันท์; และ สมพงษ์ จิตระดับ, ม.ป.ป.; อนัญญา สินรัชตานันท์. ม.ป.ป.)
ดังนี ้
2.1.1 ด้ านการเจริ ญเติบโต ในระยะแรกรุ่ น (Puberty) การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้
ชัดเจน คือ การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth spurt) เกือบทุกส่วนของร่างกายเพื่อปรับจากวัย
เด็กเข้ าสู่วยั ผู้ใหญ่ การเข้ าสู่วยั แรกรุ่ น (Puberty) โดยเฉลี่ยวัยรุ่ นหญิงจะมีความสูงนาวัยรุ่ นชาย
ก่อนประมาณ 2 ปี และจะสูงอย่างเต็มที่ (Height spurt) ประมาณก่อนการมีประจาเดือน แต่ใน
วัยรุ่นชายจะเกิดช้ ากว่า คือเกิดหลังจากการเข้ าสูภ่ าวะการหลัง่ สเปิ ร์มครัง้ แรก (Spermarche) การ
เจริ ญเติบโตจะเริ่ มต้ นจากแขนขา (Extremities) ไปสูส่ ว่ นกลางลาตัว โดยนิ ้วมือนิ ้วเท้ าจะยาวก่อน
มือและเท้ า มือและเท้ าจะเจริ ญก่อนแขนและขา แขนและขาจะเจริ ญก่อนลาตัว (Torso) ซึ่งลาตัว
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จะเป็ นส่วนสุดท้ ายของร่ างกายที่จะเจริ ญเติบโต วัยรุ่นจะรับประทานอาหารมากขึ ้น น ้าหนักตัวจะ
เพิ่มขึ ้น การเพิ่มขึ ้นของน ้าหนักตัวจะขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยด้ านพันธุกรรม อาหาร การออกกาลังกาย และ
เพศ วัยรุ่นหญิงจะมีการเพิ่มของไขมันมากกว่าวัยรุ่นชาย ส่วนวัยรุ่นชายน ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่
จะเป็ นกล้ ามเนื ้อ (Muscle spurt) โดยทัว่ ไปกล้ ามเนื ้อแขนจะมีความแข็งแรงแตกต่างอย่างมากใน
ระหว่า งชายและหญิ ง กล้ า มเนื อ้ ส่ว นอื่ น จะเป็ น ไปตามธรรมชาติ ข องเพศนัน้ ๆ ผิ ว หนัง มี ก าร
เปลี่ยนแปลง โดยใบหน้ าจะมันง่ายและมีเหงื่อมากขึ ้น ทาให้ มีแนวโน้ มเกิดสิวได้ ง่าย ผมที่ศีรษะ
และตามแขนขาจะหยาบและสีเข้ มขึ ้น มีขนขึ ้นที่ใบหน้ า รักแร้ และมี ขนหัวน่าว (Pubic hair)
2.1.2 สมรรถภาพทางเพศ เด็กหญิ งสะโพกขยายมีประจาเดือน เด็กชายเสียง
แตกและเสียงห้ าว ฝั นเปี ยก สนใจในเรื่ องเพศ และเพศตรงข้ าม ร่ างกายต้ องการอาหารครบหมู่
การออกกาลังกาย การเล่น การพักผ่อน การดูแลรักษาความสะอาด เพื่อให้ การเจริญเติบโตเป็ นไป
อย่างปกติ
2.1.3 การรับรู้ของสมอง การเจริ ญเติบโตของสมองในวัยแรกรุ่น (Puberty) และ
วัยรุ่ น เป็ นผลมาจากฮอร์ โมน วุฒิภาวะและประสบการณ์ โดยระบบการสร้ างอารมณ์ แรงจูงใจ
ความจาระยะยาว (Limbic system, Long term memory) จะเจริ ญเติบโตก่อนส่วนที่มีหน้ าที่ด้าน
การวางแผน การควบคุ ม อารมณ์ (Prefrontal cortex) หลายปี และฮอร์ โ มนช่ ว งวั ย แรกรุ่ น
(Puberty) จะมีผลต่อสมองส่วนควบคุมอารมณ์แบบสัญชาตญาณสัตว์ (Amygdala) มากกว่ามี
ผลโดยตรงต่อ Cortex ซึง่ จะได้ รับอิทธิพลจากอายุและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ ้น
2.2 พัฒนาการด้ านจิตใจ (Psychological Development)
ช่ ว งวั ย นี ส้ ติ ปั ญญาจะมี ก ารพั ฒ นาสู ง ขึ น้ (Intellectual Development) โดยมี
พัฒนาการทางด้ านความสามารถในการเรี ยนรู้ การคิดหาเหตุผลแบบลึกซึ ้งในเชิงนามธรรม การ
คิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ มาก กระทัง่ มีความคิดเป็ นแบบรูปธรรม ซิมอัตวา (Simatwa. 2010: 366367) ได้ อธิ บายทฤษฎีพัฒนาการทางปั ญญาของเปี ยเจต์ (Jean Piaget) โดยใช้ คาว่า “Formal
Operation” มี ความหมายสื่อถึ ง ความสามารถเรี ยนรู้ เข้ าใจเหตุการณ์ ต่างๆ ได้ ลึกซึง้ ขึน้ แบบ
นามธรรม (Abstract Thinking) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ สิ่งต่างๆ ได้
มากขึน้ ตามลาดับ และเมื่อพ้ นวัยรุ่ นแล้ วจะมีความสามารถทางสติปัญญาได้ เหมือนผู้ใหญ่ แต่
ในช่วงระหว่างการเป็ นวัยรุ่ นนี ้จะยังอาจขาดความยังคิ
้ ด มีความมุทะลุหุนหันพลันแล่น ขาดการ
ไตร่ ตรองให้ รอบคอบ เริ่ มมีความสามารถในการรับรู้ตนเอง (Self Awareness) ด้ านต่างๆ (สุรางค์
เชื อ้ วณิ ช ชากร. ม.ป.ป.; กรมพลศึก ษา. 2557; American Psychological Association. 2002)
ดังนี ้
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2.2.1 เอกลักษณ์ (Identity) วัยรุ่นจะค้ นหาสิ่งที่ตนชอบหรื อถนัด เริ่ มแสดงออกถึงสิ่ง
ตนเองชอบ สิ่งที่ตนเองถนัด ซึ่งจะแสดงถึงความเป็ นตัวตนของเขาที่โดดเด่น เป็ นวัยที่ค้นหาความ
เป็ นเอกลักษณ์ สร้ างภาพลักษณ์ของตน สร้ างแนวคิด ความเชื่อ เป้าหมายในการดาเนินชีวิตของ
ตน เรี ยนรู้ว่าตนคือใคร สามารถประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองในด้ านต่างๆ ได้ และจะเกิดการ
เรี ยนรู้ และเลียนแบบจากตัวแบบที่ประทับใจ ทัง้ กิริยาท่าทาง การแสดงออก จนพัฒนาปรับเข้ า
กลายเป็ นอัตลักษณ์และบุคลิกภาพแห่งตนเอง
2.2.2 ภาพลั ก ษณ์ ข องตนเอง (Self Image) วั ย รุ่ น จะสนใจ ให้ เวลากั บ รู ป ร่ า ง
ผิวพรรณมากกว่าวัยอื่น ถ้ าพบว่าตนเองมีข้อด้ อยกว่าคนอื่นก็จะเกิดความรู้สกึ อับอาย
2.2.3 การได้ รั บ การยอมรั บ จากผู้ อื่ น (Acceptance) ช่ ว งวั ย นี ม้ ี พ ฤติ ก รรมการ
แสดงออกที่ต้องการการยอมรับจากผู้อื่นโดยเฉพาะกลุม่ เพื่อน เป็ นช่วงวัยที่อยากให้ มีคนรู้จกั มากๆ
อยากเด่นอยากดัง และต้ องการให้ ผ้ อู ื่นยอมรับการกระทาของตน การได้ รับการยอมรับจากผู้อื่นจะ
ช่วยให้ วยั รุ่นเกิดความรู้สกึ มัน่ ใจตนเอง รู้สกึ ถึงความมัน่ คงปลอดภัย และเห็นคุณค่าของตนเอง
2.2.4 ความภาคภูมิใจตนเอง (Self Esteem) เป็ นสภาวะที่วยั รุ่นบรรลุสิ่งที่ม่งุ มัน่ บาก
บัน่ กระทาสิ่งนัน่ ด้ วยตนเองจนได้ รับผลตามที่ตงใจไว้
ั้
รู้ สึกว่าตนเองมีประโยชน์ต่อผู้อื่น ทาสิ่งใด
แล้ วได้ รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้ าง โดยเฉพาะเพื่อนหรื อผู้อื่นในวัยใกล้ เคียงกัน
2.2.5 ความเป็ นตั ว ของตั ว เอง (Independent) ช่ ว งวั ย นี จ้ ะไม่ ค่ อ ยชอบอยู่ ใ น
กฎเกณฑ์กติกาใด ๆ ชอบคิดเอง ทาเอง พึ่งตัวเอง เชื่อความคิดตนเอง มีปฏิกิริยาตอบโต้ ผ้ ูใหญ่ที่
บีบบังคับสูง มีความต้ องการอิสระเสรี ภาพ มีความอยากรู้ ความอยากเห็น และมีความอยากลอง
สูงสุดในวัยนี ้ ถ้ าวัยรุ่ นขาดการยังคิ
้ ดที่ดีความอยากลองอาจเป็ นสาเหตุให้ เกิดพฤติ กรรมเสี่ยงได้
ง่ าย การได้ ท าอะไรด้ ว ยตนเอง และท าได้ สาเร็ จ จะช่วยให้ วัยรุ่ น มีความมั่นใจในตนเอง (Self
Confidence)
2.2.6 การควบคุมตนเอง (Self-Control) วัยนี ้จะเรี ยนรู้ที่จะควบคุมความคิด การรู้จกั
ยังคิ
้ ด การคิดให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ สามารถใช้ ความคิดได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ และ อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้
2.2.7 อารมณ์ (Mood) ช่วงวัยนีก้ ารควบคุมอารมณ์ ยังไม่ค่อยดีนัก วัยรุ่ นอาจเกิด
ความรู้ สึกปั่ นป่ วนในอารมณ์ เกิดความหงุดหงิดง่าย โกรธง่าย ความแปรปรวนของอารมณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงง่ายอาจเป็ นสาเหตุให้ เกิดความเครี ยดได้ ง่ายเช่นกัน ความแปรปรวนของอารมณ์ที่
นามาซึง่ ความรู้สกึ ซึมเศร้ าโดยปราศจากสาเหตุ สภาวะอารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านี ้มีผลต่อการเรี ยน การ
ดาเนินชีวิต และอาจเป็ นสาเหตุให้ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมเกเรก้ าวร้ าว ในช่วงวัยรุ่ นตอนต้ นมี
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พฤติกรรมกระทาสิ่งต่างๆ ตามอารมณ์ตวั เองอยู่บ้าง แต่จะค่อยๆ พัฒนาดีขึ น้ เมื่ออายุมากขึ ้น ช่วง
วัยนี ้เป็ นระยะที่ฮอร์ โมนกาลังเปลี่ยนแปลงและปรับสมดุลระหว่างสภาวะร่ างกายและอารมณ์ ทา
ให้ อารมณ์ความรู้สกึ ทางเพศมีมาก แสดงออกซึง่ ความสนใจเรื่ องทางเพศ หรื อมีพฤติกรรมทางเพศ
เช่น การสาเร็ จความใคร่ด้วยตนเอง ซึง่ ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติในวัยนี ้ แต่พฤติกรรมบางอย่างอาจเป็ น
ปั ญหา เช่น เบี่ยงเบนทางเพศ กามวิปริต หรื อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เป็ นต้ น
2.2.8 จริ ยธรรม (Moral Development) ช่วงวัยนีจ้ ะมีระบบมโนธรรมของตนเอง มี
ความคิดเชิงอุดมคติสงู (Idealism) สามารถแยกแยะความผิดชอบชัว่ ดีได้ และแสดงออกให้ เห็นว่า
ไม่พอใจกับสิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงกติกา ต้ องการแสดงตนในการให้ ความช่วยเหลือผู้อื่น พึง
พอใจที่จะได้ รับการยกย่องจากผู้อื่น เริ่ มแสดงความเห็นอภิปรายอย่างตรงไปตรงมาบางครัง้ ใช้
คาพูดรุนแรงกับพ่อแม่หรื อครู แสดงออกหากรู้สกึ ถึงความอยุติธรรมเอารัดเอาเปรี ยบ หากได้ รับการ
ยัว่ กระทบมักจะแสดงอากัปกิริยาโต้ กลับทันทีด้วยความไม่พอใจมุทะลุดดุ นั เป็ นช่วงวัยที่อารมณ์
ฉุนเฉียวได้ ง่าย และจะค่อยๆ พัฒนาการยับยังอารมณ์
้
ได้ มากขึ ้นจนกระทัง่ สมบูรณ์หากเข้ าสู่วยั
ผู้ใหญ่
แนวโน้ มของอารมณ์ทวั่ ไปจากวัยเด็กตอนปลายถึงวัยรุ่นจะมีความเชื่อมัน่ ในตนเองลดลง
วัยรุ่นชายจะมีความเชื่อมัน่ ในตนเองก่อนวัยรุ่นหญิง แต่ความเชื่อมัน่ ในตนเองจะลดลงเร็ วกว่าเมื่อ
มีอายุเพิ่มขึ ้น วัยรุ่นหญิงจะมีความซึมเศร้ ารุนแรงกว่าวัยรุ่นชาย ในวัยรุ่นบางคนมักจะนิ่งเฉย เอา
จริ งเอาจังในการตระหนักรู้ เกี่ยวกับตนเอง ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของวัยรุ่ น ซึ่งจะนาไปสู่ภาวะ
ซึมเศร้ าได้ (Clinical depression เป็ นความสิ ้นหวัง รู้ สึกไร้ คณ
ุ ค่า มีอาการเซื่องซึม ซึ่งอาการต้ อง
เกิดตั ้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ ้นไป) การครุ่นคิด (Rumination) เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต เป็ นปรากฎการณ์
ที่เกิดในเพศหญิงมากกว่าชาย ซึ่งจะนาไปสู่ภาวะซึมเศร้ า และทาให้ วยั รุ่นหญิงมีอาการเศร้ ามาก
กว่าเดิม แต่มองอีกหนึ่ง ก็ถือเป็ นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันวัยรุ่นไม่ให้ เกิดอาการโดดเดี่ยว และอาการ
หุนหันพลันแล่น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ ้นวัยรุ่นอาจเกิดภาวะซึมเศร้ าได้ และบางรายอาจเกิดความคิด
ฆ่า ตัว ตาย (Suicide ideation) ซึ่ง จะเกิ ด สูง สุด ในช่ ว งอายุ 15 ปี ความคิ ด ฆ่า ตัว ตาย (Suicide
ideation) เป็ นภาวะปกติที่เกิดขึ ้นได้ ในวัยรุ่น แต่การฆ่าตัวตายไม่ใช่ภาวะปกติ วัยรุ่นมักจะฆ่าตัว
ตายน้ อยกว่าผู้ใหญ่ เพศ (Gender) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลสูงสุดในการฆ่าตัวตาย แม้ ว่าภาวะ
ซึ ม เศร้ าและ Parasuicide จะพบได้ ม ากในเพศหญิ ง แต่ ก ารฆ่ า ตัว ตายที่ ส าเร็ จ (Complete
suicide) จะพบมากในเพศชาย เหตุผลหนึ่งก็คือ ผู้ชายมักใช้ วิธียิงตัวตาย มากกว่าการใช้ วิธีอื่น
การโกรธในวัยแรกรุ่นเป็ นเรื่ องปกติ แต่ควรจะต้ องแสดงออกในทางที่ถกู เช่น การตะโกนเสียงดังใส่
เพื่อน การบ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใหญ่ เป็ นต้ น การโกรธที่ถูกระเบิดออกและถือว่าเป็ นการ

47
แสดงความโกรธที่ไม่เหมาะสม ได้ แก่ การทาลายสิ่งของ และการทาร้ ายผู้อื่น ความก้ าวร้ าวและ
อาชญากรรมที่รุนแรงจะเกิดได้ บ่อยในช่วงวัยรุ่นมากกว่าเกิดในช่วงอายุอื่น โดยทัว่ ๆ ไปวัยรุ่นที่ถกู
จับกุมจะมีช่วงอายุตั ้งแต่ 12 -16 ปี และจะลดจานวนลงอย่างช้ าๆ จนกระทัง่ ผ่านเข้ าวัยผู้ใหญ่ ถ้ า
เปรี ยบเทียบกับวัยอื่นแล้ ว วัยรุ่นมักแสดงอารมณ์ทนั ทีทนั ใดและสุดขีด ซึง่ จะนาไปสูค่ วามเศร้ าโศก
เสียใจและโกรธเคือง ซึง่ ความรู้สกึ เหล่านี ้ปกติจะแสดงภายในครอบครัว และกลุม่ เพื่ อนที่เข้ าใจกัน
สาหรับวัยรุ่ นบางคนอารมณ์ดงั กล่าวที่ไม่ได้ รับการดูแลที่ถูกต้ อง อาจนาไปสู่การพยายามฆ่าตัว
ตายได้ (โดยเฉพาะในวัยรุ่ นหญิง), การทาผิดกฎเล็กน้ อย (เกิดในทังสองเพศ)
้
การฆ่าตัวตายโดย
สาเร็ จและการก่ออาชญากรรม (เกิดในวัยรุ่ นชาย) การป้องกันความเสี่ยงที่จ ะเกิดสิ่งเหล่านีไ้ ด้ ดี
ที่สดุ คือ การให้ ห่างไกลจากปื น และยา พร้ อมกับพัฒนาการมีสมั พันธภาพที่ดีระหว่างวัยรุ่น กลุ่ม
เพื่อนและผู้ใหญ่
2.3 พัฒนาการด้ านสังคม (Social Development)
ช่วงวัยนี ้เด็กเริ่ มห่างจากทางบ้ าน และให้ ความสนใจเพื่อนมากจนกระทัง่ เพื่อนเป็ น
บุคคลสาคัญสาหรับวัยรุ่น ผู้ใหญ่จึงมักตระหนักด้ านความกดดันทางสังคม (Peer pressure) อาจ
เกิดขึน้ ได้ ในวัยรุ่ น เพื่อนสาหรับวัยรุ่ นจะคอยส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมที่เป็ นความต้ องการทาง
สังคม โดยสมาชิกของ Cliques and Crowds จะสนับสนุนกันในด้ านการรวมกลุ่มต่างๆ เช่น การ
รวมกลุม่ ในประเภทกีฬา การรวมกลุม่ ศึกษาเพื่อการสอบ การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และการสมัคร
เข้ าศึกษาต่อ เป็ นต้ น วัยรุ่ นจะใช้ เวลากับเพื่อนนานๆ มีกิจกรรมนอกบ้ านมากไม่อยากไปไหนกับ
ทางบ้ าน เริ่ มมีความสนใจเพศตรงข้ าม มีเพื่อนต่างเพศและมีแฟน อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง
ปรับตัวเองให้ เข้ ากับกฎเกณฑ์กติกาของกลุ่มของสังคมได้ ดีขึ ้น เพื่อนทังสองเพศจะมี
้
ความสาคัญ
ต่อวัยรุ่ น โดยเพื่อนจะช่วยให้ วยั รุ่ นค้ นพบการเห็นคุณค่าในตนเองและการมีวุฒิภาวะ เพื่อนบาง
กลุ่ ม จะท าให้ วั ย รุ่ น เกิ ด พฤติ ก รรมต่ อ ต้ า นสัง คม (Antisocial) หรื อ การท าร้ ายตนเอง (Selfdestructive) แต่ส่วนใหญ่วัยรุ่ นจะได้ รับการช่วยเหลือให้ มีการปรับตัวกับความเครี ยดทางด้ าน
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การเรี ยนรู้สงั คมจะช่วยให้ วยั รุ่นค้ นหาแนวทางการดาเนินชีวิตที่เหมาะ
กับตนเอง วัยรุ่นมีความสามารถในทักษะสังคมการสื่อสารเจรจาการแก้ ปัญหาการทางานร่ วมกับ
ผู้อื่นโดยเลือกคบเพื่อนทังเพื
้ ่อนเก่าและเพื่อนใหม่ (Cliques & Crowds) พัฒนาการทางสังคมที่ดี
จะเป็ นฐานการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและบุคลิกภาพที่ดี เป็ นแนวทางให้ กบั วัยรุ่นในการเลือกวิชาชีพ
และสังคมแวดล้ อมที่ดีที่เหมาะกับตนต่อไปในอนาคต (สุรางค์ เชื ้อวณิชชากร. ม ม.ป.ป.; กรมพล
ศึกษา. 2557; American Psychological Association. 2002)
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2.4 พัฒนาการด้ านการรู้คิด (Cognitive Development)
ช่วงวัยนี ้สมาธิของวัยรุ่นจะดีขึ ้นกว่าในวัยเด็ก เป็ นผลจากการที่สมองส่วนหน้ ามีการ
เปลี่ยนแปลงมากในวัยรุ่นแต่ยงั คงต่างจากวัยผู้ใหญ่ ซึ่งในวัยรุ่นสมองมีการพัฒนาเพิ่มไปอีกมาก
วัยรุ่ นจะใช้ ความรู้ สึกเป็ นหลักในการทางานเพราะสมองของวัยรุ่ นยังพัฒนาไม่เต็มที่ ความคิด
เกี่ยวกับความระมัดระวังตนเองจะมีมากขึ ้น มีการใช้ เหตุผลที่สงู ขึ ้น พัฒนาทักษะการต่อรอง การ
สื่อสาร มีจินตนาการสูง ลักษณะเฉพาะของวัยรุ่ นจะคิดถึงตนเองเป็ นศูนย์กลาง วัยรุ่ นตอนต้ นไม่
เพียงคิดถึงเฉพาะตนเองเท่านัน้ แต่วัยรุ่ นยังมองว่าผู้คนรอบข้ างจะคิดอย่างไรต่อตัวเอง ซึ่งเรา
เรี ย กว่ า ภาวะนี ว้ ่ า “Adolescent Egocentrism” ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ใ ห้ ค นแปลพฤติ ก รรมผู้ อื่ น ให้
เกี่ยวข้ องกับตนเอง การแสดงสีหน้ าบึ ้งตึง หรื อการที่ถูก วิจารณ์จากครู อาจทาให้ วยั รุ่ นสรุ ปเองว่า
“ไม่มีใครชอบเขา” และจะอนุมานว่า “ฉันไม่เป็ นที่รักของใคร” ในวัยรุ่นจะมีความคิดที่ว่า ตนเองไม่
เคยพ่ายแพ้ จะถูกปกป้องจากการได้ รับภยันตราย เมื่อเขาทาเรื่ องเสี่ยงภัยและรอดชีวิตมาได้ โดย
ไม่ได้ รับบาดเจ็บ (เช่น การขับรถเร็ ว การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ ปอ้ งกัน และการทาสิ่งต่างๆที่เสี่ยง
อันตราย) พวกเขาจะมีความรู้สกึ พิเศษ ภาคภูมิใจ โดยไม่ได้ คิดว่าเป็ นความโชคดี หรื อรู้สกึ ขอบคุณ
ที่ ไ ม่ เ กิ ด อั น ตรายขึ น้ วั ย รุ่ น จะมี ก ารพั ฒ นาการทางด้ า นตรรกะ (Logic) กระบวนการรู้ คิ ด
(Cognitive process) จะเกิ ด ขึ น้ หลัง จากเริ่ ม เข้ าสู่ วั ย รุ่ น ซึ่ ง เรี ย กกระบวนการนี ว้ ่ า “Formal
Operational Thought” หรื อ การคิดถึงสิ่งที่สามารถเป็ นไปได้ (สมมุติฐาน) ไม่ใช่เพียงคิดถึงสิ่งที่
เป็ น ความจริ ง เท่ า นัน้ แต่จะเริ่ มต้ น คิดถึง วิธี แก้ ปั ญหาที่ สามารถเป็ น ไปได้ จนกระทั่ง เข้ า สู่ก าร
แก้ ปัญหาที่เป็ นความจริ ง วัยรุ่ นจะเข้ าใจคาถามที่ว่า “ถ้ าสมมุติว่า” (Hypothetical thinking) ใน
การพัฒนาการคิดเกี่ยวกับการสมมุติ วัยรุ่นสามารถที่จะคิดเกี่ยวกับ เหตุผลการสรุป (Deductive
reasoning) ซึ่งจะเข้ าสู่การคิดแบบนามธรรม (Abstract) หรื อการใช้ ตรรกะที่จะเข้ าสู่ข้อสรุ ปใน
เรื่ อ งนัน้ ๆ (สุพัต รา สุภ าพ. 2525; สุร างค์ เชื อ้ วณิ ช ชากร. ม.ป.ป.; American Psychological
Association. 2002)
2.5 พัฒนาการและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น (Adolescent Risk-Taking
Behaviors)
ช่วงวัยนี ้เด็กเริ่ มห่างจากทางบ้ าน และให้ ความสนใจเพื่อนมากจนกระทัง่ เพื่อ นเป็ น
บุคคลสาคัญสาหรับวัยรุ่น ผู้ใหญ่จึงมักตระหนักด้ านความกดดันทางสังคม (Peer pressure) อาจ
เกิดขึน้ ได้ ในวัยรุ่ น เพื่อนสาหรับวัยรุ่ นจะคอยส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมที่เป็ นความต้ องการทาง
สังคม โดยสมาชิกของ Cliques and Crowds จะสนับสนุนกันในด้ านการรวมกลุ่มต่างๆ เช่ น การ
รวมกลุม่ ในประเภทกีฬา การรวมกลุม่ ศึกษาเพื่อการสอบ การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และการสมัคร
เข้ าศึกษาต่อ เป็ นต้ น วัยรุ่ นจะใช้ เวลากับเพื่อนนานๆ มีกิจกรรมนอกบ้ านมากไม่อยากไปไหนกับ
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ทางบ้ าน เริ่ มมีความสนใจเพศตรงข้ าม มีเพื่อนต่างเพศและมีแฟน อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง
ปรับตัวเองให้ เข้ ากับกฎเกณฑ์กติกาของกลุ่มของสังคมได้ ดีขึ ้น เพื่อนทังสองเพศจะมี
้
ความสาคัญ
ต่อวัยรุ่ น โดยเพื่อนจะช่วยให้ วยั รุ่ นค้ นพบการเห็นคุณค่าในตนเองและการมีวุฒิภาวะ เพื่อนบาง
กลุ่ ม จะท าให้ วั ย รุ่ น เกิ ด พฤติ ก รรมต่ อ ต้ า นสัง คม (Antisocial) หรื อ การท าร้ ายตนเอง (Selfdestructive) แต่ส่วนใหญ่วัยรุ่ นจะได้ รับการช่วยเหลือให้ มีการปรับตัวกับความเครี ยดทางด้ าน
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การเรี ยนรู้สงั คมจะช่วยให้ วยั รุ่นค้ นหาแนวทางการดาเนินชีวิตที่เหมาะ
กับตนเอง วัยรุ่นมีความสามารถในทักษะสังคมการสื่อสารเจรจาการแก้ ปัญหาการทางานร่ วมกับ
ผู้อื่นโดยเลือกคบเพื่อนทังเพื
้ ่อนเก่าและเพื่อนใหม่ (Cliques & Crowds) พัฒนาการทางสังคมที่ดี
จะเป็ นฐานการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและบุคลิกภาพที่ดี เป็ นแนวทางให้ กบั วัยรุ่นในการเลือกวิชาชีพ
และสังคมแวดล้ อมที่ดีที่เหมาะกับตนต่อไปในอนาคต (สุรางค์ เชือ้ วณิชชากร. ม.ป.ป.; กรมพล
ศึกษา. 2557; American Psychological Association. 2002)
2.5.1 ปั ญหาการขัดแย้ งในครอบครัว วัยรุ่ นคิดว่าผู้ใหญ่มีความคิดเห็นแตกต่าง
จากตนเองโดยเป็ นความคิดเห็นที่ไม่เข้ ากับยุคสมัยของตน วัยรุ่ นยอมรับไม่ได้ ที่ผ้ ใู หญ่ตาหนิสิ่งที่
ตนและกลุ่มเพื่อนคิดว่าถูกต้ องและจากการที่วยั รุ่นมักมีอารมณ์รุนแรง มีพฤติกรรมก้ าวร้ าว ทาให้
เกิดความขัดแย้ งกับบุคคลในครอบครัวอย่างมาก วัยรุ่ นจึงมักอยู่กับกลุ่มเพื่อน ซึ่งวัยรุ่ นคิดว่ามี
ความเข้ าใจซึง่ กันและกันอย่างมาก มีความสุขเมื่อได้ อยู่ด้วยกัน ไม่ชอบอยู่บ้านเนื่องจากบุคคลใน
ครอบครัวไม่เข้ าใจ
2.5.2 ปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น จากความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างเพศ วัยรุ่น
ที่มีความสนใจซึ่งกันและกัน อาจมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่มีการป้องกันทาให้ เกิด
ปั ญหาการตั ้งครรภ์ในวัยรุ่ นซึ่งยังไม่มีความพร้ อมในการเลี ้ยงดูบุตรที่จะเกิดมาเนื่องจากยังอยู่ใน
วัยเรี ยน จึงทาให้ เกิดปั ญหาการทาแท้ งผิดกฎหมายเกิดขึ ้น และส่งผลให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ของหญิงวัยรุ่นได้ ถึงแม้ ไม่มีการทาแท้ งเกิดขึ ้น วัยรุ่นหญิงก็ได้ รับผลกระทบทางด้ านจิตใจอย่างสูง
เนื่องจากเป็ นการกระทาที่ สังคมไม่ยอมรับและทาให้ วยั รุ่ นหญิงไม่สามารถศึก ษาอย่างต่อเนื่อง
ต่อไปได้
2.5.3 ปั ญหาโรคทางเพศสัมพันธ์ เช่นเดียวกันกับปั ญหาการตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ่ น
การมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่มีความรู้ ในการป้องกันตนเอง จากการตังครรภ์
้
หรื อ
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทาให้ วยั รุ่นชายและหญิงมีโอกาสเป็ นโรคได้ เช่ น โรคหนอง
ในแท้ หนองในเทียม โรคซิฟิลิส หรื อการติดเชื ้อ HIV เป็ นต้ น
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2.5.4 ปั ญ หาโสเภณี เ ด็ ก วัย รุ่ น วัย รุ่ น บางคนหรื อ บางกลุ่ม มี ค วามต้ อ งการ
ทางด้ านวัตถุหรื อเงิน อาจด้ วยความต้ องการที่จะต้ องเหมือนเพื่อนถึงแม้ ฐานะทางเศรษฐกิจทาง
ครอบครัวไม่เอื ้ออานวย มีความต้ องการสารเสพติด การเป็ นวัยรุ่ นขาดรัก การประชดชีวิต ทาให้
ต้ องกลายเป็ นหญิงหรื อชายอาชีพพิเศษได้
2.5.5 ปั ญ หาการใช้ ส ารเสพติ ด จากการที่ วัย รุ่ น มี ค วามขัด แย้ ง กับ บุค คลใน
ครอบครัว อิทธิพลของกลุม่ เพื่อน ความอยากลอง อยากเท่ห์ หรื ออยากที่จะปฏิบตั ิตามผู้ใหญ่ที่ตน
นิยมชมชอบ ฯลฯ ส่งผลให้ วยั รุ่นมีการใช้ สารเสพติด เช่น บุหรี่ สุรา จนกระทัง่ กลายเป็ นการใช้ สาร
เสพติดที่มีอนั ตรายต่อตนเองอย่างมากและผิดกฎหมายอย่างเฮโรอีนได้ ในโลกของวัยรุ่นปั จจุบนั
นิยมการจัดการสังสรรค์ ในกลุ่มเพื่อนและมีการใช้ สารเสพติด เช่น ยาอี ทาให้ ขาดการควบคุม
ตนเอง เกิดปั ญหา การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการคาดคิดมาก่อนหรื อไม่มีการป้องกัน ซึ่งส่งผลให้
เกิดปั ญหาการตั ้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ การเป็ นหญิงชายอาชีพพิเศษ
หรื อปั ญหาอาชญากรรมตามมาได้
2.5.6 ปั ญหาการใช้ เทคโนโลยีสื่อสาร ได้ แก่ การขับรถเร็ วอาจก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุ
ได้ สงู ในวัยรุ่น การใช้ เทคโนโลยีสื่อสารทาให้ เกิดการพนัน การล่อลวง และติดเกมหรื ออินเตอร์ เน็ต
การมีเทคโนโลยีหรื อการสื่อสารที่ไว ยิ่งทาให้ วยั รุ่ นอยากรู้ อยากลองมากขึ ้น ปั ญหาความรุ นแรง
รวมถึงก่อคดีความจึงเกิดเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ตามการเรี ยนรู้ที่วยั รุ่นสัมผัสว่าผู้ใหญ่บางรายยังสามารถ
ทาได้ แต่ความแตกต่างระหว่างวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ คือวัยรุ่นเรี ยนรู้พฤติกรรมเหล่านี ้อย่างหุนหันพลัน
แล่น ขาดการควบคุม อันเป็ นผลจากการที่สมองส่วนหน้ า ซึ่งเป็ นส่วนควบคุมพฤติกรรมในวัยรุ่ น
ยังเจริ ญเติบโตและถูกกระตุ้นได้ ไม่เต็มที่ หากวัยรุ่นได้ รับการพัฒนาด้ วยการกระตุ้นให้ สมองส่วนนี ้
โตขึ ้นเรื่ อยๆ เขาก็จะมีการควบคุมตนเองและพฤติกรรมสมเหตุสมผลมากขึ ้น
ผู้วิจยั นาแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนต้ นไปใช้ ประกอบการสร้ างแนวคาถาม
และการวิเคราะห์สาเหตุ และการวิเคราะห์ทางเลือกสาหรับการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษา
2.6 รายงานการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทารุ นแรงของวัยรุ่ น
จากการศึ ก ษารายงานการวิ จัย เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการกระท ารุ น แรงของวัย รุ่ น
ภายในประเทศ ได้ แก่ งานวิจัยของ พิชญา สมทรง (2550) ศรัญญา อิชิตะ (2553) ยงยุทธ แสน
ประสิทธิ์ (2554) วรวุฒิ ธาราวุฒิ; และ ชนกานต์ ขาวสาลี (2556) ณัฐรัชต์ สาเมาะ; และคนอื่นๆ
(2557) รวีวรรณ พันธไชย (2557) ชาอีดะห์ เกษา (2557) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (2560) และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (2561) ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์สงั เคราะห์สถานการณ์
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ความขัดแย้ งและการกระทารุ นแรงของเด็กและเยาวชนหรื อวัยรุ่ นตอนต้ นในประเทศไทย จาแนก
เป็ น 3 ประเด็น ได้ แก่ อัตราการเพิ่มของพฤติกรรมการกระทารุ นแรง ปั จจัยสาเหตุพฤติกรรมการ
กระทารุนแรง และลักษณะพฤติกรรมที่กระทารุนแรง มีรายละเอียดดังนี ้
2.6.1 อัตราการเพิ่มพฤติกรรมการกระทารุนแรง รายงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กล่าวว่า ใน ปี พ.ศ.2556 การก่อคดีของเด็ก
และเยาวชน อายุ 15 – 18 ปี มีจานวน 26,091 คดี และ พบว่า ปี พ.ศ.2557 เด็กและเยาวชน อายุ
15 – 18 ปี กระทาผิดอาญา จานวน 36,537 คดี หากทาการเปรี ยบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2556 กับ
ปี พ.ศ. 2557 จะเห็ น ได้ ว่ า มี ก ารก่ อ คดี เ พิ่ ม ขึ น้ ถึ ง จ านวน 15,429 คดี ประกอบกับ รายงาน
ผลการวิจยั ของ ชาอีดะห์ เกษา (2557) พบว่า ความรุนแรงในวัยรุ่นมีหลายลักษณะ ได้ แก่ วัยรุ่นใน
ฐานะเหยื่อจากการกระทาความรุ นแรง วัยรุ่ นในฐานะผู้กระทาความรุ นแรง และวัยรุ่ นในฐานะ
เหยื่อและผู้กระทาความรุ นแรง พฤติกรรมความรุ นแรงในวัยรุ่ นจะซึมซับผ่านครอบครัว โรงเรี ยน
เพื่อน กิจกรรม และชุมชน รู ปแบบความรุ นแรงจากเดิมใช้ การข่มขู่ ใช้ กาลังชกต่อย ใช้ ไม้ ไม่ได้ มี
การใช้ อาวุธหมายเอาชีวิต แต่ปัจจุบนั มีการทาร้ ายร่างกายด้ วยอาวุธปื นหมายเอาชีวิตอีกฝ่ ายอย่าง
จริ งจัง นอกจากนี ้ รายงานการสารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนของวรวุฒิ ธาราวุฒิ ; และ ชน
กานต์ ขาวสาลี (2556) พบว่า นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาร้ อยละ 15 ถูกขู่กรรโชกทรัพย์ / รี ดไถ
เงินจากนักเรี ยนในโรงเรี ยนเดียวกัน นักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ นร้ อยละ 25 ถูกทาร้ าย
ร่างกายโดยนักเรี ยนโรงเรี ยนเดียวกัน
2.6.2 ปั จจัยสาเหตุของพฤติกรรมความรุนแรง มีรายงานผลการวิจยั ของ พิชญา สม
ทรง (2550) ศรัญญา อิชิตะ (2553) ยงยุทธ แสนประสิ ทธิ์ (2554) ชาอีดะห์ เกษา (2557) และ
รวีวรรณ พันธไชย (2557) พบตรงกันว่า ปั จจัยสาเหตุของพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรี ยนวัยรุ่น
มัธยมศึกษาตอนต้ นมาจาก ปั จจัยภายในตัวบุคคล ปั จจัยด้ านสภาพสังคมแวดล้ อม ปั จจัยด้ าน
เศรษฐกิจ และปั จจัยด้ านสื่อ ซึง่ อธิบายได้ ดงั นี ้
ก. สาเหตุภายในตัวบุคคลหรื อด้ านตนเอง ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับชัน้
บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และความฉลาดทางอารมณ์ เป็ นองค์ประกอบด้ านตนเองที่เป็ นสาเหตุให้
นักเรี ยนวัยรุ่นมีเรื่ องทะเลาะเบาะแว้ งกับผู้ปกครองเป็ นประจา มีทศั นคติต่อพฤติกรรมความรุนแรง
ว่าเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นปกติธรรมดา และการมีพฤติกรรมความรุนแรงทาให้ เป็ นที่ยอมรับของกลุม่
เพื่อน ประกอบกับนัก เรี ย นเป็ น วัยรุ่ น มี ลักษณะเป็ น คนโมโหง่ ายอารมณ์ เปลี่ยนแปลงได้ ง่ าย
(พิชญา สมทรง, 2550)
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ข. สาเหตุด้านครอบครัว ประกอบด้ วย อาชีพของผู้ปกครอง สถานภาพการสมรส
ของผู้ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง เป็ น
องค์ประกอบด้ านครอบครัวที่แสดงสาเหตุจากการมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ครอบครัวหย่าร้ าง บิดา
หรื อมารดาเสียชีวิตนักเรี ยนขาดการดูแลและเอาใจใส่จากผู้ปกครอง บรรยากาศในบ้ านไม่น่าอยู่
อาศัยมีการทะเลาะเบาะแว้ งกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ค. สาเหตุทางสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วย ลักษณะทางกายภาพทางการ
เรี ยน สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรี ยนกับแหล่งสื่อ เป็ นองค์ประกอบด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นสาเหตุสาหรับนักเรี ยนให้
ความสาคัญกับเพื่อนมาก ถูกเพื่อนชักชวนให้ มีเรื่ องชกต่อยทะเลาะวิวาท นักเรี ยนที่ชอบติดตาม
ข่าวนักเรี ยนนักศึกษายกพวกรุมทาร้ ายกันจนส่งผลให้ เกิดความเคยชินต่อพฤติกรรมความรุนแรง
ว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาของวัยรุ่ น ส่วนนักเรี ยนเล่นเกมที่มีเนื ้อหาความรุ นแรงเป็ นประจาทาให้ ซึมซับ
เอาพฤติกรรมความรุ น แรงไว้ กับตัวเองและมาแสดงพฤติกรรมความรุ น แรงต่อเพื่อนหรื อคนที่
อ่อนแอกว่า
2.6.3 ลักษณะพฤติกรรมการกระทารุ นแรง มีรายงานผลการวิจัยของ ยงยุทธ แสน
ประสิทธิ์ (2554) ณัฐรัชต์ สาเมาะ; และคนอื่นๆ (2557) และ รวีวรรณ พันธไชย (2557) พบตรงกัน
ว่า การกระทาความรุ นแรงทางวาจาเป็ นพฤติกรรมที่กระทามากที่สุด รองลงมา คือ การกระทา
รุ นแรงทางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ ตามลาดับ นอกจากนีผ้ ลการวิจยั ของ ณัฐรัชต์ สาเมาะ;
และคนอื่นๆ (2557) พบด้ วยว่า เยาวชนใช้ สื่อ คือ โทรศัพท์มือถือหรื ออินเทอร์ เน็ตในการทาร้ ายกัน
สร้ างความเสียหาย สร้ างความราคาญต่อผู้ถูกกระทา โดยการโจมตีหรื อใช้ วาจาหยาบคายผ่าน
อินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์มือถือ การคุกคามทางเพศออนไลน์ การแอบอ้ างชื่อหรื อตัวตนของผู้อื่น
เพื่อให้ ร้ายในพื ้นที่ไซเบอร์ และส่งผลกระทบต่อเนื่องจนเกิดความรุนแรงในพื ้นที่จริง
ผู้วิจัยนาแนวคิดจากรายงานการวิจัยเกี่ ยวกับพฤติกรรมการกระทารุ นแรงของวัยรุ่ น
ภายในประเทศ ไปใช้ ประกอบการสร้ างแนวคาถามภาพปั จจุบันลักษณะการประพฤติตนของ
ผู้ เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และสาเหตุ ที่ เ กี่ ย วกั บ การประพฤติ ต นของผู้ เ รี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์
3.1 ความหมายของการประเมินความต้ องการจาเป็ น
นักวิชาการและนักจิตวิทยาให้ นิยามความหมายและประเภทความต้ องการจาเป็ นไว้
หลากหลาย ผู้วิจยั ทาวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ ดงั นี ้
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3.1.1 ความหมายของความต้ องการจาเป็ น
ก. ความหมายของความต้ องการจาเป็ นตามแนวคิดทางการใช้ ภาษาและความ
แตกต่าง
วิทกิน; และอัลทส์ชลู ด์ (Witkin; & Altschuld. 1995: 9) กล่าวว่า แนวคิดยาก
ที่สดุ ในการเข้ าใจ คือ มโนทัศน์ทงหมดของ
ั้
“ความต้ องการจาเป็ น” (needs) ซึง่ อธิบายไว้ ดงั นี ้
“ความต้ องการจาเป็ น ” เป็ นคานาม จะกล่าวถึงช่องว่างหรื อข้ อแย้ งกัน
ระหว่างสถานะปั จจุบนั (what is) กับ สถานะอันพึงประสงค์สดุ ท้ าย สถานะอนาคต หรื อเงื่อนไข
(what should be) “ความต้ องการจาเป็ น” ไม่ใช่สถานะปั จจุบนั หรื ออนาคต มันคือช่องว่างระหว่าง
ปั จจุบนั และอนาคต ดังนัน้ ความต้ องการจาเป็ นไม่ใช่สิ่งในตัวมันเอง แต่อนุมานดึงมาจากการ
ตรวจสอบสถานะปั จ จุบัน และเปรี ย บเที ย บมัน ด้ ว ยกับ สถานะอนาคตหรื อ เงื่ อ นไขที่ ดี กว่า ใน
ความรู้สกึ ความต้ องการจาเป็ นเป็ นเสมือนปั ญหาหรื อสิ่งที่เกี่ยวข้ อง
“ความต้ องการจาเป็ น ” เป็ นคากริ ยา จะชีไ้ ปยังสิ่งที่ปรารถนา (what is
required) หรื อพึงประสงค์ ที่จะเติมข้ อแย้ ง วิธีแ ก้ ปัญหา กระบวนการสู่เป้าหมาย สิ่งสาคัญคือ
ความแตกต่างระหว่าง “ความต้ องการจาเป็ น ” กับ “วิธีแก้ ปัญหา” ถ้ าคุณพบตัวเองพูดว่า “ฉัน
จาเป็ นต้ องมีการดูแลเด็ก อาหารกลางวันร้ อนๆ หลักสูตรการออกเสียง เงินค่าจ้ างกรรมการจัด
สันทนาการโปรแกรมในสวนของเรา ลงโทษผู้เมาแล้ วขับรถอย่างหนัก” คุณแน่ใจได้ เลยว่าคุณ
กาลังอภิปรายวิธีแก้ ปัญหา ไม่ใช่ความต้ องการจาเป็ น การดูแลเด็ก หรื ออาหารกลางวันร้ อนๆ หรื อ
การลงโทษอย่างหนักเป็ นกระบวนการสู่ความสาเร็ จบนเป้าหมายอันพึงประสงค์ ในผลสิ่งเหล่านี ้
คือวิธีการแก้ ปัญหาภายใต้ ปัญหานัน้
แอนจี ม า; และอี ท อุ ค (Angima; & Etuk, n.d.: 1) ได้ ศึ ก ษาและสรุ ป จาก
หนังสือการประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) ของ เจมส์ อัลชูลท์ และเดวิด
กุมาร (Altschuld; & Kumar) และได้ เขียนข้ อสรุปในบริบทของการประเมินความต้ องการจาเป็ นไว้
ว่า “needs” หรื อ “ความจาเป็ น” หรื อ “ความต้ องการจาเป็ น ” คือ ช่องว่าง ช่องโหว่ หรื อความ
แตกต่างระหว่างสองเงื่อนไข ได้ แก่ สิ่งที่เป็ นอยู่ในสถานะปั จจุบนั (what is) กับ สิ่งที่ควรจะเป็ น
หรื อสถานะอันพึงประสงค์ (what should be) ด้ วยกระบวนการที่ทงสองเงื
ั้
่อนไขก็จาเป็ นต้ องวัด ถ้ า
ไม่ได้ ทาการวัดช่องว่างหรื อช่องโหว่นนั่ หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ จริ งว่ามีความจาเป็ น
จริงๆ และไม่สามารถกาหนดความจาเป็ น ได้ ช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็ นอยู่ (what is) กับสิ่งที่ควรจะ
เป็ น (what should be) นัน้ ควรต้ องสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกับผลพวงที่จะตามมาและสอดรับความ
จาเป็ น หากไม่ทาการลดช่องว่างนันจะยอมรั
้
บปั ญหาได้ หรื อไม่ ซึง่ ช่องว่างคือช่องว่างธรรมดาและ
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ไม่ใช่ความจาเป็ นจริ งขณะนัน้ ระหว่างความจาเป็ นที่ต่างกันนัน้ ความแตกต่างอยู่ที่ระดับความ
เสี่ยงหรื อผลพวงที่จะตามมาจะไม่เกิดขึ ้น น ้าหนักของผลพวงที่ตามมาจะช่วยกาหนดความจาเป็ น
ที่ควรจะเป็ น
กายต์ เ ต้ (Guytte. 1983: 24) กล่า วว่า ความต้ อ งการจ าเป็ น “needs” คื อ
ความแตกต่ า งระหว่ า งเงื่ อ นไขที่ เ ป็ น อยู่ (an existing condition) กับ เงื่ อ นไขที่ พึง ประสงค์ (a
desired condition) อาจได้ มาต่า (เงื่อนไขที่เป็ นอยู่) ครอบครัวไม่สามารถให้ ได้ เพียงพอครอบคลุม
(เงื่อนไขที่พงึ ประสงค์)
ข. ความหมายของความต้ อ งการจ าเป็ น ตามแนวคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยาและการ
ประเมิน
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546: 75) กล่าวว่า การแสดงออกของความต้ องการ
จาเป็ นมี 2 ลักษณะ คือ
ลัก ษณะแรกเป็ น ความต้ อ งการที่ แ สดงออกอย่ า งชั ด แจ้ ง (obvious
needs) สามารถรู้และเข้ าใจในทันทีและสังเกตเห็นได้ ตามเหตุผลตามหลักการ และความเป็ นจริ ง
ว่าเป็ นสิ่งที่ต้องการการตอบสนอง
ส่วนอีกลักษณะหนึง่ เป็ นความต้ องการแฝง (hidden needs) ซ้ อนเร้ น ซึง่
ต้ องมีการสืบเสาะค้ นหาให้ ชัดเจนว่าคืออะไรความต้ องการจาเป็ นที่ประเมินได้ นีอ้ าจเป็ นความ
ต้ องการจาเป็ นเร่ งด่วนที่จาเป็ นต้ องแก้ ไขทันที หรื ออาจเป็ นความต้ องการที่ต่อเนื่องระยะยาวหรื อ
เป็ นความต้ องการคาดหวังที่จาเป็ นในอนาคตก็ได้
หากพิจารณาจาแนกประเภทความต้ องการจาเป็ น (needs) กุลยา ตันติผลา
ชีวะ (2546: 75) จาแนกความต้ องการจาเป็ น (needs) ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1) ความต้ องการจ าเป็ น สาหรั บตน ที่ ม นุษย์ ทุก คนมี แ รงจูง ใจในตนที่
ต้ องการการตอบสนอง ความต้ องการจาเป็ นชนิดนี ้มาสโลว์ (Maslow) จัดลาดับไว้ 5 ขัน้
2) ความต้ องการจาเป็ นที่สนองตอบการดาเนินชีวิตและดารงอยู่ในสังคม
ในทางพุทธศาสนามิได้ กล่าวถึง คาว่า “ความต้ องการจาเป็ น” นอกจากคาว่า “ความอยาก” หรื อ
“ความต้ องการ” หมายถึง “กิเลส” เป็ นสิ่งไม่ดีต้องกาจัดให้ หมด หรื อกดเก็บ หรื อปล่อยวาง ซึ่ง
แตกต่างจากทางจิตวิทยาที่เห็นว่าความอยากเป็ นพลังงานผลักดันตามธรรมชาติทาให้ คนมีการ
แสดงออก เพื่อตอบสนองความพอใจของตนประการหนึ่งและเพื่อการดารงอยู่ในสังคมประการ
หนึง่ ซึง่ ความต้ องการจาเป็ นที่ต้องการการตอบสนองการดาเนินชีวิตและดารงอยู่ในสังคม จาแนก
เป็ น 6 ชนิด ดังนี ้
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2.1) ความต้ อ งการจ าเป็ น ตามปกติ วิ สัย (normative needs) เป็ น
ความต้ องการที่เกิดตามกระแส สถานการณ์ ปทัสถาน มาตรฐานของประเทศ หรื อที่ผ้ เู ชี่ยวชาญ
กาหนด ในทางการศึกษาหมายถึงเกณฑ์มาตรฐานของทบวง กระทรวง หรื อโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นที่
ยอมรับของสากล เช่น คนที่เก่งต้ องสอบผ่านข้ อสอบมาตรฐานคณิตศาสตร์ ได้ ร้ อยละ 75 ถ้ าผล
สอบไม่ถึงแสดงว่ายังต้ องการการพัฒนา เป็ นต้ น
2.2) ความต้ องการจ าเป็ นตามการเปรี ย บเที ย บ (comparative
needs) มีลกั ษณะคล้ ายความต้ องการจาเป็ นที่เกิดจากการเปรี ยบเทียบกับกลุม่ คน กลุม่ งาน กลุม่
บริ ษัท กลุ่มโรงเรี ยน หรื อกลุ่มชัน้ เรี ยนในประเภทเดียวกันและระดับเท่ากัน เพื่อค้ นหาช่องว่าง
ระหว่างกลุม่ ที่เป็ นข้ อแตกต่าง เช่น ปกติคนเรี ยนในระดับดีมากต้ องสอบได้ ทกุ วิชา ร้ อยละ 90 หรื อ
อาจารย์ทกุ มหาวิทยาลัยควรมีเงินเดือนเท่ากันเป็ นต้ น
2.3) ความต้ องการจาเป็ นตามความสนใจ (expressed needs) เป็ น
ความต้ องการจาเป็ นที่เกิดขึ ้นจากความพอใจหรื อความเต็มใจของบุคคลที่ต้องการ เพื่อสนองตอบ
ความรู้ สึกอยากของตนเอง เช่น ผู้ที่สนใจและต้ องการเรี ยนวิชา ก แม้ ต้องคอยก็จะเรี ยน หรื อ
พนักงาน ข สนใจเข้ าอบรมหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวกับหน้ าที่การงานของตนเลย เป็ นต้ น
2.4) ความต้ อ งการจ าเป็ น ตามความรู้ สึ ก (felt needs) หมายถึ ง
ความต้ องการจาเป็ นที่ผ้ ปู ระเมินเห็นว่าบุคคลนันขาดหรื
้
อบกพร่องในการปฏิบตั ิงาน ต้ องได้ รับการ
แก้ ไขหรื อเสริ มหรื อเพิ่มโดยที่บคุ คลผู้นนอาจไม่
ั้
ร้ ู ตวั หรื อรู้ ตวั แต่ไม่สนใจและเห็นความจาเป็ น เช่น
ผู้สงู อายุปัจจุบนั ควรใช้ โซเชียลมีเดียเป็ นความต้ องการตามความรู้สกึ มีลกั ษณะตรงข้ ามกับความ
ต้ องการจาเป็ นตามความสนใจที่บคุ คลคนนันรู
้ ้ ตนเองดี ดังนัน้ การสนองความต้ องการชนิดนี ้ต้ อง
ใช้ สิ่งจูงใจมาก เช่น ถ้ าจะจัดฝึ กอบรมให้ การฝึ กอบรมนันต้
้ องมีการท่องเที่ยวด้ วย เพื่อเป็ นการจูงใจ
ให้ บคุ คลนันเข้
้ าฝึ กอบรม เป็ นต้ น
2.5) ความต้ องการจ าเป็ นตามอนาคต (anticipated or future
needs) เป็ นความต้ องการจาเป็ นที่เป็ นความจาเป็ นในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น เช่น
ในการจัดการเรี ยนการสอน ครูจะกาหนดเป้าหมายเพื่ออนาคตมิใช่เพื่อปั จจุบนั แต่เพียงอย่างเดียว
ตัวอย่าง ครูจะสอนวิธีหางานทาเพื่อแก้ ปัญหาการตกงาน เป็ นต้ น
2.6) ความต้ องการจาเป็ น ตามสภาพการณ์ (current needs) เป็ น
ความต้ องการจาเป็ นที่เกิดขึ ้นเมื่อมีเหตุปัจจุบนั แล้ วต้ องได้ รับการตอบสนองในทันที เช่น ต้ องเรี ยน
เรื่ องการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอัคคีภยั ต้ องเรี ยนเพิ่มเมื่อปรับเปลี่ยนตาแหน่ง คนทุกวัยต้ องเรี ยน
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คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่ออาชีพและวิถี
ชีวิต
หากพิจารณาลักษณะความต้ องการจาเป็ นตามที่กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546)
อธิบายไว้ นนั ้ จะเห็นว่าข้ อที่ 2.1 และ ข้ อ 2.2 เป็ นความต้ องการจาเป็ นที่เกิดจากการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างโดยเกณฑ์หรื อปทัสถานเช่นเดียวกับวิทกิน ; และ อัลทส์ชลู ด์ (Witkin; & Altschuld,
1995) อันจิมา (Angima; & Etuk, n.d.) และ กายต์เต้ (Guytte. 1983) ส่วน ข้ อ 2.3 และ ข้ อ 2.4
เป็ นความต้ องการจาเป็ นตามความรู้สกึ อยาก “want” ในขณะที่ข้อ 2.5และข้ อ 2.6 นัน้ เป็ นความ
ต้ องการจาเป็ นขาดแคลน (deficit-needs) ที่หากไม่ได้ รับการตอบสนองจะเกิดความเสียหาย ถ้ า
พิจารณาความต้ องการจาเป็ นของมนุษย์ในมุมมองทางจิตวิทยาพิจารณาว่าเกิดจากแรงจูงใจใน
ตนที่ต้องการการตอบสนองตามลาดับ 5 ขัน้ ตามที่มาสโลว์ได้ กล่าวเน้ นว่า ความต้ องการต่าง ๆ
เหล่านีต้ ้ องเกิดเป็ นลาดับขัน้ และจะไม่มีการข้ ามขัน้ ถ้ าขัน้ ที่ 1 ไม่ได้ รับการตอบสนอง ความ
ต้ องการในลาดับขันที
้ ่ 2-5 ก็ไม่อาจเกิดขึ ้นได้ การตอบสนองที่ได้ รับในแต่ละขันไม่
้ จาเป็ นต้ องได้ รับ
ทังร้้ อยเปอร์ เซ็นต์ แต่ต้องได้ รับบ้ างเพื่ อจะได้ เป็ นบันไดนาไปสู่การพัฒนาความต้ องการในระดับที่
สูง ขึ น้ ในล าดับขัน้ ต่ อไป โดยที่ ค วามต้ อ งการจ าเป็ น สี่ขัน้ แรกจัด อยู่ใ นประเภทเดี ย วกับ ความ
ต้ องการจาเป็ นขาดแคลน (deficit needs) ส่วนความต้ องการจาเป็ นขันสุ
้ ดท้ ายเป็ นความต้ องการ
จาเป็ นในสิ่งที่ตนต้ องการอยากเป็ น และจะเกิดก็ต่อเมื่อได้ รับการตอบสนองความต้ องการจาเป็ น
ทังสี
้ ่ลาดับแล้ ว
ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยให้ นิยามความต้ องการจาเป็ น (needs) ในลักษณะความ
ต้ องการจาเป็ นตามความรู้สกึ (felt needs) หมายถึง ความต้ องการจาเป็ นที่ผ้ รู ับประโยชน์สงั เกต
และรู้ สึกว่าผู้เรี ยนที่กาลังศึ กษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบกพร่ อง หรื อขาดคุณลักษณะที่
จาเป็ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ และจาเป็ นต้ องได้ รับการสร้ างเสริ มเติมคุณลักษณะ
จาเป็ นสาหรั บการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติในระหว่างที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ผ่านหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สาเร็ จหลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นผู้มีคณ
ุ ลักษณะที่จาเป็ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่าง
สันติ
3.1.2 การประเมินความต้ องการจาเป็ น
วิทกิน (Witkin. 1975: 10) กล่าวว่า การประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs
assessment) คื อ ระเบี ย บวิ ธี ห รื อ ข้ อ ปฏิ บัติ อ ย่ า งเป็ น ทางการส าหรั บ การก าหนดสถานะพึ ง
ประสงค์ของกิจการหรื อเรี ยกว่าชุดเป้าหมายการศึกษา หรื อรายการอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรเป็ นใน
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พื ้นที่ประเมิน ได้ แก่ เงื่อนไขปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ในพื ้นที่ ชนิดและระดับความแตกต่างที่อยู่ ระหว่างสิ่ง
ที่ พึง ประสงค์ (what should be) และ เงื่ อ นไขปั จ จุบัน ที่ เ ป็ น อยู่ใ นพื น้ ที่ (what is) สาเหตุห รื อ
เหตุผ ลของความแตกต่ า ง และ ขอบเขตพื น้ ที่ ค วามแตกต่ าง (ความต้ อ งการจ าเป็ น ) ควรจัด
ตามลาดับความสาคัญสูงสุดสาหรับการปฎิบตั ิ
อิงลิช; และคอฟแมน (English; & Kaufman, 1975: 3) ให้ ความหมายของการ
ประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) ไว้ หลายมุมมอง ดังนี ้
ก. การประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) คือ กระบวนการ
ก าหนดเป้า หมายอัน พึง ประสงค์ ส าหรั บ ผลลัพ ธ์ ผลผลิ ต หรื อ ผลของการก าหนดการพัฒ นา
หลักสูตรตามลาดับ
ข. การประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) คือ กระบวนการ
ที่ทาการระบุเฉพาะในลักษณะที่เข้ าใจสิ่งที่โรงเรี ยนฝึ กหัดควรจะเป็ นและจะประเมินอย่างไร การ
ประเมินความต้ องการจาเป็ นไม่ใช่นวัตกรรมหลักสูตร แต่เป็ นวิธีการกาหนดสู่นวัตกรรมที่จาเป็ น
และพึงประสงค์
ค. การประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) คือ กระบวนการ
เชิงประจักษ์ สาหรับกาหนดผลลัพธ์ ของการศึกษา และเหมือนอย่างที่เป็ นซึ่งชุดของเกณฑ์โดยที่
หลักสูตรอาจได้ รับการพัฒนาและเปรี ยบเทียบที่หลักสูตรนันเป็
้ น ที่องค์ประกอบของ คน เวลา และ
พื ้นที่ผลิตประเภทของผลลัพธ์อนั พึงประสงค์
ง. การประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) คือ กระบวนการ
เชิงประจักษ์ สาหรับกาหนดเนื ้อหาของวัตถุประสงค์พฤติกรรม และมาตรฐานการทดสอบและหรื อ
เกณฑ์ของการทดสอบที่เหมาะและอยู่ภายใต้ เงื่อนไขนัน้
จ. การประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) คือ เครื่ องมือที่
เก็บเกี่ยวช่องว่างระหว่างผลปั จจุบนั หรื อผลลัพธ์ ผลผลิต กับ สิ่งที่ต้องการ หรื อ ผลอันพึงประสงค์
โดยช่องว่างเหล่านีเ้ รี ยงตามลาดับความสาคัญ และคัดเลือกช่องว่างความจาเป็ นลาดับสูงสุดเพื่อ
ไปปฏิบตั ิ
วิ ท กิ น ; และ อัล ทส์ ชูล ด์ (Witkin; & Altschuld. 1995: 10-17) กล่า วว่า นิ ย าม
การประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) โดยทั่วไป เห็นได้ จากข้ อปฏิบตั ิสาหรับ
การวินิจฉัย และบรรยาย ทังสถานะปั
้
จจุบนั และสถานะพึงประสงค์ในบริ บทเฉพาะ การเกิดความ
ต้ อ งการจ าเป็ น และการวางล าดับความต้ อ งการจ าเป็ น เรี ยงตามความสาคัญส าหรั บ ปฏิบัติ
ก่อนหลัง ผู้เขี ย นบางคนให้ ความแตกต่างระหว่าง การกาหนดลักษณะความต้ องการจ าเป็ น
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(needs identification) การวิ เคราะห์ ความต้ องการจาเป็ น (needs analysis) และการประเมิน
ความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) แต่ในแนวทางของ วิทกิน; และ อัลทส์ชลู ด์ (Witkin; &
Altschuld) การกาหนดลักษณะความต้ องการจาเป็ น (needs identification) และการวิเคราะห์
ความต้ องการจาเป็ น (needs analysis) เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการทัง้ หมดของการประเมิน
ความต้ องการจาเป็ น (total of needs assessment or complete needs assessment) ก่อนหน้ า
นี ้ วิทกิน; และ อัลทส์ชลู ด์ (Witkin; & Altschuld) ได้ นาเสนอไว้ ดังนี ้
ก. การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (needs assessment) คื อ ขัน้ ตอน
ระบบสาหรับการจัดเรี ยงความสาคัญ และทาการตัดสินใจโปรแกรมและการจัดสรรทรัพยากร ช่วย
ให้ เราเห็นองค์ประกอบของความหมาย
ข. การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (needs assessment) คื อ แนวทาง
ระบบที่ดาเนินการผ่านระยะขันตอน
้
เก็บข้ อมูลโดยกระบวนการสร้ างข้ อปฏิบตั ิและวิธีการออกแบบ
สาหรับจุดมุ่งหมายเฉพาะ ชนิดและขอบเขตของวิธีการเลือกให้ เหมาะกับจุดมุ่งหมายและบริ บท
ของการประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment)
ค. การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (needs assessment) คื อ การจั ด
เรี ยงลาดับความสาคัญและกาหนดเกณฑ์ สาหรั บวิธีแก้ ปัญหา เพื่อให้ ผ้ ูวางแผนและผู้ จัดการ
สามารถใช้ ตดั สินใจ
ง. การประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) เป็ นการนาไปสู่
การปฏิบตั ิที่จะพัฒนาหลักสูตร การบริการ โครงสร้ างองค์กรและการปฏิบตั ิการ หรื อการผสมผสาน
พื ้นฐานเหล่านี ้
จ. การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (needs assessment) คื อ การวาง
เกณฑ์สาหรับกาหนดวิธีที่ดีที่สดุ ในการจัดสรร เงิน คน สิ่งอานวยความสะดวก และทรัพยากรอื่นๆ
ที่มีอยู่
สเตเวิร์ท ; และ คัฟฟแมน (Stewart; & Cuffman. 1998: 2-3) กล่าวว่า คาศัพท์
ของการประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) ยากที่จะอธิบายสาหรับผู้ที่เริ่ มหัด
ประเมินและผู้มีประสบการณ์ การประเมิน ตัวอย่าง การวิเคราะห์ความต้ องการจาเป็ น (needs
analysis) การวิเคราะห์หน้ า -หลัง (front-end analysis) การวิเคราะห์เป้าหมาย (goal analysis)
การวิเคราะห์ภาระงาน (task analysis) และการวางแผนยุทธศาสตร์ (strategic planning) อาจใช้
เป็ นคาพ้ องความหมายสาหรับการประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) มีการ
กาหนดไว้ หลากหลายที่ได้ ปฏิบตั ิต่อกันมาในระหว่างช่วงเวลาเหล่านี ้ ข้ อแตกต่างจะช่วยลดความ
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คล้ ายกันและหลบเลี่ยงความคงทน การกาหนดลักษณะสามารถทาระหว่างการประเมินความ
ต้ องการจาเป็ น (needs assessment) ซึ่งก็คือ การวิเคราะห์ความต้ องการจาเป็ นที่คล้ ายกัน ซึ่ง
การประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) มีส่วนร่ วมในการกาหนดลักษณะและ
แสดงให้ เห็นเหตุช่องโหว่ของผล และจัดวางช่องโหว่เรี ยงตามลาดับความสาคัญอย่างที่ตงใจไว้
ั้
ส่วนเกี่ยวเนื่องย่อยการวิเคราะห์ความต้ องการจาเป็ นให้ รายละเอียดที่ดีของที่มาแห่งความต้ องการ
จาเป็ น (provides a fine grained determination of where a need coming from) และให้ แนวทาง
วิธีที่อาจลดหรื อขจัดความจาเป็ น ในขณะที่มีการใช้ การประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs
assessment) ในหลายลักษณะเป็ นแนวทางระบบความสาเร็จทางการศึกษาในระยะยาว
องอาจ นัยพัฒน์ (2532: 6) กล่าวว่า การประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs
assessment) เป็ นกระบวนการการวิเคราะห์ปัญหาในขัน้ ตอนการเตรี ยมการวางแผนโครงการ
ใหม่ๆ ก่อนการเริ่ มโครงการ มีจดุ ประสงค์เพื่อที่จาตรวจสอบถึงสภาพปั ญหาต่างๆ ที่เกิดจากความ
ไม่สอดคล้ องกันระหว่างสภาพที่ควรจะเป็ นหรื อสภาพที่ต้องการกับสภาพที่เป็ นอยู่จริ งในปั จจุบนั
ซึ่ง สภาพดัง กล่า วนี ้ โครงการก าลัง หาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หานัน้ มี อ ยู่จ ริ ง ในระดับ มากพอที่ จ ะ
สามารถดาเนินโครงการได้ และยังเป็ นการช่วยเหลือแยกแยะความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย
พิจารณาว่าสิ่งใดสาคัญก่อนหลัง หรื อสาคัญมาก-น้ อย ทังนี
้ ้เพื่อให้ การจัดกิจกรรมของโครงการ
สามารถตอบสนองความต้ องการที่แท้ จริ งของกลุ่ มเป้าหมายที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ การดาเนินตาม
โครงการเป็ นไปอย่างต่อเนื่องบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้ วยความมัน่ ใจในประเด็นที่ว่าโครงการ
ดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับตรงความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย
กุล ยา ตัน ติ ผ ลาชี ว ะ (2546: 75) กล่า วว่ า การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น
(needs assessment) หมายถึง กระบวนการประมาณการอย่างเป็ นระบบเพื่อบ่งชี ้ปั ญหา หรื อสิ่ง
ซึ่งหน่วยงาน หรื อบุคคลต้ องการ เพื่อนาไปสู่การเลือกวิธีการแก้ ปัญหา หรื อการสนองตอบที่ตรง
ประเด็น ซึ่งกระบวนการประมาณการอย่างเป็ นระบบเป็ นวิธีการรวบรวมข้ อมูลอย่างเจาะจง เพื่อ
ค้ นหาปั ญหาที่แท้ จริงที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องการให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
แมคคาวเลย์ (McCawley. 2009: 3) กล่าวว่า การประเมินความต้ องการจาเป็ น
(needs assessment) คือ การดาเนินการซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายในความรู้ ทักษะ
ความสนใจ เจตคติหรื อนิสยั การเรี ยนรู้และความสามารถ การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์
ข้ อมูลการประเมินความต้ องการจาเป็ น เป็ นการบรรยายช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็ นอยู่ (what is) กับ
สิ่งต้ องการจาเป็ น (what should be) เติมลงในช่องว่างเป็ นเป้าหมายของการบริการการศึกษาและ
ผลผลิตในรุ่นต่อไป
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วัตกิ น ส์ ; และคนอื่น ๆ (Watkins. & et al., 2012: 19) กล่าว การประเมิน ความ
ต้ องการจาเป็ น (needs assessment) นัน้ เป็ นเครื่ องมือธรรมดา (simply tool) เพื่อการตัดสินใจที่
ดี ก ว่ า หรื อ การก าหนดถ้ า หากการฝึ ก อบรมจะสร้ างความสามารถทางการสอน ซึ่ ง อาจไม่
จาเป็ นต้ องกล่าวถึงขัน้ ตอนการตัดสินใจประเมินความต้ องการจาเป็ น แต่ตอนเริ่ มต้ นการตัดสินใจ
จะทาโดยการตรวจสอบผลของวันนี ้ (what results you are achieving today) และผลที่ต้องการ
ในวันพรุ่ งนี ้ (what results you want to accomplish tomorrow) ในทางกายภาพใช้ การประเมิน
ความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) กาหนดและจัดลาดับความสาคัญวินิจฉัยภัยอันตราย
ของประชาชน เช่นเดียวกับการที่พวกเขาเข้ าห้ องฉุกเฉิ นที่ใช้ การประเมินความต้ องการจาเป็ น
(needs assessment) กาหนดปั ญหา ให้ นา้ หนักทางเลือกการแก้ ไขปั ญหา และทาการตัดสินใจ
เกี่ยวกับส่วนที่จาเป็ นต้ องทาก่อนหลัง
สุวิมล ว่องวาณิช (2550: 14) กล่าวว่า การประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs
assessment) เป็ นกระบวนการในการวิเคราะห์จดั เรี ยงลาดับความสาคัญก่อนหลัง โดยพิจารณา
จากสภาพความแตกต่างในปั จจุบนั (what is) กับ สภาพที่ควรจะเป็ นในอนาคต (what should
be) ตรวจสอบสภาพทัว่ ไปตามธรรมชาติและหาสาเหตุที่ทาให้ เกิดความต้ องการจาเป็ น ผลที่ได้
จากการวิเคราะห์จดั เรี ยงลาดับความสาคัญลาดับแรกๆ ช่วยในการกาหนดความต้ องการจาเป็ น
เพื่อเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุ งแก้ ไข การจัดสรรงบประมาณและ การจัดทา
แผนการดาเนินงานขององค์กร
จากแนวคิ ด นิ ย ามการประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (needs assessment) ของ
นั ก วิ ช าการข้ างต้ น เห็ น ได้ ว่ า ในช่ ว งแรกแนวคิ ด การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (needs
assessment) เป็ นกระบวนการดาเนินการเพียงการจัดลาดับความสาคัญ และ ระบุความต้ องการ
เป็ น ต่อมา วิทกิน; และ อัลทส์ชูลด์ (Witkin; & Altschuld. 1995) ได้ พฒ
ั นากระบวนการประเมิน
ความต้ องการจาเป็ น โดยการขยายเพิ่มกิจกรรมการนาความต้ องการจาเป็ นมาวิเคราะห์หาสาเหตุ/
ปั ญหาที่ทาให้ เกิดความต้ องการจาเป็ นดังกล่าว และเพิ่มการศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกในการ
จัดการกับสาเหตุ/ปั ญหาสาหรับนามากาหนดวิธีการหรื อทางเลือกในการจัดการวิธีที่ดีที่สดุ ในวาง
แผนการจัดการทรัพยากรให้ เหมาะและสามารปฏิบตั ิเกิดผลลัพธ์มีคณ
ุ ภาพมากที่สดุ ซึ่งแนวคิดที่
พัฒนาต่อเนื่องมานี ้ เรี ยกว่า การประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ (complete needs
assessment/ comprehensive needs assessment / total needs assessment) ประกอบด้ วย 3
กิจกรรม ได้ แก่ การวินิจฉัยความต้ องการจาเป็ น (needs identification) การวิเคราะห์สาเหตุ/
ปั ญหาที่ทาให้ เกิดความต้ องการจาเป็ น (needs analysis) และการวิเคราะห์แนวทางแก้ ไข (needs
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solution ) ที่เหมาะสมที่สดุ กระบวนการประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ ทัง้ 3 กิจกรรม
ทาการวินิจฉัยวิเคราะห์โดยการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญ
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ให้ นิยาม การประเมินความต้ องการจาเป็ น (needs assessment)
และการประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ (complete needs assessment) ดังนี ้
การประเมิ นความต้ องการจาเป็ น (needs assessment) คือ กระบวนการและ
เครื่ องมือที่ดาเนินการอย่างเป็ นระบบในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสิ่งที่เป็ นอยู่ (what is) และ สิ่งที่ควร
เป็ น (what should be) เพื่อนามาทาการพิจารณาวินิจฉัยให้ นา้ หนักจัดลาดับความสาคัญสิ่งที่
จาเป็ นต้ องทาก่อนหลัง
การประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ (complete needs assessment)
คือ กระบวนการดาเนินการวินิจฉัยลาดับความสาคัญ ประกอบด้ วย 3 กิจกรรม ได้ แก่ 1) กิจกรรม
กาหนดความต้ องการจาเป็ น (needs identification) 2) กิจกรรมวิเคราะห์สาเหตุ/ปั ญหาที่ทาให้
เกิดความต้ องการจาเป็ น (needs analysis) และ 3) กิจกรรมวิเคราะห์แนวทางแก้ ไขเหตุ/ปั ญหา
(needs solution) โดยทัง้ 3 กิจกรรม ดาเนินการพิจารณาวินิจฉัยให้ น ้าหนักจัดลาดับความสาคัญ
สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ต้ อ งท าก่ อ นหลัง ในแต่ ล ะกิ จ กรรม เพื่ อ น าสารสนเทศที่ ไ ด้ ไ ปออกแบบพัฒ นาเป็ น
แผนปฏิบตั ิการ หรื อหลักสูตร และประเมินความเหมาะสมความเป็ นไปได้ ของแผนปฏิบตั ิการหรื อ
หลักสูตรนันต่
้ อไป

ภาพประกอบ 1ความแตกต่างระหว่างการประเมินและการประเมินความต้ องการจาเป็ น
3.2 ความสาคัญของการวิจัยประเมินความต้ องการจาเป็ น
นัก วิ ช าการด้ า นการประเมิ น ได้ แ ก่ อนัน ต์ ศรี โ สภา (2529) วรางคณา จัน ทร์ ค ง
(2558) คอฟแมน (Kaufman. 1983) ควี น นี่ (Queeney. 1995: 7-18) วิ ท กิ น (Witkin. 1975: 13-
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14) แกรนท์ (Grant. 2002) แพตตั น (Patton. 2014) อั ล ทส์ ชู ล ด์ ; และ วั ต กิ น ส์ (Altschuld; &
Watkins. 2014: 20-21) กล่าวถึงความสาคัญของการวิจยั ประเมินความต้ องการจาเป็ น ไว้ ดงั นี ้
การวิจัยประเมินความต้ องการจาเป็ น มีวิวัฒนาการมาจากรากฐานการประเมิน
(evaluation) ที่ม่งุ การมองผลที่เกิดในปั จจุบนั กลับไปสูอ่ ดีต ส่วนการประเมิ นความต้ องการจาเป็ น
(needs assessment) มองผลที่เกิดในปั จจุบนั และวาดหวังผลในอนาคต (ดังภาพประกอบที่ 1) ใน
ยุคที่การประเมินเน้ นการสร้ างสรรค์ประโยชน์ มีการนาแนวคิดการวิจยั มาประยุกต์กบั กระบวนการ
ประเมินความต้ องการจาเป็ นเกิดเป็ นวิธีวิทยาที่มีลกั ษณะมุ่งการแสวงหาข้ อเท็จจริ ง เพื่อนามา
อธิบายปั ญหา สาเหตุแห่งปั ญหา ทางเลือกในการแก้ ไข โดยมุ่งการนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ผู้วิจยั
ประเมินความต้ องการจาเป็ นมีบทบาทเป็ นทังนั
้ กวิจัยและนักประเมิน ทาหน้ าที่กาหนดประเด็น
ค าถามการวิ จั ย กลุ่ม เป้ า หมายเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ น าคุ ณ ค่ าของ
ปรากฏการณ์มาพิจารณาประเมินความต้ องการจาเป็ น เป็ นกระบวนการที่ทาให้ องค์กร/โรงเรี ยนได้
ค้ นหาจุดอ่อน จุดแข็ง สาหรับการวางแผนกลุยุทธ์ /โปรแกรมหลักสูตร โรงเรี ยนอาจพบกับความ
ต้ อ งการจ าเป็ น ที่ ซ่ อ นอยู่ที่ ยัง ไม่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขสิ่ ง ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด จากมุม มองที่ ห ลากหลายของผู้ รั บ
ประโยชน์/ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (ผู้ปกครอง นักเรี ยน นักการศึกษา นักธุรกิจ ประชาชน) ในระยะยาว
การประเมิน ความต้ องการจาเป็ นจะสร้ างสิ่งใหม่ๆ ให้ กับองค์ กร/โรงเรี ยน การประเมิน ความ
ต้ องการจาเป็ นเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ บนพืน้ ฐานการ
วิเคราะห์วิธีการป้องกันแก้ ไข การใช้ ข้อมูลต้ นทุน/ประสิทธิภาพ และการจัดลาดับความสาคัญ ผล
การประเมินจะแสดงแนวโน้ มการเพิ่มลด ช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงความสาเร็ จได้ มากกว่า
สองสามปี ช่วยค้ นหาสาเหตุ/ปั ญหา ข้ อจากัด ลาดับความสาคัญให้ สามารถเลือกความจาเป็ นที่
ต้ องปฏิบตั ิ ทาให้ ได้ สารสนเทศจากการประเมินนามาใช้ ในการวางนโยบายในพื ้นที่พิเศษ จัดสรร
ทรัพยากรที่ขาดแคลน เอกสารเนื ้อหาและหลักสูตรมาจากความร่วมมือรวมพลังของผู้รับประโยชน์/
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการประเมิน เป็ นโอกาสดีในการเข้ าถึงฉันทามติ
ความต้ องการจาเป็ นที่สงู สุดในพื ้นที่ เกิดประสิทธิภาพในการตัดสินใจ สาหรับกาหนดคุณภาพแผน
หรื อโปรแกรมหลักสูตร รูปแบบที่จะเป็ นพื ้นฐานของการปฏิบตั ิในอนาคต และการตัดสินใจในสิ่งที่
จะท าการปรั บ ปรุ ง สิ่ ง ต่ า งๆ ให้ ดี ขึ น้ ต่ อ ไป และสามารถน าผลการค้ น พบไปใช้ ใ นสถานการณ์
เหตุการณ์ และปั ญหาที่คล้ ายกันได้ อย่างกว้ างขวาง
สรุ ปได้ ว่ า การวิ จั ย ประเมิ น ความต้ องการจ าเป็ น (needs assessment) มี
ความสาคัญต่อการวางแผนและการพัฒนาหลักสูตรขององค์กร/โรงเรี ยน ช่วยให้ เกิดการตัดสินใจที่
มีประสิทธิ ภาพ และเป็ นความรั บผิดชอบร่ วมกันของผู้รับประโยชน์ /ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการ
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ก าหนดแนวทางแก้ ไ ข ปรั บ และสร้ างแบบแผน/หลัก สูต รแนวทางการป้ อ งกัน ในอนาคตที่ มี
ประสิทธิภาพสาหรับองค์กร/โรงเรี ยน กระบวนการวิจัยทาให้ การพัฒนาแผน/หลักสูตรตังอยู
้ ่บน
หลักการของความเข้ าใจ สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ อธิบายได้ โดยปลอดจากอคติ เป็ นการลองถูก
มากกว่าการลองผิด อีกทังช่
้ วยให้ การบริ หารองค์กร/โรงเรี ยนเกิดความคุ้มค่าประหยัดเวลาและ
ทรัพยากร แผน/หลักสูตรที่ได้ ถกู พิจารณาการนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
3.3 การจัดประเภทความต้ องการจาเป็ น
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องผู้วิจยั จัดความต้ องการจาเป็ น จาแนกประเภทตาม
แนวคิด 5 แนวคิด ดังนี ้
3.3.1 ความต้ องการจาเป็ นตามแนวคิดการบริ การ แบ่งเป็ น 2 ระดับ (Witkin. 1975:
10; Witkin. 1984: 6-7) ได้ แก่
ก. ความต้ อ งการจ าเป็ น ระดับ ปฐมภูมิ (primary needs) คื อ ความต้ อ งการ
จาเป็ นของผู้รับบริ การทางการศึกษา เรี ยกว่าความต้ องการจาเป็ นผู้เรี ยน (learner needs) และ
ความต้ องการที่ผ้ เู รี ยนประสงค์จะได้ รับ คือ การสร้ างเสริ มเพิ่มทักษะพื ้นฐาน หรื อ ด้ านพุทธิพิสยั
(cognitive domain) ด้ านจิ ต พิ สั ย (affective domain) และ ด้ านทั ก ษะพิ สั ย (psychomotor
domain) โดยผล (result) ที่ได้ รับการพัฒนาเพิ่มขึ ้นเป็ นทักษะพื ้นฐานความสามารถของผู้เรี ยน )
โดยทั่ว ไปความต้ อ งการจ าเป็ น (needs) เกี่ ย วข้ อ งกับ ผลลัพ ธ์ (outcomes) เป้ า หมาย และ
วัตถุประสงค์
ข. ความต้ องการจาเป็ นระดับทุติยภูมิ (secondary needs) คือ ความต้ องการ
จาเป็ นของสถาบัน (institutional needs) คือ ความแตกต่างระหว่างทรัพยากรที่ผ้ ูเรี ยนต้ องการ
จาเป็ น (learner needs) และทรัพยากรที่สถาบันมีอยู่ ได้ แก่ หลักสูตร โปรแกรมร่วม พัสดุภณ
ั ฑ์ สิ่ง
อานวยความสะดวก วัสดุอปุ กรณ์การสอน และบุคลากร สิ่งเหล่านี ้อยู่ในกระบวนการระบบสถาบัน
ซึง่ ผู้บริ หารสถาบันผู้สนับสนุนความต้ องการจาเป็ นทาการประเมินโดยการวิเคราะห์สาเหตุบนฐาน
ความแตกต่างระหว่างทรัพยากรที่ผ้ เู รี ยนต้ องการจาเป็ น (learner needs) และทรัพยากรที่สถาบัน
มีอยู่
3.3.2 ความต้ อ งการจ าเป็ น ตามแนวคิ ด ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งระบบภายในและ
สิ่งแวดล้ อม แบ่งเป็ น 3 ระดับ (Witkin; & Altschuld. 1995: 10) ได้ แก่
ระดับปฐมภูมิ (primary) ผู้รับบริการ ได้ แก่ นักเรี ยน ลูกค้ า ผู้ป่วย ผู้ใช้ สารสนเทศ
นักเดินทาง เป็ นต้ น
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ระดับทุติยภูมิ (secondary) ผู้ให้ บริ การ/ ผู้กาหนดนโยบาย ได้ แก่ ครู ผู้ปกครอง
สัง คมแรงงาน ผู้ดูแ ล ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นสุข ภาพ ผู้ใ ช้ แ รงงานปลูก ต้ น ไม้ บุรุ ษ ไปรษณี ย์
บรรณารักษ์ ผู้บริหาร ผู้นิเทศ ผู้จดั การ
ระดับตติยภูมิ (tertiary) ทรัพยากร/ปั จจัยที่ใช้ ในกระบวนการแก้ ปัญหา ได้ แก่
อาคาร สิ่ง อานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ ผู้ผลิต เทคโนโลยี หลักสูตร ขนาดห้ องเรี ยน ข้ อ
ปฏิ บัติ ก ารผ่ า ตัด ระบบการดึง สารสนเทศ การคมนาคม เงิ น เดื อ นและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ระบบ
หลักสูตรแบบส่งตรง การจัดสรรเวลา เงื่อนไขการทางาน
3.3.3 ความต้ องการจาเป็ นจาแนกตามแนวคิดพื ้นฐานรู ปแบบองค์ประกอบองค์กร
คื อ ความต้ อ งการจ าเป็ น ตามพื น้ ฐานรู ป แบบองค์ ก ร 2 ประเภท และ ผลที่ ต้ อ งการจ าเป็ น 3
ประเภท ได้ แก่ 1) ความต้ องการจาเป็ นในบริบทองค์กรที่จะนาเข้ า (input needs) 2) ความต้ องการ
จาเป็ นหรื อความพร้ อมขององค์กรในกระบวนการผลิตขององค์กร (process needs) 3) ผลผลิตที่
องค์ กรต้ องการจาเป็ น (products needs) 4) ผลลัพธ์ ที่องค์กรต้ องการจาเป็ น (outputs needs)
และ 5) ผลกระทบที่ต้องการจาเป็ นจะให้ เกิดขึน้ (outcomes needs) ซึ่งคอฟแมน และคนอื่นๆ
(Kaufman; & et al. 1993) พิจารณาว่าผลลัพธ์ ที่ต้องการจาเป็ นคือความต้ องการจาเป็ นที่แท้ จริ ง
(true needs) ส่วนความต้ องการจาเป็ นที่จะนาเข้ า และ ความต้ องการจาเป็ นในกระบวนการหรื อ
ความพร้ อมเป็ นความต้ องการเทียม (quasi needs) ในการประเมินความต้ องการจาเป็ นเทียม
(quasi needs assessment) คื อ กระบวนการหรื อวิ ธี การ (methods-means) ข้ อปฏิ บั ติ
(procedures) และ วิธีปฏิบตั ิ (how to do its) ฉะนัน้ ความต้ องการจาเป็ น คือ ความพร้ อมในการ
ใช้ งาน และ/หรื อคุณภาพของคน ทุน และทรัพยากรอื่นที่ใช้ โดยคนและองค์กร
3.3.4 ความต้ องการจาเป็ นจาแนกตามแนวคิดผู้รับประโยชน์ขององค์กร แบ่งเป็ น 3
ระดับ ได้ แก่ ระดับปั จเจกบุคคล ระดับกลุ่มคน และระดับองค์กร (Kaufman; & et al. 1993: 7162; Kaufman. 1997: 144; กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2546: 76) ดังนี ้
ก. ระดับจุลภาค (Micro Level) ปั จเจกบุคคล กลุ่มบุคคลภายในองค์กร ผู้เรี ยน
คือ ผู้รับประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ (products) ที่ผ้ รู ับประโยชน์ต้องการจาเป็ น คือ การได้ รับการสร้ าง
สมรรถนะ ความสามารถ
ข. ระดับมหภาค (Macro Level) ตัวองค์กรเอง สถานศึกษา/โรงเรี ยน คือ ผู้รับ
ประโยชน์ ผลผลิต (output) ที่ผ้ รู ับประโยชน์ต้องการจาเป็ น คือ ขีดความสามารถ สมรรถนะ ความ
พร้ อมของระบบองค์รวมในการให้ บริการขององค์กร
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ค. ระดับเมกะ (Mega Level) เป็ นระดับชุมชน/สังคม คือ ผู้รับประโยชน์ ผลลัพธ์
(outcomes) ที่ผ้ ูรับประโยชน์ ต้องการจาเป็ น คือ ขีดความสามารถ สมรรถนะ คุณลักษณะของ
ผู้เรี ยน เช่น รับผิดชอบ ช่วยเหลือดูแล ไม่เป็ นภาระ อยู่ร่วมกันในชุมชน/สังคมอย่างสงบสุข เป็ นต้ น
3.3.5 ความต้ อ งการจ าเป็ น ตามแนวคิ ด การพัฒ นาเชิ ง ระบบ แบ่ ง เป็ น 3 ระดับ
(Watkins; & et al. 2012: 39-43) คือ
ระดับปฏิบตั ิการ คือ การตัดสินใจจัดลาดับความต้ องการระยะสันและระยะยาว
้
การดาเนินโครงการ หรื อหลักสูตร และการดาเนินการนาภาระงานสูผ่ ลการผลิต ข้ อปฏิบตั ิ/ผลของ
องค์กรไปสูล่ กู ค้ า
ระดับเทคนิค คือ ความต้ องการตัดสินใจกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร/สถาบัน ผลขององค์กร/สถาบันส่งตรงจากองค์กรถึงลูกค้ า นโยบายและข้ อปฏิบตั ิที่วาง
สนับสนุนกลยุทธ์การตัดสินใจ และให้ แนวทางปฏิบตั ิการตัดสินใจ ด้ วย
ระดับกลยุทธ์ คือ ความต้ องการจาเป็ นในการกาหนดเป้าหมาย วัตถุ ประสงค์
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่สมั พันธ์ ระหว่างองค์กรและสังคมที่บริ การ ผลของสถาบันจะสนับสนุนการ
บริการสังคมและชุมชน
สรุปได้ ว่า ความต้ องการจาเป็ นในอดีตพิจารณาบนฐานการให้ บริ การระหว่างความ
ต้ องการจาเป็ นของผู้รับบริ การและผู้ให้ บริ การ ในปั จจุบนั การพัฒนาองค์กรหรื อสถานศึกษาให้
ความสาคัญกับความต้ องการจาเป็ นทังในส่
้ วนของผู้รับประโยชน์ ความต้ องการจาเป็ นขององค์กร
สาหรับการพัฒนาการให้ บริ การ และแนวโน้ มความต้ องการจาเป็ นของชุมชนสังคมซึ่งเป็ นผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากการพัฒนา
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ทาการประยุกต์แนวคิดของคอฟแมน; และคนอื่นๆ (Kaufman; &
et al. 1993: 7-162; Kaufman. 1997: 144) ประกอบกับกุลยา ตัน ติผลาชี วะ (2546: 76) ตามที่
จาแนกประเภทความต้ องการจาเป็ นตามแนวคิดผู้รับประโยชน์ นามากาหนดกลุ่มผู้รับประโยชน์
จากหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ประกอบด้ วย 3 กลุม่ ได้ แก่ 1) กลุม่ ผู้ให้ บริ การ
การศึกษา (สถานศึกษา/โรงเรี ยน) คือ ผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษา และ ครูผ้ สู อน เป็ น
ผู้ได้ รับประโยชน์ในลักษณะชื่อเสียงจากการผลิตผู้เรี ยนที่สาเร็ จหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างที่มี
คุณภาพ ในที่ นี ค้ ือการผลิตผู้เรี ย นที่สาเร็ จหลักสูตรสันติ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ มี
คุณลักษณะที่จาเป็ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ 2) กลุม่ ผู้รับบริ การหลักสูตร คือ ผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นผู้ได้ รับประโยชน์จากหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ของโรงเรี ยนที่สร้ างเสริ มเพิ่มให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะที่จาเป็ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ
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ภายหลังการสาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน และ 3) กลุม่ ผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากการจัดการศึกษา (ชุมชน/สังคม) คือ ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน เป็ นผู้รับประโยชน์
ในลัก ษณะผู้ส าเร็ จ หลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ของโรงเรี ย นไม่ ก่ อ ความ
เดือดร้ อนราคาญใจ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมด้ วยกันได้ อย่างสันติ และนาแนวคิดของคอฟ
แมน; และคนอื่นๆ (Kaufman; & et al. 1993: 127-179) ที่จาแนกความต้ องการจาเป็ นบนพื ้นฐาน
รู ปแบบองค์ประกอบองค์กร มาประยุกต์ใช้ เป็ นกรอบในการสร้ างแบบตรวจสอบแนวโน้ มความ
เป็ นไปได้ ของหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้นมา
3.4 เทคนิคการวิจยั ประเมินความต้ องการจาเป็ น
กระบวนการวิจยั ประเมินความต้ องการจาเป็ นแต่ละประเภทมีการออกแบบการวิจยั
ที่ แตกต่า งกัน ไป โดยสามารถประยุกต์ เทคนิ ควิ ธีการวิจัยประเภทต่างๆ ตามจุดมุ่ง หมายของ
กิจกรรมการประเมิน ได้ แก่ การกาหนดความต้ องการจาเป็ น การวิเคราะห์ สาเหตุ และ การ
วิเคราะห์ ท างเลือก (สุวิ มล ว่องวาณิ ช. 2558: 139-426; Witkin; & Altschuld. 1995: 101-273)
ดังนี ้
3.4.1 การกาหนดความต้ องการจาเป็ น (Needs Identification) โดยทัว่ ไปใช้ การ
วิจัยสารวจ และการวิ จัยอนาคต วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เหมาะสาหรั บการประเมินความ
ต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ ได้ แก่
ก. การวิจยั สารวจ (Survey Research) สามารถใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ได้ แก่
1) การใช้ แ บบสอบถาม เป็ น การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น ที่ เน้ น
การศึกษากลุม่ เป้าหมายขนาดใหญ่และกว้ าง
2) การสัมภาษณ์ เป็ นการประเมินความต้ องการจาเป็ นที่เก็บข้ อมูลได้
ง่าย ไม่ซบั ซ้ อน แต่ต้องมีการเลือกบุคคลที่เข้ าใจสภาพบริ บทขององค์กรในการเก็บข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์
3) การสังเกต เป็ นการประเมินความต้ องการจาเป็ นที่ มีการนาไปใช้ น้อย
กว่า การใช้ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพราะมีความซับซ้ อนในการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า
โดยส่วนใหญ่จะใช้ วิธีการสัมภาษณ์ ในการเก็บข้ อมูลเสริ มหรื อเป็ นข้ อมูลประกอบจากแหล่งอื่น
การสังเกตจะทาให้ กลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดเล็ก และใช้ ในการประเมินความต้ องการจาเป็ นที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อระบุความต้ องการจาเป็ น

67
ข. การวิจยั อนาคต (Future Research) สามารถนาไปใช้ ได้ ดีในส่วนของการ
ระบุความต้ องการจาเป็ นมีวิธีการที่ใช้ ในการวิจยั อนาคต ได้ แก่
1) เทคนิ คเดลฟาย (Delphi Technique) เป็ น การเก็บข้ อมูลที่ใช้ หลาย
ขันตอนโดยการสรุ
้
ปรวมความคิดของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เน้ นการทานายอนาคต สามารถใช้
กาหนดเป้าหมาย กาหนดทางเลือก การจัดลาดับความสาคัญ การเก็บข้ อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
แบบสอบถามเป็ นเทคนิคที่ขจัดความครอบงาของอิทธิพลบางกลุ่ม ให้ ความเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็น สร้ างฉันทามติ จานวนผู้เข้ าร่ วม 10-15 คน เป็ นการเก็บข้ อมูลที่ใช้ สิ ้นเปลือง
เวลาและค่าใช้ จ่าย
2) การสร้ างอนาคตภาพ (Scenario Development) เป็ นการเก็บข้ อมูล
ต้ องมีผ้ ูทรงคุณวุฒิที่มีวิสยั ทัศน์ เป็ นคนมองกว้ าง รอบรู้ และมีจิตนาการ เป็ นวิธีการที่ใช้ สาหรับ
กาหนดเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต เป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์นโยบาย วิเคราะห์เนื ้อหาที่
ช่วยอธิบายเงื่อนไขที่จะเกิดขึ ้นที่เป็ นไปได้ ในอนาคต อธิบายภาพอนาคตและผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดตามมา
3) วงล้ ออนาคต (Future Wheels) นาไปใช้ ในการระบุปั ญหาสาคัญที่
เกิดขึ ้น โดยปกติจะใช้ ควบคูก่ บั การสร้ างอนาคตภาพ เก็บข้ อมูลโดยการระดมสมองจะมีสมาชิกเข้ า
ร่วมกระบวนการประมาณ 8-12 คน ใช้ เวลาประมาณ 10-20 นาที เพื่อบันทึกความคิดลงกระดาษ
มีการขีดวงล้ อจากตรงกลางออกมาเป็ นวงกลมเหมือนวงแหวน และซี่ล้อรถเป็ นแฉกๆ ตังแต่
้ ระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากแนวโน้ มหรื อเหตุการณ์ ผลกระทบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และผลกระทบระดับที่สาม
หรื อสี่ เป็ นต้ น
ค. ก า รจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความ ต้ องการจ าเป็ น (Needs
Prioritization) สามารถเป็ นได้ ทงข้
ั ้ อมูลในเชิงปริ มาณและข้ อมูลเชิงคุณภาพ โดยต้ องพิจารณาทัง้
ความเที่ยงและความตรง ต้ องมีการตรวจสอบสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ และสาเหตุ
ปั จ จัย อุป สรรคความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความต้ อ งการจ าเป็ น โดยทั่ว ไปจะท าการจัด ล าดับ
ความสาคัญความต้ องการจาเป็ นของผู้รับบริ การก่อนของผู้ให้ บริ การ ในการจัดลาดับความสาคัญ
ของความต้ อ งการจ าเป็ น จากข้ อมูล ที่ เ ก็ บ รวบรวมด้ ว ยแบบสอบถาม การสัม ภาษณ์ หรื อ
กระบวนการกลุ่ม ใช้ เทคนิควิธีการจัดลาดับความสาคัญตามรู ปที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล สาหรับ
ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมด้ วยแบบสอบถามมาตรประมาณค่า สามารถใช้ เทคนิคการจัดลาดับความ
สาหรับข้ อมูลแบบการตอบสนองเดี่ยว (single-response format) และเทคนิคการจัดลาดับสาหรับ
ข้ อมูลแบบการตอบสนองคู่ (dual-response format) ทัง้ นีอ้ ยู่บนพืน้ ฐานของการกาหนดความ
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ต้ องการจาเป็ นซึ่งจะสัมพันธ์ กับการกาหนดรู ปแบบและขนาดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้ อมูล
สาหรั บการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญด้ วยการ์ ด (cards sort) เป็ นวิธี การที่สามารถทาการจัด
เรี ยงความต้ องการจาเป็ นได้ หลายข้ อรายการ และในขณะทาการจัดเรี ยงลาดับสามารถทาการ
ทบทวนเปรี ยบเทียบข้ อรายการ สามารถทาการสลับตาแหน่งการ์ ดได้ ตลอดเวลาในขณะที่กาลัง
พิจารณาเรี ยงลาดับความสาคัญ ซึ่งการจัดเรี ยงลาดับในกระดาษที่ข้อความรายการอยู่กบั ที่หรื อ
การจัดลาดับในแบบสอบถามไม่สามารถทาได้ การใช้ วิธีจดั เรี ยงลาดับความสาคัญด้ วยการ์ ดมักใช้
ในกระบวนการกลุม่ ให้ สมาชิกทุกคนในกลุม่ แสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่
ง. การวิเคราะห์สาเหตุ (Cause Analysis) สาหรับการวิจยั ที่มีกลุม่ เป้าหมาย
ขนาดใหญ่ โดยทัว่ ไปใช้ การวิจยั ความสัมพันธ์ที่สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดความต้ องการ
จาเป็ นได้ ดี สาหรับการประเมินความต้ องการจาเป็ นที่มีกลุม่ เป้าหมายขนาดเล็ก มีลกั ษณะเฉพาะ
นิยมใช้ การวิจยั บรรยาย เช่น กระบวนการกลุ่ม ในการดาเนินการและวิธีการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
สาเหตุ ได้ แก่
1) เทคนิคแผนภูมิก้างปลา (Fishboning Technique) เป็ นวิธีที่ใช้ ได้ ดีใน
กรณีที่มีสาเหตุของปั ญหาค่อนข้ างน้ อย หากมีสาเหตุมากควรใช้ วิธีอื่น
2) เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis:
FTA) วิธีนีย้ ึดระบบเป็ นศูนย์กลางการดาเนินงาน เป็ นวิธีที่สามารถกลัน่ กรองความซับซ้ อนของ
สาเหตุในทุกแง่มุม ทาให้ เห็นประเด็นที่จะก่อให้ เกิดความผิดพลาดหรื อความล้ มเหลว เป็ นการ
ประเมินความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง มีจดุ มุ่งหมายเพื่อรู้และหานาไปสู่การหาแนวทางป้องกันปั ญหาที่
อาจนาไปสูค่ วามล้ มเหลว ทาให้ สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรื อปั ญหาที่จะนาไปสูค่ วามล้ มเหลว
ในการปฏิบตั ิแผนงาน/โครงการหรื อหลักสูตร ช่วยเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการออกแบบ
วางแผนงาน/โครงการ หรื อหลักสูตรให้ เกิดประสิทธิผลในระยะสันและระยะยาว
้
ทาให้ แผนงาน/
โครงการที่ออกแบบสามารถบรรลุสผู่ ลสาเร็จในการนาไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นวิธีการ
ที่นิยมในการนาไปวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบวิศวกรรมมากที่สดุ
3) การวิ เ คราะห์ ลิ ส เรล (LISREL Analysis) เป็ น วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ เ พื่ อ ระบุ
เส้ น ทางอิท ธิ พ ลของตัว แปรเชิง สาเหตุ โดยทดสอบความกลมกลืน ของข้ อมู ลเชิง ประจัก ษ์ กับ
โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงทฤษฎีของตัวแปรที่เกี่ ยวข้ อง เทคนิคนีจ้ าเป็ นต้ องศึกษาเอกสารที่
เกี่ ยวข้ องหรื อผ่านการระดมความคิดมาอย่างรอบคอบ สามารถใช้ ได้ ดีกับการประเมินความ
ต้ องการจาเป็ นระดับมหภาคหรื อระดับเมกะที่มีข้อมูลขนาดใหญ่
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4) กระบวนการกลุม่ (Basic Group Processes) เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องมีส่วนร่ วมในการประเมินความต้ องการจาเป็ นให้ ข้อมูล ทังส่
้ วนของการระบุความ
ต้ องการจาเป็ น สาเหตุที่ทาให้ เกิดความต้ องการจาเป็ น และทางเลือกในการแก้ ปัญหา เป็ นวิธีการ
ที่สามารถให้ คาตอบแบบองค์รวมได้ ดีวิธีหนึ่ ง โดยหลักการทางานแบบร่ วมมือรวมพลัง เพื่อให้
ผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมและมีความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของงานที่จะส่งผลต่อการนาผลการวิจัย
ประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น นิ ย มใช้
กระบวนการกลุม่ 3 แบบ ได้ แก่
-การจัด กลุ่ม สัม ภาษณ์ (Focus Group Interviews: FGI) วิ ธี เ ก็ บ
ข้ อ มูล แบบนี เ้ ปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มและผู้ด าเนิ น การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ โ ดยการเผชิ ญ หน้ า กัน จัด
สัมภาษณ์กลุม่ เล็กๆ ประมาณ 8-12 คน ใช้ เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง และจัดในช่วงที่ผ้ เู ข้ าร่ วมกลุม่
มีความสะดวกเวลาตรงกันเพื่อกระตุ้นความคิดเห็น ของตนเองและผู้อื่นออกมาอย่างเปิ ดเผยและ
จริ ง ใจในการด าเนิ น การ ท าให้ ได้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามละเอี ย ด ลุ่ ม ลึ ก ด าเนิ น การได้ สะดวก
ประหยัดเวลา สามารถนาไปใช้ ประโยชน์เพื่อการกาหนดปั ญหา การวางแผน การนาแผนไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ และการประเมินผล เป็ นวิธีการอย่างหนึ่งในการวิจยั เชิงคุณ ภาพ ในการรายงานผลจะมีทงั ้
ข้ อมูลเชิงปริมาณและข้ อมูลเชิงคุณภาพ ต้ องระวังเรื่ องการเก็บรักษาความลับของผู้ให้ ข้อมูล
-เทคนิคสมมตินัย (Nominal Group Technique: NGT) เทคนิคนีใ้ ช้
การจัดประชุมทัว่ ไปในการเก็บข้ อมูล ใช้ เวลาการดาเนินการตามขันตอนต่
้
างๆ น้ อยกว่าการประชุม
โดยทัว่ ไป สมาชิกสามารถแสดงความคิดของตนได้ อย่างเสรี และเต็มที่ การเสนอความคิดที่ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรื อสนับสนุนน้ อยจะตกไป กาหนดให้ แสดงความคิดเห็นประมาณ 18-25 ความคิด
และได้ ข้อสรุปของสมาชิกที่เข้ าร่วมหลังสิ ้นสุดการประชุม
-เทคนิ คกลุ่มผสม (Combining Group Techniques) วิธีเก็บข้ อมูล
แบบนี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ทงผู
ั ้ ้ ที่เป็ นสมาชิกองค์กรและผู้ที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกองค์มีสว่ นร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ให้ ข้อแนะนาในการออกแบบวางแผน ผู้เข้ าร่ วมกลุ่มผสมประมาณ 50 คน
แบ่งเป็ น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีผ้ นู ากลุ่ม และผู้ทาหน้ าที่จดบันทึก ใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ประมาณ 2 ชัว่ โมง
5) เทคนิ ค เสี ย งจากภาพ (Photovoice Technique) เป็ น การสะท้ อ น
สภาพปั ญหาหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นด้ วยการถ่ายภาพ สาหรับการเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลแสดงความ
คิดเห็น ระบุปัญหาความต้ องการจาเป็ น โดยใช้ ภาพถ่ายเป็ นตัวกระตุ้นในการร่วมกันวิเคราะห์และ
สร้ างองค์ความรู้ทางสังคมเกี่ยวกับสภาพปั ญหาชุมชนโดยการสนทนาอภิปรายกลุม่
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6) การประชาพิ จ ารณ์ (Public Hearing) นิ ย มใช้ ใ นการส ารวจความ
คิดเห็นเป็ นกลุ่มให้ จัดลาดับความสาคัญในประเด็นต่างๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยไม่
จากัดเวลา มีการสรุปความคิดเห็นเป็ นระยะ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกแสดงความคิดเห็นได้ อย่างทัว่ ถึง
รับฟั งทังความคิ
้
ดเห็นทางบวกและทางลบ และรายงานผลอย่างตรงไปตรงมา
7) การสร้ างแผนที่มโนทัศน์ (Concept Mapping) เป็ นเทคนิคที่ใช้ การ
ระดมสมองจากลุ่มคนสร้ างแนวคิดย่อยให้ อยู่ในรู ปข้ อความต่อเนื่องด้ วยการจัดกลุ่ม และการ
ประมาณค่าความสาคัญของข้ อความ วิเคราะห์จดั กลุม่ ความคิดของทุกคน และแสดงออกมาเป็ น
ภาพที่มีลกั ษณะคล้ ายแผนที่ ไม่มีการกาหนดจานวนผู้สมาชิกผู้เข้ าร่ วมแน่นอนตายตัว โดยทัว่ ไป
อยู่ระหว่าง 10-20 คน
จ. การวิเคราะห์ทางเลือก (Solution Analysis) วิธีวิจัยที่ใช้ ในการประเมิน
ความต้ องการจาเป็ นสาหรับการวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหา โดยที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทางเลือกที่เหมาะสม นาไปปฏิบตั ิได้ มีความคุ้มค่า เป็ นการวิจยั ประยุกต์ มีเทคนิควิธีการ ดังนี ้
1) เทคนิคอรรถประโยชน์พหุลกั ษณ์ (Multi-Attribute-Utility Technique:
MAUT) เป็ นวิธีการที่มีการกาหนดปั จจัยเกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการเกิดเหตุการณ์ที่พงึ ประสงค์
จากทางเลือกต่างๆ ประกอบด้ วยหลักของ MAUT ที่ต้องกาหนดเป้าหมาย เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการ
ประเมินทางเลือก เป็ นเทคนิคที่ให้ ความสาคัญกับการให้ ผ้ รู ับประโยชน์มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
เป็ นเทคนิคที่ช่วยขจัดข้ อโต้ แย้ ง คานึงถึงทางเลือกวิธีการแก้ ปัญหาที่มีอรรถประโยชน์สงู สุด ทาให้
สารสนเทศจากผลการประเมินความต้ องการจาเป็ นนาไปใช้ ในการออกแบบหลักสูตรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้ การตัดสินใจมีความเป็ นปรนัยมากขึ ้น แม้ ว่าบางขันตอนต้
้
องใช้ การตัดสินใจ
เชิงอัตนัย เป็ นวิธีการที่ทาให้ กาหนดทางเลือกที่คาดว่าจะส่งผลให้ เกิดอรรถประโยชน์มากที่สดุ เป็ น
ทางเลือกที่ควรได้ รับการพิจารณาก่อน
2) กระบวนการล าดั บ ชั น้ เชิ ง วิ เ คราะห์ (Analysis Hierarchical
Procedure: AHP) เป็ นวิธีการที่ใช้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิหรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียสาหรับ กาหนดทางเลือกที่
ส าคัญ ที่ สุด จะให้ ค วามส าคัญ กับ การเปรี ย บเที ย บน า้ หนัก ทางเลื อ ก เครื่ อ งมื อ ส าคัญ ของ
กระบวนการคื อ แบบสอบถามในรู ป แบบมาตรประมาณค่ า ที่ แ สดงระดับ ความส าคัญ ของ
องค์ ป ระกอบ ส่ว นใหญ่ ใ ช้ ม าตรประมาณค่ า 9 ระดับ ขัน้ ตอนสุด ท้ า ยคื อ การวิ เ คราะห์ ค วาม
สอดคล้ องกันระหว่างทางเลือกกับเหตุผล
3) การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross-Impact Analysis) ใช้ กระบวนการ
ทางสถิติ ในการกาหนดโอกาสในการเกิดผลกระทบอื่นตามมามีการตัดสินใจทางเลือกจานวน
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น้ อยๆ สามารถทาได้ 2 แบบ วิธีแรกเป็ นการกาหนดค่าความน่าจะเป็ นในการเกิดเหตุการณ์ ตาม
ความคิดเห็ น ของ ผู้ท รงคุณวุฒิ วิธีที่ สองเป็ น การกาหนดความน่าจะเป็ นโดยใช้ สูตรสถิติจาก
เหตุการณ์อ้างอิงเชิงประจักษ์ หรื อใช้ ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้ อง
4) การวิ เ คราะห์ ต้ นทุ น และผลที่ ต ามมา (Costs-Consequences
Analysis) เป็ นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ที่นามาใช้ เพื่อหาตัวเลขหรื อข้ อมูลเกี่ยวกั บต้ นทุน สาหรับ
เป็ นองค์ประกอบในการตัดสินใจวางแผนใช้ ทรัพยากรให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาต้ นทุน
ของผู้รับบริ การและต้ นทุนของผู้ให้ บริ การ และผลประโยชน์ที่จะได้ รับในรู ปแบบรายได้ จากการ
ทางานของผู้ที่สาเร็ จการศึกษา กรณีที่ผลตอบแทนไม่สามารถแปลงค่าเป็ นตัวเงินและตัวเลขได้
จะต้ องใช้ การวิเคราะห์ต้นทุนและอรรถประโยชน์ที่ตีค่าผลตอบแทนโดยใช้ ความรู้สกึ เชิงอัตนัย เป็ น
วิธีการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานจากผลที่ตามมาครอบคลุมผลผลิตทังในระดั
้
บจุลภาค
และระดับมหภาค
สรุ ปได้ ว่า เทคนิคการวิจยั ประเมินความต้ องการจาเป็ นสัมพันธ์ กบั จุดมุ่งหมายของ
การวิจัยกลุ่มเป้าหมาย และการออกแบบการวิจัย ในการวิจัยนี ้ ผู้วิจัยทาการวิจัยและพัฒนา
หลัก สูตรบนฐานการมี ส่ว นร่ ว มของผู้รับประโยชน์ จึง เลือกที่ จะน าเทคนิ คกลุ่มสมมุตินัย การ
วิเคราะห์จดั เรี ยงลาดับความต้ องการจาเป็ นมาใช้ ในกระบวนการกลุม่ สาหรับแสดงความคิดเห็นใน
วิจยั และพัฒนาหลักสูตร เลือกวิธีการจัดเรี ยงลาดับด้ วยการ์ ดเพราะให้ ความสาคัญกับการมีส่วน
ร่ วมของผู้รับประโยชน์ ในการแสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์จัดลาดับ
กาหนดความต้ องการจาเป็ น เลือกเทคนิ คการวิเคราะห์ ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลวเพราะเป็ นที่
สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่มีความเสี่ยงซับซ้ อนหลายประการ ช่วยให้ กลัน่ กรองได้ ร้ ูความเสี่ยง ทา
ให้ สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรื อปั ญหาที่จะนาไปสู่ความล้ มเหลว ช่วยเพิ่มความระมัดระวัง
รอบคอบในการออกแบบวางแผนงาน/โครงการ หรื อหลักสูตรให้ เกิดประสิทธิผลในระยะสันและ
้
ระยะยาว ทาให้ แผนงาน/โครงการที่ออกแบบสามารถบรรลุส่ผู ลสาเร็ จในการนาไปใช้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ นามาใช้ ในกระบวนการกลุ่มสาหรับให้ กลุ่มสมมตินัยแสดงความเห็นและร่ วมกัน
พัฒนาข้ อมูลผ่านวิเคราะห์จัดลาดับสาเหตุปัญหา และ เลือกเทคนิ คอรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์
เพราะเป็ นเทคนิคที่ให้ ความสาคัญกับการให้ ผ้ รู ับประโยชน์มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ เป็ นเทคนิคที่
ช่วยขจัดข้ อโต้ แย้ ง มีความเป็ นปรนัย คานึงถึงทางเลือกวิธีการแก้ ปัญหาที่มีอรรถประโยชน์สงู สุด
ทาให้ สารสนเทศจากผลการประเมินความต้ องการจาเป็ นนาไปใช้ ในการออกแบบหลักสูตรได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ นามาใช้ ในกระบวนการกลุม่ สาหรับให้ กลุม่ สมมตินยั ร่วมกันแสดงความเห็นพัฒนา
ข้ อมูลที่ได้ จากชุมชน นามาวิเคราะห์จดั ลาดับทางเลือกที่เป็ นประโยชน์สงู สุด
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3.5 บทบาทหน้ าที่ของนักประเมิน
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมีวิวฒ
ั นาการปรับเปลี่ยนตามความต้ องการของแต่ละ
ยุคสมัย บทบาทหน้ าที่ของนักประเมินจึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามพัฒนาการของแนวคิดการประเมิน
เช่นกัน ผู้วิจยั ได้ ทาการประมวลสาระเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของนักประเมินจาก หนังสือ การวิจยั
ประเมินความต้ องการจาเป็ น เขียนโดยสุวิมล ว่องวาณิช ตีพิมพ์ในปี 2550 สาระสาคัญเกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่ของนักประเมิน มีดงั นี ้
ต้ นศตวรรษที่ 20 (1920-1930) เป็ นยุคที่นกั ประเมินทาหน้ าที่ “วัดผล” หรื อเรี ยกอีก
อย่างว่า “นักวัดผล” การประเมินผลและการวัดผลเป็ นเรื่ องเดียวกัน นักประเมินในยุคนี ้ต้ องมีความ
เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาเครื่ องมือวัดผล ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1930 เป็ นยุคเริ่ มต้ นของการ
ประเมิ น ความต้ องการจ าเป็ นเพื่ อ ก าหนดเป้ า หมาย หรื อ เรี ย กว่ า “การประเมิ น แบบยึ ด
วัตถุประสงค์ ” นักประเมินทาหน้ าที่อธิบายจุดอ่อนจุดแข็งตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด และยังคง
บทบาทของนักวัดผลด้ วย ช่วงทศวรรษที่ 1960 ยุคที่การประเมินคือการทดลอง และนาผลการ
ประเมินมาใช้ ตดั สินคุณค่า นักประเมินมีบทบาทเป็ นผู้ตดั สินคุณค่า โดยต้ องมีคณ
ุ สมบัติของความ
เป็ นนักวัดผล นักประมวลผลข้ อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ ดุลยพินิจในการตัดสินคุณค่าอย่าง
สมเหตุสมผล ทศวรรษที่ 1980-1990 นักประเมินมีบทบาทในการเป็ นผู้อานวยความสะดวก ได้ แก่
ทาหน้ าที่เป็ นผู้ให้ ความร่วมมือพยายามนาผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเข้ ามามีสว่ นร่ วมใน
กิจกรรมการประเมิน ทาหน้ าที่ผ้ นู าในกระบวนการทางานแบบร่วมมือร่วมพลัง มีกิจกรรมเสริมพลัง
อานาจ มีการเรี ยนรู้ร่วมกันทังในฐานะผู
้
้ สอนและผู้เรี ยน มีความรับผิดชอบร่ วมกันในกระบวนการ
ประเมิ น และผลที่ เ กิ ด ขึ น้ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งเป็ น วงจร ไม่ ส กัด กัน้ ความคิ ด ของ
ผู้เกี่ยวข้ อง แสดงบทบาทของผู้นาในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ เกิดฉันทามติของความจริ งที่สร้ างขึ ้น
ทาหน้ าที่ประสานให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ ามามีบทบาทในกระบวนการประเมิน ทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การ
ประเมิ น ให้ เ กิ ด ขึ น้ ตามแผนและกระบวนการที่ ถู ก ต้ อ ง และท าหน้ า ที่ เ ป็ น นัก สร้ างสรรค์ ใ น
กระบวนการประเมิน นับจากช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ถึงปั จจุบนั เป็ นยุคสมัยที่ใช้ การประเมินเป็ น
ฐานเพื่ อ ท าให้ อ งค์ ก รมี ก ารพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น เสริ ม พลัง อ านาจให้ บุค ลากรมี ค วามรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการประเมินในการพัฒนาตนเองและองค์กร นักประเมินมีบทบาทหน้ าที่เป็ นโค้ ชหรื อพี่
เลี ย้ งที่ ช่ ว ยให้ ค าปรึ ก ษา หรื อ เรี ย กว่ า ผู้เ สริ ม พลัง อ านาจให้ กับ บุค ลากร เป็ น ผู้ค อยชี แ้ นะ ให้
คาปรึกษา คอยให้ ความช่วยเหลือผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั มีบทบาทเป็ นทังนั
้ กวิจยั นักประเมิน และนักพัฒนาหลักสูตร ทา
หน้ า ที่ ใ นการวัด ผล อธิ บ าย เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ประมวลผลข้ อ มูล ที่ ไ ด้ รั บ มา ตี ค วาม แปล
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ความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยเป็ นพี่เลี ้ยงสาหรับการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ถูกประเมิน
ออกแบบพัฒนาหลักสูตร และทาหน้ าที่รวบรวมประมวลแนวโน้ มการนาหลักสูตรไปปฏิบัติจัด
การศึกษา
3.6 รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความต้ องการจาเป็ นของสันติศึกษา
ระดับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จากการศึกษารายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความต้ องการจาเป็ นสันติ
ศึกษาระดับสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ได้ แก่ งานวิจยั ของ ศศิรัศม์
วีระไวทยะ (2554) วาทยุทธ พุทธพรหม (2555) ศิริโชค พิพฒ
ั น์เสถียรกุล (2558) อัวเอียแจน; และ
แทนนอส์(Oueijan; & Tannous. 2011) โกสิก (Kosik. 2012) และ แกคโซ; และคนอื่นๆ (Kacsó;
& at el. 2014) ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์สงั เคราะห์มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั การประเมิ นความ
ต้ องการจาเป็ นสันติศกึ ษาระดับสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จาแนกออกเป็ น 5 ประเด็น ได้ แก่ ความมุ่ง
หมายของการประเมินความต้ องการจาเป็ นสันติศึกษาระดับสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ขันตอนการ
้
ดาเนินการวิจยั แหล่งข้ อมูล เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
3.6.1 ความมุ่งหมายของการประเมินความต้ องการจาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับสันติ
ศึกษา พบว่า นาวิธีวิจยั การประเมินความต้ องการจาเป็ นไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนากลยุทธ์การ
สร้ างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้ ง และทฤษฎีสนั ติศึกษา
พัฒนายุทธศาสตร์ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือ เพื่อเสริ มสร้ างสันติวฒ
ั นธรรมในสถานศึกษา
พัฒนาระบบการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พัฒนากลยุทธ์ การบริ หาร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานสูก่ ารเป็ นองค์กรสันติวฒ
ั นธรรม พัฒนาหลักสูตรสันติศกึ ษาสาหรับโรงเรี ยน
พัฒนาสมรรถนะในการสร้ างสันติภาพบนฐานการสานเสวนาชุมชนท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
3.6.2 ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ปรากฏไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีการจัดแบ่ง
จานวนขันตอนการวิ
้
จยั แตกต่างกัน มีตงแต่
ั ้ 2 ขันตอน
้
3 ขันตอน
้
6 ขันตอน
้
และ 9 ขันตอน
้
ผู้วิจยั
ทาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขนตอนตลอดกระบวนการการวิ
ั้
จยั จาแนกได้ 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่หนึง่ ศึกษาสภาพความต้ องการจาเป็ น
ระยะที่ ส อง การวิ เ คราะห์ แ ละจัด ล าดับ ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ ส ภาพความ
ต้ องการจาเป็ น จัดลาดับความสาคัญ และกาหนดความต้ องการจาเป็ น การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ
และแนวทางเลือก จัดลาดับสาคัญปั จจัยสาเหตุและแนวทางเลือก และกาหนดแนวทางเลือก
ระยะที่สาม การนาแนวทางเลือกที่กาหนดมาสู่การวางแผนและนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิได้ แก่ การนาทางเลือกที่กาหนดไว้ จากในระยะที่สองมาปฏิบตั ิการวางแผนออกแบบ ทาการ
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ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของแบบแผนที่ สร้ างขึ ้นจากทางเลือกที่กาหนด ทา
การปรับแก้ ไข และ ตรวจสอบและปรับปรุงแบบแผนขันสุ
้ ดท้ าย
3.6.3 แหล่งข้ อมูล ปรากฏมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก เอกสารทฤษฎี เอกสาร
หรื อ บัน ทึก เกี่ ย วกับ สัน ติ ภ าพ เอกสารแนวปฏิ บัติ ที่ ดี นัก เรี ย น ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา ครู ครู ที่
รั บ ผิ ด ชอบงานปกครองและระเบี ย บวิ นัย และครู ป ระจ าชัน้ คณะกรรมการสถานศึก ษาของ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ทีมงาน และสมาชิกของโปรแกรมสันติศกึ ษา
3.6.4 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ปรากฏมี ก ารใช้ แ นวค าถาม
สัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ประเด็นในการจัดสนทนากลุ่ม และการสนทนากลุ่ มย่อย
การสอบถามโดยใช้ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
3.6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏใน 2 ลักษณะ ได้ แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี ้
ก. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในส่วนข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ใช้
การตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangular Check) ข้ อมูลที่ได้ จากเอกสารใช้ การวิเคราะห์เนือ้ หา
(Content Analysis) และใช้ การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) เพื่อสร้ างข้ อสรุปจากสิ่ง
ที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ แ ละการสัง เกต ส่ ว นการตรวจสอบคุณ ภาพแผนที่ พัฒ นาขึ น้ มาจาก
กระบวนการวิจยั ใช้ การตรวจสอบความเหมาะสมความเป็ นไปได้
ข. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ ในส่วนข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ใช้ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการใช้
เทคนิคการจัดลาดับสาหรับข้ อมูลแบบตอบสนองคู่ และการคานวณค่าดัชนีความสาคัญของความ
ต้ องการจาเป็ น สูตร Priority Needs Index modified (PNI modified)
จากการพิ จ ารณาสาระส าคัญ ทัง้ 5 ประเด็ น ผู้วิ จัย สัง เกตว่างานวิจัยประเมิ น ความ
ต้ องการจาเป็ นสันติศึกษาระดับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส่วนใหญ่มุ่งหมายในการศึกษาสภาพ
ปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์เพื่อนามากาหนดความต้ องการจาเป็ น โดยปรากฏทังการก
้
าหนด
ความต้ องการจาเป็ นด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพที่ใช้ การวิเคราะห์เนือ้ หาแบบอุปนัย และวิธีการเชิง
ปริ มาณที่ทาการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม ใช้ เทคนิคการจัดลาดับสาหรับข้อมูลแบบตอบสนอง
คู่ ผ่านการคานวณค่าดัชนีความสาคัญของความต้องการจาเป็ น สูตร Priority Needs Index
modified (PNI modified) และ ส่วนใหญ่ ทาการศึกษาวิเคราะห์ สาเหตุและวิเคราะห์ ทางเลือกในการ
พัฒนายกร่ างระบบหรื อแผนงาน มีเพียงบางส่วนที่ทาการศึกษาวิเคราะห์จัดลาดับความสาคัญ
เฉพาะการกาหนดความต้ องการจาเป็ น นอกจากนี ้ ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่างานวิจัยในการพัฒนา
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แผนงาน กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ หรื อระบบงานที่เกี่ยวข้ องกับสันติศึกษา ที่ทาการประเมินความ
ต้ องการจาเป็ น โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ จัด ลาดับความสาคัญน ามากาหนดความต้ องการจ าเป็ น
วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ และวิเคราะห์กาหนดทางเลือก เป็ นขันตอนส
้
าคัญที่ช่วยในการพิจารณา
ตัดสินใจในการยกร่ างแผน ยุทธศาสตร์ ระบบงาน หรื อหลักสูตร และเป็ นเทคนิคที่ช่วยลดข้ อ
ขัดแย้ งในการพิจารณาลงมติระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อผู้รับประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
สนับสนุนส่งเสริมแผนงานไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เกิดประโยชน์ได้ อย่างเป็ นรูปธรรมกับองค์กรต่อไป โดย
งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการประเมินความต้ องการจาเป็ นของสันติศึกษาระดับสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐาน ส่วนใหญ่ทาการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผ้ สู อนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัยนาข้ อสรุ ปจากรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องการประเมินความต้ องการจาเป็ นสันติ
ศึกษาระดับสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มาประยุกต์ใช้ ประกอบการพิจารณากาหนดกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
การเลือกเทคนิควิธีการที่จะนามาประยุกต์ใช้ ในแต่ละกิจกรรมของการวิจยั ประเมินความต้ องการ
จาเป็ นแบบสมบูรณ์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นบนพื ้นฐานการมีสว่ นร่วมของผู้รับประโยชน์ ได้ แก่ แนวคิดเกี่ยวกับสันติศกึ ษา
แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่ นตอนต้ น และ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต้ องการจาเป็ น
แบบสมบูรณ์ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์สังเคราะห์ทงั ้ พหุวิธีการและพหุลักษณะ มีสาระสาคัญดัง
ปรากฎในตาราง 1 และ ตาราง 2 เพื่อประยุกต์ใช้ เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนพื ้นฐานการมีสว่ นร่วมของผู้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี ้
4.1 ผู้วิ จัย ท าการวิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ แ นวคิ ด การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น
(needs assessment) ของวิ ท กิ น (Witkin. 1975) อิ ง ลิ ช ; และคอฟแมน (English; & Kaufman.
1975) วิทกิน; และ อัลทส์ชูลด์ (Witkin; & Altschuld. 1995) สเตเวิร์ท; และ คัฟฟแมน (Stewart;
& Cuffman. 1998) องอาจ นั ย พั ฒ น์ (2532) กุ ล ยา ตั น ติ ผ ลาชี ว ะ (2546) แมคคาวเลย์
(McCawley. 2009) วัตกินส์; และคณะ (Watkins; & et al. 2012) และ สุวิมล ว่องวาณิช (2550)
ปรัชญาสันติภาพตามแนวคิดของประชุมสุข อาชวอารุง (2529) กัยเยอร์ (Guyer. 2005) เพิ่มศักดิ์
มกราภิรมย์ (2554) ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมตามแนวคิดของธีโอดอร์ (Brameld. 1977) แอง
เจลา ( Angela. 1997) และ เบรตธอร์ ด ; และ สวิ น เนี ย สกี ้ (Breithorde; & Swiniarski. 1999)
ทฤษฎีความขัดแย้ ง (Galtung. 1996) ทฤษฎีความรุนแรง (Galtung. 2000) และ ทฤษฎีสนั ติภาพ
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ตามแนวคิดของกัลตุง (Galtung. 1967) แนวคิดพัฒนาการวัยรุ่นตอนต้ นตามแนวคิดของกระทรวง
สาธารณสุข กรมสุขภาพจิต (2550) ประณต เค้ าฉิม (2549) อรรถพล อนันติวรสกุล; และคนอื่นๆ.
(2555) พิ ม พ์ รั ต น์ ธรรมรั ก ษา (2554) กรมพลศึ ก ษา (2557) สมาคมจิ ต วิ ท ยาแห่ ง อเมริ ก า
(American Psychological Association. 2002) เฮวสโตน; และ คนอื่ น ๆ (Hewstone; & et al.
2005) รายงานการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทารุนแรงของวัยรุ่นภายในประเทศ นิยามศัพท์
ชั่วคราวที่ทาการสังเคราะห์ ความมุ่งหมายสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรี ยน ตาม
ทฤษฎี สัน ติศึก ษาของเรี ย ร์ ดอน (Reardon. 1999) ทฤษฎี สัน ติศึกษาของฮาริ ส (Harris. 2002)
แนวคิ ด สัน ติ ศึ ก ษาของยู นิ เ ซฟ (UNICEF. 1999) แนวคิ ด ของโนแวร์ โ ร; และนาริ โ อกาแลซ
(Novarro-Castro; & Nario-Galace. 2010) แนวคิ ด ของส านัก งานประสานนโยบายการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (2550) และ แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2551) และ แนวทางวิธีการ
จัด หลัก สูต รและการสอนสัน ติ ศึก ษาของยูเนสโก (UNESCO. 2001) เพื่ อ เป็ น กรอบสร้ างแนว
คาถามในการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพทาความเข้ าใจเชิงลึกสิ่งที่เป็ นอยู่ (what is) และ สิ่งที่ควรเป็ น
(what should be) การให้ ความหมายของสันติ ภาพปั จจุบนั ลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่น คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อัน เป็ นคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ภาพปั จจุบนั หลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน และ แนวทางเลือกใจการออกแบบหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน
4.2 ผู้วิ จัย น าแนวคิ ด การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น แบบสมบูร ณ์ (complete
needs assessment) ของวิทกิน และ อัลทส์ชูลด์ (Witkin, & Altschuld) ปี 1995 ทาการปรับปรุ ง
โดย อัล ทส์ ชู ล ด์ ; และ คู ม าร์ (Altschuld, & Kumar) ปี 2010 และ อัล ทส์ ชู ล ด์ ; และ วัต กิ น ส์
(Altschuld; & Watkins. 2014) ทัง้ 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมกาหนดความต้ องการจาเป็ น (needs
identify) กิจกรรมวิเคราะห์สาเหตุปัญหา (needs analysis) และ กิจกรรมวิเคราะห์แนวทางเลือก
ในแก้ ไข (needs solution) โดยใช้ เทคนิคการจัดเรี ยงลาดับด้ วยการ์ ด (Cards Sort) เทคนิคการ
วิ เ คราะห์ ต้ นไม้ แห่ ง ความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA) และ เทคนิ ค การวิ เ คราะห์
อรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์ (Multi-Attribute Utility Technique: MUAT) ประกอบกับเทคนิคกลุ่ม
สมมุตินยั เพื่อใช้ ในการแปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูลเชิงปริ มาณ ทาการยืนยั นข้ อค้ นพบ
เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น จั ด เรี ย งล าดับ ท าการแปลความหมายผลการวิ จัย
ประมวลผลเป็ นสารสนเทศ นามาใช้ ร่วมกับแนวทางวิธีการจัดหลักสูตรและการสอนสันติศึกษา

77
ของยูเนสโก (UNESCO. 2001) เพื่อเขียนเป็ นหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและ
ท าการตรวจสอบความเหมาะสม โดยน าแนวคิดหลักการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
โรงเรี ยนของยูเนสโก (UNESCO. 2001) มาใช้ เป็ นกรอบวางโครงสร้ างองค์ประกอบหลักสูตร และ
ใช้ ในการตรวจสอบความเหมาะสมองค์ประกอบหลักสูตร และนาแนวคิดความต้ องการจาเป็ น
จาแนกตามพื ้นฐานรู ปแบบองค์ประกอบองค์กร ของคอฟแมน; และคนอื่นๆ (Kaufman; & et al.
1993: 127-179) มาใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบความเป็ นไปได้ ของหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ทาการตรวจสอบความถูกต้ องด้ วยวิธีการเชิงปริ มาณเป็ นตัวนา และวิธีการ
เชิงคุณภาพเป็ นตัวตาม
4.3 ผู้วิจัยทาการสังเคราะห์ แนวคิดความต้ องการจาเป็ นจาแนกตามแนวคิดผู้รับ
ประโยชน์ ข ององค์ ก ร ของคอฟแมน; และคณะ (Kaufman; & et al. 1993; Kaufman. 1997)
ประกอบกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546) เพื่อนามาใช้ เป็ นกรอบในกาหนดกลุ่มผู้รับประโยชน์จาก
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ประกอบด้ วย 3 กลุ่ม ได้ แก่ 1) กลุ่มผู้ให้ บริ การ
การศึกษา (สถานศึกษา/โรงเรี ยน) คือ ผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษา และ ครู ผ้ สู อน 2)
กลุ่มผู้รับบริ การหลักสูตร คือ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ 3) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจาก
การจัดการศึกษา (ชุมชน/สังคม) คือ ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน

ตาราง 1 สรุปสาระสาคัญแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องสาหรับใช้ เป็ นกรอบในการวิจยั
พัฒนาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
แนวคิดการประเมิน การประเมินความต้ องการ
ผู้วิจยั นามาใช้ เป็ นกรอบมุมมองร่วม
ความต้ องการจาเป็ น จาเป็ น (needs assessment) ในการสร้ างแนวคาถามสัมภาษณ์
(needs
คือ กระบวนการและเครื่ องมือ เชิงกรณีศกึ ษา โดยมุ่งค้ นหาสิ่งที่
assessment) ของ
ที่ดาเนินการอย่างเป็ นระบบใน เป็ นอยู่ (what is) สาเหตุ (why) สิ่งที่
วิทกิน (Witkin. 1975) การเก็บรวบรวมข้ อมูลสิ่งที่
ควรเป็ น (what should be) และ
อิงลิช; และคอฟแมน เป็ นอยู่ (what is) และ สิ่งที่ควร วิธีการ (how) สาหรับค้ นหาภาพ
(English; &
เป็ น (what should be) เพื่อ
ลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของ
Kaufman. 1975)
นามาทาการพิจารณาวินิจฉัย ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
วิทกิน และ อัลทส์
ให้ น ้าหนักจัดลาดับ
ปั จจัยที่เกี่ยวกับลักษณะการ
ชูลด์ (Witkin; &
ความสาคัญสิ่งที่จาเป็ นต้ องทา ประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
Altschuld. 1995)
ก่อนหลัง
มัธยมศึกษาตอนต้ น ปัจจัยสาหตุ
สเตเวิร์ท และ คัฟฟ
แห่งปั ญหาการประพฤติตนของ
แมน (Stewart, &
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอัน
Cuffman. 1998)
นาไปสูค่ วามไม่สงบในสังคม
องอาจ นัยพัฒน์
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จ
(2532) กุลยา ตันติ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
ผลาชีวะ (2546) พอล
มัธยมศึกษาตอนต้ น อันเป็ น
(Pual, 2009) วัตกินส์
คุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคม
และคณะ (Watkins;
อย่างสันติ และ แนวทางการ
& et al. 2012) และ
ออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
สุวิมล ว่องวาณิช
มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน
(2550)

ตาราง 1 (ต่อ)

สาระสาคัญ
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การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ปรัชญาสันติภาพ ปรัชญาสันติภาพ มุ่งมัน่ ที่จะ ผู้วิจยั นามาใช้ เป็ นกรอบการสร้ างแนว
ตามแนวคิดของ
หาทางป้องกันไม่ให้ เกิดความ คาถามสาหรับการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ประชุมสุข อาชว
ขัดแย้ ง ถ้ าความขัดแย้ งเกิดขึ ้น ในการค้ นหา สภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่
อารุง (2529) กัย
ก็พยายามหาวิธีแก้ ไขความ
และสภาพที่ควรเป็ น ในลักษณะการ
เยอร์ (Guyer.
ขัดแย้ งด้ วยสันติวิธี โดยให้
ประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
2005) เพิ่มศักดิ์
ความสาคัญและคานึงถึง
ตอนต้ น การจัดหลักสูตรและกิจกรรม
มกราภิรมย์ (2554) ธรรมชาติของมนุษย์
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม มี ตอนต้ นของโรงเรี ยน การปลูกฝังการอยู่
ปฏิรูปนิยมตาม
ความเชื่อว่า การศึกษา เป็ น
ร่วมในสังคมอย่างสันติสาหรับผู้เรี ยน
แนวคิดของธีโอดอร์ เครื่ องมือสาหรับการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น การวัดและ
(Brameld. 1977) เปลี่ยนแปลงสังคมโดย
ประเมินผลคุณลักษณะผู้เรียน ปั จจัยที่
แองเจลา (Angela. กระบวนการเตรี ยมคนเพื่อ
เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตน
1997) และ เบรตธ สร้ างสังคมใหม่ การเตรี ยม
ของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
อร์ ด; และ สวิน
ความเป็ นมนุษย์อยู่บน
ปั จจัยสาหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตน
เนียสกี ้
หลักสูตรพื ้นฐานของโรงเรี ยน ของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอัน
(Breithorde; &
“หลักสูตร คือ วัตถุประสงค์ของ นาไปสูค่ วามไม่สงบในสังคม เพื่อเป็ น
Swiniarski. 1999) การจัดการศึกษาและหัวใจ
แนวทางเลือกสาหรับการออกแบบ
สาคัญของการปฏิรูปสังคม”
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ทฤษฎีความขัดแย้ ง ทฤษฎีความขัดแย้ งตาม
ตอนต้ นของโรงเรี ยน
ตามแนวคิดของ
แนวคิดของ
กัลตุง (Galtung.
กัลตุง กล่าวไว้ วา่ ความขัดแย้ ง
1996)
เป็ นสถานะที่สองสิ่งยังเข้ ากัน
ไม่ได้ มีที่มาจากพื ้นฐาน
ธรรมชาติของคน สังคม

ตาราง 1 (ต่อ)

สาระสาคัญ
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สาระสาคัญ

วัฒนธรรม เวลา และ โลก
ประกอบด้ วย องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1) ประเด็นที่เข้ ากันไม่ได้
2) การรับรู้ เจตนา อารมณ์
เจตคติ และ 3) พฤติกรรม
แนวทางความเป็ นไปได้ ที่จะ
นาไปสูค่ วามขัดแย้ งขึ ้นอยู่กบั
สัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบ
และ แนวทางยุติความขัดแย้ ง
สามารถเลือกปฏิบตั ิใน 2
ลักษณะพฤติกรรม คือ ใช้
พฤติกรรมรุนแรงยุติ เช่น การ
ทาร้ ายร่างกาย การทาลายด้ วย
วาจา เป็ นต้ น หรื อ ใช้
พฤติกรรมสร้ างสรรค์เชิงลึกยุติ
เช่น การทบทวนไตร่ตรองกับ
ตนเอง การทบทวนไตร่ตรอง
พูดคุยกับผู้อนื่
เป็ นต้ น
ทฤษฎีความรุนแรง ทฤษฎีความรุนแรงตามแนวคิด
ตามแนวคิดของ
ของกัลตุง ความรุนแรง อยู่ใน
กัลตุง (Galtung.
ฐานะวิธีการหรื อกระบวนการ
2000)
การปฏิบตั ิ การกระทา ในการ
ทาร้ าย ทาลาย ร่างกาย จิตใจ
ต่อ
ทฤษฎีความขัดแย้ ง
ตามแนวคิดของ
กัลตุง (Galtung.
1996)

ตาราง 1 (ต่อ)

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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สาระสาคัญ

ต่อ
ทฤษฎีความรุนแรง
ตามแนวคิดของ
กัลตุง (Galtung.
2000)

และจิตวิญญาณ ทังความ
้
รุนแรงที่มองเห็นและความ
รุนแรงที่มองไม่เห็น เป็ นการ
กระทาที่สง่ ผลกระทบทาง
กายภาพ และความรู้สกึ
แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
ความรุนแรงทางตรง ความ
รุนแรงเชิงโครงสร้ าง และความ
รุนแรงเชิงวัฒนธรรม
ทฤษฎีสนั ติภาพตามแนวคิด
ของกัลตุง เชื่อว่า สันติภาพ
เกิดจากความสัมพันธ์ที่สมดุล
ระหว่างมนุษย์ ในการอยู่
ร่วมกันบนพื ้นฐานการยอมรับ
ของบุคคล ชุมชน และสังคม
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อสันติภาพของ
มนุษย์ ได้ แก่ บุคลิกภาพของ
บุคคล (เพศ อายุ เชื ้อชาติ
รายได้ ) พื ้นฐานทางสังคม และ
สถานการณ์โครงสร้ างทาง
สังคม โดยสถานะของ
สันติภาพเป็ นได้ ทงั ้ 2 สถานะ
สถานะแรก สันติภาพใน

ทฤษฎีสนั ติภาพ
ตามแนวคิดของ
กัลตุง (Galtung.
1967)

ตาราง 1 (ต่อ)

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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ต่อ
ทฤษฎีสนั ติภาพ
ตามแนวคิดของ
กัลตุง (Galtung.
1967)

แนวคิดพัฒนาการ
วัยรุ่นตอนต้ น

ตาราง 1 (ต่อ)

สาระสาคัญ

สถานะที่เป็ นวิธีการ หรื อ สันติ
วิธี สาหรับเปลี่ยนผ่านความ
ขัดแย้ งความรุนแรง และ
สถานะที่สอง สันติภาพใน
สถานะที่เป็ นจุดหมาย
ปลายทางหรื อจุดจบ ในการ
เรี ยนรู้สนั ติภาพเป็ นลักษณะ
การศึกษาธรรมชาติของมนุษย์
สังคม และสภาวะแวดล้ อม ทัง้
ทางตรง เชิงโครงสร้ าง และเชิง
วัฒนธรรม ทังนี
้ ้ สันติศกึ ษามี
ลักษณะเป็ นสหวิทยาการไม่ยดึ
ติดกับสาขาวิชาใดวิชาหนึง่
พัฒนาการวัยรุ่นตอนต้ น เป็ น
ช่วงชีวิตแห่งการเปลี่ยนผ่านวัย
เด็กไปสูว่ ยั ผู้ใหญ่ อยู่ในห่วง
ระยะเวลาที่เกิดพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงทางกาย อารมณ์
จิตใจ สติปัญญา และสังคม
เกิดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์
จนบรรลุวฒ
ุ ิภาวะ แต่ละคน
อาจมีสภาวะพัฒนาการแต่ละ
ด้ านบรรลุวฒ
ุ ภิ าวะไม่พร้ อมกัน
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอัน

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

ผู้วิจยั นามาใช้ เป็ นกรอบการสร้ างแนว
คาถามเชิงคุณภาพในการค้ นหาภาพ
ปั จจุบนั ลักษณะประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการ
อยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ และปั จจัยที่
เกี่ยวกับลักษณะการประพฤติตนของ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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สาระสาคัญ

ซับซ้ อนและสับสนร่วมกันหลาย
ด้ านในระบบของ ร่างกาย ทัง้
ด้ านเพศ ด้ านจิตใจ อารมณ์
สังคม สติปัญญา และจริยธรรม
เด็กแต่ละคนมีจดุ เริ่มต้ นและ
การเปลี่ยนแปลงเข้ าสูว่ ยั รุ่น
แตกต่างกัน ช่วงระยะการ
เปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสู่
วัยรุ่นตอนต้ นนี ้ ส่งผลโดยตรง
ต่อลักษณะพฤติกรรมของผู้ที่
กาลังย่างเข้ าสูว่ ยั รุ่น
รายงานการวิจยั
แนวคิดจากรายงานการวิจยั
เกี่ยวกับพฤติกรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทา
การกระทารุนแรง
รุนแรงของวัยรุ่นภายในประเทศ
ของวัยรุ่น
จาแนกเป็ น 3 ประเด็น ได้ แก่
ภายในประเทศ
อัตราการเพิ่มของพฤติกรรมการ
กระทารุนแรง ปั จจัยสาเหตุ
พฤติกรรมการกระทารุนแรง
และลักษณะพฤติกรรมที่กระทา
รุนแรง
ทฤษฎีสนั ติศกึ ษา
ทฤษฎีสนั ติศกึ ษาตามแนวคิด
ตามแนวคิดของเรี ยร์ ของเรี ยร์ ดอน กล่าวว่า หลักการ
ดอน (Reardon.
ของสันติศกึ ษามุ่งสอนความรู้
1999)
ทักษะการประนีประนอม และ

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

ต่อ
แนวคิดพัฒนาการ
วัยรุ่นตอนต้ น

ตาราง 1 (ต่อ)

ผู้วิจยั นามาใช้ เป็ นกรอบการวิเคราะห์
สังเคราะห์นิยามศัพท์ชวั่ คราว และ
นามาใช้ เป็ นกรอบการสร้ างแนว
คาถามสาหรับการเก็บข้ อมูลเชิง
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ต่อ
ทฤษฎีสนั ติศกึ ษา
ตามแนวคิดของ
เรี ยร์ ดอน
(Reardon. 1999)

ตาราง 1 (ต่อ)

สาระสาคัญ

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ส่งเสริมเจตคติการทาประโยชน์ คุณภาพในการค้ นหาสภาพที่เนอยู่
ต่อส่วนรวมผ่านการจัดการเรียนรู้ และสภาพที่ควรเป็ น สาหรับลักษณะ
แบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
(Learner Centered) แบบสาน มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการอยู่
สัมพันธ์โต้ ตอบ (Interactive
ร่วมในสังคมอย่างสันติ การจัด
Relationship) ระหว่างครูกบั
หลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติ
ผู้เรี ยนในกระบวนการเรี ยนรู้ และ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของ
การจัดสันติศกึ ษารวมอยู่ใน
โรงเรี ยน การปลูกฝังการอยูร่ ่วมใน
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและ สังคมอย่างสันติสาหรับผู้เรี ยนระดับ
ทุกรายวิชา เรียกว่า สันติศกึ ษา มัธยมศึกษาตอนต้ น การวัดและ
แบบสมบูรณ์ (comprehensive ประเมินผลคุณลักษณะผู้เรียน ปั จจัย
peace education) ในส่วนการ ที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติ
จัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
(education for peace) มุ่ง
ตอนต้ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคม
จัดการศึกษาเพื่อสร้ างเจตคติ
อย่างสันติ ปัจจัยสาหตุแห่งปั ญหา
และในส่วนการจัดการศึกษา
การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
เกี่ยวกับสันติภาพ (education
มัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสูค่ วาม
about peace) มุ่งการศึกษา
ไม่สงบในสังคม เพื่อเป็ นแนว
เนื ้อหาสาระความรู้ ในประเด็น ทางเลือกสาหรับการออกแบบ
สิทธิมนุษยชน โลกศึกษา พหุ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
วัฒนธรรมศึกษา สิง่ แวดล้ อม
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน
ศึกษา และ การแก้ ไขความ
ขัดแย้ ง

85
แนวคิด/ทฤษฎี

ทฤษฎีสนั ติศกึ ษา
ตามแนวคิดของ
ฮาริส (Harris.
2002)
แนวคิดสันติศกึ ษา
ของยูนิเซฟ
(UNICEF. 1999)

อลิมบา (Alinba.
2010)

ตาราง 1 (ต่อ)

สาระสาคัญ

ทฤษฎีสนั ติศกึ ษาตามแนวคิด
ของฮาริส กล่าวว่า หลักการ
สันติศกึ ษามุ่งพัฒนาทักษะสันติ
วิธี และส่งเสริมเจตคติแบบสันติ
วิธี
แนวคิดสันติศกึ ษาของยูนิเซฟ
กล่าวไว้ วา่ หลักการศึกษา
สาหรับเด็กและเยาวชน มุง่
หมายเตรี ยมเด็กและเยาวชนให้
เป็ นผู้มีความรับผิดชอบต่อการ
ดารงชีวิตในสังคม มีสติปัญญา
มีความพยายามอดทนอดกลัน้
ให้ ความเสมอภาคทางเพศ มี
สันติภาพ และมิตรไมตรี ต่อทุก
คน
แนวคิดของอลิมบา อลิมบา
(Alinba) กล่าวว่า สันติศกึ ษา คือ
กระบวนการส่งเสริมพื ้น
ฐานความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่
จาเป็ นเกี่ยวกับการเปลี่ยนความ
ประพฤติให้ เด็กและเยาวชน
สามารถป้องกันความขัดแย้ ง
ความรุนแรงทางตรงและเชิง
โครงสร้ างผ่านการแก้ ไข

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

ผู้วิจยั นามาใช้ เป็ นกรอบการวิเคราะห์
สังเคราะห์นิยามศัพท์ชวั่ คราว และ
นามาใช้ เป็ นกรอบการสร้ างแนว
คาถามสาหรับการเก็บข้ อมูลเชิง
คุณภาพในการค้ นหา สภาพปั จจุบนั ที่
เป็ นอยู่ และสภาพที่ควรเป็ น สาหรับ
ลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในการอยู่
ร่วมในสังคมอย่างสันติ
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ต่อ
อลิมบา (Alinba.
2010)

สาระสาคัญ

ความขัดแย้ งอย่างสันติทงใน
ั้
ระดับบุคคล ระดับกลุม่
ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ
โนแวร์ โร; และนาริโอ แนวคิดของโนแวร์ โร; และนาริโอ
(Novarro-Castro; กาแลซ กล่าวว่า สันติศกึ ษา เป็ น
& Nario-Galace.
การปลูกฝังพื ้นฐานทักษะ ความรู้
2010)
เจตคติ โดยการสร้ างความเข้ า
ใจความตระหนักเปลีย่ นผ่าน
ความคิด เจตคติ และความ
ประพฤติไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
บุคคล และสังคมที่อาศัยอยู่
ร่วมกันบนเงื่อนไขที่ปราศจาก
ความรุนแรง
สานักงานประสาน สานักงานประสานนโยบาย
นโยบายการศึกษา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนาและ
จัดทาหลักสูตรสันติศกึ ษา
วัฒนธรรม (2550) พุทธศักราช 2551 สาหรับบูรณา
การการเรี ยนรู้ในสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐาน จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตรมีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้
ผู้เรี ยนจบหลักสูตรสันติศกึ ษา
แล้ ว เป็ นผู้สื่อสารอย่างสันติ

ตาราง 1 (ต่อ)

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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สาระสาคัญ

กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดจุดมุง่ หมายหลักสูตร
(2551)
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ เกิด
กับผู้เรี ยนเมื่อจบหลักสูตร
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานแล้ ว เป็ น
ผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินยั และ
ปฏิบตั ิตนตามศาสนาที่ตนนับ
ถือ มีเหตุมีผล รู้ประมาณตน
มีภมู ิค้ มุ กัน มีเหตุมีผล รู้
ประมาณตน มีภมู ิค้ มุ กัน มี
ความรู้ ความสามารถในการ
สื่อสาร การคิด การแก้ ปัญหา
การใช้ เทคโนโลยี และมีทกั ษะ
ชีวิต มีสขุ ภาพกายสุขภาพจิต
และสุขนิสยั ที่ดีในการออก
กาลังกาย มีจิตสานึกในรัก
แผ่นดินชาติบ้านเมือง อนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ยึดมัน่ ในวิถีการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข เป็ นสมาชิกที่ในการ
อาศัยอยู่ในโลกใบนี ้ด้ วยการ

ตาราง 1 (ต่อ)

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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สาระสาคัญ

ต่อ
อนุรักษ์ และพัฒนาสิง่ แวดล้ อม มี
กระทรวงศึกษาธิการ จิตใจที่ม่งุ ทาประโยชน์และสร้ าง
(2551)
สิ่งทีด่ ีงามในสังคม และอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
แนวทางวิธีการจัด แนวทางวิธีการจัดหลักสูตรและ
หลักสูตรและการ
การสอนสันติศกึ ษา ประกอบด้ วย
สอนสันติศกึ ษาของ การดาเนินการ 7 ระดับ คือ
ยูเนสโก (UNESCO. 1. ระดับบริบทของกลุม่ สาระการ
2001)
เรี ยนรู้ (Learning area context)
โรงเรี ยนดาเนินการ จัดขอบเขต
หรื อกลุม่ เนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้
เช่น ขอบเขตเนื ้อหาสาระการ
เรี ยนรู้ด้านโลกและการดารงชีวิต
ขอบเขตเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์ การคานวณ
และเทคโนโลยี เป็ นต้ น โดย
โรงเรี ยนกาหนดคุณค่าสันติภาพ
เริ่มต้ นการสร้ างเจตคติผ้ เู รี ยนบน
ฐานเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้
ประยุกต์ใช้ สารสนเทศภายในชัน้
เรี ยนและบริบทแวดล้ อมสาหรับ
สร้ างฐานแนวคิด สร้ างแรง
บันดาลใจให้ ผ้ เู รี ยนนาไปปฏิบตั ิ

ตาราง 1 (ต่อ)

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

ผู้วิจยั นามาใช้ เป็ นกรอบการสร้ าง
แนวคาถามสาหรับการเก็บข้ อมูลเชิง
คุณภาพในการค้ นหา สภาพปั จจุบนั
ที่เป็ นอยู่ และสภาพที่ควรเป็ นของ
การจัดหลักสูตรและกิจกรรม
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน
การจัดการเรี ยนรู้การอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติสาหรับผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น การวัดและ
ประเมินผลคุณลักษณะผู้เรียน
ผู้เรี ยน ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะ
การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการอยู่
ร่วมในสังคมอย่างสันติ ปั จจัยสาหตุ
แห่งปั ญหาการประพฤติตนของ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอัน
นาไปสูค่ วามไม่สงบในสังคม เพื่อ
เป็ นแนวทางเลือกสาหรับการ
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สาระสาคัญ

ต่อ
แนวทางวิธีการ
จัดหลักสูตรและ
การสอนสันติ
ศึกษาของ
ยูเนสโก
(UNESCO.
2001)

ในชีวิตของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
และ สอดแทรกแนวคิด เจตคติ
คุณค่าของสันติภาพ หลักการเคารพ
ยกย่องและที่เกี่ยวข้ องลงในแต่ละ
บทเรี ยน
2. ระดับภาพรวมกลุม่ เนื ้อหาสาระ
การเรี ยนรู้ (Learning area
perspectives level) การจัดการ
สอนของผู้สอนต้ องตีความหมายทัง้
เนื ้อหาหลักและเชื่อมโยงคุณค่า
สันติภาพและสันติวิธีให้ ผ้ เู รียนได้
พัฒนามารยาทสังคม พัฒนา
อารมณ์ และคุณธรรมแห่งตน
3. ระดับกระบวนการ/วิธีการสอน
(Teaching methods) ผู้สอนจัดการ
สอนบนฐานความสนใจและความ
ต้ องการของผู้เรี ยน
4. ระดับกิจกรรมร่วมภายใน
หลักสูตรโรงเรียน (Co-curricular
activities) (UNESCO. 2001: 3337) โรงเรี ยนจัดให้ กิจกรรรมยามเช้ า
แต่ละวันจัดให้ มีกิจกรรมรายวิชา
กิจกรรมโฮมรูม จัดแสดงป้ายคา
ขวัญสันติภาพเชิญชวนในการปฏิบตั ิ
ต่อกันโดยสันติวิธีในโรงเรี ยน

ตาราง 1 (ต่อ)

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน
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สาระสาคัญ

ต่อ
แนวทางวิธีการ
จัดหลักสูตรและ
การสอนสันติ
ศึกษาของ
ยูเนสโก
(UNESCO.
2001)

5. ระดับการพัฒนาบุคลากร
(Personnel Development)
โรงเรี ยนควรรักษาระเบียบวินยั ของ
โรงเรี ยนบนพื ้นฐานความเป็ นมนุษย์
จูงใจผู้เรี ยนและวิธีการจัดการชัน้
เรี ยน จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรี ยน และจัดช่วงเวลาสาหรับ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
6. ระดับการจัดการชันเรี
้ ยน
(Classroom management) ผู้สอน
จัดการเรี ยนรู้ให้ มีความหมายและมี
ความเพลิดเพลิน พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาในโรงเรี ยน
ดาเนินการควบคุมดูแลระเบียบวินยั
ของโรงเรี ยนด้ วยความยุติธรรมด้ วย
เทคนิคเชิงบวก แต่ละชันเรี
้ ยนมัน่
ตรวจตราดูแลและจัดให้ คาปรึกษา
กับผู้เรี ยน7. ระดับการจัดการ
สถานศึกษา/โรงเรี ยน (School
management) (UNESCO. 2001:
56) โรงเรี ยนดาเนินนโยบายป้องกัน
ความรุนแรง มุ่งเน้ นคุณค่าสันติ
วัฒนธรรมของโรงเรี ยน

ตาราง 1 (ต่อ)

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
แนวคิดการ
การประเมินความต้ องการจาเป็ น ผู้วิจยั นามาใช้ เป็ นกรอบในกิจกรรม
ประเมินความ
แบบสมบูรณ์ (complete needs การวินิจฉัยจัดลาดับความสาคัญ ใน 3
ต้ องการจาเป็ น
assessment) คือ กระบวนการ กิจกรรม ได้ แก่ 1) คุณลักษณะที่
แบบสมบูรณ์
ดาเนินการวินิจฉัยลาดับ
จาเป็ นของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา
(complete needs ความสาคัญ ประกอบด้ วย
ตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมในสังคม
assessment) ของ 3 กิจกรรม ได้ แก่ 1) กิจกรรม
อย่างสันติ วัตถุประสงค์หลักสูตรสันติ
วิทกิน; และ อัลทส์ กาหนดความต้ องการจาเป็ น
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ
ชูลด์ (Witkin; &
(needs identification)
สาระการเรี ยนรู้หลักสูตรสันติศกึ ษา
Altschuld) ปี
2) กิจกรรมวิเคราะห์สาเหตุ/
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (needs
1995 ทาการ
ปั ญหาที่ทาให้ เกิดความต้ องการ identification) 2) ปั จจัยสาหตุแห่ง
ปรับปรุงโดย
จาเป็ น (needs analysis) และ 3) ปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยน
อัลทส์ชลู ด์; และ กิจกรรมวิเคราะห์แนวทางแก้ ไข ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่
คูมาร์ (Altschuld; เหตุ/ปั ญหา (needs solution)
ความไม่สงบในสังคม (needs
& Kumar) ปี
โดยทัง้ 3 กิจกรรม ดาเนินการ
analysis) และ 3) แนวทางการ
2010 และ อัลทส์ พิจารณาวินิจฉัยให้ น ้าหนัก
ออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
ชูลด์; และ วัตกินส์ จัดลาดับความสาคัญสิ่งที่
มัธยมศึกษาตอนต้ น (needs
(Altschuld; &
จาเป็ นต้ องทาก่อนหลังในแต่ละ solution) ได้ แก่ แนวทางการปลูกฝัง
Watkins. 2014) กิจกรรม เพื่อนาสารสนเทศที่ได้ คุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่าง
ไปออกแบบพัฒนาเป็ น
สันติสาหรับผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
แผนปฏิบตั ิการ หรื อหลักสูตร
ตอนต้ นที่ควรเป็ น แนวการจัดหลักสูตร
และประเมินความเหมาะสม
และกิจกรรมหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
ความเป็ นไปได้ ของแผนปฏิบตั ิ
มัธยมศึกษาตอนต้ นที่ควรเป็ น และ
การหรื อหลักสูตรนันต่
้ อไป
แนวการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะผู้เรี ยนที่ควรเป็ น

ตาราง 1 (ต่อ)

สาระสาคัญ
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แนวคิดการ
ออกแบบ
หลักสูตรสันติ
ศึกษาสาหรับ
โรงเรี ยนของ
ยูเนสโก
(UNESCO.
2001)

ตาราง 1 (ต่อ)

สาระสาคัญ

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักการออกแบบหลักสูตรสันติ
คุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคม
ศึกษาของโรงเรี ยน ประกอบด้ วย 6 อย่างสันติสาหรับผู้เรี ยนระดับ
ขันตอน
้
ดังนี ้
มัธยมศึกษาตอนต้ นที่ควรเป็ น แนว
1. วินิจฉัยระบุความต้ องการจาเป็ น การจัดหลักสูตรและกิจกรรม
(Identify Needs) พิจารณาระหว่าง หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
ความประพฤติที่ผ้ เู รี ยนเป็ นอยู่ และ มัธยมศึกษาตอนต้ นที่ควรเป็ น และ
ความประพฤติที่ผ้ เู รี ยนควรเป็ น โดย แนวการวัดและประเมินผล
คานึงถึงความต้ องการจาเป็ นทัง้ 4 คุณลักษณะผู้เรี ยนที่ควรเป็ นผู้วิจยั
ระดับ ในการนาไปออกแบบ
นามาประยุกต์ใช้ ในการวางแบบ
หลักสูตรสันติศกึ ษา ได้ แก่ 1) ระดับ โครงร่างหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
ผู้เรี ยนรายบุคคลซึง่ แต่ละคนมี
มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน
ลักษณะที่หลากหลายอันจะนาไปสู่
การดารงชีวิตอย่างสันติ 2) ระดับ
โรงเรี ยนที่จะนาไปสูส่ นั ติภาพโดย
การริเริ่มสันติวฒ
ั นธรรมในโรงเรี ยน
3) ระดับชาติที่โรงเรี ยน จัดบูรณา
การสันติศกึ ษาเป็ นเครื่ องมือสาหรับ
การมอบความรับผิดชอบสูก่ ารผลิต
พลเมืองที่ดีให้ ประเทศชาติ และ 4)
ระดับโลกมุ่งจัดการศึกษาเพื่อการ
ผลิตผู้เรี ยนให้ เป็ นพลโลกที่ดีมี
วิสยั ทัศน์กว้ างไกล
2. การตัดสินเลือกวัตถุประสงค์
(Decide Objectives) เป็ นเสมือน
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สาระสาคัญ

ต่อ
แนวคิดการ
ออกแบบหลักสูตร
สันติศกึ ษาสาหรับ
โรงเรี ยนของ
ยูเนสโก
(UNESCO. 2001)

การใช้ ศิลปะกับความจาเป็ นที่ต้อง
ระบุวตั ถุประสงค์หลักสูตรสันติ
ศึกษา โดยพิจารณาจากสถานะ
ของความต้ องการจาเป็ นพื ้นฐาน
หรื อสิ่งที่เป็ นอยู่ การตัดสินใจเลือก
วัตถุประสงค์มีความจาเป็ นต้ อง
วิเคราะห์เงื่อนไขที่ปรากฏอยูใ่ น
ปั จจุบนั ปั ญหาสาเหตุปัจจัยที่เห็น
เผชิญอยู่
3. การเตรี ยมแผนปฏิบตั ิการ
หลักสูตร(Prepare Plan of Action)
เป็ นการจัดชุดของกิจกรรมต่างๆ ที่
วางลงในกรอบเวลา นาผู้เรียนมุง่ ไป
ยังเป้าหมายที่คาดหวังสูก่ ารบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เบื ้องต้ น
ตามลาดับ กิจกรรมต่างๆ ใน
หลักสูตรสันติศกึ ษาแบบสมบูรณ์ มี
6 ระดับ คือ ระดับการพัฒนา
บุคลากร ระดับการจัดการโรงเรี ยน
ระดับการเรี ยนการสอนรายวิชา
สามัญ ระดับการจัดการชันเรี
้ ยน
ระดับกิจกรรมร่วมหลักสูตรโรงเรี ยน
และ ระดับชุมชน โดยต้ องกาหนด
นโยบายหลักสูตร วัตถุประสงค์

ตาราง 1 (ต่อ)

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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ต่อ
แนวคิดการ
ออกแบบ
หลักสูตรสันติ
ศึกษาสาหรับ
โรงเรี ยนของ
ยูเนสโก
(UNESCO.
2001)

ตาราง 1 (ต่อ)

สาระสาคัญ

กิจกรรม วิธีจดั การเรี ยนรู้ ผู้รับผิดชอบ
แต่ละกิจกรรม และ ทาการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ตามตัวชี ้วัดที่
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
4. การปฏิบตั ิหลักสูตร (Run the
Programme)
5. การตรวจสอบกิจกรรม (Monitor
the Activities) ต้ องมีการทบทวน
ตรวจสอบการเตรี ยมการ การเน้ นย ้า
การเอื ้ออานวยความสะดวก และดูแล
กากับสิง่ ที่จาเป็ น ที่กาลังดาเนินงาน
อยู่ตามแผน ตรวจสอบทังระดั
้ บการ
บริหารและระดับผู้เชี่ยวชาญ
6. การประเมิน (Evaluate) เป็ นการ
ตัดสินคุณค่าของหลักสูตร ทาใน 2
ระยะ คือ ระยะแรก การประเมินช่วง
ระหว่างที่กาลังปฏิบตั ิเพื่อกากับปรับ
ให้ ถกู ต้ องตามกระบวนการ และ
ระยะที่สอง การประเมินช่วงสุดท้ าย
ของหลักสูตรเพื่อตัดสินประสิทธิผล
และเรี ยนรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์
กับมุมมองและวางแผนในวงจรต่อไป

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
แนวคิดความ
ความต้ องการจาเป็ นจาแนกตาม ผู้วิจยั นามาใช้ เป็ นกรอบในกาหนด
ต้ องการจาเป็ น
แนวคิดผู้รับประโยชน์ขององค์กร
กลุม่ ผู้รับประโยชน์จากหลักสูตรสันติ
จาแนกตามแนวคิด แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผู้รับประโยชน์ของ -ระดับจุลภาค (Micro Level)
ประกอบด้ วย 3 กลุม่ ได้ แก่ 1) กลุม่ ผู้
องค์กร ของคอฟ
ปั จเจกบุคคล กลุม่ บุคคลภายใน
ให้ บริการการศึกษา (สถานศึกษา/
แมน; และคณะ
องค์กร ผู้เรี ยน คือ ผู้รับประโยชน์
โรงเรี ยน) คือ ผู้บริหารการศึกษา
(Kaufman; & et al. ผลิตภัณฑ์ (products) ที่ผ้ รู ับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผ้ สู อน
1993: 7-162,
ประโยชน์ต้องการจาเป็ น คือ การ เป็ นผู้ได้ รับประโยชน์ในลักษณะ
Kaufman. 1997: ได้ รับการสร้ างสมรรถนะ
รายได้ เกียรติยศ และชื่อเสียงในการ
144) ประกอบกับ ความสามารถ
เป็ นผู้ให้ บริการหลักสูตรสันติศกึ ษา
กุลยา ตันติผลาชีวะ -ระดับมหภาค (Macro Level) ตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของ
(2546: 76)
องค์กรเอง สถานศึกษา/โรงเรี ยน
โรงเรี ยน ที่สามารถผลิตผู้เรียนที่
คือ ผู้รับประโยชน์ ผลผลิต (output) สาเร็จหลักสูตรของสถานศึกษา
ที่ผ้ รู ับประโยชน์ต้องการจาเป็ น คือ อย่างที่มีคณ
ุ ภาพ ในที่นี ้คือการผลิต
ขีดความสามารถ สมรรถนะ ความ ผู้เรี ยนที่สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษา
พร้ อมของระบบองค์รวมในการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ มี
ให้ บริการขององค์กร
คุณลักษณะที่จาเป็ นสาหรับการอยู่
-ระดับเมกะ (Mega Level) เป็ น
ร่วมในสังคมอย่างสันติ 2) กลุม่
ระดับชุมชน/สังคม คือ ผู้รับ
ผู้รับบริการหลักสูตร คือ ผู้เรี ยน
ประโยชน์ ผลลัพธ์ (outcomes) ที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นเป็ นผู้
ผู้รับประโยชน์ต้องการ จาเป็ น คือ ได้ รับประโยชน์โดยตรงจากหลักสูตร
ขีดความสามารถ สมรรถนะ
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
คุณลักษณะของผู้เรี ยน เช่น
ตอนต้ นของโรงเรี ยนที่สร้ างเสริ มเพิ่ม
รับผิดชอบ ช่วยเหลือดูแล ไม่เป็ น ให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะที่จาเป็ น

ตาราง 1 (ต่อ)

สาระสาคัญ
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แนวคิด/ทฤษฎี

สาระสาคัญ

ต่อ
ภาระ และ อยูร่ ่วมกันในชุมชน
แนวคิดความ
/สังคมอย่างสงบสุข เป็ นต้ น
ต้ องการจาเป็ น
จาแนกตามแนวคิด
ผู้รับประโยชน์ของ
องค์กร ของคอฟ
แมน; และคณะ
(Kaufman; & et al.,
1993: 7-162,
Kaufman. 1997:
144) ประกอบกับ
กุลยา ตันติผลาชีวะ
(2546: 76)

ตาราง 1 (ต่อ)

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั
พัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สาหรับการอยูร่ ่วมในสังคมอย่าง
สันติภายหลังการสาเร็จหลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นของโรงเรี ยน และ 3) กลุม่ ผู้
ได้ รับผลกระทบจากการจัด
การศึกษา (ชุมชน/สังคม) คือ
ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน เป็ น
ผู้รับประโยชน์ทางอ้ อมจาก
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ผ่านความ
ประพฤติของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ของโรงเรี ยนที่จะไม่ก่อความ
ราคาญใจความเดือดร้ อน และ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมด้ วยกันได้
อย่างสันติ
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แนวคิด/ทฤษฎี

สาระสาคัญ

แนวคิดความ
ต้ องการจาเป็ น
จาแนกตาม
พื ้นฐานรูปแบบ
องค์ประกอบ
องค์กร ของคอฟ
แมน และคณะ
(Kaufman. & et
al. 1993: 127179)

ความต้ องการจาเป็ นตามพื ้นฐาน
รูปแบบองค์กร พิจารณาพื ้นฐาน
รูปแบบองค์กร 2 ประเภท และ ผลที่
ต้ องการจาเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ 1)
ความต้ องการจาเป็ นในบริบทองค์กรที่
จะนาเข้ า (input needs) 2) ความ
ต้ องการจาเป็ นหรื อความพร้ อมของ
องค์กรในกระบวนการผลิตขององค์กร
(process needs) 3) ผลผลิตที่องค์กร
ต้ องการจาเป็ น(products needs) 4)
ผลลัพธ์ที่องค์กรต้ องการจาเป็ น
(outputs needs) และ 5) ผลกระทบที่
ต้ องการจาเป็ นจะให้ เกิดขึ ้น
(outcomes needs)

การประยุกต์ ใช้ ในการวิจยั ฒนา
หลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผู้วิจยั นามาใช้ เป็ นกรอบสร้ างแบบ
ตรวจสอบประเมินแนวโน้ มความ
เป็ นไปได้ ของหลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

ความมุ่งหมายของการวิจยั 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่อออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
คาถามการวิจัย
กระบวนทัศน์ เชิงคุณภาพ
กระบวนทัศน์ เชิงปริมาณ
แนวคิด/ การเก็บ ผู้ให้ ข้อมูล
การ แนวคิด/ วิธีการ การเก็บ
ผู้ให้
ทฤษฎี
รวบรวม
วิเคราะ ทฤษฎี แปลง รวบรวม ข้ อมูล
ข้ อมูล
ห์ ข้อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อ 1.
ข้ อ 1.1
-สันติภาพ -สัมภาษณ์ -ผู้บริหาร
คุณลักษณะ ภาพลักษณะ -ความ
รายบุคคล การศึกษา
ที่จาเป็ น
ปั จจุบนั
ขัดแย้ ง
-ศึกษานิเทศก์
ของผู้สาเร็จ ลักษณะการ -ความ
-ผู้บริหาร
หลักสูตร
ประพฤติตน รุนแรง
สถาน
สันติศกึ ษา ของผู้เรี ยน -สันติศกึ ษา
ศึกษา
วิเคราะห์
ระดับ
ระดับ
-พัฒนาการ
-ครูผ้ สู อน
เนื ้อหา
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา วัยรุ่น
-ผู้ปกครอง
ตอนต้ น
ตอนต้ น
ตอนต้ น
-ผู้แทน
เป็ นอย่างไร เป็ นอย่างไร -การ
ชุมชน

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล

จยั และพัฒนาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยประยุกต์ใช้ พหุวิธีการและพหุลกั ษณะ
้
ตาราง 2 แสดงกรอบแนวคิดขันตอนการวิ
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่อออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
คาถามการวิจัย
กระบวนทัศน์ เชิงคุณภาพ
กระบวนทัศน์ เชิงปริมาณ
แนวคิด/
การเก็บ
ผู้ให้ ข้อมูล
การ
แนวคิด/
วิธีการ
การเก็บ
ผู้ให้
ทฤษฎี
รวบรวม
วิเคราะห์ ทฤษฎี แปลงข้ อมูล รวบรวม
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ประเมิน
สัมภาษณ์
-ผู้เรี ยน
ความ
รายกลุม่
ม.ต้ น
ต้ องการ
จาเป็ น
ข้ อ 1.2
-สันติภาพ -สัมภาษณ์ -ผู้บริหาร
การประเมิน -เทคนิคกลุม่ แบบ
คณะกรรม
คุณลักษณะ -ความ
รายบุคคล การศึกษา
ความ
สมมุตินยั
ประเมิน การ
ของผู้สาเร็จ ขัดแย้ ง
-ศึกษานิเทศก์
ต้ องการ
-วิธีการจัด จัดลาดับ ประเมิน
หลักสูตรสันติ -ความรุนแรง
-ผู้บริหาร
จาเป็ นแบบ เรี ยงลาดับ
ความ
ศึกษาระดับ -สันติศกึ ษา
สถาน
วิเคราะห์ สมบูรณ์
ความสาคัญ
ต้ องการ
มัธยมศึกษา -พัฒนาการ
ศึกษา
เนื ้อหา
ด้ วยการ์ ด
จาเป็ น

ตาราง 2 (ต่อ)

ทาการแจก
แจงความถี่
คานวณ
หาค่า
มัธยมฐาน
และแปล

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่อออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
คาถามการวิจัย
กระบวนทัศน์ เชิงคุณภาพ
กระบวนทัศน์ เชิงปริมาณ
แนวคิด/
การเก็บ ผู้ให้ ข้อมูล
การ
แนวคิด/
วิธีการ
การเก็บ
ผู้ให้
ทฤษฎี
รวบรวม
วิเคราะห์
ทฤษฎี แปลงข้ อมูล รวบรวม ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ตอนต้ นควร
วัยรุ่น
-ครูผ้ สู อน
เป็ นอย่างไร
ตอนต้ น
-ผู้ปกครอง
-การประเมิน
-ผู้แทนชุมชน
ความ
-สัมภาษณ์ -ผู้เรี ยน
ต้ องการ
รายกลุม่
ม.ต้ น
จาเป็ น
คณะกรรมกา
ข้ อ 1.3 ทาไม -สันติภาพ -สัมภาษณ์ -ผู้บริหาร
การประเมิน -เทคนิคกลุม่ แบบ
ต้ องพัฒนา
-ความ
รายบุคคล การศึกษา
ความ
สมมุตินยั
ประเมิน รประเมิน
ความ
คุณลักษณะ
ขัดแย้ ง
ต้ องการ
-เทคนิคการ ความ
จาเป็ นให้ เกิด -ความรุนแรง
ศึกษานิเทศก์
จาเป็ นแบบ วิเคราะห์
น่าจะเป็ น ต้ องการ
จาเป็ น
-สันติศกึ ษา
-ผู้บริหาร
สมบูรณ์
สถานศึกษา

ตาราง 2 (ต่อ)

คานวณ
หาค่า
มัธยม
ฐาน และ

หมาย

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล
ความ

100

ความมุ่งหมายของการวิจยั 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่อออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
คาถามการวิจัย
กระบวนทัศน์ เชิงคุณภาพ
กระบวนทัศน์ เชิงปริมาณ
แนวคิด/ การเก็บ ผู้ให้ ข้อมูล
การ
แนวคิด/
วิธีการ
การเก็บ
ผู้ให้
ทฤษฎี
รวบรวม
วิเคราะห์ ทฤษฎี แปลงข้ อมูล รวบรวม
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
กับผู้สาเร็จ -พัฒนาการ
-ครูผ้ สู อน
แผนภาพ
หลักสูตร
วัยรุ่น
-ผู้ปกครอง
ต้ นไม้ แห่ง
สันติศกึ ษา ตอนต้ น
-ผู้แทนชุมชน วิเคราะห์
ความ
ระดับ
-การ
-สัมภาษณ์ -ผู้เรี ยน
เนื ้อหา
ล้ มเหลว
มัธยมศึกษ ประเมิน
รายกลุม่
ม.ต้ น
าตอนต้ น
ความ
ต้ องการ
จาเป็ น
ข้ อ 2.
ข้ อ 2.1
-สันติภาพ -สัมภาษณ์ -ผู้บริหาร
การ
-เทคนิคกลุม่ แบบ
คณะกรรม
หลักสูตร ภาพ
-ความ
รายบุคคล การศึกษา
ประเมิน สมมุตินยั
ประเมิน การ
สันติ
ปั จจุบนั
ขัดแย้ ง
-ศึกษานิเทศก์
ความ
ความน่า ประเมิน
ศึกษา
หลักสูตร
-ความ
รุนแรง

ตาราง 2 (ต่อ)

คานวณ
หาค่า
มัธยมฐาน

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล
แปลความ
หมาย
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่อออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
คาถามการวิจัย
กระบวนทัศน์ เชิงคุณภาพ
กระบวนทัศน์ เชิงปริมาณ
แนวคิด/
การเก็บ
ผู้ให้ ข้อมูล
การ
แนวคิด/ วิธีการแปลง การเก็บ
ผู้ให้
การ
ทฤษฎี
รวบรวม
วิเคราะห์ ทฤษฎี
ข้ อมูล
รวบรวม ข้ อมูล วิเคราะห์
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ระดับ ประเมินผล -การ
มัธยม คุณลักษณ ประเมิน
ศึกษา ะผู้เรี ยน
ความ
ตอนต้ หลักสูตร
ต้ องการ
นเป็ น สันติศกึ ษา จาเป็ น
อย่างไ ระดับ
ร
มัธยมศึกษ
าตอนต้ น
เป็ น
อย่างไร
ข้ อ 2.2 แนว -สันติภาพ -สัมภาษณ์ -ผู้บริการ
แนวทาง -เทคนิค
แบบ
คณะ
คานวณ
ทางการ
-ความ
รายบุคคล การศึกษา
วิธีการจัด กลุม่ สมมุตนิ ยั ประเมิน กรรมการ หาค่าเฉลี่ย
ขัดแย้ ง

ตาราง 2 (ต่อ)
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่อออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
คาถามการวิจัย
กระบวนทัศน์ เชิงคุณภาพ
กระบวนทัศน์ เชิงปริมาณ
แนวคิด/
การเก็บ ผู้ให้ ข้อมูล
การ
แนวคิด/ วิธีการแปลง
การเก็บ
ผู้ให้
ทฤษฎี
รวบรวม
วิเคราะห์ ทฤษฎี
ข้ อมูล
รวบรวม ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ออกแบบหลักสูตร -ความรุนแรง
-ศึกษานิเทศก์
หลักสูตร -เทคนิค
ความน่าจะ ประเมิน
สันติศกึ ษาระดับ
-สันติศกึ ษา
-ผู้บริหาร
และการ การวิเคราะห์
เป็ น
ความ
มัธยมศึกษา
-พัฒนาการ
สถานศึกษา
สอนสันติ อรรถประโยชน์ต้ องการ
ตอนต้ นสาหรับ
วัยรุ่นตอนต้ น
-ครูผ้ สู อน
ศึกษา
พหุลกั ษณ์ด้วย
จาเป็ น
โรงเรี ยน
สถานศึกษาควร
-แนวทาง
-ผู้ปกครอง
สาหรับ
แผนภาพต้ นไม้
จัดหลักสูตร
วิธีการจัด
-ผู้แทนชุมชน วิเคราะห์ โรงเรี ยน แห่งคุณค่า
กิจกรรมวิธีการ
หลักสูตรและ -สัมภาษณ์ -ผู้เรี ยน
เนื ้อหา
จัดการเรี ยนรู้ การ
การสอน
รายกลุม่
ม.ต้ น
วัดและประเมินผล
หลักสูตรสันติ
คุณลักษณะผู้เรี ยน
ศึกษาโรงเรี ยน
หลักสูตรอย่างไร

ตาราง 2 (ต่อ)

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล
และแปล
ความ
หมาย
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่อออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
คาถามการวิจัย
กระบวนทัศน์ เชิงคุณภาพ
กระบวนทัศน์ เชิงปริมาณ
แนวคิด/ทฤษฎี การเก็บ ผู้ให้ ข้อมูล
การ แนวคิด/ทฤษฎี วิธีการ การเก็บ ผู้ให้ ข้อมูล
รวบรวม
วิเคราะห์
แปลง รวบรวม
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
-การประเมิน
ความต้ องการ
จาเป็ น
2.3 ความ
-สันติภาพ
คาถาม -ผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ -สันติภาพ
-แบบ
-ผู้เชี่ยว
เหมาะสม
-ความขัดแย้ ง ปลายเปิ ด
เนื ้อหา
-ความขัดแย้ ง
ตรวจสอบ ชาญ
ความ
-ความรุนแรง
-ความรุนแรง
ความ
เป็ นไปได้
-สันติศกึ ษา
-สันติศกึ ษา
เหมาะสม
ของหลักสูตร -หลักการ
-หลักการ
สันติศกึ ษา
ออกแบบ
ออกแบบ
ระดับมัธยม หลักสูตรสันติ
หลักสูตรสันติ
ศึกษาสาหรับ
ศึกษาสาหรับ
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน

ตาราง 2 (ต่อ)

-ทาการ
แจกแจก
ความถี่
และแปล
ความ
หมาย

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่อออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
คาถามการวิจัย
กระบวนทัศน์ เชิงคุณภาพ
กระบวนทัศน์ เชิงปริมาณ
แนวคิด/
การเก็บ ผู้ให้ ข้อมูล
การ
แนวคิด/
วิธีการ
การเก็บ ผู้ให้ ข้อมูล
ทฤษฎี
รวบรวม
วิเคราะห์
ทฤษฎี
แปลง
รวบรวม
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
ศึกษา
-การประเมิน คาถาม -ผู้บริหาร
วิเคราะห์ -การประเมิน
-แบบ
-ผู้บริหาร
ตอนต้ น
ความต้ องการ ปลายเปิ ด การศึกษา
เนื ้อหา
ความต้ องการ
ตรวจสอบ การศึกษา
เป็ นอย่างไร จาเป็ นตาม
-ผู้บริหาร
จาเป็ นตาม
ความเป็ น -ผู้บริหาร
พื ้นฐาน
สถานศึกษา
พื ้นฐาน
ไปได้
สถานศึกษา
รูปแบบองค์
-ครูผ้ สู อน
รูปแบบองค์
-ครูผ้ สู อน
ประกอบ
ระดับ ม.ต้ น
ประกอบ
ระดับ ม.ต้ น
องค์กร
องค์กร

ตาราง 2 (ต่อ)

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล
-คานวณ
หาค่าเฉลี่ย
และแปล
ความหมาย
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนพื ้นฐานการมีส่วน
ร่ วมของผู้รับประโยชน์ มีความมุ่งหมายในการวิจัยเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จ
หลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น และ เพื่ อ ออกแบบหลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นบนพื ้นฐานการมีสว่ นร่วมของผู้รับประโยชน์
เพื่อให้ บรรลุความมุ่งหมายของการวิจยั ทังสองประการอย่
้
างครบถ้ วน ผู้วิจยั ดาเนินการ
วิจยั ใน 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 (Phase I: Pre-Assessment) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลคุณลักษณะที่
จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ระยะที่ 2 (Phase II: Need Assessment) วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปั จจัยสาหตุแห่ง
ปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่ความไม่สงบในสังคม และ
แนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน
ระยะที่ 3 (Phase III: Post-Assessment) พั ฒ นาหลั ก สู ต รสั น ติ ศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ตรวจสอบความเหมาะสม และ ตรวจสอบความเป็ นไปได้
รายละเอียดการดาเนินการวิจยั มีดงั ต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 (Phase I Pre-Assessment) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลคุณลักษณะที่จาเป็ น
ของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
การวิ จัย ระยะนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ 3 ประการ คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น 2) เพื่อสร้ างและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือในการทาความเข้ าใจคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติ ตนของวัยรุ่นผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติต้นของ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ภาพปั จจุบนั การออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นเนือ้ หา กิจกรรม การจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมิ นคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน และ แนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
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มัธยมศึกษาตอนต้ น เนือ้ หา กิจกรรม การจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยน
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน และ 3) เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
เอกสารการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนสนามวิจัย บริ บทพืน้ ที่สนามวิจัย และสัมภาษณ์ ผ้ ูอยู่ใน
บริบทพื ้นที่สนามวิจยั มีการดาเนินงานดังนี ้
1. การกาหนดขอบเขตสถานการณ์ (Preliminary Scoping of the situation) มุ่ง สู่การ
ประเมินความต้ องการจาเป็ น (Focusing the needs assessment)
1.1 ขอบเขตเนื ้อหาการวิจยั คือ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ภาพลั ก ษณะปั จ จุ บั น การประพฤติ ต นของวั ย รุ่ น ผู้ เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ภาพปั จจุบนั การออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นเนือ้ หา กิจกรรม การจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน และ แนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติ ศกึ ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน
1.2 ขอบเขตพืน้ ที่ในการศึกษา คือ สถานศึกษา/โรงเรี ยนที่จัดการศึกษาในระบบ
ประเภทสามัญศึกษา โดยยึดแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่มีการเปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
1.3 การกาหนดพื ้นที่วิจยั (Inclusion Criteria)
1.3.1 ผู้วิจยั กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา/โรงเรี ยนเพื่อเป็ นกรณีศึกษา
(Case Study) โดยพิ จ ารณาบนหลัก การให้ ความร่ ว มมื อ ตามแนวคิ ด สัน ติ ภ าพของกั ล ตุ ง
(Galtung. 1967, Galtung. 2009) และพิ จ ารณาปั จ จัย โครงสร้ างทางสัง คมวัฒ นธรรม ตาม
แนวคิดหลักการพัฒนาหลักสูตรของริ ต้า ; เจมส์ ; และโมนิก้า (Rita; James; & Monica. 2011)
นอกจากนี ้ ผู้วิ จัย ได้ คานึง ถึ ง กรอบระยะเวลาและงบประมาณการวิจัย น ามาใช้ ประกอบการ
พิจารณากาหนดสถานศึกษา/โรงเรี ยนเพื่อเป็ นกรณีศกึ ษา (Case Study) และ เพื่อเป็ นการปกป้อง
ผู้ให้ ข้อมูลและผู้เกี่ยวข้ องทุกคน ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยใช้ ชื่อจังหวัด ชื่ออาเภอ ชื่อสถานศึกษา/
โรงเรี ยน ชื่อบุคคลเป็ นชื่อสมมติทงสิ
ั ้ ้น โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา/โรงเรี ยน (Case
Study) เพื่อเป็ นสนามวิจยั ดังนี ้
ก. เป็ นสถานศึกษา/โรงเรี ยนในระบบการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ซึ่งจัด การศึกษา
โดยยึดแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปิ ดสอนตังแต่
้ ระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6
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ข. เป็ นสถานศึกษา/โรงเรี ยนประจาจังหวัดที่เปิ ดรับผู้เรี ยนทังชายและหญิ
้
ง
ตั ้งอยู่ในบริบทสังคมที่ผ้ คู นดาเนินชีวิตร่วมกันด้ วยความปกติสขุ
ค. เป็ นสถานศึกษา/โรงเรี ยนที่มีวิสยั ทัศน์ในการส่งเสริ มพัฒนาผู้เรี ยนให้ อยู่
ร่ วมในสังคมอย่างสันติ ส่งเสริ มสันติวิธี หรื อ ส่งเสริ มการดารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และ
เปิ ดให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.3.2 สนามวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาจังหวัดแห่งหนึ่งในเขต
ภาคกลาง เปิ ดรับผู้เรี ยนทังชายและหญิ
้
ง มีขนาดผู้เรี ยนจานวน 2,501-3,000 คน
2. ผู้เข้ าร่ วมวิจยั (Participants) คือ ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) จากหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาจังหวัดแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง
ประกอบด้ ว ย 3 กลุ่ม ได้ แ ก่ 1) กลุ่ม ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารการศึกษา (องค์ ก รโรงเรี ย น/สถานศึกษา) คื อ
ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา และ ครูผ้ สู อน 2) กลุม่ ผู้รับบริ การหลักสูตร
คือ ผู้เรี ยน และ 3) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา (ผู้ได้ รับผลกระทบจากผู้สาเร็ จ
การศึกษา) คือ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
(Participants Inclusion criteria) และ เกณฑ์ ก ารคั ด ออกผู้ เข้ าร่ วมการวิ จั ย (Participants
Exclusion criteria) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา มีดงั นี ้
2.1.1 เกณฑ์การคัดเข้ า (Inclusion criteria) คือ
ก. เป็ นผู้กากับดูแลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เป็ นผู้กาหนดนโยบายการศึกษาของจังหวัด
2.1.2 เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) คือ เป็ นผู้บริหารการศึกษาฝ่ าย
การเงินและสินทรัพย์ เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี ้มุ่งเน้ นการวางแผนออกแบบหลักสูตร
2.2 เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา มีดงั นี ้
2.2.1 เกณฑ์ ก ารคัด เข้ า (Inclusion criteria) คื อ เป็ น ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผ้ ู ดูแ ล
นิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา/โรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัด มีประสบการณ์ในระดับมัธยมศึกษาอย่างน้ อย 1 ปี
2.2.2 เกณฑ์ ก ารคัด ออก (Exclusion criteria) คื อ เป็ น ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ไ ม่ มี
ประสบการณ์ในระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากอาจมีข้อจากัดมุมมองหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
2.3 เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผ้ สู อน มีดงั นี ้
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2.3.1 เกณฑ์ การคัดเข้ า (Inclusion criteria) คือ เป็ น ผู้บริ ห ารสถานศึกษา
และครู ผ้ ูส อน มี ภ าระงานสอนไม่ เ กิ น 25 คาบต่ อ สัป ดาห์ และ มี ป ระสบการณ์ ส อนในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ นอย่างน้ อย 1 ปี
2.3.2 เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) คือ เป็ นผู้บริ หารสถานศึกษา
และครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยนที่เป็ นสนามวิจยั มีภาระงานสอนเกิน 25 คาบ
ต่อสัปดาห์ เนื่องจากบุคลากรดังกล่าว มีภาระงานมากอาจมีผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนของโรงเรี ยน และไม่มีเวลาเพียงพอในการร่วมการวิจยั
2.4 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เรี ยน มีดงั นี ้
2.4.1 เกณฑ์การคัดเข้ า (Inclusion criteria) คือ เป็ นผู้เรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยนที่เป็ นสนามวิจยั และอยู่ในบริ เวณโรงเรี ยนที่เป็ นสนาม
วิจัยในวันเวลาที่ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลใน เป็ นช่วงเวลาก่อนเริ่ มกิจกรรมหน้ าเสาธง และหลัง
เลิกกิจกรรมชันเรี
้ ยน
2.4.2 เกณฑ์ การคัดออก (Exclusion criteria) คือ เป็ นผู้เรี ยนที่กาลังศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยนที่เป็ นสนามวิจัย และไม่อยู่ในบริ เวณโรงเรี ยนที่เป็ น
สนามวิ จัยในวันที่ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล หรื อกาลังเรี ยนอยู่กับครู ผ้ ูสอน หรื ออยู่ในบริ เวณ
โรงเรี ยนสนามวิจยั ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมที่มีเสียงอึกทึกแทรกรบกวนการสนทนา
2.5 เกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา มีดงั นี ้
2.5.1 เกณฑ์การคัดเข้ า (Inclusion criteria) คือ เป็ น ผู้ที่ได้ รับผลกระทบจาก
พฤติกรรมหรื อคุณลักษณะผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครองนักเรี ยน และ ผู้แทน
ชุมชนในบริบทพื ้นที่สนามวิจยั
2.5.2 เกณฑ์ ก ารคัด ออก (Exclusion criteria) คื อ เป็ น ผู้ป กครองนัก เรี ย น
และ ผู้แทนชุมชนในบริ บทพืน้ ที่สนามวิจัยที่อยู่ในสภาพผู้ป่วย หรื อป่ วยเรื อ้ รั ง มี บ้านเรื อนอยู่
ห่างไกลไม่สามารถเดินทางด้ วยรถยนต์ได้ เนื่องจากผู้ป่วยควรอยู่ในที่ปราศจากการแพร่ เชื ้อ และ
เส้ นทางคมนาคมเสี่ยงอันตราย
3. แหล่งข้ อมูล ประกอบด้ วย
3.1 เอกสารความรู้ที่ต้องศึกษา
3.1.1 ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม ปรัชญาสันติภาพ
ทฤษฎีความขัดแย้ ง (Theory of Conflict) ของกัลตุง (Galtung. 1996) ทฤษฎีความรุนแรง (Theory
of Violence) ของกั ล ตุ ง (Galtung. 2000) ทฤษฎี สั น ติ ภ าพ (Theories of Peace) ของกั ล ตุ ง
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(Galtung. 1967) ทฤษฎีสนั ติศึกษาของเรี ยร์ ดอน (Reardon. 1999) ทฤษฎีสนั ติศึกษาของฮาร์ ริส
(Harris. 2002) แนวคิดพัฒนาการวัยรุ่นตอนต้ น แนวคิดการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาสาหรับ
โรงเรี ย นของยู เ นสโก (2001) และ แนวคิ ด การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น แบบสมบู ร ณ์
(complete needs assessment) ของวิทกิน; และอัลทส์ชลู ด์ (Witkin; & Altschuld. 1995) ทาการ
ปรับปรุงโดย อัลทส์ชลู ด์ ; และ คูมาร์ (Altschuld; & Kumar. 2010) และ อัลทส์ชลู ด์; และ วัตกินส์
(Altschuld; & Watkins. 2014) นามาทาการวิเคราะห์สงั เคราะห์ได้ เป็ นกรอบแนวทางในการสร้ าง
เครื่ องมื อเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ คื อ แบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง สาหรั บสารวจภาพลักษณะ
ปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ (what is) คุณลักษณะที่
จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันเป็ นคุณลักษณะการอยู่ร่วม
ในสังคมอย่างสันติ (what should be) ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น และ แนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นของโรงเรี ยน
3.1.2 ศึกษาความรู้ เกี่ ยวกับคุณลักษณะผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา โดย
ผู้วิจัยทาการศึกษาความมุ่งหมายของสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรี ยนของยูนิเซฟ
(Fountain, 1999) สานักงานประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (2550) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 อลิมบา (Alimba. 2010) โนวาร์ โรคาสโตร; และ
นาริ โอ้ กาลาซ (Novarro-Castro; & Nario-Galace. 2010) เพื่อนามาใช้ เป็ นกรอบการวิเคราะห์
สังเคราะห์นิยามศัพท์ชวั่ คราว และ นามาใช้ เป็ นกรอบการสร้ างแนวคาถามสาหรับการเก็บข้ อมูล
เชิงคุณภาพในการค้ นหาสภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ (what is) และ สภาพที่ควรเป็ น (what should be
) ลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่าง
สันติ
3.1.3 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานต้ นสังกัด รายงาน
การวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนที่เป็ นสนามวิจยั และ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่เป็ นสนามวิจยั เพื่อนามาวิเคราะห์สภาพการพัฒนาหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในประเทศไทย และวิเคราะห์บริ บทของสถานศึกษาโรงเรี ยนที่เป็ น
สนามวิจยั
3.2 ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) จากหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับมั ธยมศึก ษา
ตอนต้ น ของสถานศึ ก ษา แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ม (Kaufman; & et al. 1993: 7-162, Kaufman. 1997:
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144; กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2546: 76; Altschuld; & Kumar. 2010: 20-23; Altschuld; & Watkins.
2014: 14-15) ได้ แก่ 1) กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา (องค์ กรโรงเรี ยน/สถานศึกษา) คือ ผู้บริ หาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา และ ครู ผ้ ูสอน 2) กลุ่มผู้รับบริ การหลักสูตร คือ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ 3) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา (ผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากผู้สาเร็ จการศึกษา) คือ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ทังหมดเป็
้
นผู้มีสว่ นร่วมในการ
เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญ ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การมัธ ยมศึก ษา ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นพฤติ ก รรมศาสตร์ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นหลัก สูต รและการสอน
มัธยมศึกษา และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล ทาหน้ าที่ต รวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่
ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตรวจสอบความเหมาะสม และ ตรวจสอบความเป็ นไปได้ ของหลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน
4. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ ผู้วิจยั และ เครื่ องมือที่ใช้
เก็บรวบรวมข้ อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1 ผู้วิจัย เป็ นส่วนหนึ่งในเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงลึกใน
กระบวนทัศน์การวิจยั เชิงคุณภาพ (ชาย โพธิสิตา. 2554: 40-43) และผู้วิจยั มีการเตรี ยมตัว ดังนี ้
4.1.1 การเตรี ยมความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยศึกษา
แนวคิดหลักการ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และ
จรรยาบรรณของนักวิจยั เชิงคุณภาพ ในรายวิชา วจ 803 การออกแบบงานวิจยั เชิงคุณภาพชันสู
้ ง
จ านวน 3 หน่ ว ยกิ ต และ ศึก ษาค้ น คว้ า จากแหล่ง ความรู้ ต่ า งๆ รวมทัง้ ปรึ ก ษาหารื อ และขอ
คาแนะนาจากอาจารย์ผ้ คู วบคุมปริ ญญานิพนธ์และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้ าใจและมีทกั ษะในการวิจยั เชิงคุณภาพ
4.1.2 การเตรี ยมความรู้ ด้านวิชาการในสาขาที่ทาการวิจัย โดยผู้วิจัยมี
การทบทวน วรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา เป็ นระยะเวลา 2 ปี และ เข้ ารับ
การฝึ กอบรมปฏิบตั ิการการสื่อสารอย่างสันติ โดยผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารอย่างสันติบ้านใส่ใจ
4.1.3 การเตรี ยมความรู้ ด้ านการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้ น โดยประสบการณ์ ผู้ วิจัยมีประสบการณ์ตรง 1 ปี ในการเป็ นครู ผ้ ูสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น มีประสบการณ์ตรง 1 ปี ในการเป็ นเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ มีประสบการณ์ตรง 8 ปี ในการเป็ นผู้อานวยการ
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โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้ น และ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
4.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการทาความเข้ าใจคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น หรื อเรี ยกว่า คุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ภาพ
ลักษณะปั จจุบันการประพฤติตนของวัยรุ่ นผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติต้นของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ภาพ
ปั จจุบนั การออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นเนื ้อหา กิจกรรม การจัดการ
เรี ยนรู้ การวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของ
โรงเรี ยน และ แนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เนื ้อหา กิจกรรม
การจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ในระยะที่ 1 ผู้วิจยั ทาการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้ าง (Semi-structure Interview) ดังนี ้
4.2.1 การสร้ างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง (Semi-structure Interview)
สาหรั บการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้ อมูล รายบุค คล (Interviews) และการสัมภาษณ์ กลุ่มย่ อย (Focus
Group Interviews: FGI) ใช้ ทาความเข้ าใจสิ่งที่เป็ นอยู่ (what is) และค้ นหาสิ่งที่ควรเป็ น (what
should be) สาเหตุ (why) ตามมุม มองผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ในพื น้ ที่ ส นามวิ จัย เพื่ อ ท าความเข้ า ใจภาพ
ลักษณะปั จจุบันการประพฤติตนของวัยรุ่ นผู้เรี ยนระดั บมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ภาพ
ปั จจุบนั การออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นเนื ้อหา กิจกรรม การจัดการ
เรี ยนรู้ การวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูต รสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของ
โรงเรี ยน และทาความเข้ าใจเพื่อค้ นหาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น อันเป็ นคุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติที่ประสงค์ และ แนว
ทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เนื ้อหา กิจกรรม การจัดการเรี ยนรู้
การวัดและประเมิน คุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรั บ
โรงเรี ยน ตามความมุ่งหมายและคาถามการวิจยั ผู้วิจยั สร้ างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง จานวน 3
ชุด เพื่ อ ใช้ สัม ภาษณ์ ก ลุ่มผู้เ รี ย นระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น กลุ่ม ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารการศึก ษา ได้ แ ก่
ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ สู อน และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจาก
การจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ในการสร้ างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ างจัด
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วางโครงสร้ างชนิดของคาถามตามความมุ่งหมายของการวิจั ย คาถามการวิจยั และแนวคิดทฤษฎี
ที่ เ กี่ ย วข้ องในการพัฒ นาหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โดยชนิ ด ค าถาม
ประกอบด้ ว ย แนวค าถามเกริ่ น น า แนวค าถามหลัก (main questions) แนวค าถามเพื่ อ ขอ
รายละเอียดและความชัดเจน (probes) และ คาถามสรุป
4.2.2 การสร้ างแบบตรวจสอบความเหมาะสม (propriety) และ ความ
เป็ นไปได้ (feasibility) ของหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั สร้ างแบบประเมิน
1 ชุด ประกอบด้ วย
ส่ ว นที่ 1 ค าชี แ้ จง ในการขอความคิ ด เห็ น เพื่ อ ตรวจสอบความ
เหมาะสม (propriety) ความเป็ นไปได้ (feasibility) ของหลักสูตรสันติศึก ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
ส่วนที่ 2 ข้ อคาถาม จานวน 10 ข้ อคาถาม เป็ นลักษณะข้ อคาถามให้
แสดงความคิดเห็ น โดยการรายการตรวจสอบความเหมาะสม และ ความเป็ น ไปได้ ในการให้
สถานศึกษานาหลักสูตรไปปฏิบตั ิให้ บริการการศึกษา ตามเกณฑ์การให้ คะแนน 3 ระดับ คือ
+1 หมายถึง แน่ใจว่ามีความเหมาะสมความเป็ นไปได้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมความเป็ นไปได้
-1 หมายถึง ไม่มีความเหมาะสมความเป็ นไปได้
ส่วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
5.1 การตรวจสอบคุณ ภาพแบบสัม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ างส าหรั บ ใช้ สัม ภาษณ์
รายบุคคลและสัมภาษณ์กลุม่ ย่อย ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity)
ความสอดคล้ องของแนวคาถาม โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จานวน 7 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
สันติภาพ จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านพฤติกรรมศาสตร์ จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตร
และการสอน จานวน 3 คน
ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ างสาหรับใช้ สมั ภาษณ์
รายบุคคลและสัมภาษณ์กลุ่มย่อย ทาการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทัง้ 7 คน ได้ ทาการตรวจสอบ
โครงสร้ างแนวคาถามกับความมุ่งหมายของการวิจยั คาถามการวิจยั และฐานทฤษฎีที่ใช้ สร้ างข้ อ
ค าถามแต่ ล ะชนิ ด ของค าถาม ทัง้ ข้ อ ค าถามเกริ่ น น า ข้ อ ค าถามหลัก (main questions) และ
คาถามเพื่อขอรายละเอียดและความชัดเจน (probes) โดยให้ ข้อเสนอแนะ สรุปได้ ดงั นี ้
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-ให้ ทบทวนความมุ่งหมายของการวิจยั และคัดเฉพาะความมุ่งหมายการ
วิจยั ตามที่ระบุในเค้ าโครงปริญญานิพนธ์
-ให้ ร ะบุค วามมุ่ง หมายการวิ จัย และล าดับ แจกแจงค าถามหลัก และ
คาถามซักเพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจยั มีอะไรบ้ าง
-ให้ ผ้ ูวิจัยสร้ างคาถามซักจากคาตอบที่ได้ ในคาถามหลัก ในการถามซัก
ควรซักถามความคิดเห็นอย่างไรต่อสิ่งที่ปรากฏอยู่ปัจจุบนั ซักถามความรู้ สึกเป็ นอย่างไรต่อสิ่งที่
เห็น และซักถามการกระทาที่ควรทาเป็ นอย่างไร
-ควรนาคาถามเกริ่ นนาเรื่ องความหมายนามาใช้ เชื่อมโยงเป็ นคาถาม
หลักข้ อแรกเพื่อถาม การปฏิบตั ิตนที่สะท้ อนสันติ
-ควรน าแนวค าถามซัก เกี่ ยวสาเหตุส าคัญ ที่ ผ้ ูจ บหลักสูต รสัน ติ ศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นไปใช้ เป็ นคาถามหลัก เพราะเป็ น 1 ในข้ อคาถามการวิจยั
-ควรนากรอบคุณลักษณะผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษามาใช้ เป็ นคาถาม
ซัก
-ควรตัง้ เป็ น คาถามหลักแบบกว้ างว่า โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ย นรู้
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอย่างไร จากนัน้ นาคาตอบจากคาถามหลักมาตัง้
เป็ นคาถามซักเกี่ยวกับ เนื ้อหา วิธีการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล และตังค
้ าถามหลักเพื่อ
ถามสิ่งที่ควรเป็ นในการจัดหลักสูตรสันติศกึ ษาควรเป็ นอย่างไร โดยถามคาถามซักเกี่ยวกับเนื ้อหา
กิจกรรม วิธีการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลที่ควรเป็ น
-ไม่ต้องมีคาถามสรุป
-ในการสัมภาษณ์กลุม่ ครูผ้ สู อน ผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน สามารถใช้ โครงสร้ างคาถามเดียวกันกับชุดนักเรี ยน เพียงปรับสรรพนามให้
เหมาะสมกับผู้ให้ ข้อมูล
-ในการสัมภาษณ์ครูผ้ สู อนควรเพิ่มคาถามหลัก “ท่านมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
หลักสูตรสันติศกึ ษาหรื อไม่ อย่างไร” และ“ท่านออกแบบจัดการเรี ยนรู้ หลักสูตรสันติศกึ ษาอย่างไร”
ในส่ว นค าถามซัก ควรซัก ถามเกี่ ย วกับ เนื อ้ หา กิ จ กรรม วิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู้ และการวัด และ
ประเมิ น ผลที่ จัด ท าอยู่ใ นปั จ จุบัน จากนัน้ ตัง้ ค าถามหลัก “ท่ า นคิ ด ว่ า หลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาที่
เหมาะสมกับผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นควรมีลกั ษณะอย่างไร” “ท่านคิดว่าควรออกแบบ
หลักสูตรสันติศึกษาอย่างไรเพื่อให้ บรรลุคณ
ุ ลักษณะที่จาเป็ นของหลักสูตรฯ” ตามด้ วยคาถามซัก
เกี่ยวกับเนื ้อหา กิจกรรม วิธีการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
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-ในการสัม ภาษณ์ ผ้ ูป กครอง และ ผู้แ ทนชุม ชน อาจเพิ่ ม ข้ อ ค าถามที่
เกี่ยวข้ องกับบริบทชุมชน
-ในข้ อคาถามซักไม่จาเป็ นต้ องจาแนกลักษณะพฤติกรรมเป็ นรายปี
ผู้วิจัยทาการปรับปรุ งโครงสร้ างแนวคาถามกับความมุ่งหมายของการวิจัย
คาถามการวิจัย และฐานทฤษฎีที่ใช้ สร้ างข้ อคาถามแต่ละชนิดของคาถาม ทังข้
้ อคาถามเกริ่ นนา
ข้ อคาถามหลัก (main questions) และ คาถามเพื่อขอรายละเอียดและความชัดเจน (probes) และ
นาไปทดลองสัมภาษณ์ โดยประสานขอความอนุเคราะห์เพื่อผู้วิจยั ได้ ทดลองทาการสัมภาษณ์ โดย
ทางโรงเรี ยนทดลองช่วยประสานความร่ วมมือนัดหมาย กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
จานวน 3 คน รองผู้อานวยการโรงเรี ยนทดลอง จานวน 1 คน ผู้ปกครอง จานวน 1 คน และ ผู้แทน
ชุมชน 4 คน จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทดลองทาการสัมภาษณ์ และ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทาการทดลอง
สัมภาษณ์ หากพบข้ อขัดข้ องผู้วิจัยได้ นามาทาการปรึ กษากับคณะกรรมการที่ปรึ กษาทันที และ
ภายหลังการทดลองสัมภาษณ์ในแต่ละครัง้ ผู้วิจัยจะทาการปรับแนวทางวิธีการและแนวคาถาม
สัมภาษณ์ จนกระทัง่ ได้ แนวทางวิธีการนาเสนอและแนวคาถามสัมภาษณ์ที่ทาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลบอกสิง่
ที่ร้ ูตรงตามความมุ่งหมายของการวิจยั
5.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบความเหมาะสม (propriety) ความ
เป็ นไปได้ (feasibility) ของหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จานวน 5 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านสันติภาพ จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร จานวน 2 คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านพฤติกรรม
ศาสตร์ จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ได้พิจารณาตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล ความครอบคลุม
ของข้อคำถามที่ถาม และทำการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์
การตรวจสอบความเหมาะสม (propriety) ความเป็นไปได้ (feasibility) ของหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ คือ
+1 หมายถึ ง แน่ ใ จว่ า ข้ อ ค าถามมี ค วามสอดคล้ อ งครอบคลุ ม ตรง เนื อ้ หา
วัตถุประสงค์การตรวจสอบความเหมาะสม (propriety) ความเป็ นไปได้ (feasibility) ของหลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
0 หมายถึ ง ไม่ แ น่ ใ จว่ า ข้ อ ค าถามมี ค วามสอดคล้ อ งครอบคลุม ตรง เนื อ้ หา
วัตถุประสงค์การตรวจสอบความเหมาะสม (propriety) ความเป็ นไปได้ (feasibility) ของหลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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-1 หมายถึ ง เห็ น ว่ า ข้ อ ค าถามไม่ มี ค วามสอดคล้ อ งครอบคลุ ม ตรงเนื อ้ หา
วัตถุประสงค์การตรวจสอบความเหมาะสม (propriety) ความเป็ นไปได้ (feasibility) ของหลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามและวัตถุประสงค์
(Item-Object Congruence Index: IOC) ได้ ค่ า IOC ระหว่ า ง 0.8-1.00 และในส่ ว นผลการ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) ผู้ วิ จั ย ท าการปรั บ ปรุ ง ข้ อค าถามตามที่
ผู้เชี่ ย วชาญให้ ข้อเสนอแนะ โดยสรุ ป คือ ให้ แยกเป็ น ข้ อคาถามและเกณฑ์ เฉพาะสาหรั บการ
ตรวจสอบความเหมาะสม (propriety) และแยกเป็ น ข้ อ ค าถามและเกณฑ์ เ ฉพาะส าหรั บ การ
ตรวจสอบความเป็ น ไปได้ (feasibility) ผู้วิ จัย ท าการปรั บ ปรุ ง แยกเป็ น แบบตรวจสอบความ
เหมาะสม (propriety) แบบตรวจสอบความเป็ นไปได้ (feasibility) ออกจากกันเป็ นคนละฉบับ
ตามข้ อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ โดยเพิ่มเกณฑ์การแปลผลระดับความเป็ นไปได้ ของหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังนี ้
เกณฑ์ ก ารแปลผลระดับ ความเป็ น ไปได้ ข องหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
0.90 ถึง 1.00 หมายถึง เป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ
0.80 ถึง 0.89 หมายถึง เป็ นไปได้ อย่างมาก
0.60 ถึง 0.79 หมายถึง เป็ นไปได้ ค่อนข้ างมาก
0.10 ถึง 0.59 หมายถึง เกือบเป็ นไปไม่ได้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเป็ นไปไม่ได้
-0.10 ถึง -0.59 หมายถึง เกือบเป็ นไปได้
-0.60 ถึง -0.79 หมายถึง เป็ นไปไม่ได้ ค่อนข้ างมาก
-0.80 ถึง -0.89 หมายถึง เป็ นไปไม่ได้ อย่างมาก
-0.90 ถึง -1.00 หมายถึง เป็ นไปไม่ได้ อย่างมากที่สดุ
จากนัน้ นาเสนอแบบตรวจสอบให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาแบบ
ตรวจสอบความเหมาะสม (propriety) และ แบบตรวจสอบความเป็ น ไปได้ (feasibility) ฉบับ
ปรับปรุงอีกครัง้ ก่อนนาไปใช้
6. ผู้ให้ ข้อมูล (Informants)
6.1 ผู้ ให้ ข้ อมู ล โดยการสั ม ภาษณ์ ร ายบุ ค คล ประกอบด้ วย 3 กลุ่ ม มี ก าร
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
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6.1.1 กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา ประกอบด้ วย ผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หาร
สถานศึกษา และ ครูผ้ สู อน ดังนี ้
ก. ผู้บริ หารการศึกษา ผู้วิจัยกาหนดผู้ให้ ข้อมูลโดยใช้ วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ให้ ข้อมูล จานวน 4 คน คือ ศึกษาธิ การจังหวัด ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื ้นที่การมัธยมศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การประถมศึกษาจังหวัด และ
ศึกษานิเทศก์
ข. ผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้วิจยั กาหนดผู้ให้ ข้อมูลโดยใช้ วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ ให้ ข้ อมู ล จ านวน 5 คน คื อ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น รอง
ผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายกิจการนักเรี ยน รองผู้อานวยการ
โรงเรี ยนฝ่ ายบริหารทัว่ ไป และ รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายงบประมาณ
ค. ครูผ้ สู อน ผู้วิจยั กาหนดผู้ให้ ข้อมูลโดยวิธีเลือกแบบแนะนา (Snowball
sampling) ครูผ้ สู อนที่มีประสบการณ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และมีประสบการณ์สอนมากกว่า
1 ปี ผู้วิจยั ทาการสัมภาษณ์จนกระทัง่ ข้ อมูลอิ่มตัว
6.1.2 กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ผู้วิจัยกาหนดผู้ให้ ข้อมูล
โดยวิธีเลือกแบบแนะนา (Snowball sampling) ได้ แก่ ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน ผู้วิจัยทาการ
สัมภาษณ์จนกระทัง่ ข้ อมูลอิ่มตัว
6.2 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล โดยการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ย่ อ ย ผู้ วิ จัย ก าหนดผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล ในการ
สัมภาษณ์กลุม่ ย่อย (Focus Group Interviews: FGI) (ชาย โพธิสิตา, 2554: 196-197) โดยวิธีการ
เลื อ กแบบแนะน า (Snowball sampling) ในกลุ่ม ผู้เ รี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น เนื่ อ งด้ ว ย
ต้ องการให้ ผ้ ูเรี ยนได้ บอกเล่ามุมมองตามวัย แสดงวิธีคิดความเชื่อ พฤติกรรมตามธรรมชาติที่
เป็ นอยู่อย่างแท้ จริ ง โดยปราศจากการซักซ้ อมเตรี ยมการ หรื อการเข้ าแทรกแซงมุมมองวิธีคิดความ
เชื่อของผู้เรี ยน หรื อการเลือกเฟ้นผู้เรี ยนจากมุมมองของครู ผ้ สู อนหรื อผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้วิจยั
ทาการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นจนกระทัง่ ข้ อมูลอิ่มตัว
6.3 ผู้เข้ าร่ วมวิจัยกลุ่มสมมตินัย เพื่อแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการประเมินความ
ต้ องการจาเป็ น (Forming the Needs Assessment Committee: NAC) โดยใช้ เทคนิคกลุ่มสมมติ
นัย (Nominal Group Technique) (สุวิมล ว่องวาณิช . 2558: 353-357) ผู้วิจัยกาหนดผู้ให้ ข้อมูล
โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาที่เป็ น
สนามวิ จัย คัด เลื อ กตัว แทนผู้รั บ ประโยชน์ รวมจ านวนทัง้ สิ น้ 10 คน ประกอบด้ ว ย 1) กลุ่ม ผู้
ให้ บริ ก ารการศึกษา จานวน 5 คน ได้ แ ก่ รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ รองผู้อานวย
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โรงเรี ยนฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้แทนครู ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา จานวน 5 คน ได้ แก่
ผู้แทนชุมชนฝ่ ายสงฆ์ ผู้แทนชุมชนฝ่ ายคริ สตจั กร ผู้แทนชุมชนฝ่ ายอิสลาม ฝ่ ายละ 1 คน และ
ผู้ แทนผู้ ปกครอง จ านวน 2 คน โดยคณะกรรมการประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (Needs
Assessment Committee: NAC) บทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
-วิเคราะห์และออกความเห็นสาหรับประเมินคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
-วิ เคราะห์ และออกความเห็นสาหรั บประเมินปั จจัยสาหตุแห่ง ปั ญหาการ
ประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสูค่ วามไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม
-วิ เ คราะห์ แ ละออกความเห็ น ส าหรั บ อรรถประโยชน์ - พหุลัก ษณ์ ใ นการ
ออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
7. การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
ผู้วิจยั มีการพิทกั ษ์ สิทธิของผู้ให้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้
7.1 ระยะก่อนการวิจยั ผู้วิจยั เสนอเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์และเครื่ องมือวิจยั
ที่ใช้ ในการเก็บ รวบรวมข้ อมูลต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทาใน
มนุษย์ สถาบันยุทธศาสตร์ ทางปั ญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อพิจารณาและ
ได้ รับพิจารณาเห็นสมควรให้ ดาเนินการวิจัย ตามเอกสารใบรับรองจริ ยธรรมการวิจัยหมายเลข
รับรอง SWUEC/E-336/2560
7.2 ระยะด าเนิ น การวิ จัย ผู้ วิ จัย พิ ทัก ษ์ สิ ท ธิ ข องผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ตัง้ แต่ เ ริ่ ม ต้ น
กระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูลจนกระทัง่ นาเสนอผลการวิจยั โดยผู้วิจยั ปฏิบตั ิ ดังนี ้
7.2.1 ผู้วิจยั แนะนาตัวกับผู้ให้ ข้อมูลแต่ละรายและแสดงบัตรว่าเป็ นนิสิต
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และขอ
อนุญ าตสัม ภาษณ์ เ พื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ส าหรั บ การวิ จัย พัฒ นาหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
7.2.2 ผู้วิจยั อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ขันตอนต่
้
างๆ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล อธิ บายให้ ท ราบถึ ง ลักษณะการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก สถานที่ ที่ จะใช้ ในการ
สัมภาษณ์ และ เวลาที่จะใช้ ในการสัมภาษณ์
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7.2.3 ผู้วิจยั ทาการสอบถามความสมัครใจของผู้ให้ ข้อมูลก่อนเก็บข้ อมูล
ขออนุญาตบันทึกเสียง บันทึกภาพจากผู้ให้ ข้อมูลทุกครัง้ เปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ให้ ข้อมูลมีอิสระในการ
ให้ ข้อมูล และมีสิทธิตอบหรื อไม่ตอบคาถามในประเด็นที่ไม่ต้องการเปิ ดเผย
7.2.4 ผู้วิจยั แจ้ งผู้ให้ ข้อมูลทราบการเก็บข้ อมูลที่ได้ ไว้ ในที่ปลอดภัย และ
ไม่ เ ปิ ด เผยแก่ ผ้ ูอื่ น หากไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมหรื อ ได้ รั บ อนุญ าตจากผู้ใ ห้ ข้ อ มูล รวมทัง้ ผู้วิ จัย
นาเสนอข้ อมูลที่ได้ อย่างตรงไปตรงมาตามข้ อค้ นพบที่ได้ จากการศึกษา และใช้ นามสมมติในการ
กล่าวถึงผู้ให้ ข้อมูลแทนการใช้ ชื่อนามสกุลจริ ง รวมทัง้ ผู้วิจัยได้ เก็บรักษาข้ อมูลไว้ ในสถานที่ที่มี
ความปลอดภัย ซึ่งบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ เป็ นระยะเวลา 1 ปี แล้ วจึงทาลาย
ข้ อมูล
8. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
8.1 การเข้ าสู่สนามวิจัย ผู้วิจัยเข้ าสู่สนามวิจัยครัง้ แรกวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.
2560 เพื่อทาความรู้ จกั และขออนุญาตด้ วยวาจากับผู้อานวยการโรงเรี ยน ต่อมาในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2560 ผู้วิจยั ส่งหนังสือในนามผู้วิจยั ไปยังผู้อานวยการโรงเรี ยน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ขอใช้ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาจังหวัดแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง เป็ นสนามวิจัยในการพัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนพื ้นฐานการมีส่วนร่ วมของผู้รับประโยชน์ โดย
ในช่ ว งต้ น เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2560 ผู้ วิ จั ย ได้ เ ข้ า ไปติ ด ตามผลจากการส่ ง หนัง สื อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการขอใช้ โรงเรี ยนเป็ นสนามวิจัยฯ และได้ รับทราบการอนุญาตให้ ใช้ โรงเรี ยนเป็ น
สนามวิจยั ฯ โดยผู้อานวยการโรงเรี ยนได้ อนุญาต และมอบหมายให้ รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ยน หัวหน้ างานฝ่ ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นผู้ดแู ลให้ ความอนุเคราะห์แก่ผ้ วู ิจยั
ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในสนามวิจัยนี ้ และเป็ นฐานการประสานงานหลักตลอดการศึกษาสาหรับ
ผู้วิจยั จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ นาหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จานวน 2 ฉบับ นาส่งเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึก ษา ในการขอใช้ โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ประจ าจัง หวัด แห่ ง หนึ่ง ในเขตภาคกลางส าหรั บ เป็ น สนามวิจัย และ เพื่ อ ขอความอนุเ คราะห์
ผู้อานวยการโรงเรี ยนอย่างเป็ นทางการ จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ชี ้แจงวัตถุประสงค์และขันตอนที
้
่ผ้ วู ิจยั ต้ อง
ดาเนินการในสนามวิจยั ให้ ผ้ อู านวยการโรงเรี ยน และรองผู้อานวยการโรงเรี ยนรับทราบและซักถาม
ทาความเข้ าใจให้ ตรงกัน และทาการขออนุญาตเก็บข้ อมูลและประสานงานอีกครัง้ ภายหลังจาก
ได้ รับใบรับรองจริ ยธรรมการวิจยั โดยผู้วิจยั ใช้ ช่วงเวลานี ้ในการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานของโรงเรี ยน
เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและนัดหมายการเก็บข้ อมูลขันต่
้ อไป รองผู้อานวย
โรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการได้ ให้ ความอนเคราะห์ จัดพื ้นที่เป็ นห้ องประจาในส่วนงานวิชาการสาหรับให้
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ผู้วิจยั ได้ ใช้ เป็ นที่เตรี ยมการขณะอยู่ในสนามวิจยั ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีโอกาสได้ ใกล้ ชิดกับหัวหน้ าสายงาน
ต่ า งๆ ผู้เ รี ย น ครู ผ้ ูส อน และบุค ลาการทางการศึ ก ษา ท าให้ ผ้ ูวิ จัย มี โ อกาสได้ ส นทนากับ รอง
ผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ างานฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ างานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา หัวหน้ างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นายทะเบียนนักเรี ยน และ เจ้ าหน้ าที่งาน
ทะเบียนนักเรี ยน เกี่ยวกับสภาพการให้ บริการการศึกษา การจัดการเรี ยนรู้ การปลูกฝังคุณลักษณะ
ผู้เรี ยน การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนสมประสงค์ การประเมินผลการใช้ หลักสูตร
สถานศึกษา ผู้วิจยั ได้ มีโอกาสเข้ าร่ วมสังเกตการณ์บรรยากาศภายในโรงเรี ยน การดาเนินกิจกรรม
ประจาวันตั ้งแต่เช้ าตรู่จนกระทัง่ หลังเลิกเรี ยน การประชุมสัมมนาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ใน
หัวข้ อ “การเตรี ยมการปรับปรุงมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี ้วัดกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง พุ ท ธศัก ราช 2560)” และ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม วัน ที่ 5-6 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการ
ประชุมสัมมนาการสรุ ปประเมินผลการดาเนินงานประจาปี การศึกษา 2560 ผู้วิจัยได้ บันทึกสิ่ง
เหล่านีไ้ ว้ สาหรับนามาประกอบการพิจารณากาหนดทางเลือกการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน ข้ อเสนอในการนาผลการวิจัยไปสู่การปฏิ บัติ และ ใช้
ประกอบกับข้ อมูลส่วนอื่น
8.2 การมีสว่ นร่วมระหว่างสถานศึกษาและผู้รับประโยชน์
การสร้ างสัมพันธภาพกับสถานศึกษาและผู้รับประโยชน์ ผู้วิจยั ทาการแนะนา
ตัว สร้ างสัมพันธภาพกับผู้ให้ ข้อมูลกลุ่มสมมตินยั เป็ นรายบุคคล ในการนี ้ผู้อานวยการโรงเรี ยนได้
ทาการออกประกาศแต่งตั ้งเป็ นคณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ นในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน และออกหนังสือเชิญประชุมผู้เข้ าร่ วม
วิจัยกลุ่มสมมตินัยทัง้ 10 คน โดยผู้วิจัยเป็ นผู้นาหนังสือเชิญประชุมจัดส่งให้ กับคณะกรรมการ
ประเมินความต้ องการจาเป็ น ด้ วยตนเองเพื่อที่จะได้ มีโอกาสสร้ างสัมพันธภาพและให้ ความสาคัญ
กับผู้ให้ ข้อมูลกลุม่ สมมตินยั การเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น จัดขึ ้นใน
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีรองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการเป็ นประธานการประชุม
คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น ชี ้แจงความเป็ นมาตามที่ผ้ วู ิจยั ได้ ขอความอนุเคราะห์
ใช้ โรงเรี ยนเป็ นสนามวิจัย จากนัน้ ผู้วิจัยแนะนาตนเองอย่างเป็ นทางการต่อที่ประชุม และชีแ้ จง
ความเป็ นมาของสันติศึกษา สภาวการณ์ในโลกปั จจุบนั สภาวการณ์สงั คมไทย ความสาคัญของ
การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ความมุ่งหมาย
ในการวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ นใน
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กระบวนการวิ จัย และ พัฒนาหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรั บโรงเรี ยน
ความสาคัญและบทบาทหน้ าที่ของกรรมการที่เป็ นตัวแทนแต่ล ะภาคส่วนในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยนครัง้ นี ้ ตลอดจนแบบแผนวิธีการ
ประสานงานกับคณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น จากนันประธานในการประชุ
้
มได้ เปิ ด
ให้ กรรมการได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามข้ อสงสัยเป็ นที่ชัดเจนแล้ วจึงได้ ทาการปิ ดประชุม
ต่อมาเมื่อผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์เนื ้อหาจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลชุมชนท้ องถิ่นในบริ บทสนามวิจยั
แล้ ว จึงได้ ทาการประสานกับฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยน เพื่อให้ ออกหนังสือเรี ยนเชิญคณะกรรมการ
ประเมินความต้ องการจาเป็ นมาร่ วมกันวิเคราะห์ ประเมินจัดลาดับความสาคัญ เพื่อกาหนด
คุ ณ ลั ก ษณะที่ จ าเป็ นของผู้ ส าเร็ จ หลั ก สู ต รสัน ติ ศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น อั น เป็ น
คุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ปั จจัยเสี่ยงแห่งการเป็ นสาเหตุปัญหาอันนาไปสู่
ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างไม่สงบ และ อรรถประโยชน์-พหุลกั ษณ์
8.3 การสัมภาษณ์รายบุคคล
ผู้วิจยั ทาการสัมภาษณ์รายบุคคล ในลักษณะที่ทงผู
ั ้ ้ สมั ภาษณ์และผู้ให้ ข้อมูล
แลกเปลี่ยนคาถามคาตอบต่อรองซึ่งกันและกัน เพื่อร่ วมสร้ างข้ อมูลความหมายขึน้ มา (Active
Interview) (ชาย โพธิสิตา. 2554: 246-247) ผู้สมั ภาษณ์จะทาการเขียนประโยคและคาหลัก พร้ อม
กับวาดแผนผังคาบอกเล่าการอธิบายประเด็นคาตอบลงบนแผ่นกระดาษ เพื่อผู้สมั ภาษณ์และผู้ให้
ข้ อมูลเห็นภาพและข้ อความประเด็นที่กาลังร่ วมกันสร้ างความหมายในทุกคาถาม เป็ นการช่วยให้
การทาความเข้ าใจการให้ ความหมายในคาอธิ บายตรงกัน และร่ วมกันทบทวนความเข้ าใจใน
คาอธิบายของผู้ให้ ข้อมูลเป็ นระยะจนกระทัง่ ปิ ดการสัมภาษณ์ สาหรับการทาบันทึกเสียงระหว่าง
การสัมภาษณ์ผ้ วู ิจยั ทาการของอนุญาตผู้ให้ ข้อมูลทุกคนก่อนทาการบันทึกอัดเสียงทุกครัง้ โดยการ
ดาเนินการสัมภาษณ์ นีผ้ ้ ูวิจัยเริ่ มจากผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ครู ผ้ ูสอน ผู้บริ หารการศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีกระบวนการ ดังนี ้
8.3.1 การสัมภาษณ์ผ้ แู ทนชุมชนและผู้ปกครอง ผู้วิจยั ไปพบผู้ให้ ข้อมูลตาม
วัน เวลาที่นดั หมายไว้ พูดคุยทักทายให้ ความสาคัญกับความเป็ นไปของผู้ให้ ข้อมูล เพื่อให้ ร้ ู สึกมี
อิสระในการให้ ข้อมูล เกิดความไว้ วางใจ ผู้วิจัยชีแ้ จงบอกเล่าและทบทวนจุดหมายที่จะทาการ
พูดคุยสัมภาษณ์ บอกกล่ าวผู้ให้ ข้อมูลทบทวนการตัดสินใจในการบอกเล่าข้ อมูลกับผู้วิจัย ผู้ให้
ข้ อมูลสามารถพูดซักถามกับผู้วิจยั ให้ สิ ้นข้ อสงสัยของตนได้ ตลอดเวลา และ ผู้วิจัยเริ่ มคาถามใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเมื่อผู้ให้ ข้อมูลตัดสินใจที่จะให้ ข้อมูลด้ วยความสมัครใจ เป็ นไปตามแนว
ทางการพิทกั ษ์ สิทธิผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั
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8.3.2 การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารการศึกษา ผู้วิจยั ไปพบผู้บริ หารการศึกษา ตาม
วัน เวลาที่นดั หมายไว้ พูดคุยทักทาย แนะนาตัวผู้วิจยั อีกครัง้ ผู้วิจยั ชี ้แจงและทบทวนวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ให้ โอกาสผู้บริหารการศึกษา ซักถามข้ อสงสัยเพิ่มเติมจนมีความกระจ่างและมีเวลาใน
การทบทวนตัดสินใจที่จะให้ ความร่ วมมือในการบอกเล่าข้ อมูลด้ วยความสมัครใจอีกครัง้ ตาม
แนวทางการพิทักษ์ สิทธิ ผ้ ูเข้ าร่ วมวิจัย ผู้วิจัยเริ่ มคาถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเมื่อผู้บริ หาร
การศึกษาตัดสินใจที่จะให้ ข้อมูล ในการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารการศึกษานี ้มีผ้ บู ริ หารการศึกษาจานวน
หนึง่ คนที่ผ้ วู ิจยั ทาการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ใช้ เวลาในการสัมภาษณ์ 1 ชัว่ โมง
8.3.3 การสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หารสถานศึกษาและครู ผ้ ูสอน ผู้วิจัยใช้ ช่วงเวลา
นับ ตัง้ แต่ เ ริ่ ม เข้ า สู่ส นามวิ จัย 2 สัป ดาห์ แ รก ในการท าความคุ้น เคยพบปะทัก ทายผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผ้ ูสอนทุกวัน ต่อมาผู้วิจยั ทาการขออนุญาตนัดหมายช่วงวันเวลาสถานที่ในการ
สัม ภาษณ์ กับ ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาทัง้ 5 คน ในส่ว นการขออนุญ าตนัด หมายครู ผ้ ูส อน ผู้วิ จัย
ประสานรองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการกาหนดครูผ้ สู อนและนัดหมายช่วงเวลา สถานที่ใน
การสัมภาษณ์ จากนันผู
้ ้ วิจัยไปพบผู้ให้ ข้อมูลตามวัน เวลาที่นดั หมายไว้ พูดคุยทักทาย แนะนาตัว
พร้ อมทบทวนความเข้ าใจในจุดมุ่งหมายที่ผ้ ูวิจัยกาลังจะทาการสัมภาษณ์ และบอกกล่าวขอ
อนุญาตในการปฏิบตั ิกระบวนการสัมภาษณ์ และขอความสมัครใจในการให้ สมั ภาษณ์จากผู้ให้
ข้ อมูลก่อนเริ่มทาการสัมภาษณ์ทกุ ครัง้ ตามแนวทางการพิทกั ษ์ สิทธิผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั
8.4 การสัมภาษณ์กลุม่ ย่อย (Focus Group Interviews: FGI)
ผู้วิจยั ดาเนินการทาการสัมภาษณ์กลุม่ ย่อย (Focus Group Interviews: FGI)
(ชาย โพธิสิตา. 2554: 196-197) กับผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นจนกระทัง่ ข้ อมูลอิ่มตัว รวม
ทังสิ
้ ้นจานวน 3 กลุ่มๆ ละ 4-5 คน โดยใช้ เทคนิคการเขียนตอบอย่างอิสระ (free listing) บรรยาย
คาตอบภาพความคิดและสิ่งที่อยู่ในใจลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆ ที่ผ้ วู ิจยั เตรี ยมไว้ ภายหลังจากที่
แต่ละคนเขียนคาตอบของตนเสร็ จแล้ วจะนากระดาษมาติดไว้ บนแผ่นกระดานขนาดเอสี่ที่ผ้ วู ิจยั
เตรี ยมไว้ จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ เชิญชวนให้ สมาชิกกลุ่มย่อยร่ วมกันสังเกตข้ อความที่แต่ ละคนนามาติด
บนแผ่นกระดาน และผู้วิจยั ใช้ คาถามซักให้ สมาชิกกลุม่ สมาชิกอภิปรายโต้ ตอบกันเองในประเด็นที่
ผู้วิจยั ถาม ซึง่ แต่ละคนสามารถเสนอคาตอบตามแนวคิดของตนเองที่แตกต่างไปจากคนอื่นตอบได้
อย่างอิสระ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ใช้ 2 ช่วงเวลาทาการสัมภาษณ์ผ้ เู รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น คือ ช่วงเช้ า
ก่อนเคารพธงชาติ และช่วงเย็นหลังเลิกเรี ยน ช่วงเวลาที่ผ้ ูวิจัยใช้ ในเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการ
สัมภาษณ์รายบุคคล และสัมภาษณ์กลุม่ ย่อย เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ผู้วิจยั ทาการจัดเก็บข้ อมูล
โดยการบันทึกเสียง
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8.5 การสังเกต (Observation) ในขณะที่ผ้ ูวิจัยและผู้ให้ ข้อมูลได้ พบปะสนทนา
และทาการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั จะทาการสังเกตอากัปกิริยาตลอดกระทัง่ บริ บทแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ให้ ข้อมูล เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตมาสนับสนุนกับคาบอกเล่าของผู้ให้ ข้อมูล รวมทังน
้ า
ข้ อมูลมาประกอบการตรวจสอบความน่าเชื่อถือในงานวิจยั (ชาย โพธิสิตา. 2554: 289-290)
8.6 การจดบันทึก
8.6.1 การบัน ทึกแผนการทางาน ผู้วิจัยใช้ สมุดบันทึกปกแข็งและแอฟพลิ
แคชัน่ ซุปเปอร์ โน้ ตบนโทรศัพท์มือถือในการจดบันทึกแผนการนัดหมาย รายชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ วัน
เวลา สถานที่
8.6.2 การบันทึกย่อ ผู้วิจยั ทาการบันทึกวลีและคาสาคัญ และสิ่งที่สงั เกตเห็น
ในในขณะทาการสัมภาษณ์ เพื่อช่วยเตือนความจา
8.6.3 การบัน ทึ ก ประจ าวัน ผู้ วิ จั ย ท าบัน ทึ ก ประจ าวัน และจั ด เก็ บ ไว้ ใ น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว เพื่อทบทวนเรื่ องราวเหตุการณ์ สถานที่ ผู้คน กิจกรรม ความรู้ สึก
ของผู้วิจยั ที่ได้ พบได้ ทาในแต่ละวันผู้วิจยั ทาอะไร อย่างไร เพราะอะไร
ระยะที่ 2 (Phase II: Need Assessment) วิเคราะห์ และจัดลาดับความสาคัญคุณลักษณะที่
จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การประพฤติต้นของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และแนวทางการออกแบบหลักสูตร
สันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรียน
การวิจัยระยะนีม้ ีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญ
คุณลักษณะจาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (needs identify)
2) เพื่อวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญปั จจัยสาหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสูค่ วามไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม (needs analysis) และ 3) เพื่อ
วิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญแนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน (needs solution) มีการดาเนินงานดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื ้อหา ใน 4 ขันตอน
้
ตามลาดับ (Atkinson. 2002: 2-9) คือ
1.1.1 ผู้วิจยั ทาการถอดความจากเครื่ องบันทึกเสียงการสัมภาษณ์พิมพ์แบบ
คาต่อคา และอ่านทาความเข้ าใจข้ อมูลทังหมดโดยภาพรวม
้
จัดระเบียบข้ อมูลเบื ้องต้ นที่สมั พันธ์
กับฐานทฤษฎีโดยจัดทารหัสทางเลือก (code book)
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1.1.2 ผู้วิจยั วิเคราะห์ตีความข้ อมูล จับกลุ่มคา ข้ อความ หรื อประโยคสาคัญ
ที่เป็ นข้ อมูลเดียวกัน และเกี่ยวข้ องกับคาถามการวิจยั ที่ต้องการศึกษาให้ มากที่ สดุ รวมทังจะต้
้ อง
รวบรวมข้ อมูลที่นอกเหนือจากคาพูด เช่น กิริยา สีหน้ า จังหวะการพูด น ้าเสียงของผู้ให้ ข้อมูล เป็ น
ต้ น สร้ างรหัสโดยกาหนดความหมายรหัสสอดคล้ องกับข้ อมูลและอธิบายเหตุผล
1.1.3 วิ เ คราะห์ ร หั ส ที่ ส ร้ างขึ น้ กั บ รายงานข้ อมู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมมาจาก
แหล่งข้ อมูลหลายแหล่ง สร้ างเป็ นข้ อสรุปย่อย
1.1.4 วิเคราะห์ข้อสรุปย่อย สรุปความคิดเกี่ยวกับรหัสและความสัมพันธ์ของ
รหัสต่างๆ ไว้ ด้วยกันตามลาดับ จากนันสั
้ งเคราะห์ข้อสรุ ปย่อยไปสู่ข้อสรุ ปรวม สร้ างบทสรุ ปและ
ยืนยันผลสรุปกลับไปที่ข้อมูลเบื ้องต้ น
2. การจัดลาดับความสาคัญคุณลักษณะที่ จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยวิธีการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญด้ วยการ์ ด (Card Sort) (สุวิมล
ว่องวาณิช. 2558: 272-274) มีการดาเนินการ ดังนี ้
2.1 ผู้วิ จัย ท าการจัด เอกสารผลการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์
ผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ ูสอน ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้ปกครอง
และ ผู้แทนชุมชน ในส่วนข้ อค้ นพบคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น อันเป็ นคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ เอกสารแบบประเมิน
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นตารางระบุ
คุณ ลัก ษณะการอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่างสัน ติ และมี ช่ อ งว่า งสาหรั บเติ มคะแนน ข้ อ ค้ น พบภาพ
ลักษณะปั จจุบันการประพฤติตนของวัยรุ่ นผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ ข้ อค้ นพบการให้ ค วามหมายของสันติในชุมชน ผู้วิจัยทาการนาส่งให้
คณะกรรมการประเมินความต้ องจาเป็ น ทัง้ 10 คน ได้ ศกึ ษาล่วงหน้ า 15 วัน ก่อนเข้ าร่วมพิจารณา
วิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้ องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยน
2.2 ผู้วิจยั นาข้ อค้ นพบคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น อันเป็ นคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมิน ความต้ องการจาเป็ น ทัง้ 10 คน และเปิ ดให้ กรรมการซักถามข้ อสงสัยก่อนการชี แ้ จง
รายละเอียดการวิเคราะห์ขนต่
ั ้ อไป
2.3 ผู้วิจัยชีแ้ จงคณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น ในการทาความ
เข้ า ใจวิ ธี ก ารพิ จ ารณาจัด ล าดับ คุณ ลัก ษณะที่ จ าเป็ น ของผู้ส าเร็ จ หลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น โดยผู้วิจัยจัดเตรี ยมชุดการ์ ดเท่าจานวนกรรมการ การ์ ด 1 ชุด มี 9 ใบ บน
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การ์ ดเขียนคุณลักษณะของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จากนัน้ มอบ
การ์ ดให้ กบั กรรมการทุกท่าน และชี ้แจ้ งให้ กรรมการทาการแยกการ์ ดออกเป็ นกองๆ ตามกลุม่ ของ
ข้ อความที่คิดว่ามีความสาคัญอยู่ในกองเดียวกัน สามารถจัดเป็ นกี่กองก็ได้ แต่ไม่เกิน 5 กอง พร้ อม
เขียนระบุระดับความสาคัญในการ์ ดแต่ละใบ จากนันจึ
้ งค่อยคัดลอกเลขที่ที่ตนเขียนไว้ บนการ์ ดแต่
ละไป นาไปเขียนลงในตารางเอกสารแบบประเมินคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นดังที่ผ้ วู ิจยั เตรี ยมไว้ และกรรมการทุกคนจัดส่งคืนชุดการ์ ดให้ กบั
ผู้วิจัย จากนัน้ ผู้วิจัยนาผลการจัดเรี ยงการ์ ดของกรรมการทุกคนมาทาการแจกแจงความถี่ของ
คะแนนการ์ ดแต่ละใบ และคานวณหาค่ามัธยฐานสรุ ปคะแนนเป็ นภาพรวมนาเสนอเป็ นผลการ
ประเมินคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เรี ยงลาดับ
ความสาคัญจากมากไปหาน้ อย
3. การวิเคราะห์ปัจจัยสาหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น อัน น าไปสู่ค วามไม่ ส งบในการอยู่ร่ ว มในสัง คม (needs analysis) โดยใช้ เ ทคนิ ค การ
วิเคราะห์ ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA) (สุวิมล ว่องวาณิ ช . 2558: 313333) มีการดาเนินการ ดังนี ้
3.1 ผู้วิ จัย ท าการจัด เอกสารผลการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์
ผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ ูสอน ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้ปกครอง
และ ผู้แทนชุมชน ในส่วนข้ อค้ นพบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่ เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด นาข้ อค้ นพบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ทาการ
เขียนร่ างแผนภาพปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่ความไม่
สงบในสังคม แบบประเมินปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่
ความไม่สงบในสังคม และ เอกสารประกอบสาหรับอธิ บายรายละเอียดสัญลักษณ์ ที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์แผนภาพต้ นไม้ แห่งความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA) นาส่งให้ คณะกรรมการ
ประเมิน ความต้ องจาเป็ น ทัง้ 10 คน เพื่ อท าการศึกษาล่วงหน้ า 15 วัน ก่อนเข้ าร่ วมพิจารณา
วิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้ องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยน
3.2 ผู้วิ จัย ท าการน าเสนอร่ า งแผนภาพต้ น ไม้ แ ห่ ง ความล้ ม เหลว (Fault Tree
Analysis: FTA) ปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่ความไม่
สงบในสังคม โดยฉายแผนภาพฯ บนจอภาพที่คณะกรรมการประเมินความต้ องจาเป็ นสามารถ
มองเห็นภาพ ใช้ ข้อค้ นพบภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของวัยรุ่นผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
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ตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่น ต่างจังหวัด และ ข้ อค้ นพบการให้ ความหมายของสันติในชุมชน
ประกอบเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ คณะกรรมการประเมินความต้ องจาเป็ นร่ วมกันสะท้ อนความเห็น ใน
การร่ ว มกันวิเคราะห์ เหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอัน
นาไปสูค่ วามไม่สงบในสังคม ก่อนที่ผ้ วู ิจยั จะทาการชี ้แจงการวิเคราะห์ขนต่
ั ้ อไป
3.3 ผู้วิ จัย ท าการชี แ้ จงรายละเอี ย ดให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ความต้ อ งการ
จาเป็ น ทาการพิจารณาวิเคราะห์ และทาความเข้ าใจแบบประเมินความน่าจะเป็ นปั จจัยสาหตุแห่ง
ปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ย นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่ความไม่สงบในสังคม
ประกอบด้ วย สาเหตุหลัก สาเหตุย่อย ความสาคัญของสาเหตุ ความถี่ในการเกิดเหตุ และความ
ยากในการแก้ ไขสาเหตุ พร้ อมอธิบายวิธีการเทียบแผนภาพปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่ความไม่สงบในสังคม วิธีการกรอกคะแนนความน่าจะเป็ น
ปั จจัยสาเหตุแห่งปั ญหาฯ ลงในแบบประเมินความน่าจะเป็ นปั จจัยสาเหตุฯ และ เปิ ดให้ กรรมการ
สามารถซักถามข้ อสงสัยตลอดเวลาที่กรอกคะแนนลงในแบบประเมินความน่าจะเป็ นปั จจัยสาเหตุ
ฯ จากนัน้ ผู้วิจัยนาผลการประเมินความน่าจะเป็ นปั จจัยสาเหตุฯ ของกรรมการทุกคนมาทาการ
คานวณหาค่าร้ อยละและค่าเฉลี่ย สรุ ปคะแนนเป็ นภาพรวมปั จจัยสาหตุแห่งปั ญหาการประพฤติ
ตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่ความไม่สงบในสังคม เรี ยงลาดับความสาคัญ
จากมากไปหาน้ อย
4. การวิเคราะห์แนวทางเลือกในการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นส าหรั บ โรงเรี ย น โดยใช้ เทคนิ ค อรรถประโยชน์ -พหุ ลั ก ษณ์ (Multi-Attribute Utility
Technique: MAUT) ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ วิธีการประเมินอรรถประโยชน์ทางเลือกตามคุณ
ลักษณ์ด้วยวิธีการเชิงอัตวิสยั (subjective judgment) แบบกาหนดความน่าจะเป็ น (probability)
โดยค่าความน่าจะเป็ นจะมีคา่ ระหว่าง 0-1 (สุวิมล ว่องวาณิช. 2558: 384-394)
4.1 ผู้วิ จัย ท าการจัด เอกสารผลการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์
ผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หารการศึกษา ครูผ้ สู อน ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้ปกครอง และ
ผู้แทนชุมชน ในส่วนข้ อค้ นพบแนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สาหรับโรงเรี ยน นาข้ อค้ นพบมาเขียนน จากนัน้ เตรี ยมร่างแผนภาพต้ นไม้ แห่งคุณค่าแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน แบบประเมินแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ข้ อค้ นพบภาพลักษณะ
ปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสาหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอัน
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นาไปสู่ความไม่สงบในสังคม และ ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติ
ศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น น าส่ ง ให้ คณะกรรมการประเมิ น ความต้ องจ าเป็ น เพื่ อ
ทาการศึกษาล่วงหน้ า 15 วัน ก่อนเข้ าร่วมพิจารณาข้ อมูล ณ ห้ องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยน
4.2 ผู้วิจยั ทาการจัดเตรี ยมแผนภาพต้ นไม้ แห่งคุณค่า โดยนาผลการวิเคราะห์แนว
ทางการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดั บโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น มากาหนดคุณลักษณ์
หลั ก แบบประเมิ น อรรถประโยชน์ - พหุ ลั ก ษณ์ ใ นการออกแบบหลั ก สู ต รสั น ติ ศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน โครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน และคุณลักษณ์
รอง และทาการชี ้แจงรายละเอียดให้ คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ นฯ ทาความเข้ าใจ
แบบประเมินอรรถประโยชน์ฯ และ วิธีการลงคะแนนน ้าหนักความสาคัญของคุณลักษณ์หลักและ
คุณลักษณ์รอง โดยเปิ ดให้ กรรมการ สามารถซักถามข้ อสงสัยตลอดเวลาที่ลงคะแนน จากนันผู
้ ้ วิจยั
น าแบบประเมิ น อรรถประโยชน์ ฯ ท าการค านวณหาค่ า ร้ อยละและค่ า เฉลี่ ย สรุ ป คะแนนเป็ น
ภาพรวมอรรถประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เรี ยงลาดับ
ความสาคัญจากมากไปหาน้ อย และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมิน
ความต้ องการจาเป็ น
ระยะที่ 3 (Phase III: Post-Assessment) ออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรั บโรงเรียน และ ตรวจสอบความเหมาะสมความเป็ นไปได้
การวิจยั ระยะนี ้มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น และ 2) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ หลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีการดาเนินการ ดังนี ้
1. การอออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
1.1 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักสูตรสันติศึกษาสาหรับโรงเรี ยน โดย
ผู้ วิ จัย ท าการศึ ก ษาแนวทางการออกแบบหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาส าหรั บ โรงเรี ย นของยูเ นสโก
(UNESCO. 2001) และ แนวทางวิ ธี ก ารจั ด หลั ก สู ต รและการสอนสั น ติ ศึ ก ษาของยู เ นสโก
(UNESCO. 2001) สาหรับใช้ เป็ นกรอบแนวทางวางโครงสร้ างองค์ประกอบหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
1.2 ผู้วิจยั นาผลการวิเคราะห์เนื ้อหา และผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ในระยะที่ 2
มาทาการแปลความหมาย และประมวลเป็ นสารสนเทศเพื่อใช้ ในการออกแบบเขียน (ร่างฉบับที่ 1)
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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1.3 ผู้วิจยั นา (ร่างฉบับที่ 1) หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เสนอ
ให้ คณะกรรมการที่ปรึ กษาตรวจสอบเหมาะสมให้ ข้อเสนอแนะ และผู้วิจัยนามาทาการปรับปรุ ง
และจัดทาเป็ น (ร่างฉบับที่ 2) หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. การตรวจสอบความเหมาะสม (propriety) และ ความเป็ น ไปได้ (feasibility)
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั ดาเนินการ ดังนี ้
2.1 ผู้วิ จัย ท าการตรวจสอบความเหมาะสม (propriety) หลักสูตรสัน ติศึก ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการ
สอนระดับมัธยมศึกษา จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
วัดและประเมินผล จานวน 2 คน (รายนามผู้เชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก)
2.2 ผู้วิจัยประสานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ขอให้ ออก
หนังสือขอเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม (propriety) ของหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อทาการประสานขอความอนุเคราะห์ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 5 คน จากนันท
้ า
การประสานขอความอนุเคราะห์ผ้ ูเชี่ยวชาญ และนาแบบตรวจสอบความเหมาะสม (propriety)
และ (ร่างฉบับที่ 2) หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จัดส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ
2.3 ผู้วิจยั นาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 5 คน มาทาการปรับปรุงและจัดทา
เป็ น (ร่างฉบับที่ 3) หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2.4 ผู้วิ จัย ท าการตรวจสอบความเป็ น ไปได้ (feasibility) หลัก สูต รสัน ติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยผู้ให้ บริการการศึกษา จานวน 13 คน ได้ แก่
2.4.1 ผู้ บริ ห ารการศึ ก ษา จ านวน 2 คน คื อ ผู้ บริ ห ารการศึ ก ษาสั ง กั ด
ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึกษา และ ผู้บ ริ ห ารการศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา
2.4.2 ผู้บริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น รวม
จานวน 7 คน ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาจังหวัด จานวน 4 คน
ผู้บริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาอาเภอ ผู้บริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา และ ผู้บริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยมรับนักเรี ยนประจา สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา จานวนโรงเรี ยนละ 1 คน
2.4.3 ครู ผ้ ูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น รวม
จานวน 4 คน ประกอบด้ วย ครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาจังหวัด
ครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาอาเภอ ครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษา
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ตอนต้ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา และ ครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโรงเรี ยนมัธยม
รับนักเรี ยนประจา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา จานวนโรงเรี ยนละ 1 คน
2.5 ผู้วิจัยประสานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ขอให้ ออก
หนัง สื อ ขอเชิ ญ เป็ น ผู้ ต รวจสอบความเป็ น ไปได้ (feasibility) ของหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อทาการประสานขอความอนุเคราะห์ ผ้ ูให้ บริ การการศึกษา ทัง้ 13 คน
จากนัน้ ทาการประสานขอความอนุเคราะห์ผ้ ูเชี่ยวชาญ และนาแบบตรวจสอบความเป็ นไปได้
(feasibility) และ (ร่างฉบับที่ 3) หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จัดส่งให้ ผ้ ใู ห้ บริการ
การศึกษาทาการตรวจสอบ
2.6 ผู้วิจยั นาข้ อเสนอแนะของผู้ให้ บริการการศึกษา ทัง้ 13 คน มาทาการปรับปรุง
จนได้ หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นฉบับสมบูรณ์ จากนันท
้ าการสรุ ปผลการวิจยั
และนาเสนอเป็ นรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนพื ้นฐาน
การมีสว่ นร่วมของผู้รับประโยชน์
3. ความน่าเชื่อถือของงานวิจยั (Trustworthiness)
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการ ดังนี ้
3.1 การสร้ างความเชื่ อ ถื อ ได้ (Creditability) เป็ น การแสดงการได้ ม าของ
ข้ อมูล และข้ อสรุปที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้ อง ผู้วิจยั ปฏิบตั ิ ดังนี ้
3.1.1 ผู้วิจยั ใช้ เวลาคลุกคลีอยู่ในสนามวิจยั เพื่อสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ให้
ข้ อมูลเป็ น ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ก่อนที่ จะเริ่ มกระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ น ช่วง
ระยะเวลาที่นานพอในการสานสัมพันธภาพกับผู้ให้ ข้อมูล และใช้ เวลาในการสังเกตอย่างต่อเนื่อง
บ่อยครัง้ ในบริ บทสนามวิจัย ทัง้ ก่อนเริ่ มเก็บรวบรวมข้ อมูล ระหว่างการเก็บรวบรวมข้ อมูล และ
ภายหลังเก็บรวบรวมข้ อมูล รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ในขณะที่ผ้ วู ิจยั คลุกคลีอยู่ในสนาม
วิจยั ผู้วิจยั ได้ ให้ เกียรติ และเคารพในความเป็ นมนุษย์กบั ผู้ให้ ข้อมูลด้ วยความเสมอต้ นเสมอปลาย
เพื่อให้ เป็ นที่ไว้ วางใจสาหรับผู้ให้ ข้อมูลบอกเล่าความเป็ นไป ปรากฏการณ์ลกั ษณะการประพฤติ
ตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และแสดงความเห็นในสิ่งที่ต้องการให้ เกิดเป็ นคุณลักษณะการประพฤติ
ตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ นอกจากนี ้ ในขณะ
ทาการสัมภาษณ์จะทาการสังเกตอากัปกิริยา สีหน้ า ระดับเสียง ความรู้สกึ อารมณ์ของผู้ให้ ข้อมูล
และขออนุญาตผู้ให้ ข้อมูลในการพูดทบทวนคาบอกเล่าอธิบาย ซักถามกลับ เพื่อทาความเข้ าใจให้
ตรงกันจนกระทัง่ สิ ้นข้ อสงสัยเกิดความกระจ่างในข้ อมูลอย่างแท้ จริง และเป็ นที่น่าเชื่อถือได้
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3.1.2 การตรวจสอบแบบสามเส้ า โดยใช้ การนาข้ อมูลกลับไปถามผู้ให้
ข้ อมูลซ ้าอีก (member checks) โดยขณะผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ตีความข้ อมูลพบข้ อสงสัยเกี่ยวกับ
คาบอกเล่าคาอธิบาย ผู้วิจยั จะขออนุญาตผู้ให้ ข้อมูลในการซักถามเพิ่มเติมจนกระทัง่ สิ ้นข้ อสงสัย
เกิดความกระจ่างในคา ข้ อความ ตรงตามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลประสงค์ให้ ความหมาย
3.1.3 การตรวจสอบแบบสามเส้ า โดยใช้ แ หล่ง ข้ อ มูล ที่ ต่ า งกัน (data
triangulation) ทังผู
้ ้ ให้ ข้อมูล สถานที่ และ เวลาที่ให้ ข้อมูลแตกต่างกัน โดยผู้วิจยั ทาการสัมภาษณ์
รายบุคคลกับ ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ สู อน ผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชน และ ทาการสนทนากลุม่ ย่อยกับกลุม่ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
3.1.4 การตรวจสอบแบบสามเส้ า โดยใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ที่
แตกต่างกัน (methodological triangulation)
ก. การตรวจสอบคุณ ลัก ษณะที่ จ าเป็ น ของผู้ส าเร็ จ หลัก สูต รสัน ติ
ศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โดยในล าดับ แรกผู้วิ จัย ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยการ
สัม ภาษณ์ ผ้ ู บริ ห ารการศึ ก ษา ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผ้ ู ส อน ผู้ เ รี ย นระดั บ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ผู้ป กครอง และ ผู้แ ทนชุม ชน และ ท าการตรวจสอบยื น ยัน ขยายข้ อ มูล
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นด้ วยวิธีการเก็บ
รวบรวมข้ อมู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยใช้ เทคนิ ค การจั ด เรี ย งล าดั บ ด้ วยการ์ ด และการวิ เ คราะห์
อรรถประโยชน์-พหุลกั ษณ์ ตามมุมมองของตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผ้ สู อน ผู้แทนผู้ปกครอง
และผู้แทนชุมชน ในรูปแบบคณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น
ข. การตรวจสอบการจัดทาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นของโรงเรี ยนสนามวิจยั ในลาดับแรกผู้วิ จยั เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการศึกษาเอกสารที่
เกี่ ย วข้ องกั บ หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นสนามวิ จั ย และตรวจสอบข้ อมู ล หลัก สู ต ร
สถานศึก ษาของโรงเรี ย นสนามวิ จัย ด้ ว ยวิธี ก ารสัง เกตแบบไม่ มี ส่ว นร่ ว ม และ การสัม ภาษณ์
ผู้รับผิดชอบการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนสนามวิจยั
3.1.5 การตรวจสอบแบบสามเส้ า โดยผู้เ ชี่ ย วชาญหลายฝ่ าย ได้ แ ก่
ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นหลัก สูต รและการมัธ ยมศึก ษา ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นการวัด และประเมิ น ผล และ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ
3.1.6 การตรวจสอบแบบสามเส้ า โดยผู้ให้ ข้อมูลเป็ น ผู้รับประโยชน์ ที่
อาศัยอยู่ในชุมชนท้ องถิ่น ผู้วิ จยั และพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษา/โรงเรี ยน ซึ่งเป็ น
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ตัวแทนผู้รับประโยชน์ ที่ อาศัย อยู่ชุมชนท้ องถิ่น ในเขตพื น้ ที่ บริ การการศึกษาของสถานศึกษา/
โรงเรี ยน และ บุคคลภายนอกชุมชนคือผู้เชี่ยวชาญ
3.2 ความสามารถในการพึ่ ง พา (Dependability) เพื่ อ ดูว่ า ผลลัพ ธ์ ไ ปใน
ทิศทางเดียวหรื อไม่ (Merriam. 2009: 221) ผู้วิจยั ใช้ วิธีการนาเสนอข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ผ้ วู ิจยั ทาการวิเคราะห์เนื ้อหาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ (peer debriefing) และ
รับฟั งความเห็นข้ อมูลย้ อนกลับ เพื่อนามาปรับปรุงคุณภาพการวิเคราะห์ของผู้วิจยั
3.3 ความสามารถในการยืนยัน (Confirm ability) ผู้วิจยั ทาการเก็บหลักฐาน
บันทึกข้ อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้ องไว้ ในที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบ (Inquiry Audit) เพื่อยืนยัน
ความน่าเชื่อถือของงานวิจยั ได้ แก่
3.3.1 การเก็ บ รั ก ษาข้ อ มูล ดิ บ (raw data) ไฟล์ บัน ทึ ก การสัม ภาษณ์
ภาคสนาม บันทึกย่อ และบันทึกประจาวัน ไว้ ในที่ปลอดภัย
3.3.2 เอกสารเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล (data reduction and
analysis product) เก็บไว้ ในลักษณะไฟล์บนั ทึกการทดผลข้ อค้ นพบจากการศึกษา
3.3.3 บั น ทึ ก ที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการวิ จั ย (process note) เก็ บ ไว้ ใน
ลักษณะไฟล์รายละเอียดวิธีการดาเนินการวิจยั ที่บนั ทึกในเล่มปริญญานิพนธ์
3.3.4 บันทึกสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับความตัง้ ใจหรื อความประสงค์ ของผู้วิจัย
(material relating to researcher’s intentions and dispositions) ทาการเก็บในลักษณะไฟล์และ
เอกสารบันทึกสาระที่ได้ จากการวิเคราะห์จดั กลุม่ และการให้ รหัสข้ อมูล
3.3.5 ข้ อมูลเกี่ ยวกับการพัฒนาเครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย (instrument
development information) แสดงรายละเอียดไว้ ในไฟล์ปริ ญญานิพนธ์ และบันทึกเอกสารแนว
คาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ เป็ นต้ น
3.3.6 ข้ อมูลที่ สร้ างขึน้ (data reconstruction products) ท าการเก็ บไว้
ในลักษณะไฟล์บนั ทึกเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิจยั
3.4 ความสามารถในการถ่ า ยโอน (Transferability) ผู้ วิ จั ย ได้ อธิ บ าย
รายละเอียดเกี่ยวกับบริ บทพื ้นที่สนามวิจยั และบริ บทที่ตงั ้ การเลือกผู้ให้ ข้อมูล วิธีดาเนินการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั โดยแสดงละเอียดอย่างชัดเจน เพื่อให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจขันตอนการวิ
้
จยั อย่าง
กระจ่างและสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ ในพื ้นที่อื่นที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับการศึกษาในครัง้ นี ้

บทที่ 4
สภาพบริบทพืน้ ที่วิจัย
การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น บนพื ้นฐานการมีสว่ น
ร่ วมของผู้รับประโยชน์ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ เพื่อออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
บนพืน้ ฐานการมีส่วนร่ วมของผู้รับประโยชน์ ในขัน้ ตอนการวิจัยประยุกต์ใช้ พหุวิธีการ เริ่ มจาก
กระบวนทัศน์เชิงคุณภาพตามแนวทางกรณีศกึ ษา (Case Study) ที่ม่งุ ทาความเข้ าใจเชิงลึกการให้
ความหมายหรื ออธิบายแบบแผนพฤติกรรม (meaning) สาเหตุ (why) วิธีการ (how) ในบริ บทหนึง่
ภายใต้ สภาวะแวดล้ อมที่เป็ นจริ งตามธรรมชาติ (Yin. 2003: 1) ดังนัน้ การทาความเข้ าใจข้ อมูล
บริ บทพื ้นที่วิจยั และ การทาความเข้ าใจข้ อมูลผู้ให้ ข้อมูล ตามมุมมองของผู้ให้ ข้อมูลในบริ บทพื ้นที่
วิจยั เหล่านี ้จะทาให้ สามารถเข้ าใจมุมมองการทาความเข้ าใจการให้ ความหมายของ “สันติ”การ
อธิบายของผู้ให้ ข้อมูลในสะท้ อนภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันเป็ นคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับการประพฤติตนของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ภาพปั จจุบนั หลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน และ แนวการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ดังจะกล่าวในบทต่อไป
ในบทที่ 4 นี ้ ผู้วิจยั นาเสนอสภาพบริ บทพื ้นที่วิจยั โดยจัดลาดับการนาเสนอเป็ น 2 ตอน
ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลบริบทพื ้นที่วิจยั
ตอนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูล
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลบริบทพืน้ ที่วิจัย
ผู้วิจยั ทาการสนทนากับผู้เกี่ยวข้ องที่อยู่ในบริ บทสนามวิจยั ทาการสังเกตแบบมีสว่ นร่ วม
และไม่มีส่วนร่ ว ม และ ทาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนที่เป็ น
สนามวิจยั ประกอบเข้ าด้ วยกัน เพื่อทาความเข้ าใจสภาพสังคมและภูมิศาสตร์ โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ประจาจังหวัด ความเป็ นมาของโรงเรี ยน ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน สภาพหลักสูตร
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สถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ของโรงเรี ย น และ สภาพการจั ด สัน ติ ศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 สภาพภูมิศาสตร์ และสังคมโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาจังหวัด
สภาพภูมิศาสตร์ โรงเรี ยน โรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาจังหวัดที่เป็ นสนามวิจยั ใน
ครัง้ นี ้ มีที่ตั ้งโรงเรี ยนอยู่ในพื ้นที่แห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง อาณาบริ เวณโรงเรี ยนมีเนื ้อที่เกือบ 200
ไร่ บริ เวณที่ตัง้ โรงเรี ยนอยู่ห่างจากตลาดในตัวเมืองไปทางตะวันออกเป็ นระยะทางประมาณ 3
กิโลเมตร
ด้ านทิศเหนือของโรงเรี ยน สร้ างเป็ นกาแพงปูน ตลอดแนวกาแพงขนานชิดติด
กับถนนคอนกรี ตคัน่ ระหว่างโรงเรี ยนและสนามกีฬาจังหวัด ส่วนมุมด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมี
ถนนคอนกรี ตคัน่ ระหว่างโรงเรี ยนและสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ด้ า นทิ ศ ใต้ แ ละทิ ศ ตะวั น ออกของโรงเรี ย น สร้ างเป็ น ก าแพงปู น กั น้ ท า
แนวขนานระหว่างโรงเรี ยน พื ้นที่สวนป่ าของชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้ โรงเรี ยน และ ภายใน
ชุมชนมีถนนลูกรัง-คอนกรี ตเชื่อมต่อไปยังห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ าและถนนสายเอเชีย
ด้ า นทิศ ตะวั น ตกของโรงเรี ย น เป็ น บริ เ วณหน้ า โรงเรี ย นมี ป้อ มยามตัง้ อยู่
ระหว่างประตูช่องทางเข้ าและประตูช่องทางออกเชื่อมต่อกับกาแพงปูนที่ทอดยาวไปทางทิศเหนือ
และทิ ศ ใต้ บริ เ วณส่ว นนอกก าแพงทางด้ า นทิ ศ ใต้ เ ป็ น พื น้ ที่ ล านดิ น มี ค วามยาวขนานกาแพง
โรงเรี ยน และขนานกับถนนคอนกรี ตที่ทอดยาวเลียบติดไปกับคลองชลประทาน บริ เวณพื ้นที่ด้าน
นอกถัดจากป้อมยามหน้ าประตูโรงเรี ยนมีสะพานคอนกรี ต เป็ นสะพานเชื่อมระหว่างถนนคอนกรี ต
บริ เวณหน้ าโรงเรี ยนพาดผ่านลาคลองไปยังทางหลวงลาดยาง บริ เวณไหล่ทางหลวงมีศาลาที่พกั
สาหรับรอรถโดยสาร และ สะพานลอย ฝั่งตรงข้ ามศาลาพักสาหรับรอรถโดยสาร มีอาคารพาณิชย์
ที่เปิ ดเป็ นร้ านขายรถจักรยานยนต์ ร้ านอาหารตามสัง่ ร้ านสะดวกซื ้อเปิ ด 24 ชั่วโมง ร้ านเครื่ อง
เขียนและรับถ่ายเอกสาร คลีนิครักษาโรคทัว่ ไป ร้ านกาแฟ ร้ านพิซซ่าสาเร็จรูป ร้ านขายอะไหล่ยนต์
และ ปั๊ มน ้ามัน
ด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโรงเรี ยน มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานขนส่งจั งหวัด มีเส้ นทาง
ภายในส่วนราชการจังหวัดเชื่อมต่อไปยังสานักงานกองกากับการตารวจภูธร ศาลากลางประจา
จังหวัด โรงแรม ร้ านรับตรวจสภาพรถ โรงเรี ยนสอนขับรถยนต์ ร้ านอาหารชื่อดัง ห้ างสรรพสินค้ าชัน้
นา และ ถนนสายเอเชีย
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ปั จจุบันโรงเรี ยนมีอาคารเรี ยน อาคารเรี ยนคอมพิวเตอร์ และหอประชุม (ICT)
อาคารเรี ย นดนตรี ไ ทย อาคารเรี ย นดนตรี ส ากล อาคารเรี ย นศิ ล ปะ หอประชุม -หอสมุด หอ
วัฒนธรรม ซุ้มพระประจาสถานศึกษา หอประชุม -โรงอาหาร โรงฝึ กงาน โรงฝึ กพลศึกษา อาคาร
ศูนย์กีฬา สนามบาสเกตบอล สนามเทนนิส สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน สนามฟุตซอล สนาม
ตะกร้ อ โรงจอดรถจักรยานยนต์ ศาลาที่พกั กลางสระน ้า โต๊ ะเก้ าอี ้สาหรับให้ นกั เรี ยนนัง่ พักบริ เวณ
ใต้ ร่ ม ไม้ และ ห้ อ งส้ ว มนัก เรี ย น ดัง แสดงในภาพประกอบ 3 นอกจากนี ้ โรงเรี ย นได้ เ ปิ ด ให้
บุคคลภายนอกเข้ ามาประมูลพื ้นที่ในโรงอาหารของโรงเรี ยน เพื่อจาหน่ายอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่ องดื่ม เป็ นบริ การให้ ผ้ เู รี ยน บุคคลากร และ ผู้ที่มาติดต่อราชการในบริ เวณโรงเรี ยนสามารถรับ
บริ การอาหารเครื่ องดื่มในราคาย่อมเยาว์ เช่น ข้ าวมันไก่ราคาจานละ 20 บาท ข้ าวราดแกงราคา
15-20 บาท นา้ เปล่าใส่นา้ แข็งราคาแก้ วละ 1 บาท นา้ เปล่าราคาขวดละ 5 บาท นมเย็นหรื อนา้
สมุนไพรใส่น ้าแข็ง ราคาแก้ วละ 5 บาท เป็ นต้ น และ พื ้นที่อีกส่วนหนึ่งอยู่ตรงข้ ามกับร้ านสหกรณ์
เยี่ยงกับโรงอาหาร ทางโรงเรี ยนสร้ างเป็ นโรงเรื อนขนาด 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ทางโรงเรี ยนเปิ ดให้
บุคคลภายนอกเข้ ามาประมูลจัดจาหน่ายชากาแฟและอาหารว่างตามสัง่ ร้ านค้ าในจุดนี ้จาหน่าย
เครื่ องดื่มบางรายการในราคาแตกต่างจากร้ านที่อยู่ในโรงอาหาร เช่น ชานมเย็น กาแฟเย็น ราคา
แก้ วละ 20-25 บาท เป็ นต้ น
สภาพสังคมโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาจังหวัด ในแต่ละปี การศึกษา โรงเรี ยนมี
ผู้เรี ยนเข้ ามาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นผู้เรี ยนทัง้
ชายและหญิ ง ไม่ ต่ า กว่ า 2,500 คน จัด เป็ น โรงเรี ย นในลัก ษณะสหศึ ก ษาประเภทโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนได้ ประสานความร่ วมมือกับเครื อข่าย
ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ชุมชน และ องค์กรต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมระดมทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้ กบั โรงเรี ยน ผู้คนในสังคมโรงเรี ยนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ครอบครัวพื ้นเพเดิม
อาศัยอยู่ในท้ องที่อาเภอภายในจังหวัด บางส่วนอาศัยอยู่จงั หวัดใกล้ เคียง และ บางส่วนย้ ายถิ่น
ฐานมาจากจังหวัดอื่น
บริบทครู บุคลากรทางการศึกษา และ บุคลากร ภายในชุมชนโรงเรี ยน ใน
ปี การศึกษา 2560 มีครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวนทัง้ สิ ้น 191 คน จาแนกเป็ นผู้บริ หาร
สถานศึกษา จานวน 5 คน ครูผ้ สู อน จานวน 156 คน มีผ้ เู รี ยน รวมทังสิ
้ ้น จานวน 2,890 คน จาแนก
เป็ นผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 1,512 คน และ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 1,378 คน จาแนกเป็ นผู้เรี ยนเพศชาย จานวน 1,142 คน และ ผู้เรี ยนเพศหญิ ง จานวน
1,748 คน ในส่วนงานบริ หารและอานวยการสถานศึกษา ประกอบด้ วย ผู้อานวยการโรงเรี ยน รอง
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ผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายบริ หารทั่วไป รองผู้อานวยการ
โรงเรี ยนฝ่ ายกิจการนักเรี ยน และ รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายงบประมาณ ส่วนงานการจัดการ
เรี ยนรู้ ประกอบด้ วย ครูประจาการ ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ ครูจ้างสอนที่มาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ านในท้ องถิ่น และ นักศึกษาฝึ กสอน และ ส่วนงานสานักงานและงานดูแลสภาพแวดล้ อมโรงเรียน
เป็ นบทบาทของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้ วย พนักงานจ้ างประจาสานักงาน และ นักการ
ภารโรง
วิถีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาจังหวัด ในทุกวันที่โรงเรี ยนเปิ ดทาการสภาพวิถี
สังคมประจาวันของโรงเรี ยนเริ่มด้ วยบริบทวิถียามเช้ าไปจนถึงวิถียามเย็นหลังเลิกเรี ยน ดังนี ้
วิ ถียามเช้า ทุกเช้ าบรรดารถที่มาส่งผู้เรี ยนจากทัว่ ทุกสารทิศจะหยุดจอดส่ง
ผู้เ รี ย น บริ เ วณลานดิ น นอกก าแพงเยี่ ย งหน้ า ประตูโ รงเรี ย นไปทางทิ ศ ใต้ ส่ ว นผู้เ รี ย นที่ ขับ ขี่
รถจัก รยานหรื อ รถจัก รยานยนต์ มาโรงเรี ย น น ารถเข้ า จอดรถไว้ ที่ โ รงจอดรถส่ว นหน้ า ด้ านใน
โรงเรี ยนติดกับประตูทางเข้ า มีผ้ เู รี ยนบางส่วนที่บ้านอยู่ใกล้ โรงเรี ยนเดินเท้ าจากบ้ านมาโรงเรี ยน
ผู้เรี ยนทุกคนที่มาโรงเรี ยนจะเดินเข้ าประตูด้านหน้ าโรงเรี ยนยกมือไหว้ สวัสดีครู เวรที่ยืนปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในจุดหน้ าประตู จากนันเดิ
้ นเท้ าเรี ยงเป็ นแถวตามทางเดินที่ขนานกับถนนคอนกรี ตผ่านซุ้ม
พระพุทธรูปประจาสถานศึกษา ผู้เรี ยนทุกคนจะยืนยกมือไหว้ พระพุทธรูปก่ อนเดินเข้ าสูบ่ ริ เวณภาย
โรงเรี ยน
“เข้าประตูโรงเรี ยนต้องผ่านประตูด้านหน้าเนื ่องจากว่าต้องผ่านครู เวร
ต้องไหว้ครู ต้องไหว้พระ ที่นี้ ไอ้เด็กบางคนรุ่นนี ้ วัยเนี ่ยเป็ นวัยกระทงเป็ นวัยที่มนั คิ ดเร็ วเปลี ่ยน
เร็ ว ไม่นึกผลที่เกิ ด เอาตัวเองเป็ นที่ตงั้ บางทีบางคนก็ปีนเข้าเลย ก็ต้องให้เหตุผลว่าเฮ้ยอย่างปี น
นะเว้ย เรามี กติ กาว่าตอนเช้าต้องทักทายไหว้ครู ไหว้พระ ไหว้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ เพือ่ ให้จิตใจตัวเองสงบ
ให้มีทีย่ ึด” (ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน)
“การเดิ น เข้ า โรงเรี ยนผ่ า นพระพุท ธรู ป ต้ อ งไหว้ ” (รองผู้ อ านวยการ
โรงเรี ยนฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน)
ช่ วงเวลายามเช้าก่ อนเริ่ มกิ จกรรมหน้าเสาธง ภาพยามเช้ าบริ เวณภายใน
โรงเรี ยนที่ปรากฏให้ เห็นเป็ นประจา ส่วนใหญ่เป็ นภาพผู้เรี ยนนัง่ ดูโทรศัพท์มือถือ มีผ้ เู รี ยนบางส่วน
นัง่ คุยกันบริ เวณโต๊ ะม้ านัง่ ใต้ ร่มไม้ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบางส่วนนัง่ ล้ อมวงคุยกันบน
พื ้นบริเวณลานกิจกรรมหน้ าเสาธง เพื่อรอเวลาทากิจกรรมยามเช้ า ในทุกวันพฤหัสบดีจะมีพระสงฆ์
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มารั บบิณฑบาตบริ เวณหน้ าอาคารตึกเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิชาภาษาไทย ผู้อยู่ในชุมชน
โรงเรี ยนจะเตรี ยมอาหารหรื อของแห้ งมาร่ วมใส่บาตรยามเช้ าก่อนเริ่ มกิจกรรมหน้ าเสาธง เมื่อถึง
เวลา 07. 50 น. ของทุกวัน ทางฝ่ ายโสตทัศนศึกษาของโรงเรี ยนจะเปิ ดเพลงหน้ าที่เด็กสิบประการ
(ในเวอร์ ชั่น การขับร้ องและท านองเพลงโดยวงสุน ทราภรณ์ ) ระยะเวลาของเพลงมี ความยาว
ประมาณห้ านาที เพื่อเป็ นสัญญาณให้ ทกุ คนในชุมชนโรงเรี ยนรับรู้ร่วมกันว่า ต้ องเตรี ยมพร้ อมและ
มาเข้ าร่วมกิจกรรมบริ เวณลานกิจกรรมหน้ าเสาธง ผู้บริ หารสถานศึกษาทุกคน ครูที่ปรึกษาประจา
ชันทุ
้ กคนที่ไม่ได้ ทาหน้ าที่เวรประจาวัน หรื อมีภาระงานพิเศษในตอนเช้ าจะเดินไปดูแลการเข้ าแถว
ของผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยนที่ตนรับผิดชอบ และ ผู้เรี ยนทุกคนต้ องมาเข้ าแถวตามจุดประจาชันเรี
้ ยนของ
ตนเอง รู ปแบบการเข้ าแถวเป็ นลักษณะแถวยืนแบบตอนลึก และ ทุกคนต้ องจัดตัวเองให้ พร้ อม
เพรี ยงกับเพื่อนในแถวก่อนสิ ้นสุดสัญญาณเพลงหน้ าที่เด็กสิบประการ
“(เสียงเพลงลอยมา) เด็กเอ๋ย เด็กดี  ต้องมีหน้าทีส่ ิ บอย่างด้วยกัน 
เด็กเอ๋ย เด็กดี  เพลงเด็กดีใกล้จบแล้ว ผมขอไปเข้าแถวก่อนนะครับ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม. 2)
กิ จกรรมยามเช้าหน้าเสาธง เมื่อเสียงสัญญาณเพลงหน้ าที่เด็กสิบประการ
สิ ้นสุดลง คณะดุริยางค์โรงเรี ยนที่ตงริ
ั ้ ว้ ขบวนเตรี ยมพร้ อมอยู่บริ เวณหน้ าอาคารตึกภาษาไทย ทา
การเริ่ มสัญญาณกลองและออกเดินตามจังหวะกลองเข้ าสู่บริ เวณลานกิจกรรมหน้ าเสาธง ครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหน้ าเสาธงเริ่ มพิธีการ ทุกคนร่ วมกันยืนตรงเคารพธงชาติและร้ องเพลงชาติ
ไทย ผู้เรี ยนที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบกิจกรรมหน้ าเสาธงจะนาสวดมนต์ กล่าวคาแผ่เมตตา
กล่า วค าปฏิ ญ าณตน และ ทุก วัน ศุก ร์ ผ้ ูเ รี ย นทุก คนจะร่ ว มกั น ร้ องเพลงมาร์ ช ประจ าโรงเรี ย น
ตามลาดับ จากนันครู
้ ผ้ ทู าหน้ าที่รับผิดชอบกิจกรรมหน้ าเสาธงให้ การอบรมประจาวัน และปล่อย
แถวแต่ละชัน้ ให้ เดินแถวไปเตรี ยมพร้ อมกับการเรี ยนในคาบแรกที่จะเริ่ มขึ ้นในเวลา 08.20 น. ใน
การเข้ าร่ วมกิจกรรมยามเช้ าหากมีผ้ ูเรี ยนที่ครู ผ้ ูสอนคัดเลือกให้ ทาการฝึ กซ้ อมกิจกรรมเป็ นกรณี
พิเศษ หรื อมีกิจกรรมที่ต้องทาการออกเดินทางยามเช้ าในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับกิจกรรมยามเช้ า
หน้ าเสาธง โรงเรี ยนกาหนดข้ อปฏิบตั ิให้ ครู ผ้ ใู ห้ การฝึ กซ้ อมทาบันทึกชี ้แจ้ งกิจกรรมระบุจานวนวัน
เวลา เพื่อแจ้ งกาหนดการฝึ กซ้ อมและรายชื่อผู้เรี ยนที่เข้ ารับการฝึ กซ้ อมให้ ครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้
ฝ่ ายวิชาการ และ ฝ่ ายกิจการนักเรี ยนได้ รับรู้ร่วมกัน ในส่วนผู้เรี ยนที่มาถึงโรงเรี ยนหลังจากสิ ้นสุด
สัญญาณเพลงหน้ าที่เด็กสิบประการ และวงดุริยางค์เดินเข้ าสู่ลานกิจกรรมหน้ าเสาธงเรี ยบร้ อย
แล้ ว ครู เวรประจาวันผู้ทาหน้ าที่ดูแลผู้ เรี ยนที่มาสายจะให้ ยืนเข้ าแถวบริ เวณหน้ าซุ้มพระ เพื่อทา
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การร้ องเพลงชาติและสวดมนต์ไปพร้ อมกับพิธีการในลานกิจกรรมหน้ าเสาธงยามเช้ า โดยก่อน
ปล่อยแถวจะให้ ผ้ ูเรี ยนทาความสะอาดบริ เวณซุ้มพระและทางเดินโดยรอบซุ้มพระ และ ในกรณี
ผู้เรี ยนมาโรงเรี ยนหลังจากกิจกรรมยามเช้ าหน้ าเสาธงเสร็ จสิ ้นแล้ ว ครูหวั หน้ างานฝ่ ายพัฒนาวินยั
ผู้เรี ยนจะจัดให้ ผ้ เู รี ยนที่มาสายจะต้ องเข้ าแถวบริเวณหน้ าซุ้มพระ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนร้ องเพลงชาติ กล่าว
สวดมนต์เช่นเดียวกับผู้เรี ยนอื่นที่ได้ เข้ าร่ วมพิธีการกิจกรรมหน้ าเสาธงยามเช้ า จากนัน้ ครู ฝ่าย
พัฒนาวินยั ผู้เรี ยนจะให้ ผ้ ูเรี ยนที่มาสายฝึ กกายบริ หาร และเขียนใบอนุญาตเข้ าชันเรี
้ ยนให้ ผ้ เู รี ยน
ถือไปแจ้ งครูผ้ สู อนเพื่อขอเข้ าชันเรี
้ ยน
วิ ถีระหว่างวันภายในโรงเรี ยน ในระหว่างวันที่ผ้ เู รี ยนทาการเรี ยนตามตาราง
เรี ยน ทางโรงเรี ยนจัดให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถพักดื่มนา้ หรื อเข้ าห้ องนา้ ได้ ในเวลา 5 นาที โดยใช้ ช่วง
ระยะเวลาที่เปลี่ยนคาบเรี ยน ผู้เรี ยนที่ไม่ได้ มีห้องเรี ยนประจาจะต้ องใช้ เวลา 5 นาที ปฏิบตั ิภาระกิจ
ให้ ทนั เวลา เพื่อเดินทางไปให้ ถึงห้ องเรี ยนคาบถัดไปก่อนเริ่ มเวลาเรี ยน ซึง่ ห้ องเรี ยนแต่ละคาบเรี ยน
ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ค นละอาคารเรี ย น ทางฝ่ ายวิ ช าการจัด ตารางพัก กลางวั น ให้ ผ้ ู เ รี ย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ นพักรับประทานอาหารกลางวันในเวลา 11.05 – 11.55 น เป็ นการจัดให้ พัก
รั บ ประทานอาหารกลางวัน ก่ อ นผู้เ รี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ผู้เ รี ย นส่ว นใหญ่ นั่ง
รับประทานอาหารในบริ เวณโรงเรี ยนอาหาร ผู้เรี ยนบางส่วนนาอาหารกลางวันมาจากบ้ านและนัง่
รับประทานอาหารรวมกันในโรงอาหาร มีผ้ เู รี ยนบางกลุม่ นาอาหารจากบ้ านมานัง่ รับประทานที่โต๊ ะ
หินใต้ ร่มไม้ และ ในโรงเรี ยนแห่งนี ้ผู้เรี ยนทุกคนสามารถนาโทรศัพท์มือถือติดตัวมาใช้ ในช่วงเวลาที่
พักจากการเรี ยนได้
“ขอความร่ วมมื อกับครู ออกมาตรการมาว่านักเรี ยนต้องใช้โทรศัพท์ ให้
ถูกที่ เพราะมันเป็ นมันเป็ นปัจจัยที่ 5 ของเขาไปแล้ว ให้ใช้ให้ถูกเวลา” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน)
“การใช้โทรศัพท์ ไม่อนุญาตให้ใช้ในขณะเวลาสอน สองไม่ใช้ขณะเดิ น
มันมี ตัวอย่างเดิ นคุยโทรศัพท์รถชนตาย คือกระทรวงให้เราทาอย่างนี ้ สาม นักเรี ยนทีเ่ อาโทรศัพท์
มาโรงเรี ยนให้ไปแจ้งลงทะเบียนกับคุณครูนะ เพราะเกิ ดมีอะไรจะได้โทรติ ดต่อได้ เพือ่ ทีจ่ ะได้รู้เบอร์
โทรศัพท์แล้วก็กติ กาการใช้ คืออย่าใช้ขณะเวลาเรี ยนครู สอน คนมันต้องแยก สอนไปด้วยโทรศัพท์
ไปด้วยมันคงเป็ นไปไม่ได้” (ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน)
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วิ ถี ย ามเย็ น ในช่ ว งตอนเย็ น ห้ อ งเรี ย นหลัก สูต รทั่ว ไปจะสิ น้ สุด การเรี ย น
ประจาวันในเวลา 15.35 น. ผู้เรี ยนบางส่วนมีนัดหมายส่งงานหรื อไปพบครู ผ้ ูสอนหลังเลิกเรี ยน
ผู้เรี ยนชายบางส่วนรวมตัวกันเป็ นกลุ่มไปเล่นฟุตบอล หรื อ บาสเกตบอล ในบริ เวณสนามกีฬา
ภายในโรงเรี ยน ผู้เรี ยนหญิงบางส่วนนัง่ คุยกัน ผู้เรี ยนบางส่วนนัง่ ทาการบ้ านบริ เวณร่ มไม้ เพื่อรอ
ผู้ปกครองมารับ ส่วนผู้เรี ยนหลักสูตรพิเศษอยู่ในห้ องเรี ยนเพื่อเรี ยนต่อไปจนถึงเวลา 16.30 น. หรื อ
เป็ นที่ร้ ูจกั กันว่าเรี ยนคาบ 9 และบางครัง้ ห้ องเรี ยนพิเศษจาเป็ นต้ องประชุมชันเรี
้ ยนจนถึงเวลาหก
โมงเย็น โดยส่วนใหญ่ก่อนเวลาห้ าโมงเย็นผู้คนเริ่มทยอยออกจากภายในบริเวณโรงเรี ยนเกือบหมด
จนบรรยากาศภายในโรงเรี ยนเริ่ มเงียบลง ในทุกวันช่วงตอนเย็นหลังเวลาเลิกเรี ยน ผู้เรี ยนทุกคนจะ
เดินจากบริเวณภายในโรงเรี ยนมายังเส้ นทางเดิมออกไปสูป่ ระตูด้านหน้ าโรงรี ยน เส้ นทางเดินเท้ าที่
ขนาบสองข้ างถนนคอนกรี ตระหว่างประตูด้านหน้ ากับบริ เวณอาคารเรี ยนมีระยะทางประมาณ
500 เมตร โดยทุกครัง้ ในระหว่างการเดินทางเข้ า -ออกโรงเรี ยน ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ ูสอน
บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้เรี ยน ทุกคนจะหยุดยกมือไหว้ พระพุทธรู ปประจาสถานศึก ษา ทาง
โรงเรี ยนสร้ างเป็ นซุ้มประดิษฐานไว้ ริมทางเดินเป็ นภาพที่ปรากฎเห็นอยู่เป็ นนิจ
วิถีบริ บทแวดล้ อมโรงเรี ยน บริ บทแวดล้ อมโรงเรี ยนได้ รับการจัดอันดับเป็ น
พื ้นที่ที่คนไทยมีความสุขที่สดุ ในประเทศ ตามเกณฑ์การจัดอันดับความสุขของสหประชาชาติ
บริ บทริ มคลองชลประทานนอกกาแพงโรงเรี ยน บริ เวณด้ านหน้ าโรงเรี ยนรอบ
นอกกาแพงเป็ นพื ้นที่ลานดินเลียบขนานลาคลองชลประทานที่ถกู คัน่ โดยถนนคอนกรี ตนัน้ โรงเรี ยน
จัดพื ้นที่ลานดินให้ เป็ นจุดจอดรถรับ -ส่ง ผู้เรี ยน ทุกวันช่วงก่อนเลิกเรี ยนพื ้นที่ส่วนหนึ่งบริ เวณลาน
ดินหน้ าโรงเรี ยนจะถูกใช้ เป็ นที่จอดรถที่มาจอดรอรับผู้เรี ยน และมีตารวจจราจรมาดูแลจัดการ
จราจรบริ เวณจุดแยกจากทางหลวงลาดยางเลี ้ยวเข้ าสู่สะพานปูนหน้ าโรงเรี ยนทังช่
้ วงเช้ าและช่วง
เย็นก่อนเลิกเรี ยน รถที่มาจอดรั บผู้เรี ยนส่วนใหญ่ เป็ นรถสองแถวขนาดใหญ่ รองลงมาเป็ นรถ
กะบะปิ คอัพใส่หลังโครงเหล็กติดผ้ าใบและเปิ ดกะบะท้ ายต่อเป็ นที่นงั่ และ ส่วนน้ อยเป็ นรถตู้ รถทัง้
สามลัก ษณะนี ใ้ ห้ บริ การรั บ -ส่ง ผู้เรี ยนแบบเก็บค่าโดยสารรายเดือนคานวณตามละระยะทาง
เรี ยกว่า “รถประจา” รถสองแถวรับจ้ างเก็บค่าโดยสารแบบเที่ยวทาการรับ -ส่งผู้โดยสารระหว่าง
หน้ าโรงเรี ยนกับท่ารถขนส่งในตัวเมือง เรี ยกว่า “รถสองแถวรับจ้ าง”ซึ่งมีเป็ นส่วนน้ อย และ รถ
ผู้ปกครองซึ่งเกือบจะไม่มีเลย เพราะส่วนมากผู้เรี ยนใช้ บริ การรถประจา มีส่วนน้ อยที่ผ้ ูเรี ยนใช้
บริ การรถสองแถวรับจ้ าง ส่วนผู้เรี ยนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวมีประมาณ 300 คัน
ผู้เรี ยนบางส่วนเดินเท้ ามาโรงเรี ยนเพราะอาศัยอยู่ใกล้ โรงเรี ยน และผู้เรี ยนที่เดินทางโดยรถจักรยาน
เป็ นพาหนะเกือบจะไม่มีเลย และสาหรับพื ้นที่ลานดินอีกส่วนหนึ่งนัน้ บรรดาพ่อค้ าแม่ค้ารถเร่ ซึ่ง
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ส่วนใหญ่เป็ นพ่อค้ าแม่ค้าที่ใช้ รถจักรยานยนต์พวงข้ างบรรจุเครื่ องดื่มและอาหารว่างมาจอดรอ
ตั ้งแต่ก่อนเวลาเลิกเรี ยนไปจนถึง ห้ าโมงครึ่ งของตอนเย็น เพื่อขายลูกชิ ้น ไส้ กรอก เครป ไอศกรี ม
เครื่ องดื่มจาพวกน ้าหวาน ชานม นมเย็น น ้าเปล่า น ้าอัดลม ใส่กบั น ้าแข็ง โดยราคาชานมหรื อนม
เย็ น ขายแก้ ว ละ 10-20 บาท นอกจากนี ้ ในช่ ว งเย็ น ของทุก วัน บริ เ วณสนามกี ฬ าจัง หวัด จะมี
ประชาชนมาใช้ พื ้นที่ทากิจกรรมและออกกาลังกายอยู่เป็ นประจา
บริ บทชุม ชนติ ด ก าแพงโรงเรี ย น ชาวบ้ า นที่ อ าศัย อยู่ใ นชุม ชนติ ด ก าแพง
โรงเรี ย นด้ า นทิ ศ ใต้ แ ละทิ ศ ตะวัน ออก มี บ้ า นเรื อ นประมาณร้ อยหลัง คาเรื อ น ส่ว นใหญ่ ป ลูก
บ้ านเรื อนเป็ นลักษณะบ้ านไม้ มีใต้ ถุนสูง บริ เวณบ้ านแบ่งพื ้นที่ใช้ สอยสาหรับปลูกต้ นไม้ ผักสวน
ครัว เลี ้ยงสัตว์ บ้ านเรื อนในชุมชนมีอาณาบริ เวณเชื่อมต่อกันด้ วยพื ้นที่เกษตร บางครอบครัวปลูก
พืชเป็ นแนวรัว้ บ้ าน และ ทุกครอบครัวจะมียานพาหนะอย่างน้ อยต้ องมีจกั รยานยนต์สาหรับไว้ ใช้
สอยในการเดินทางไปตลาดในตัวเมือง เนื่องจากรถสองแถวรับจ้ างที่ให้ บริการ
รับ-ส่ง บนเส้ นทางระหว่างบริ เวณหน้ าโรงเรี ยนและตลาดในตัวเมือง ในราคา
เที่ยวละ 5 บาท จะให้ บริ การเฉพาะช่วงเช้ าและช่วงหลังเลิกเรี ยนไปจนกระทัง่ เวลาห้ าโมงเย็น โดย
รถสองแถวรับจ้ างจะให้ บริ การเฉพาะวันที่โรงเรี ยนเปิ ดทาการเท่านัน้ ส่วนในวันหยุดทาการหากมี
ผู้คนประสงค์จะเดินทางระหว่างตลาดในเมื องและโรงเรี ยน และเป็ นผู้ที่ไม่มียานพาหนะส่วนตัวใน
การเดินทาง ในกรณีนี ้สามารถใช้ บริ การรถโดยสารประจาทาง (รถเมล์แดง) ในราคาเที่ยวละ 10
บาท เส้ นทางเดินรถโดยสารประจาทาง (รถเมล์แดง) ให้ บริ การระหว่างสถานีขนส่งจุดปล่อยคิวรถ
อยู่ที่ ตลาดในตัวเมื องและสถานี ปลายทางอยู่จั ง หวัดใกล้ เคียง ตาม
ตารางเส้ นทางการเดินรถโดยสารประจาทาง (รถเมล์แดง) ที่จะผ่านหน้ า
โรงเรี ยน จุดปล่อยรถโดยสารประจาทาง (รถเมล์แดง) จะปล่อยรถออกทุกๆ ครึ่งชัว่ โมง ในกรณีรถ
โดยสารประจาทาง (รถเมล์แดง) เกิดข้ อขัดข้ อง และ บริ ษัทรถโดยสารประจาทาง (รถเมล์แดง) ไม่
สามารถหารถสารองให้ บริ การผู้โดยสารได้ นัน้ ผู้เรี ยนหรื อผู้ที่ต้องการใช้ บริ การรถโดยสารที่มี
ความเร่งรี บและไม่มีพาหนะของตนเองในการเดินทางระหว่างตลาดในเมืองและโรงเรี ยน ในกรณี
นี ้จะต้ องเดินทางด้ วยการเดินเท้ าเลียบเลาะไหล่ทางหลวงผ่านสะพานข้ ามแม่น ้าใหญ่เข้ าสู่ตลาด
ในตัวเมือง
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ภาพลักษณ์ ของโรงเรี ยน ด้ วยความเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาจังหวัดที่
ก่อตั ้งขึ ้นในยุคบุกเบิกการศึกษาที่ขยายจากเมืองหลวงมาสูภ่ มู ิภาค จัดการศึกษามาเป็ นระยะเวลา
ยาวนานมากกว่า 100 ปี ผลิตบุคคลที่ล้วนทาประโยชน์ให้ กับสังคมสร้ างชื่อเสียงให้ กับโรงเรี ยน
ชุมชนท้ องถิ่นและประเทศมาหลายรุ่ นหลายยุคสมัย ในแต่ละปี การศึกษามีผ้ เู รี ยนจานวนมากมา
สมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้ าเรี ยนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โดยส่วนใหญ่ผ้ เู รี ยนที่มาสมัครสอบคัดเลือก เป็ นผู้มีภมู ิลาเนาอาศัยอยู่ตามท้ องที่อาเภอในท้ องถิ่น
และจังหวัดใกล้ เคียง ครอบครั วผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรมทาการเกษตร ค้ าขาย
ทาราชการ และ รับจ้ าง ตามลาดับ ทุกครอบครัวล้ วนมุ่งหวังที่จะให้ บตุ รหลานของตนสอบผ่านและ
ได้ รับคัดเลือกเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาจังหวัดแห่งนี ้
“ที่นีเ้ ด็กโรงเรี ยนเราเนีย่ เป็ นเด็กที่ โรงเรี ยนที่ ผูป้ กครองอยากจะเอานักเรี ยน
เข้ามา ไม่ว่าจะเป็ น มอต้น หรื อ มอปลาย ก็แล้วแต่ คนก็อยากจะเอาเข้ามา” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาสุข
ศึกษาพลศึกษา)
1.2. ความเป็ นมาของโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาจังหวัด
ยุคบุกเบิกการศึกษาในระบบโรงเรียน (ปี 2449-2516) ในรัชสมัยรัชกาลที่หกทรง
มีพระบรมราโชบายในการจัดการศึกษา ส่งเสริ มให้ ทาการขยายการจัดการศึกษาไปสู่ประชาชน
ทั่วไป ในปี 2453 ภายหลัง การจัดตัง้ กระทรวงธรรมการ รั ฐบาลมุ่ง ท าการขยายการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานออกไปสู่ประชาชนทุกระดับทัง้ กรุ งเทพมหานครและตามหัวเมือง เพื่อประโยชน์ ในการ
เตรี ยมคนเข้ ารับราชการ ในขณะนันตรงกั
้
บ ปี 2449 เจ้ าคณะจังหวัดแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางได้
ขออนุญาตจัดตัง้ โรงเรี ย นเพื่อทาการสอนใน 4 ชัน้ เรี ยน ใช้ ศาลาการเปรี ยญวัดวรุ ณเทพ เป็ น
สถานที่ทาการสอนหนังสือ โดยหยุดทาการสอนทุกวันพระ ต่อมาในปี 2452 ทางราชการยกฐานะ
ให้ เป็ นโรงเรี ยนประจาจังหวัด จากนันได้
้ ให้ ทาการขยายเพิ่มชันเรี
้ ยนมัธยมต้ น เพิ่มชันเรี
้ ยนมัธยม
กลาง (มัธยม 5) และได้ รับคาสัง่ จากกระทรวงธรรมการให้ จดั แยกแผนกประถมไปใช้ สถานที่ในเขต
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดทาการสอนหนังสือ และ ส่วนโรงเรี ยนประจาจังหวัดแผนกมัธยมชายให้ ใช้
ศาลาการเปรี ย ญวัด วรุ ณ เทพเป็ น สถานที่ ท าการสอนหนัง สื อ ต่ อ ไป ปลายปี 2474 ได้ รั บ การ
สนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด คหบดีตาบล และ คณบดีมณฑล ร่ วมกัน
บริ จาคเงินเพื่อการก่อสร้ างอาคารเรี ยน จานวน 1 หลัง ช่วงปี 2475 – 2488 ประเทศไทยอยู่ใน
สภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงการปกครองและเผชิญกับภาวะสงครามโลกครั ง้ ที่สอง นโยบายการ
บริ หารราชการแผ่นดินจึงเน้ นไปในด้ านการทหารและการป้องกันประเทศ ในปี 2476 ศึกษาธิการ
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จังหวัดได้ ผ่อนผันให้ โรงเรี ยนทาการรับนักเรี ยนสตรี ชนมั
ั ้ ธยมต้ นเข้ าเรี ยนปนกับนักเรี ยนชาย และ
ปี 2477 ทางราชการมีคาสัง่ ให้ จัดย้ ายนักเรี ยนสตรี ชนั ้ มัธยมไปใช้ ศาลาการเปรี ยญวัดรัตนาราม
เป็ นสถานที่จดั สอนหนังสือ และในปี 2478 ทางราชการมีคาสัง่ ให้ ทาการย้ ายนักเรี ยนสตรี กลับมา
ใช้ ศาลาการเปรี ยญวัดวรุณเทพเป็ นสถานที่จดั สอนหนังสือ โดยแบ่งเขตนักเรี ยนสตรี และนักเรี ยน
ชายไม่ให้ เล่นปนกัน ในปี 2484 ทางราชการมีคาสัง่ ให้ ทาการแยกและย้ ายโรงเรี ยนสตรี ประจา
จังหวัดไปใช้ สถานที่วดั เทพารามในการจัดสอนหนังสือ ภายหลังสิ ้นสุดสงครามโลกครัง้ ที่สอง (ปี
2488) จนกระทัง่ เข้ าสู่แผนพัฒนาการศึกษาชาติฉบับที่ 2 รัฐบาลได้ ปรับปรุ งการศึกษาทุกระดับ
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่ จัดให้ เป็ นการศึกษาภาคบังคับ เพื่อวางรากฐานให้
ประชาชนมีความรู้ และมีความสามารถที่จะประกอบอาชีพ ส่งเสริ มวัฒนธรรมศีลธรรมอันดีงาม
โดยกระทรวงศึกษาธิ การได้ ทาการออกแบบพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2503 สาหรับให้ โรงเรี ยนนาไปใช้ จดั การศึกษา และกาหนดแนวการจัดการศึกษาเป็ นสี่ส่วน ได้ แก่
พุทธิศกึ ษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา โดยอาศัยการศาสนาและการศึกษาเป็ นหลัก
ยุคการมัธยมศึกษารุ่ งเรื อง (ปี 2515-2542) ในยุคนี ้กระทรวงศึกษาธิการได้ มีการ
กาหนดนโยบายในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3-6 มุ่ง จัดการศึกษาตลอดชี วิตเพื่อ
ประชาชน มุ่งเน้ นการปลูกฝั งให้ เยาวชนเกิดความรู้ สึกรับผิดชอบต่อสังคมและความมั่นคงของ
ประเทศ ส่งเสริ มจริ ยธรรมคุณธรรมและวินยั ของเด็กในวัยเรี ยน และ ส่งเสริ มการศึกษาพลานามัย
ส่วนบุคคลและส่วนรวม เพื่อให้ ประชาชนมีสขุ ภาพแข็งแรง มีน ้าใจเป็ นนักกีฬา มีความรักหมู่ คณะ
และมีความรักประเทศชาติ โดยในปี 2515 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้ จงั หวัดแห่งนี ้ทา
การรวมโรงเรี ย นสตรี กับ โรงเรี ย นชายรวมเข้ า เป็ น โรงเรี ย นเดี ย วกัน และตัง้ ให้ เ ป็ น โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาประจาจังหวัดประเภทสหศึกษา สังกัดกองโรงเรี ยนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ให้ ทา
การย้ ายที่ตั ้งโรงเรี ยนมาอยู่ในพืน้ ที่ที่เคยใช้ เป็ นสนามบินชั่วคราวสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง มี
บริ เวณเนื อ้ ที่ จานวน 144 ไร่ 19 ตารางวา และในช่วงปี 2517-2521 กรมสามัญศึกษาท าการ
พัฒนาโรงเรี ยนมัธยมในส่วนภูมิภาค เป็ นผลให้ โรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุน อาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ และ อัตรากาลังครูอาจารย์เพิ่มขึ ้น มีอาคารเรี ยนถาวร 4 หลัง อาคาร
เรี ยนชั่วคราว 3 หลัง โรงฝึ กงาน 10 หลัง โรงฝึ กพลศึกษา 1 หลัง หอประชุม -โรงอาหาร 1 หลัง
บ้ านพักครู 22 หลัง บ้ านพักนักการภารโรง 5 หลัง ห้ องสุขานักเรี ยน 12 หลัง และ ห้ องอาบนา้ 1
หลัง ตลอดจนได้ รับการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ โดยกระทรวงศึกษาธิการทาการออกแบบพัฒนา
หลัก สูต รให้ โ รงเรี ย นใช้ ห ลัก สูต รประโยคมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย พุท ธศัก ราช 2518 หลัก สูต ร
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น พุท ธศัก ราช 2521 หลัก สูต รมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย พุท ธศัก ราช 2524
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หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2533) ตามลาดับ
นับตั ้งแต่ ปี 2515 -2542 เป็ นยุคสมัยแห่งการพัฒนาสู่ความก้ าวหน้ ารุ่ งเรื องเฟื่ องฟูของโรงเรี ยน
ช่ ว งระยะเวลา 27 ปี นี ้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นผู้อ านวยการโรงเรี ย น จ านวน 6 คน ในยุค สมัย การ
บริ หารงานของผู้อานวยโรงเรี ยนคนที่สอง นับว่าดารงตาแหน่งและบริ หารงานโรงเรี ยนยาวนาน
ที่สดุ ตั ้งแต่ปี 2520-2531 ระยะเวลารวม 12 ปี เป็ นช่วงเวลาที่โรงเรี ยนได้ รับการพัฒนาให้ มีความ
พร้ อมทังสภาพภู
้
มิทศั น์ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการจัดการศึกษา ครูผ้ สู อน และวิธีการจัด การ
เรี ยนการสอน ประกอบกับเป็ นช่วงที่กระทรวงศึกษาธิการให้ ความสาคัญในการพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสูตรการมัธยมศึกษา ปั จจัยเหล่านีส้ ่งผลให้ โรงเรี ยนมีความรุ่ งเรื องจนกระทัง่ ในปี การศึกษา
2529 โรงเรี ยนได้ รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี
การศึกษา 2535-2537 โรงเรี ยนชนะเลิศการประกวดดนตรี ไทยติดต่อกัน 3 ปี ได้ รับรางวัลถ้ วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี
เดียวกันทางโรงเรี ยนได้ นาคอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้ สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
เป็ นครัง้ แรก ในปี การศึกษา 2538 โรงเรี ยนได้ รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน จาก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอี ก ครั ง้ จากนัน้ ในปี 2541 ผู้อ านวยการโรงเรี ย นได้ รั บ รางวัล ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา จากมูลนิธิครุ ุสภา และในปี การศึกษา 2542 นักเรี ยน
ของโรงเรี ยน ได้ รับรางวัลนักเรี ยนดีเด่นรางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ ผลงานเหล่านี ้
แสดงผลลัพธ์ของโรงเรี ยนในการบริหารจัดการศึกษาที่เริ่มจากชุมชนมีสว่ นร่วมในการบุกเบิกก่อตัง้
และการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ยุคการกระจายอานาจการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี 25432553) ในยุคนี ้กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศใช้ พระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแรก ในปี
2542 มีผลเกี่ยวข้ องกับโรงเรี ยนทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อม เห็นได้ จากการที่ ส่วนราชการจังหวัด
ได้ มาขอใช้ ที่ดินภายในโรเรี ยน จานวน 22 ไร่ 1 งาน เพื่อก่อสร้ างเป็ นสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสาหรับรองรับการดาเนินการตามมาตรา 39 ที่ให้ กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจ
การบริหารจัดการศึกษาทังด้
้ านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารทัว่ ไปสู่
การบริ หารแบบคณะกรรมการ โดยสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่
การศึกษาดาเนินการบริ หารแบบคณะกรรมการโดยตรง ในยุคนี ้โรงเรี ยนมีการโยกย้ ายปรับเปลี่ยน
ผู้อานวยการโรงเรี ยน จานวน 4 คน โดยผู้อานวยการโรงเรี ยนทุกคนได้ สานต่อการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 58 (2) ที่ระบุให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา และจัดหาทรัพยากรสาหรับการจัดการเรี ยนรู้ได้ ตามความจาเป็ น
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และความเหมาะสม ซึ่งทางโรงเรี ยนได้ ทาการประสานความร่ วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
ท าให้ ส ามารถก่ อ สร้ างอาคารเรี ย นและอาคารประกอบเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ใช้ ใ นการจัด ให้ บ ริ ก าร
การศึ ก ษาจนถึ ง ปั จ จุ บัน ผลสื บ เนื่ อ งจากข้ อ บัง คับ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุท ธศัก ราช 2542 มาตรา 24 มาตรา 27 ระบุใ ห้ ค ณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานก าหนด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และกาหนดให้ โรงเรี ยนได้ จดั ทาหลักสูตรสถานศึกษาโดย
ยึดตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน นัน้ ในปี 2546 โรงเรี ยนจึงได้ จดั ทาและ
ประกาศใช้ หลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544
และ ต่อมาในปี 2552 โรงเรี ยนได้ ประกาศใช้ หลักสูตรสถานศึกษาที่จดั ทาขึ ้นตามแนวทางหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการจัดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ
(MEP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นขึ ้นเป็ นครัง้ แรก
ยุคเทคโนโลยีแห่ งโลกเสมือน (ปี 2554-ปั จจุบนั ) ในยุคเทคโนโลยีระบบสัมผัสมี
ศักยภาพก้ าวลา้ นาพาให้ ผ้ ูคนเข้ าถึงข่าวสารทั่วโลกเสมือนกับตัวตนได้ เข้ าไปมีส่ วนร่ วมอยู่ใน
เหตุการณ์นนั ้ การบันทึกภาพนิ่ง เสียง หรื อ วีดีโอ การส่งภาพ เสียง วีดิโอ หรื อ ข้ อความ สิ่งเหล่านี ้
สามารถทาได้ อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ ้วสัมผัส ภาพความบันเทิง ข่าวสาร เหตุการณ์ทวั่ ทุกมุมโลก
และ ความรุ นแรงที่แฝงเร้ นอยู่ในสื่อสามารถแทรกซึมไปสู่ผ้ คู นทุ กเพศทุกวัยได้ ทกุ วินาทีทวั่ ทุกหน
ทุกแห่งทัว่ โลก ภาพความคุกรุ่ นทางการเมืองเหตุการณ์การรวมกลุ่มม๊ อบประชาชน การปั กหลัก
ประท้ วงความไม่โปร่ งใสในการบริ หารงานของรัฐบาลในเมืองหลวง ภาพบรรยากาศการปราศรัย
ปลุกเร้ าเชิญชวนผู้คนไปร่ วมชุมนุมประท้ วงรัฐบาล ภาพบรรยากาศเหล่านี ผ้ ้ ูคนในชุมชนสังคม
ท้ องถิ่นต่างจังหวัดทุกเพศทุกวัยสามารถได้ ยินได้ รับรู้ อย่างใกล้ ชิดทุกชั่วโมง และ ผู้คนในบริ บท
สัง คมจัง หวัด ได้ รั บ รู้ ซึม ซับ ภาพข่ า วสารเหล่ า นี เ้ ป็ น ประจ าซ า้ บ่ อ ยเช่ น กัน จนกระทั่ง น ามาสู่
เหตุก ารณ์ ช่ว งปลายปี 2556 เกิ ดเหตุคณะนักเรี ยนและผู้ปกครองรวมตัวกั น ประท้ วงความไม่
โปร่ งใสในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้อานวยการโรงเรี ยนในขณะนัน้ ทางราชการได้
เข้ ามาทาการไต่สวนคลี่คลายเหตุการณ์ ดังกล่าวให้ สงบลง และ ในเดือนธันวาคม ปี การศึกษา
2556 ทางราชการได้ แต่งตั ้งผู้อานวยการโรงเรี ยนคนใหม่เข้ ามาทาหน้ าที่บริ หารสถานศึ กษาแทน
นับตั ้งแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมาคณะผู้บริ หารสถานศึกษาได้ ดาเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยน ในลักษณะ
มุ่งเน้ นความร่วมมือจากผู้มีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน ทังในระดั
้
บชุมชน หน่วยงานท้ องถิ่น สมาคมศิษย์
เก่า และเครื อข่ายผู้ปกครอง ให้ มีสว่ นร่วมในการพิจารณาทาความเข้ าใจความจาเป็ นในการปฏิบตั ิ
จัดการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้เรี ยนและโรงเรี ยน ประกอบกับในเวลาต่อมาปี
2558 สภาพบรรยากาศสังคมประเทศทางเมืองได้ คลี่คลายไปสูส่ ภาวะความสงบร่มเย็น จนกระทัง่
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ประเทศไทยถูกจัดเป็ นประเทศที่ประชาชนมีความสุขที่สดุ อันดับที่ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน และ
เป็ นประเทศที่ประชาชนมีความสุขอันดับที่ 34 จาก 158 ประเทศทัว่ โลก ในปี เดียวกันจังหวัดแห่งนี ้
ถูกจัดให้ เป็ น พื น้ ที่ อันดับหนึ่ง ที่คนไทยมี ความสุขที่ สุดตามเกณฑ์ สหประชาชาติ สภาพการณ์
ดังกล่าวเอือ้ อานวยต่อผู้อานวยการโรงเรี ยนและคณะผู้บริ หารสถานศึกษารุ่ นปั จจุบนั ให้ ได้ รับ
ความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยน จนกระทัง่ ในปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยน
ได้ รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ ได้ รับรางวัลพระราชทาน ระดับสถานศึกษามัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ รางวั ล นั ก เรี ย นดี เ ด่ น รางวั ล พระราชทานระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จาก
กระทรวงศึกษาธิการ และ ได้ รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริ มพัฒนาปลูกฝั งคุณธรรมพืน้ ฐาน 8
ประการ และ รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริ มพัฒนาปลูกฝั งค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ระดับดีเยี่ยม รางวัลผลงานด้ านเครื อข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่นประเภทสถานศึกษา และ
รางวัลโรงเรี ยนที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็ นเลิศ “โครงการหนึ่งห้ องหนึ่งความดี ” จากสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด โดยมีพิธีมอบรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานจัดในปี การศึกษา 2560
จากจุดเริ่ มต้ นการศึกษายุคบุกเบิกสูย่ คุ เทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนในปั จจุบนั เห็นได้ วา่ ใน
ทุกยุคสมัยโรงเรี ยนได้ รับการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาจากทุกภาคส่วน และเห็นได้ ว่าโรงเรี ยน
ยึดถือแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดให้ บริ การการศึกษา และให้ ความสาคัญใน
การพัฒ นาการจัด บริ ก ารการศึ ก ษาให้ ทัน ต่ อ สภาพการณ์ แ ห่ ง ยุ ค สมัย ส่ ง เสริ ม การปลูก ฝั ง
คุณลักษณะอันดีงามให้ แก่ผ้ เู รี ยน ตลอดจนโรงเรี ยนมีความพยายามในการธารงรักษาวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมอย่างสันติให้ คงอยู่ในท้ องถิ่นตลอดมา ดังปรากฎผล ดังนี ้
ปี การศึ ก ษา 2529 ปี ก ารศึ ก ษา 2538 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
คัดเลือกให้ รับรางวัลโรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ดีเด่น
ปี ก ารศึก ษา 2557 สานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกให้ เป็ น รั บ
รางวัลโรงเรี ยนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
ปี การศึกษา 2557 ปี การศึกษา 2558 และ ปี การศึกษา 2559 สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด คัดเลือกให้ รับรางวัล เครื อข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่นประเภทสถานศึกษา และ
รางวัลดีเด่นด้ านอื่น
1.3 ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปั จจุบนั โรงเรี ยน จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยมโดยเชื่อว่า ปั ญญา
เป็ นแสงสว่างแห่งชีวิต (ปญฺญา ชีวิตฺ ปชฺโชโต) มีเอกลักษณ์การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในด้ าน
การสร้ างเยาวชนให้ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรมบนพื น้ ฐานความเป็ นไทยและคุ ณ ภาพระดั บ

147
มาตรฐานสากล โดยกาหนดเป้าประสงค์การจัดการศึกษาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้
เป็ นคนดี มีปัญญา สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม รู้จกั ตนเอง มีทศั นคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ มี
ความเป็ นผู้นา และ ใช้ เทคโนโลยีอย่างมีคณ
ุ ภาพ และเพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์การจัดการศึกษา
โรงเรี ยนได้ กาหนดยุทธศาสตร์ หลัก ดังนี ้ มุ่งการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนสู่ความเป็ นเลิศทาง
วิชาการและการสื่อสาร 2 ภาษา ตามแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรี ยนมาตรฐานสากล พัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนโดยผู้เรี ยน
เป็ นศูนย์กลาง ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ใช้ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
การเรี ย นการสอน พัฒ นาโรงเรี ย นบนฐานการวิ จัย และระบบวัฒ นธรรมองค์ ก รที่ ดี ส่ ง เสริ ม
สนับ สนุ น และสร้ างธรรมาภิ บ าลในองค์ ก ร พัฒ นาสภาพแวดล้ อ ม อาคารสถานที่ ภู มิ ทัศ น์
บรรยากาศภายในโรงเรี ยนให้ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และคุ้มค่ า โดยชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
จั ด หาทรั พ ยากรเพื่ อ จั ด การศึ ก ษา พั ฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ สอดคล้ อ งกั บ โรงเรี ย น
มาตรฐานสากลและความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น จัด ท าหลัก สูต รที่ เ น้ น สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาต่างประเทศ จัดทาหลักสูตรความเป็ นเลิศเฉพาะทาง
หลักสูตรทางเลือก (MEP ภาษาญี่ปนุ่ ภาษาจีน) และ พัฒนาหลักสูตรให้ บรู ณาการทักษะชีวิตตาม
แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากทิศทางการจัดการศึกษาในปั จจุบันของโรงเรี ยน เห็นได้ ว่าโรงเรี ยนมุ่งการจัด
การศึ ก ษาไปสู่ม าตรฐานระดับ สากล เพื่ อ สร้ างบุค คลให้ อ ยู่ร่ ว มในสัง คมอย่ า งสัน ติ โดยให้
ความสาคัญกับการประสานความร่ วมมือเปิ ดให้ ชุมชน หน่วยงานท้ องถิ่น สมาคมศิษย์เก่า และ
เครื อข่ายผู้ปกครอง เข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.4 สภาพหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรียน
ในส่วนนี ้เป็ นการทาความเข้ าใจสภาพการจัดให้ บริ การหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น การกาหนดจานวนเวลาเรี ยนรวมตลอดหลักสูตร และ การจัดโครงสร้ างหลักสูตร เพื่อทา
ความเข้ าใจสภาพหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1.4.1 สภาพการจัดให้ บริ การหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรี ยน
จัดให้ บริการหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 4 หลักสูตร ดังนี ้
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ก. หลั ก สู ต รห้ องเรี ยนพิ เ ศษ (Mini English Program: MEP) ชั น้ ละ 1
ห้ องเรี ยน รวม 3 ห้ องเรี ยน ผู้เรี ยนจานวน 30 คนต่อห้ องเรี ยน เป็ นลักษณะหลักสูตรมุ่งส่งเสริ มผู้มี
ความถนัดทางภาษาอังกฤษเน้ นการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ เวลาเรี ยน 1,320 ชัว่ โมงต่อปี จาแนกเป็ น
รายวิชาพื ้นฐาน
เวลาเรี ยน 880 ชัว่ โมงต่อปี
รายวิชาเพิ่มเติม
เวลาเรี ยน 320 ชัว่ โมงต่อปี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
เวลาเรี ยน 120 ชัว่ โมงต่อปี
ข. หลัก สูต รห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ โครงการ สสวท. ชัน้ ละ 2 ห้ อ งเรี ย น รวม 6
ห้ องเรี ยน ผู้เรี ยนจานวน 45 คน ต่อห้ องเรี ยน เป็ นลักษณะหลักสูตรมุ่งส่งเสริ มผู้มีความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เวลาเรี ยน 1,380 ชัว่ โมงต่อปี จาแนกเป็ น
รายวิชาพื ้นฐาน
เวลาเรี ยน 880 ชัว่ โมงต่อปี
รายวิชาเพิ่มเติม
เวลาเรี ยน 380 ชัว่ โมงต่อปี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
เวลาเรี ยน 120 ชัว่ โมงต่อปี
ค. หลักสูตรสามัญเน้ นวิทย์-คณิต ชันละ
้ 2 ห้ องเรี ยน รวม 6 ห้ องเรี ยน ผู้เรี ยน
จานวน 45 คน ต่อห้ องเรี ยน เป็ นลักษณะหลักสูตรมุ่งส่งเสริ มผู้เรี ยนที่สนใจวิทยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ เวลาเรี ยน 1,260 ชัว่ โมงต่อปี จาแนกเป็ น
รายวิชาพื ้นฐาน
เวลาเรี ยน 880 ชัว่ โมงต่อปี
รายวิชาเพิ่มเติม
เวลาเรี ยน 260 ชัว่ โมงต่อปี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
เวลาเรี ยน 120 ชัว่ โมงต่อปี
ง. หลักสูตรสามัญทัว่ ไป ชันละ
้ 7 ห้ องเรี ยน รวม 21 ห้ องเรี ยน ผู้เรี ยนจานวน
45 คน ต่อห้ องเรี ย น เป็ น ลัก ษณะหลักสูตรมุ่ง ส่ง เสริ มผู้เ รี ยนค้ น หาความถนัด ของตนเองและ
ความสามารถทางภาษา เวลาเรี ยน 1,240 ชัว่ โมงต่อปี จาแนกเป็ น
รายวิชาพื ้นฐาน
เวลาเรี ยน 880 ชัว่ โมงต่อปี
รายวิชาเพิ่มเติม
เวลาเรี ยน 240 ชัว่ โมงต่อปี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
เวลาเรี ยน 120 ชัว่ โมงต่อปี
1.4.2 การกาหนดจานวนเวลาเรี ยนรวมตลอดหลักสูตร โรงเรี ยนกาหนด
จานวนเวลาเรี ยนรวมตลอดหลักสูตร ทัง้ 4 หลักสูตร ดังกล่าวข้ างต้ น มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
จบหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช
2551 โดยทัง้ 4 หลักสูตร ดังกล่าวข้ างต้ น จัดตารางเรี ยนแบบรายวิชามีคาบเรี ยน รายคาบเรี ยนละ
50 นาที
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1.4.3 การจั ด โครงสร้ างหลั ก สู ต รระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น โรงเรี ยนจัด
หลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุท ธศัก ราช 2551 ในลัก ษณะการจัดหลักสูตรระดับหลักสูตรในชัน้ เรี ยน และ หลักสูตรระดับ
หลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) ดังนี ้
ก. การจัดหลักสูตรระดับหลักสูตรในชันเรี
้ ยน ประกอบด้ วย
1) รายวิชาพื ้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ จัดจาแนกเป็ นรายวิชาแบบมี
หน่วยกิตและมีคาบเรี ยนในตารางเวลาเรี ยน ได้ แก่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
2) รายวิชาเพิ่มเติม จัดเป็ นรายวิชาแบบมีหน่วยกิตและมีคาบเรี ยนใน
ตารางเวลาเรี ย น เน้ น การให้ เ นื อ้ หาความรู้ ด้ า นวิ ช าการตามจุด เน้ น ของแต่ ล ะหลัก สูต รทัง้ 4
หลักสูตรดังกล่าวข้ างต้ น
3) รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ตามแนวนโยบายกระทรวงศึก ษาธิ ก าร โรงเรี ย น
จัดการรายวิชาเพิ่มเติมในส่วนนี ้แบบมีหน่วยกิตแต่ไม่มีคาบเรี ยนในตารางเวลาเรี ยน คือ รายวิชา
หน้ าที่พลเมือง โดยฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนกาหนดให้ บูรณาการรวมเวลาทัง้ 3 ส่วน เข้ าด้ วยกัน
ประกอบด้ วย ส่วนรายวิชาหน้ าที่พลเมือง ในหลักสูตรระดับชันเรี
้ ยนประเภทรายวิชาเพิ่มเติม ส่วน
กิจกรรม/โครงการหนึ่งห้ องเรี ยนหนึ่งความดี ในระดับหลักสูตรร่ วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) และ
ส่วนกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
ข. การจัด หลัก สูต รระดับ หลัก สูต รร่ ว ม (กิ จ กรรมพัฒ นาผู้เ รี ย น) จัด ใน 4
ลักษณะ คือ
1) จัด ในสถานศึก ษาเป็ น รายวิ ช าแบบมี ห น่ ว ยกิ ต และมี ค าบเรี ย นใน
ตารางเวลาเรี ยน ได้ แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมยุ วกาชาด กิจกรรมเนตรนารี และ กิจกรรม
ลูกเสือ
2) จั ด ในสถานศึ ก ษาเป็ นกิ จ กรรมไม่ มี ห น่ ว ยกิ ต แต่ มี ค าบเวลาใน
ตารางเวลาเรี ยน ได้ แก่ กิจกรรมยามเช้ าหน้ าเสาธงทุกวัน กิจกรรมรายวิชาโฮมรูมสัปดาห์ละ 1 ครัง้
และกิจกรรมประชุมผู้เรี ยนรวมทังระดั
้ บชันเรี
้ ยน สัปดาห์ละ 1 ครัง้ และ กิจกรรมตักบาตรยามเช้ า
ทุกวันพฤหัสบดี
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3) จัด ในสถานศึก ษาเป็ น กิจกรรมไม่ มีห น่ วยกิต และไม่มี ค าบเวลาใน
ตารางเวลาเรี ยน ได้ แก่ กิจกรรม/โครงการหนึง่ ห้ องเรี ยนหนึง่ ความดี กิจกรรมออมทรัพย์กบั ธนาคาร
โรงเรี ยน กิจกรรมสภานักเรี ยน และ กิจกรรมวันสาคัญและเทศกาลสาคัญ
4) จัดนอกสถานศึกษาเป็ นกิจกรรมไม่มีหน่วยกิตและไม่มีคาบเวลาใน
ตารางเวลาเรี ย น ได้ แ ก่ กิ จ กรรมการแข่ ง ขัน ทางวิช าการ กิ จ กรรมวัน ส าคัญทางศาสนา และ
กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
“หลัก สู ต รเรานี ่ มัน วิ ช าการ 8 วิ ช าหลัก สามัญ ที่เ น้น ความรู้ ต าม
หลักสูตรของกระทรวงอะนะ ในเรื ่องของสิ่ งเหล่านีม้ นั เป็ นส่วนหนึ่งของกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนทีเ่ รา
ต้องเสริ มให้ ก็จะเป็ นกิ จกรรมอื ่นที่เราพยายามปลูกฝังเรื ่องระเบี ยบวิ นยั ให้เขามี ความรับผิ ดชอบ
รู้จกั บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเนีย่ เช่น สภานักเรี ยน ให้รู้จกั เรื ่องของภาวะผูน้ า รู้จกั บทบาท
ตัวเอง ได้ทาหน้าที่ตามตาแหน่งอะไรต่างๆ รู้ จกั ช่วยเหลื อสังคม มี กิจกรรมหนึ่งห้องหนึ่งความดี
อะไรต่างๆ ทีเ่ ราอยากส่งเสริ มให้เขารู้จกั แบ่งปันรู้จกั การให้ นัน่ ก็คือสิ่ งทีเ่ ราทา ก็ได้ส่วนหนึ่ง” (รอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน)
จากสภาพหลัก สูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ของโรงเรี ยนดัง กล่าว
ข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว่ า การจัด ให้ บ ริ ก ารหลัก สูต รสถานศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี ค วาม
หลากหลาย เป็ นลักษณะหลักสูตรที่เน้ นรายวิชา ในแต่ละหลักสูตรดังกล่าวข้ างต้ นอัดแน่นจานวน
เวลาเรี ยนรายวิชาพืน้ ฐาน จานวนเวลาเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม และจานวนเวลาเรี ยนรวมตลอด
หลักสูตรในแต่ละหลักสูตรมากเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานการจบหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551
1.5 สภาพการจัดสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรียน
จากการศึกษาเอกสาร สนทนากับผู้เกี่ยวข้ อง สังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มีสว่ นร่วม
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์เนื ้อหาสภาพการจัดสันติศกึ ษาของโรงเรี ยนสมประสงค์ ปรากฏข้ อค้ นพบว่า
ในการจัดทาโครงสร้ างรายวิชาและการจัดเวลาเรี ยน ในหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นของโรงเรี ยนสมประสงค์ ไม่ปรากฏชื่อหลักสูตรหรื อชื่อรายวิชาสันติศึกษา เห็นได้ ตามที่
ผู้บริหารสถานศึกษา กล่าวในการให้ สมั ภาษณ์วา่
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“เพิ่ ง เคยได้ยิ น นี ่แ หละ ถ้า พูด สัน ติ ศึ ก ษา อยู่ ท างภาคใต้มั้ง นะ อย่ า งนั้น น่ะ ”
(ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน)
“ไม่เคยได้ยิน เรื ่องหลักสูตรสันติ ศึกษาว่ามันมี ถ้าฟังแล้วเนีย่ เออ เราก็พอสือ่ ได้
อะไรอย่างนี ้นะ ก็พอจะเข้าว่า มันน่าจะเกี่ยวกับอะไร แต่ถามว่าโดย โดยกระบวนการเรี ยนการ
สอน การบริ หารจัดการก็ไม่เคยมีใครพูดถึงสันติ ศึกษา” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิ ชาการ)
“หลักสูตร ชือ่ หลักสูตรสันติ ศึกษาเลยอ่ะ ไม่เคยได้ยิน” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน)
“หลัก สู ต รสัน ติ ศึ ก ษา ไม่ เ คยได้ยิ น เลยครั บ ก็ พูด สัน ติ ศึ ก ษามัน จะเป็ นเรื ่ อง
เกี่ยวกับของทางพระ ทางธรรมะมัย๊ ” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายงบประมาณ)
ในขณะที่พบว่า สันติศึกษาปรากฏอยู่ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคาบอกเล่าของครูผ้ สู อนที่กล่าวว่า
“ปกติ แล้วมันจะมี คณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์อ่ะค่ะ ในแต่ละรายวิ ชา” (ครู ผูส้ อน
รายวิ ชาภาษาไทย)
“โครงสร้ า งหลัก สูต รก็ บอกไว้ หลัก สู ต รมี ก าหนดเรื ่ อ งของคุณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ หลักสูตรแม้จะมี เป็ นหลักสูตรรายวิ ชา ก็มีคณ
ุ ลักษณะอื ่น ความรับผิ ดชอบเนีย่ มี อยู่แล้ว
มีอยู่ข้อนึงข้อตรงๆ” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาคณิ ตศาสตร์ )
และพบว่า ปรากฏอยู่ในกลุ่มสาระสัง คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้ าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้ อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิ
ตามหลั ก ธรรม เพื่ อ อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข ฝ่ ายวิ ช าการโรงเรี ย นก าหนดเป็ นรายวิ ช า
พระพุทธศาสนา จัดอยู่ในโครงสร้ างหลักสูตรโรงเรี ยน ประเภทรายวิชาพื ้นฐานสาหรับห้ องเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง ห้ องเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในภาคเรี ยนที่ 1 กาหนดหน่วยกิต จานวน
1.5 หน่วยกิต รวม 3 คาบต่อสัปดาห์ รวมจานวน 60 คาบต่อภาคเรี ยน เน้ นการสอนเนือ้ หาให้
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ความรู้ โดยครู ผ้ ูสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นผู้รับผิดชอบ
จัดการเรี ยนรู้ และ สาระที่ 2 หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ การดาเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน
ส 2.1 เข้ าใจและปฏิบัติตนตามหน้ าที่ของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ ธารงรักษา
ประเพณี แ ละวัฒ นธรรมไทย ด ารงชี วิ ต อยู่ร่ ว มกัน ในสัง คมไทย และ สัง คมโลกอย่ า งสัน ติ สุข
ตลอดจนฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนมอบหมายให้ ครู ที่ปรึ กษาประจาชันต้
้ องคอยดูแลติดตามให้ ผู้เรี ยน
ในชัน้ เรี ยนความรับผิดชอบ ดูแลการเข้ าร่ วมกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมชน กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมเนตรนารี กิจกรรมยุวกาชาด และ กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้เรี ยนต้ องเข้ า
ร่วมอย่างสม่าเสมอ และ มอบหมายให้ ครูที่ปรึกษาและผู้เรี ยนต้ องจัดสรรเวลาในการพบปรึกษากัน
นอกเหนือตารางเวลาเรี ยน ครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ เป็ นผู้คอยให้ คาปรึ กษา และดูแลการวางแผน
และปฏิบัติกิจกรรมหนึ่งห้ องเรี ยนหนึ่งความดีของผู้เรี ยนในชัน้ เรี ยนความรั บผิดชอบ และครู ที่
ปรึ กษาประจาชันต้
้ องออกปฏิบตั ิดแู ลการปฏิบตั ิกิจกรรมทาความดีของผู้เรี ยนด้ วย โดยโครงการ
หนึ่งห้ องเรี ยนหนึ่งความดีนี ้จัดเป็ นกิจกรรมในรายวิชาหน้ าที่พลเมือง ตามที่ฝ่ายวิชาการจัดไว้ ใน
โครงสร้ างหลักสูตรโรงเรี ยน ประเภทรายวิชาเพิ่มเติม สาหรับห้ องเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง
ห้ องเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 กาหนดเป็ นจานวน 0.5 หน่วยกิตต่อภาคเรี ยน เน้ นการฝึ กทักษะทุก
ภาคเรี ยนแบบไม่มีคาบในตารางเวลาเรี ยน เพื่อสนองนโยบายลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้ โรงเรี ยน
จัดทาสมุดบันทึกความดีเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบันทึกการทาความดีของตน และมีผ้ รู ับรองการทาความดี
ของผู้เรี ยนลงนามไว้ ในสมุดบันทึกกิจกรรมหน้ าที่พลเมือง ตามที่โรงเรี ยนจัดทาแจกให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้
บันทึกการทาความดี เห็นได้ ตามที่ผ้ บู ริหารสถานศึกษาและครูผ้ สู อนบอกกล่าวว่า
“โรงเรี ยนเข้าร่ วมเป็ นโรงเรี ยนคุณธรรม สอนเน้น 3 อย่าง ที่เราตกลงกันนะ มี
เรื ่ องของวิ นยั เรื ่ องของความมี ระเบี ยบ เรื ่ องของความรับผิ ดชอบ ความมี วินยั เรื ่ องของความมี
ระเบียบ ความซื ่อสัตย์ วิ นยั ระเบียบอันเดียวกัน 3 ตัว เนีย่ ” (ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน)
“เออ กิ จกรรมของ ของไอ้นีอ่ ่ะค่ะ มันเป็ นโครงการโรงเรี ยนคุณธรรมนะค่ะ มันจะ
มี อยู่ใน 3 อย่าง ที่ว่า เด็กต้องมี ความซื ่อสัตย์ จาไม่ได้แล้วอ่ะ ซื ่อสัตย์ มี วินยั อะไรพวกเนี ๊ยะค่ะ
แล้วเขาจะมีโครงการหนึ่งห้องหนึ่งความดี ทีป่ ลูกฝังให้เด็กหากิ จกรรมความดีทา อ่ะค่ะ” (ครูผสู้ อน
รายวิ ชาภาษาไทย)
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“อย่างตอนนี ้ โรงเรี ยนเขาก็พยายามพัฒนาเรื ่องโรงเรี ยนคุณธรรม โรงเรี ยนตัง้ อัต
ลักษณ์ คณ
ุ ธรรม อัตลักษณ์ ของโรงเรี ยนว่า ให้เด็กมี ความรับผิ ดชอบ มี ความซื ่อสัตย์ แล้วก็มีวินยั
3 ตัว วิ น ยั รับผิ ดชอบ แล้ว ก็ ซื่อสัตย์ ซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ว เนี ่ย ครู ทุก คนเนี ่ยสอนตรงนี ้ได้ แต่ เ หมื อน
เหมื อนกับถูกละเลยไปว่ะ ครู ว่านะ การที่จะสอน...สอนเค้าให้เกิ ดมาจากใจเนีย่ มันไม่ได้เหมื อน
เมือ่ ก่อน” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาสังคมศึกษาฯ)
จากสภาพการจัด สัน ติ ศึ ก ษาของโรงเรี ย น จะเห็ น ได้ ว่ า สัน ติ ศึ ก ษาถูก จัด ไว้ ใ น
หลักสูตรสถานศึกษาระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยน ในลักษณะการสอดแทรกเนื ้อหาย่อยอยู่ในกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดเวลาเรี ยนเพียง 1 ภาคเรี ยนต่อปี และ มีการจัด
สันติศึกษาสอดแทรกไว้ ในกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติมในลักษณะการสอดแทรกสันติศึกษาไว้ ในรายวิชา
หน้ าที่พลเมือง มีการกาหนดหน่วยกิตต่อภาคเรี ยน แต่ไม่มีการจัดคาบเวลาในตารางเรี ยน
จะเห็นได้ ว่า สภาพการจัดการศึกษาจากยุคบุกเบิกสู่ยุคเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนใน
ปั จ จุบัน โรงเรี ย นยึด แนวนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารในจัด การศึก ษาตลอดมา มุ่ง การ
พัฒนาการจัดบริ การการการศึกษาให้ ทนั ต่อสภาพการณ์แห่งยุคสมัยและมาตรฐานระดับสากล
โดยให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่วน ในฐานะเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาจังหวัด
ที่ เก่า แก่ และมี ชื่อเสีย งในการบริ การการศึกษามายาวนาน ย่อมเป็ น ความมุ่ง หวัง ของผู้คนใน
ท้ องถิ่นในการที่จะส่งลูกหลานมาเข้ ารับบริการการศึกษาที่ทนั สมัย และรับการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันดีงามในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ จากสภาพการเข้ าสูช่ ่วงเริ่ มต้ นในยุคเทคโนโลยีแห่งโลก
เสมือนที่โรงเรี ยนเผชิญเหตุการณ์ความขัดแย้ งในสังคม ประกอบกับสภาพปั จจุบนั ที่โรงเรี ยนจัด
สัด ส่ ว นเวลาเรี ย นและกิ จ กรรมที่ เ น้ น มาก ในการบริ ก ารการศึ ก ษาสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาต่างประเทศ จนกระทั่งการจัดการเรี ยนรู้ การอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างสันติหรื อเรี ยกว่าสันติศึกษา กลายเป็ นเพียงส่วนเสี ้ยวเนื ้อหาของหลักสูตรในระดับชัน้
เรี ยนแบบไม่มี ความต่อเนื่องทุกภาคเรี ยน และสอดแทรกอยู่ในรายวิชาเพิ่มเติมที่ ไม่มีคาบใน
ตารางเวลาเรี ยน โดยไม่สามารถเห็นภาพการปลูกฝั งบุคคลให้ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่มีเอกสาร
หลักสูตรหรื อแนวปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ สนั ติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน จาก
เหตุการณ์ ที่เปลี่ยนผ่านยุคสมัยและสภาพการจัดสันติศึกษาของโรงเรี ยนดังกล่าวมาข้ างต้ นนี ้
โรงเรี ยนจึงจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญในการจัดทาหลักสูตรสันติศกึ ษา เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะการ
อยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติให้ กบั ผู้เรี ยน โดยเริ่ มจากการปลูกฝั งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและ
ทาการขยายผลในระดับต่อไป

154

ตอนที่ 2 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ให้ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาเสนอข้ อมูลผู้ให้ ข้อมูลโดยการให้ สมั ภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้ เห็นความเกี่ยวข้ อง
เชื่อมโยงมุมมองของผู้ให้ ข้อมูลในการกาหนดคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สะท้ อนมุมมองผ่านการให้ ความหมายของ “สันติ”ภาพลักษณะปั จจุบนั
การประพฤติตนของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของ
วัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ แนวการออกแบบหลักสูตรสั นติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน และเพื่อให้ เห็นความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงมุมมองของผู้เข้ าร่ วมวิจยั ในการ
ตรวจสอบความเหมาะสม และ ความเป็ นไปได้ ของหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ที่โรงเรี ยนจะสามารถนาไปปฏิบตั ิจดั สันติศกึ ษาต่อไป
2.1 ข้ อมูลพื ้นฐานผู้ให้ ข้อมูลโดยการให้ สมั ภาษณ์รายบุคคล
ผู้วิจัยนาเสนอข้ อมูลพื ้นฐานและบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ ข้อมูล ในประเด็นเพศ
ช่วงอายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่อยู่ในบทบาทประสบการณ์การทางาน อาชีพ
และท้ องถิ่นพืน้ ที่อยู่อาศัย โดยใช้ นามสมมติผ้ ูให้ สมั ภาษณ์ รายบุคคลและผู้มีส่วนร่ วมวิเคราะห์
ปั จจัยสาเหตุการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่ความไม่สงบในการ
อยู่ร่ ว มกัน ในสัง คม และ ร่ ว มวิ เ คราะห์ อ รรถประโยชน์ แ นวทางการจัด หลัก สูต รและกิ จ กรรม
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับโรงเรี ยน ข้ อมูลส่วนนี น้ ามาประกอบการ
อธิบายการกาหนดคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สะท้ อนมุมมองผ่านการให้ ความหมายของ “สันติ”ภาพปั จจุบนั การประพฤติตนของวัยรุ่ นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ
แนวการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน โดยทาการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) และ ผู้ให้ ข้อมูลรอง (Informants) ซึ่งเป็ นผู้รับ
ประโยชน์ คื อ 1) กลุ่ม ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารการศึก ษา ประกอบด้ ว ย ผู้บ ริ ห ารการศึก ษา จ านวน 3 คน
ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 5 คน และ ครู ผ้ ูสอน จานวน 7 คน 2)
กลุ่มผู้รับบริ การการศึกษา คือ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 13 คน และ 3) กลุ่มผู้
ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ประกอบด้ วย ผู้ปกครอง จานวน 6 คน และ ผู้แทนชุมชน
จานวน 7 คน รวมทังสิ
้ ้น จานวน 42 คน (รายละเอียดแสดงในตาราง 12 ดูในภาคผนวก ข) ดังนี ้
2.1.1 ผู้ ให้ ข้ อมู ล หลั ก (Key Informants) คื อ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา และ
ครูผ้ สู อน
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ผู้บริ หารสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุตงแต่
ั ้ 41 ปี จนถึง อายุ
56 ปี ขึ ้นไป ทุกคนครองสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา มีประสบการณ์ด้านการบริ หารสถานศึกษาตังแต่
้ 5 ปี ถึง 20 ปี มีประสบการณ์
ด้ านการสอนตั ้งแต่ 10 ปี จนถึง 21 ปี ขึน้ ไป และ อาศัยอยู่ในท้ องถิ่นพื ้นที่บริ บทสนามวิจัยและ
จังหวัดใกล้ เคียง
ครู ผ้ สู อนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุตงแต่
ั ้ 31ปี จนถึง อายุ 56 ปี ขึ ้นไป
มีทงผู
ั ้ ้ ครองสถานภาพโสด และ สมรส ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริ ญญาตรี มี ประสบการณ์ด้านการ
สอน 5 ปี จนถึง 21 ปี ขึ ้นไป และ อาศัยอยู่ในท้ องถิ่นพื ้นที่บริบทสนามวิจยั
2.1.2 ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล รอง (Informants) คื อ ผู้บ ริ ห ารการศึก ษา ศึก ษานิ เ ทศก์
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน
ผู้บริ หารการศึกษาส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่ว นใหญ่อายุ 56 ปี ขึ ้นไป มี
ทังผู
้ ้ ครองสถานภาพสมรสและโสด ส่วนใหญ่จบปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา และ
จบปริ ญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการศึกษา มีประสบการณ์ด้านการบริ หารการศึกษา 20
ปี ขึ ้นไป มีประสบการณ์ด้านสอน 5 ปี ขึ ้นไป และ อาศัยอยู่ในท้ องถิ่นพื ้นที่บริบทสนามวิจยั
ศึกษานิเทศก์เป็ นเพศหญิง อายุ 54 ปี สถานภาพหย่าร้ าง จบปริ ญญาโท
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีประสบการณ์ด้านการบริ หารการศึกษา 15 ปี มีประสบการณ์
ด้ านสอน 5 ปี ขึ ้นไป และ อาศัยอยู่ในท้ องถิ่นพื ้นที่บริบทสนามวิจยั
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจานวน 8 คน
เพศหญิง จานวน 5 คน จานวน 13 คน กาลังศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 5 คน กาลังศึกษา
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 4 คน กาลังศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 4 คน และ อาศัยอยู่
ในท้ องถิ่นพื ้นที่บริบทสนามวิจยั
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ทุกคนอายุ 41 ปี ขึ ้นไป ครองสถานภาพ
สมรส ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับพื ้นฐาน มีทงผู
ั ้ ้ ประกอบอาชีพรับราชการ ค้ าขาย เกษตรกรรม
และเลี ้ยงปศุสตั ว์ และ อาศัยอยู่ในท้ องถิ่นพื ้นที่บริบทสนามวิจยั
ผู้แทนชุมชนมีทงเพศหญิ
ั้
งและเพศชาย มีบทบาทเป็ นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่ บ้ า น แพทย์ ประจาตาบล และ ผู้น าทางศาสนา อายุตัง้ แต่ 31-56 ปี ขัน้ ไป มี ทัง้ ผู้ครอง
สถานภาพสมรส และ โสด มีทงผู
ั ้ ้ จบการศึกษาระดับพื ้นฐานและระดับอุดมศึกษา มีทงผู
ั ้ ้ ประกอบ
อาชีพค้ าขาย นักบวช เกษตรกรรม และเลี ้ยงปศุสตั ว์ และ อาศัยอยู่ในท้ องถิ่นพื ้นที่บริบทสนามวิจยั
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2.2 ข้ อมูลพื ้นฐานผู้มีส่วนร่ วมวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุการประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น อัน น าไปสู่ค วามไม่ สงบในการอยู่ร่ ว มกัน ในสัง คม และ วิ เ คราะห์
อรรถประโยชน์แนวทางการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สาหรับโรงเรี ยน
ผู้วิจัยนาเสนอข้ อมูลพื ้นฐานและบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีส่วนร่ วมวิเคราะห์
ปั จจัยสาเหตุการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่ความไม่สงบในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม และ อรรถประโยชน์แนวทางการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับโรงเรี ยน ในงานวิจัยนีเ้ รี ยกว่า “คณะกรรมการประเมินความ
ต้ องการจาเป็ น (Needs Assessment Committee: NAC)” เป็ น ข้ อมูลสาคัญส่วนหนึ่ง ที่ น ามา
ประกอบการสะท้ อนมุม มองการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย สาเหตุ ก ารประพฤติ ต นของผู้ เรี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น อันนาไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่วมกันในสังคม และ อรรถประโยชน์แนว
ทางการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับโรงเรี ยน
คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น (Needs Assessment Committee: NAC) จานวน 10
คน ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผ้ ูสอนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้ น ศึกษานิเทศก์
ผู้แทนครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้แทนผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน มี อายุตงแต่
ั ้ 35 ปี
จนถึง อายุ 56 ปี ขึ ้นไป ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา มีสถานภาพสมรส มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้ องกับ
ด้ านการศึกษา และ อาศัยอยู่ในท้ องถิ่นพืน้ ที่บริ บทสนามวิจัย และ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
ประเมินความต้ องการจาเป็ น (Needs Assessment Committee: NAC) ประกอบอาชีพข้ าราชการ
บานาญ (ครู) รองลงมาเป็ นนักบวช เกษตรกรทาเกษตรกรรมและเลี ้ยงปศุสตั ว์ รายละเอียดแสดง
ในตาราง 13 (ดูในภาคผนวก ข)

บทที่ 5
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ในบทที่ 5 นี ้ ผู้วิจัยมุ่งทาความเข้ าใจเชิงลึกการให้ ความหมายของสันติ ภาพลักษณะ
ปั จจุบนั ลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่น
ต่างจังหวัด และ คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างสันติ ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ โดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้ กระบวนทัศน์เชิงคุณภาพ
ตามแนวทางกรณีศึกษา (Case Study) ที่ม่งุ ทาความเข้ าใจเชิงลึก และ แนวคิดการประเมินความ
ต้ องการจาเป็ นที่มุ่งค้ นหาสิ่งที่เป็ นอยู่ (what is) และ สิ่งที่ควรเป็ น (what should be) เพื่อเป็ น
กรอบแนวคาถามสัมภาษณ์และซักถาม จากนัน้ ประยุกต์ใช้ กิจกรรมการประเมินความต้ องการ
จาเป็ นแบบสมบูรณ์ ในส่วนกิจกรรมกาหนดความต้ องการจาเป็ น (needs identify) หรื อเป้าหมาย
ของหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ด้ วยการใช้ วิธีการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญ
ด้ ว ยการ์ ด (Card Sort) ประกอบกับ เทคนิ ค กลุ่ม สมมุติ นัย โดยคณะกรรมการประเมิ น ความ
ต้ องการจาเป็ น (Needs Assessment Committee: NAC) ทาการแปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพไปสู่
ข้ อมูลเชิงปริมาณ และทาการวิเคราะห์จดั ลาดับเป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั จัดลาดับการนาเสนอผลการศึกษาเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อค้ นพบการให้ ความหมายของสันติ ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ จานวน 42
คน ประกอบด้ วย 1) กลุ่ ม ผู้ ให้ บริ ก ารการศึ ก ษา ได้ แก่ ผู้ บริ ห ารการศึ ก ษา จ านวน 3 คน
ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 5 คน ครู ผ้ ูสอน จานวน 7 คน 2) กลุ่ม
ผู้เ รี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น จ านวน 13 คน และ 3) กลุ่ม ผู้ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการจัด
การศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง จานวน 6 คน และผู้แทนชุมชน จานวน 7 คน
ตอนที่ 2 ข้ อ ค้ น พบภาพลัก ษณะปั จ จุบัน ลัก ษณะการประพฤติ ต นของผู้เ รี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ จานวน
42 คน ประกอบด้ ว ย 1) กลุ่ม ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารการศึ ก ษา จ านวน 3 คน
ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 5 คน ครู ผ้ ูสอน จานวน 7 คน 2) กลุ่ม
ผู้เ รี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น จ านวน 13 คน และ 3) กลุ่ม ผู้ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการจัด
การศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง จานวน 6 คน และผู้แทนชุมชน จานวน 7 คน
ตอนที่ 3 ข้ อค้ นพบคุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่
ร่ วมในสังคมอย่างสันติ ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ จานวน 42 คน ประกอบด้ วย 1) กลุ่มผู้
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ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา จานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ผู้บริ หาร
สถานศึกษา จานวน 5 คน ครูผ้ สู อน จานวน 7 คน 2) กลุม่ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน
13 คน และ 3) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง จานวน 6 คน และ
ผู้แทนชุมชน จานวน 7 คน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์จดั ลาดับคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น โดยวิ ธีการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญด้ วยการ์ ด (Card Sort) ตาม
มุม มองของคณะกรรมการประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (Needs Assessment Committee:
NAC) จานวน 10 คน ประกอบด้ วย 1) กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา
จ านวน 2 คน ผู้แ ทนครู ผ้ ูสอน จ านวน 2 คน ศึก ษานิ เ ทศก์ จ านวน 1 คน และ 2) กลุ่ม ผู้ไ ด้ รับ
ผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้แทนผู้ปกครอง จานวน 2 คน และ ผู้แทนชุมชน จานวน 3
คน และ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการคานวณหาค่ามัธยฐาน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การให้ ความหมายของสันติ
จากการสัมภาษณ์ มุมมองของผู้รับประโยชน์ จานวน 42 คน ประกอบด้ วย 1) กลุ่มผู้
ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา จานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ผู้บริ หาร
สถานศึกษา จานวน 5 คน ครูผ้ สู อน จานวน 7 คน 2) กลุม่ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน
13 คน และ 3) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง จานวน 6 คน และ
ผู้แทนชุมชน จานวน 7 คน และ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา ปรากฏข้ อค้ นพบ
การให้ ความหมายของสันติ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 การให้ ความหมายของสันติ ตามมุมมองของกลุ่มผู้ให้ บริการการศึกษา ได้ แก่
ผู้บ ริ ห ารการศึก ษา ศึก ษานิ เ ทศก์ ผู้บ ริ ก ารสถานศึก ษา และ ครู ผ้ ูส อน โดยมุม มองผู้บ ริ ห าร
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ ผู้บริ หารสถานศึกษา ส่วนใหญ่ให้ ความหมายของสันติในลักษณะ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี ความเป็ นระเบียบ การปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
กติกา ความเข้ าใจในความแตกต่างทางวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ไม่ทะเลาะ
กัน และ ไม่มวั เมาเสพติด รองลงมาให้ ความหมายของสันติในลักษณะสภาวะจิตใจความคิดไม่
ฟุ้งซ่าน จิตใจนิ่งคงที่ ไม่มีความวุ่นวาย ความรู้สกึ เรี ยบง่ายพอดี ความสงบสุข สติ สมาธิ และ ไม่
เกี่ยวข้ องกับสิ่งเสพติด ตามลาดับ ส่วนมุมมองของครู ผ้ ูสอนส่วนใหญ่ให้ ความหมายของสันติใน
ลักษณะสภาวะจิตใจที่มีสขุ ความสุข และ ความรู้ สึกนิ่งไม่ว่นุ วาย รองลงมาให้ ความหมายของ
สัน ติใ นลัก ษณะกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ไม่ยุ่ง เกี ยวกับสิ่งเสพติด และ ไม่มีการทะเลาะกัน
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ตามลาดับ จากลักษณะการให้ ความหมายดังที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบความหมายของสันติ
ดังนี ้ สันติคือสัมพันธภาพที่ดี สันติคือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย สันติคือความมัน่ คงปลอดภัย
สันติคือสติ สันติคือสมาธิ และสันติคือความสบายใจ ตามลาดับ
“คาว่าสันติ อะนะ หมายถึ ง ความสงบสุขอะนะ การอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจใน
ความแตกต่างของวิ ถีชีวิต วัฒนธรรมศาสนา ความคิ ดความเชื ่อ มี กรอบกติ กาทีจ่ ะทาให้คนอยู่ใน
ความสันติ พึ่งพาอาศัยกับสิ่ งต่างๆ รอบด้าน” (ศึกษาธิ การจังหวัด)
“การอยู่บ้านเงียบๆ ที่ไม่ทะเลาะกันนะ อาจจะมี คนอยู่แต่ไม่ทะเลาะกัน อยู่กนั อย่าง
สงบ พีว่ ่าให้ทกุ คนรักษาศีลห้า สงบแน่นอน สันติ แน่นอน อย่าไปละเมิ ดเขา คิ ดถึงใจเขาใจเรา คือ
ถ้าเราไม่อยากให้ใครทาอะไรกับเรา เราก็อย่าไปทาสิ่ งนัน้ กับเขา ถ้าอย่างนี ้ คื อสงบสุ ขแน่นอน”
(รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ การศึกษาประถมศึกษา รักษาการผู้อานวยการสานักงานเขต
พืน้ ทีฯ่ )
“สันติ หรื อสงบหรอ ก็สติ สมาธิ ไง” (ศึกษานิ เทศก์)
“นึกถึงความเงียบ ก็คือเป็ น อาจจะเป็ นประสบการณ์ ง่ายๆ ว่า เวลาเราเครี ยด หรื อ
ว่าเรา...ไม่ ไม่สงบปุ๊ บ เราจะสวดมนต์ หรื อว่านัง่ สมาธิ แล้วมันจะอิ งไปทางธรรมะทางพระ เราว่า
เป็ นเหมื อน เป็ นสิ่ งหนึ่ ง ที่มันตัง้ อยู่ ตัง้ เฉยอ่ะ แล้วก็ ไม่ จิ ตใจที่ไม่ ฟ้งุ ซ่ าน แล้วก็ ..วางอยู่กับที่
ประมาณนี ้น่ ะ ฮะ การวางใจได้แ บ๊ บ การวางใจได้ดี แ ละนิ่ ง ” (รองผู้อ านวยการโรงเรี ย นฝ่ าย
งบประมาณ)
“ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ก็คือ มี มนุษยสัมพันธ์ ทีด่ ีต่อกันอ่ะ บุคคลในในทุกเพศ
ทุกวัยอ่ะน่ะ ถ้าพูดถึงความสงบอ่ะ ก็จะนึกถึงบุคคลอยู่กนั อย่างมี ความสุขอ่ะ ก็คือ ทุกคนต้องรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ขอบเขตบทบาทหน้าที่ สิ ทธิ ของตัวเอง หน้าที่ของตนเองที่อยู่ในกรอบ
กติ กา ไม่ทาให้คนอื ่นเขามี ความเดื อดร้ อนลักษณะนัน้ ” (รองผู้อานวยการโรงเรี ยนฝ่ ายกิ จการ
นักเรี ยน)
“นึ กถึ งความสงบ ก็ คือ มันไม่ มีการทะเลาะ เบาะแว้ง ไม่ มีการอะไรล่ะ ตบตี กัน ”
(ครูผสู้ อนรายวิ ชาสังคมฯ)
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“พูดถึงความสงบ คิ ดสองมุมดีกว่า มุมกฎหมายเน๊าะ เอาใกล้ตวั แต่ถา้ ใกล้ตวั
ก็คือ ชีวิตทีท่ างาน ถ้าเป็ นตัวเราเน๊าะ” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาคณิ ตศาสตร์ )
“ใจทีม่ ีสขุ คือ ความนิ่ ง ความสงบ คือ ความสุขอ่ะค่ะ” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาภาษาไทย)
“นิ่ ง......นิ่ ง....คื อ... อาจจะไม่ใช่ว่านิ่ ง คื อหยุด คื อมันอาจดาเนิ นของมันไป แบ๊ บ ไม่
ก่อกวน ไม่..(เงียบ)....ไม่ว่นุ วาย อะไรอย่างเนีย่ อ่ะค่ะ” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ )
จากข้ อค้ นพบการให้ ความหมายของสันติ ตามมุมมองของกลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ การสถานศึกษา และ ครู ผ้ ู สอน ปรากฎนัยยะการให้
ความหมายของสันติใน 2 ส่วน คือ สันติระหว่างบุคคลกับปั จจัยแวดล้ อม และ สันติภายในบุคคล
ดังนี ้
1) สันติระหว่างบุคคลกับปั จจัยแวดล้ อม ปรากฎความหมายของสันติ 3 นัยยะ ได้ แก่
สันติคือสัมพันธภาพที่ดี สันติคือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และ สันติคือความมัน่ คงปลอดภัย
2) สันติภายในบุคคล ปรากฎความหมายของสันติ 3 นัยยะ สันติคือสติ สันติคือสมาธิ
และ สันติคือความสบายใจ
1.2 การให้ ความหมายของสันติ ตามมุมมองของกลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
มุมมองของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ ความหมายของสันติโดยพ้ องกันใน
ลักษณะที่สนั ติคือสภาวะที่จิตใจไม่วนุ่ วายฟุ้งซ่าน ความเงียบ การสารวมนิ่งเฉย ความมุ่งมัน่ จดจ่อ
ความรู้ สึกร่ มเย็น ความเข้ าใจ การทาบุญทาทานเสียสละแบ่งปั น ตามลาดับ จากลักษณะการให้
ความหมายดังที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบความหมายของสันติในลักษณะที่ สันติคือสติ สันติคือ
สมาธิ สันติคือความสบายใจ และ สันติคือสัมพันธภาพที่ดี ตามลาดับ
“คื อ ความรื ่นรมย์ ร่ มเย็น จิ ตใจสงบ ความเงียบ ไม่มีเสียงดังวุ่นวาย มี แต่ความ
เงียบสงบ มี สติ ก็คือ ควบคุมอารมณ์ ไม่วู่วาม มี สติ ตลอดเวลา เข้าใจซึ่ งกันและกัน พูดและคิ ดใน
สิ่ งทีด่ ี” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.1)
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“คื อ นัง่ สมาธิ ที่ร่มเย็น สวดมนต์ ทาบุญ ให้อาหารสัตว์ แผ่เมตตาปฏิ ญาณตน
ภาวนาศี ล ทาศี ลห้าเดิ นจงกรม นัง่ เฉยๆ นอนหลับ เล่นโยคะ ฟังเพลงร้องเพลงชาติ ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน
ม.2)
1.3 การให้ ความหมายของสันติ ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการ
จัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ส่วนใหญ่ให้ ความหมายของสันติในลักษณะการ
อยู่ร่วมกันในครอบครัวด้ วยความเข้ าใจ ไม่ทะเลาะขัดแย้ งกัน ให้ เกียรติกนั ไม่แบ่งแยกความเชื่อ มี
อาชีพทามาหากิน ช่วยเหลือกันในการทามาหากิน ความรับผิดชอบในการทางาน ทางานได้ สาเร็จ
ไม่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด รองลงมาให้ ความหมายของสันติในลักษณะสภาวะจิตใจสงบ จิตใจไม่
ฟุ้งซ่าน ไม่วุ่นวายใจ จิตใจไม่กระวนกระวาย เปิ ดใจยอมรับ มีความคิดที่ดี ความสงบสุข จาก
ลักษณะการให้ ความหมายดังที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบความหมายของสันติ ดังนี ้ สันติคือ
สัมพันธภาพที่ดี สันติคือการมีอยู่มีกิน สันติคือความมัน่ คงปลอดภัย สันติคือความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย สันติคือสติ สันติคือสมาธิ และ สันติคือความสบายใจ ตามลาดับ
“ความสงบก็ แบ๊ บ เหมื อนกับแบ๊ บ มี จิตใจที่แบ๊ บ สุขุมอะไรประมาณนี ้ ” (คุณแม่
ผูป้ กครองผูเ้ รี ยน ม.3)
“สงบก็ ก็....แบ๊ บว่าไม่มีเรื ่องอะไรเลย....ยังเงีย๊ ะ แบ๊ บ ทากิ นกันดี การทามาหากิ นดี
ไม่มีเรื ่องไม่มีราวอะไรยังงี ”้ (คุณย่า ผูป้ กครองผูเ้ รี ยน ม.1)
“ทีงีน้ ึกไม่ออกเลย ความสงบก็ดีนะ อะไรต่ออะไรอยากให้สงบบ้านเมื องได้ดีๆ อะไร
ยังงี ้ คื อยังไงครอบครัว ครอบครัวมันไม่เคยมี อะไรอ่ะ ครอบครัวมันมี แต่ฟามสงบ (หัวเราะ) เราก็
ต้องเข้าใจความต้องการอะไรอย่างนี ้ (หัวเราะ) มันก็อยู่ดว้ ยกัน ไม่เคยทะเลาะกัน ก็ไม่รู้มนั จะยังไง
มันก็ดี ลูกหลานก็ดีอะไรยังงี”้ (คุณย่า ผูป้ กครองนักเรี ยน ม.2)
“ความสงบ นึกถึ ง ที่แบ๊ บ... ความสงบหมายความว่า... เรายัง เหมื อนอยู่เย็นเป็ น
สุขอ่ะเน๊าะ ทีแ่ บ๊ บว่า ปราศจากความ...วุ่นวาย ซึ่งทาให้เรามี จิตใจสงบ แล้ว …ทาให้เรามีความคิ ด
...ทีด่ ี” (แพทย์ประจาตาบล)
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“ก็ต้องเกี่ยวกับคน เกี่ยวกับเรื ่ องอยู่กนั ด้วย ความสุข หรื อเปล่า หมายถึง จะต้องมี
อาชี พ มี ที่ทากิ น มี น้ า มี สิ่งอานวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื ่ องการเกษตร ถ้ามี อาชี พมี ความสุข
ความขัดแย้งมันก็นอ้ ยลงไป แล้วก็ยาเสพติ ดก็เหมือนกัน ถ้ามีมาก ความขัดแย้งสูงแน่นอน ลูกใคร
ลูกมัน ลูกกูลูกมึง หลายๆ อย่าง นะฮะ... ติ ดมาก็เข้าข้างกัน ไม่เข้าข้างกัน ก็แล้วแต่ ความสงบมัน
ก็จะไม่มี นะฮะ โรคระบาดอีกอย่างหนึ่งด้วย” (ผูใ้ หญ่บา้ น 1)
“ความสงบ ความสันติ ก็คือ ความที่แบบ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีอะไรกัน ก็
คือ...ไม่ ไม่ ไม่หาเรื ่องกัน แล้วมี อะไรก็พูดจานัน่ กัน พูดจากันด้วยแบ๊ บ เหมื อนความเคารพกันมัน
ก็ ถ้า…คนเรามีความเคารพกัน มีอะไรกัน มันก็จะไม่มีเรื ่อง” (ผูใ้ หญ่บา้ น 2)
“ความสงบหรอ การปฏิ บตั ิ ธรรม เราก็เออ ความสงบหรอ อื มม ก็ต้องทาแบบ แบบ
พอดี ไม่ตอ้ งเยอะเอาแบบง่ายๆ อ่ะ ไม่ตอ้ งอะไร มันจะได้ไม่ว่นุ วาย มันจะได้แบบง่ายๆเรี ยบเรี ยบๆ
พอดีกบั ความสามารถเรา อันนีไ้ ม่ตอ้ งทะเยอทะยานมาก” (ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น 5)
จากข้ อค้ นพบการให้ ความหมายของสันติ ตามมุมมองของกลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการ
จัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ปรากฎนัยยะการให้ ความหมายของสันติใน 2
ส่วน คือ สันติระหว่างบุคคลกับปั จจัยแวดล้ อม และ สันติภายในบุคคล ดังนี ้
1) สันติระหว่างบุคคลกับปั จจัยแวดล้ อม ปรากฎความหมายของสันติ 4 นัยยะ ได้ แก่
สันติคือการมีอยู่มีกิน สันติคือสัมพันธภาพที่ดี สันติคือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และ สันติคือ
ความมัน่ คงปลอดภัย
2) สันติภายในบุคคล ปรากฎความหมายของสันติ 3 นัยยะ ได้ แก่ สันติคือความ
สบายใจ สันติคือสติ และ สันติคือสมาธิ
จะเห็ น ได้ ว่า ข้ อ ค้ น พบการให้ ค วามหมายของสัน ติ ตามมุม มองของผู้รั บ ประโยชน์
ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากการจัดการศึกษา ปรากฏคาสาคัญในการให้ ความหมายที่แสดงแก่นความหมาย
ของสันติ คือ สงบ นิ่ง เงียบ ไม่ว่นุ วาย ความสุข ความพอดี และ ความมัน่ คง โดยพบว่า นัยยะการ
ให้ ความหมายของสันติใน 2 ส่วน คือ สันติภายในตัวบุคคล และ สันติระหว่างบุคคลกับปั จจัย
แวดล้ อม ปรากฎนัยยะการให้ ความหมายของสันติ คือ สันติคือสัมพันธภาพที่ดี สันติคือความเป็ น
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ระเบียบเรี ยบร้ อย สันติคือความมัน่ คงปลอดภัย สันติ คือการมีอยู่มีกิน สันติคือสติ สันติคือสมาธิ
และ สันติคือความสบายใจ ตามลาดับ มีสาระสาคัญดังนี ้
ส่วนที่หนึ่ง สันติภายในตัวบุคคล เป็ นสภาวะความรู้ สึก อารมณ์ ความคิดที่สมั พันธ์
เชื่อมโยงสะท้ อนจิตใจที่อยู่ภายในตัวบุคคล จาแนกเป็ น 3 ความหมาย ดังนี ้
1) สันติคือสติ หมายถึง สภาวะที่บคุ คลรู้ทนั ความคิด อารมณ์ และสามารถระงับ
ยับยังความคิ
้
ดอารมณ์ที่หวัน่ ไหว ไม่ววู่ ามกระทาในสิ่งที่จะก่อให้ เกิดความเสียหาย
2) สันติคือสมาธิ หมายถึง สภาวะที่บคุ คลมีจิตใจจดจ่อนิ่งอยู่กบั การทางาน หรื อ
การกระทาสิ่งใดสิ่งหนึง่ แล้ วทาให้ ตนเองเกิดความคิดที่ดี
3) สันติคือความสบายใจ หมายถึง สภาวะที่บคุ คลอยู่ในความรู้สกึ นึกคิดจิตใจที่
ดี ไม่คิดฟุ้งซ่าน วิตกกังวล ไม่กระวนกระวายใจ ทาความเข้ าใจได้ ในสิ่งที่อยู่ในความคิดและเปิ ดใจ
ยอมรับ
ส่วนที่สอง สันติระหว่างบุคคลกับปั จจัยแวดล้ อม เป็ นสถานะความสัมพันธ์ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตการทามาหากินชุมชนสังคมที่อยู่อาศัยในบริ บทท้ องถิ่นต่างจังหวัด จาแนก
เป็ น 4 ความหมาย ดังนี ้
1) สันติคือสัมพันธภาพที่ดี หมายถึง การที่คนอยู่ร่วมกันรับฟั งความรู้สกึ ความคิด
ของผู้อื่น ด้ วยความเข้ าใจในความแตกต่างทางวิถีครอบครัว ช่วงวัย วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
และ ความเชื่อ
2) สันติคือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย หมายถึง การที่ทกุ คนรู้จกั และปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลง กติกา หรื อระเบียบ ตามบทบาทและหน้ าที่ตนเอง ในการอยู่ร่วมกับสังคมครอบครัว
สังคมการทางาน สังคมในชุมชนที่อาศัยอยู่ และ สังคมประเทศชาติบ้านเมือง
3) สันติคือการมีอยู่มีกิน หมายถึง การที่บคุ คลอยู่ร่วมในครอบครัวมีที่อยู่อาศัย มี
กิน มีอาชีพ มีเครื่ องอานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ มีเงินใช้ ไม่ขดั สน
4) สันติคือความมัน่ คงปลอดภัย หมายถึง การที่บคุ คลอยู่ร่วมในครอบครัวไม่ไป
ข้ องเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่เสพติดเกมหรื อเป็ นเหยื่อในสังคมออนไลน์ มีสขุ ภาพดีไม่เจ็บป่ วย
จากการทาความเข้ าใจข้ อมูลบริ บทพืน้ ที่วิจัย และ ข้ อมูลผู้ให้ ข้อมูลในบทที่ 4 การทา
ความเข้ าใจการให้ ความหมายของสันติ ดังกล่าวข้ างต้ นในตอนที่ 1 ของบทที่ 5 นี ้ นาไปสู่การทา
ความเข้ าใจภาพลักษณะปั จจุบนั ลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่
เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร ผู้วิจยั นากระบวนทัศน์เชิงคุณภาพตามแนวทางกรณีศกึ ษา
(Case Study) ที่ม่งุ ทาความเข้ าใจเชิงลึก และ แนวคิดการประเมินความต้ องการจาเป็ นที่ม่งุ ค้ นหา
สิ่ง ที่ เป็ นอยู่ (what is) และ สิ่ง ที่ ควรเป็ น (what should be) ประยุกต์ ใช้ เป็ นกรอบแนวคาถาม
สัมภาษณ์และซักถาม เพื่อทาความเข้ าใจเชิงลึกภาพลักษณะปั จจุบนั ลักษณะการประพฤติตนของ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ น
ของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สะท้ อนผ่านการให้ ความหมายของสันติ
ตามมุม มองของผู้รั บ ประโยชน์ ประกอบด้ ว ย กลุ่ม ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา กลุ่ม ผู้เ รี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา โดยข้ อค้ นพบดังจะกล่าวใน
ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ในลาดับถัดไป
ตอนที่ 2 ข้ อค้ นพบภาพลักษณะปั จจุบนั ลักษณะการประพฤติตนของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่ างจังหวัด ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์
จากการสัมภาษณ์ มุมมองของผู้รับประโยชน์ จานวน 42 คน ประกอบด้ วย 1) กลุ่มผู้
ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา จานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ผู้บริ หาร
สถานศึกษา จานวน 5 คน ครูผ้ สู อน จานวน 7 คน 2) กลุม่ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน
13 คน และ 3) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง จานวน 6 คน และ
ผู้แทนชุมชน จานวน 7 คน สะท้ อนผ่านการให้ ความหมายของสันติดงั กล่าวในตอนที่ 3 ของบทที่ 4
ปรากฏข้ อค้ นพบภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของวัยรุ่นผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 ภาพลักษณะปั จจุบันการประพฤติตนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่
เป็ นอยู่ใ นชุ มชนท้ องถิ่น ต่ า งจัง หวัด ตามมุ มมองของกลุ่ มผู้ ใ ห้ บริ ก ารการศึก ษา ได้ แก่
ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ การสถานศึกษา และครูผ้ สู อน ส่วนใหญ่เห็นว่าภาพลักษณะ
ปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด
ปรากฎพฤติกรรมผู้เรี ยนรู้ หน้ าที่แต่ไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ เข้ าเรี ยนช้ า ส่งงานล่าช้ า ผัดผ่อนที่จะส่ง
งาน แต่งกายผิด หนีการเรี ยน โดดเรี ยน ไม่ไปโรงเรี ยน ผู้เรี ยน ไม่มีนา้ ใจ เอาความคิดความรู้ สึก
ของตัวเองเป็ นที่ตั ้ง เชื่อมัน่ เอาตนเองเป็ นที่ตงั ้ เห็นแก่ตวั ไม่มีสมั มาคารวะ แสดงกริยามารยาทไม่ดี
ไม่ร้ ู จักดูแลผู้มีคุณ รอคอยไม่เป็ น ผู้เรี ยนควบคุมอารมณ์ ความคิดไม่ได้ ติดโทรศัพท์ ห่างจาก
โทรศัพท์ไม่ได้ ติดเกม ไปเกี่ยวข้ องกับยาเสพติด ระงับอารมณ์ไม่ได้ ไประบายความรู้ สึกบนสังคม
ออนไลน์ รองลงมาปรากฎในลักษณะที่ผ้ เู รี ยนก็บตัวอยู่ตามลาพังและเริ่ มไม่ฟังผู้ใหญ่ และ เก็บตัว
อยู่กับกับโทรศัพท์ ตามลาดับ จากที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบความประพฤติที่ไม่ใส่ใจในการ
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ปฏิบตั ิหน้ าที่ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิหน้ าที่ ไม่ค่อยใส่ใจสิ่งรอบข้ าง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์ส่วนร่ วม ความอดทนรอคอยต่า จัดการกับอารมณ์ตวั เองไม่ค่อยได้ และ ฝั กใฝ่
โลกเสมือนจริง ตามลาดับ
“อื มม มันจะเป็ นลักษณะ... เขาเรี ยกอะไรอ่ะ คื อเหมื อนกับเงียบ อยู่คนเดี ยวคือบาง
คนเนีย่ เท่าที่ เท่าทีส่ งั เกตนะ คือเหมือนกับว่าเก็บตัวเอง อยู่กบั โทรศัพท์ตลอด ไม่สนใจอะไรเลย ก็
คื อหลายคนไม่สนใจ ไม่ใส่ใจสิ่ งรอบข้าง อาจจะเพราะบางครั้งก็คือเหมื อนกับ ใช้เวลาอยู่กบั ..อยู่
กับตัวเอง” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
“เด็กปัจจุบนั นี ้ มี ความอดทนต่า สมาธิ สนั้ รอคอยอะไรไม่เป็ นนะ มี โลกส่วนตัวของ
ตัวเองสูงน่ะ บริ โภคโลกโซเชียลนะ โลกส่วนตัวเขาสูงใครจะไปแตะต้องอะไรไม่ได้ เวลาทาการบ้าน
ก็ไม่มี เล่นเกม ทาอะไรที่เขาถูกใจ ที่เขาต้องการ ไม่มีน้าใจโลกส่วนตัวสูง ไม่สนใจใคร ใครจะอยู่
ยังไงก็แล้วแต่นะ เอาของตัวเองเป็ นทีต่ งั้ รู้จกั สิ ทธิ แต่ไม่รู้จกั ทีจ่ ะให้คนอืน่ เขาอะนะ สิ ทธิ์ ของตัวเอง
ต้องการที่จะได้อย่างนู้นอย่างนี ้ อย่างนัน้ แต่เวลาจะให้ ถามว่าจะให้อะไรกับโรงเรี ยนมัง่ ไม่มี
คาตอบ” (รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษาจังหวัดรักษาการผูอ้ านวยการฯ)
“เท่าทีส่ มั ผัสเนีย่ เด็กเดีย๋ วนีเ้ ค้ารอไม่ค่อยได้ แต่ก็ยงั บอกกัน เด็กเดีย๋ วนิ คือเค้ารอไม่
ค่อยได้” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ )
“เห็นกับตาเลย กระโดดหนี โรงเรี ยน ผู้ชายเทคนิ คขับมอเตอร์ ไซค์ มารอรับ กระโดด
ปี น หวื ด ไปเลย เห็นกับตา นีค่ ื อเขามี โทรศัพท์มือถื อ มี ทงั้ พาหนะ ใช่ไหม เมื ่อเขามี อย่างนีพ้ ร้อม
สมบูรณ์ ใครจะไปห้ามเขาได้ตลอด เดิ นแถวเข้าห้องเรี ยน ไอ้ตวั ใหญ่ๆ กระโดดหนีออกมา”
(รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารประถมศึกษาจังหวัด รักษาการผูอ้ านวยการสานักงานเขต
พืน้ ทีฯ่ )
“ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กบั กลุ่มเพื่อนเค้า บางคนรักดี ก็ไปฟุตบอลกี โรงกี ฬา บางคนก็ไป
อย่างอื ่นไปรวมกันมัว่ สุม มี มี พูดกันตรงตรง กิ นเหล้าสูบบุหรี ่ บางที ผมเปิ ด เปิ ดนี ่ดู (ชี ้ไปที่ไอ
แพด) กาลังไลฟ์ สดเลย (ลากเสียงยาว) พ่น ควัน พอเห็นผม เข้าไปดู ปิ ดเลย ลักษณะเด็กสมัยนี ้
จะเป็ นอย่างนัน้ ” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน)
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“เรี ยนสูเ้ พือ่ นไม่ได้เขาก็จะแบ่ง เขาก็จะแยกตัวออกมา กลุ่มนีเ้ ขาก็จะแยกตัวออกมา
นาไปสู่เรื ่ องพวกนี ้ พฤติ กรรมการทดลองยา พวกอะไรอย่างเงี ่ย เริ่ มจากการลองสูบบุหรี ่ ก่อน”
(ครูผสู้ อนรายวิ ชาพลศึกษา)
“ที่เห็นคื อแค่...ไม่เข้าเรี ยน อาจจะแบ๊ บ เอาเป็ นว่าไม่เข้าเรี ยนดี กว่า ไม่เข้าเรี ยนตาม
กาหนดดี กว่า มันไม่ถึงขัน้ หนีเรี ยนรุนแรงอะไรอย่างงัน้ นะ ไม่เข้าเรี ยนตามกาหนดหรื อว่าส่งงาน
ล่าช้า แค่นนั้ เอง” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายงบประมาณ)
“โอ้โห พอสิ้ นเทอมนะเธอเอ๊ ย ถ้าเธอมาอยู่นะ เธอจะเห็นว่าโห...โทรตาม เฮ้ย! เธอ
เพือ่ นเธอ เอ้า! เพือ่ นเธอเรี ยกมาซิ เอ้า! มาส่งงานซิ เอ้า! เดิ นเข้าเดิ นออกกัน คื อในชัว่ โมงที่เรี ยน
ไม่ส่งแต่ถึงเวลาจะตายมันก็ต้อง มันก็ต้องมาส่งกัน เด็กที่ติดเนี ่ยไม่ได้ติดเพราะว่าโง่หรอก ติ ด
เพราะไม่มีความรับผิ ดชอบ” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาสังคมศึกษาฯ)
จากข้ อค้ นพบความประพฤติของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ในชุ มชน
ท้ องถิ่ น ต่ า งจั ง หวัด ตามมุม มองของกลุ่ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ การสถานศึกษา และ ครู ผ้ ูสอน ปรากฎภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตน
ของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ใน 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะผู้เพิกเฉยต่อหน้ าที่ ลักษณะผู้มีความละอายเกรงกลัวต่า และ ลักษณะผู้มีโลกส่วนตัวสูง
ตามลาดับ ดังนี ้
1) ลักษณะผู้เพิกเฉยต่อหน้ าที่ แสดงออกใน 2 พฤติกรรม คือ หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ และ ไม่ใส่ใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่
2) ลักษณะผู้มีความละอายเกรงกลัวต่า แสดงออกใน 2 พฤติกรรม คือ จัดการกับ
อารมณ์ตวั เองยังไม่ได้ และ มีความอดทนรอคอยต่า
3) ลักษณะผู้มีโลกส่วนตัวสูง แสดงออกใน 3 พฤติกรรม คือ ฝั กใฝ่ โลกเสมือนจริ ง ไม่
ค่อยใส่ใจสิ่งรอบข้ าง และ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าประโยชน์สว่ นร่วม
2.2 ภาพลักษณะปั จจุบันการประพฤติตนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่
เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่ างจังหวัด ตามมุมมองของกลุ่มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มุมมองของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ส่วนใหญ่เห็นว่า ภาพลักษณะปั จจุบนั
การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ปรากฏ
พฤติกรรมที่ผ้ เู รี ยนที่ไม่ใส่ใจรับฟั งผู้อื่น เอาความคิดตนเองเป็ นใหญ่ เห็นแก่ตวั อยากได้ อะไรต้ อง
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ได้ ทนั ที อารมณ์ร้อน โวยวาย ปล่อยภาระงานค้ างไว้ ไม่สะสาง ใช้ เวลากับการเล่นสนุกเพลิดเพลิน
มากกว่าการปฏิบัติภาระงานหรื อหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย และ ลอกงานเพื่อนเมื่อเห็นว่าอาจ
ทางานไม่เสร็ จทันตามกาหนดเวลา จากที่กล่าวมานี ้ ทาการจาแนกภาพลักษณะปั จจุบันการ
ประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ปรากฎข้ อ
ค้ นพบความประพฤติที่ไม่คอ่ ยใส่ใจสิ่งรอบข้ าง เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าประโยชน์สว่ นร่วม
ความอดทนรอคอยต่ า จัด การกับ อารมณ์ ตัว เองไม่ ค่ อ ยได้ ไม่ ใ ส่ใ จในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ และ
หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิหน้ าที่
“พวกผู้ชาย เขาชอบแบบ ชอบเล่น ชอบเสี ยงดัง ชอบวิ่ ง ชอบ เหมื อนแบบเล่น
เกมแล้วเหมือนพวกสมาธิ สนั้ อะไรอย่างนีค้ ่ะ หัวร้อน โว้ยวาย เฮ้ย เอามาเร็ วๆ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.1)
“ลอกการบ้านนี ่ (หัวเราะ) แล้วแต่คน สาหรับผม ผมคิ ดว่า...มันยังไงอ่ะ มันไม่มี
เวลามัน มันก็โอเค สาหรับเวลาทีเ่ ราทาไม่ทนั ก็เป็ นบางวันนะถ้าเยอะ ทางานดึกๆ ไม่ค่อยมี ก็...
งานสะสมปล่อยค้างไว้เยอะ ไปเล่นกับเพือ่ นกัน ตอนมี เวลาว่างก็นงั่ คุยกับเพือ่ นนัง่ เล่นกับเพื่อน
ปล่อยงานค้างเยอะ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.2)
2.3 ภาพลักษณะปั จจุบันการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และผู้แทน
ชุมชน ส่วนใหญ่เห็นว่าภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ปรากฎพฤติกรรมที่ผ้ เู รี ยนไม่คอ่ ยเกรงใจ กระด้ างกระเดื่อง จะ
โมโหง่าย อารมณ์รุนแรง ติดโทรศัพท์ ติดเกม ติดบุหรี่ อยู่กบั โทรศัพท์ ติดเพื่อน เลือกเคารพเฉพาะ
กลุ่มเฉพาะบุคคล เริ่ มไม่ทัก ทายสวัสดี พูดจาโวยวาย มารยาทไม่ค่อยดี รองลงมาปรากฎใน
ลักษณะที่ผ้ เู รี ยนไม่เข้ าเรี ยน หนีโรงเรี ยน หนีเที่ยว ไม่ซื่อตรง ต้ องให้ คอยเตือนในการปฏิบตั ิหน้ าที่
และ ไม่รับผิดชอบในภาระของตนเองต้ องคอยเตือนให้ ทางาน ตามลาดับ จากที่กล่าวมานี ้ ทาการ
จาแนกภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ใน
ชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ปรากฎข้ อค้ นพบพฤติกรรมจัดการกับอารมณ์ตวั เองไม่ค่อยได้ ฝักใฝ่ โลก
เสมือนจริง ไม่ค่อยใส่ใจสิ่งรอบข้ าง ไม่ใส่ใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิ
“เด็ ก ผู้ ช ายก็ ไ ม่ ค่ อ ยดี ติ ด บุ ห รี ่ อะไรต่ อ อะไร เที่ ย วเตร่ หนี โ รงเรี ยน” (คุ ณ ย่ า
ผูป้ กครองผูเ้ รี ยน ม.1)
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“ปัจจุบนั เด็กวัยรุ่นหรอ...เอาแต่ใจ ติ ดเกม ดุก็ไม่ได้ เพราะกลัวว่าลูกจะน้อยใจ เกิ ด
การโมโห เคือง ไม่พดู กับพ่อแม่” (แพทย์ประจาตาบล)
“ปั ญ หาที่เ จอในวัย รุ่ น ก็ จ ะเห็ น คื อ ความรู้ ไ ม่ เ ท่ า ทัน จัด การอารมณ์ ไ ม่ ไ ด้ เป็ น
หมายความว่าความรู้ยงั น้อยอยู่ อาจจะเพิ่ งจะพ้นจากเดียงสามา แบบนี ้ ยังไม่รู้เท่าทัน จัดการกับ
สถานการณ์ไม่ได้ ก็จะใช้ความคึกคะนองออกมา กลายเป็ นสิ่ งทีม่ นั ไปผลักดันเขา ให้เขาแสดงออก
แล้วบางครั้งมันก็รุนแรง” (บาทหลวง)
“เด็กส่วนใหญ่ปัจจุบนั นี ้หมกมุ่นอยู่กบั เรื ่ อง เรื ่ อง เรื ่ องสื ่อ เรื ่ องของเล่น มาก ทาให้
อ่า ลืมมองบุคคลรอบข้างว่ามีความสาคัญอยู่ในฐานะอะไร” (พระครู)
จากข้ อค้ นพบความประพฤติของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง
และผู้แ ทนชุมชน ปรากฎภาพลัก ษณะปั จ จุบัน การประพฤติ ต นของผู้เ รี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ที่ เป็ น อยู่ในชุ มชนท้ องถิ่ น ต่างจัง หวัด ใน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะผู้เพิกเฉยต่อหน้ าที่
ลักษณะผู้มีความละอายเกรงกลัวต่า และ ลักษณะผู้มีโลกส่วนตัวสูง ตามลาดับ ดังนี ้
1) ลักษณะผู้เพิกเฉยต่อหน้ าที่ แสดงออกใน 2 พฤติกรรม คือ ไม่ใส่ใจในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิหน้ าที่
2) ลักษณะผู้มีความละอายเกรงกลัวต่า แสดงออกในพฤติกรรมที่จดั การกับอารมณ์
ตัวเองยังไม่ค่อยได้
3) ลักษณะผู้มีโลกส่วนตัวสูง แสดงออกใน 3 พฤติกรรม คือ ฝั กใฝ่ โลกเสมือนจริ ง ไม่
ค่อยใส่ใจสิ่งรอบข้ าง และ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าประโยชน์สว่ นร่วม
จะเห็นได้ ว่า ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านการให้ ความหมายของสันติ ปรากฎข้ อค้ นพบภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ใน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะผู้
เพิกเฉยต่อหน้ าที่ ลักษณะผู้มีความละอายเกรงกลัวต่า และ ลักษณะผู้มีโลกส่วนตัวสูง ตามลาดับ
มีสาระสาคัญดังนี ้
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1) ลักษณะผู้เพิกเฉยต่อหน้ าที่ คือ ไม่ใส่ใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และ หลีกเลี่ยงการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1) ไม่ใส่ใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เป็ นลักษณะที่รับรู้รับทราบหน้ าที่ของตน แต่ไม่
กระตือรื อร้ นที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ทนั ทีที่ได้ รับมอบหมาย ลืมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ ไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่
เช่น หนีโรงเรี ยน ไม่เข้ าเรี ยน ไม่ทาการบ้ านมาส่งและให้ เหตุผลว่าลืมหรื อจาไม่ได้ วา่ มีการบ้ าน เป็ น
ต้ น
1.2) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้ าที่ เป็ นการผัดผ่อน ไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงอย่าง
ตรงไปตรงมา เช่น เกี่ยงงอนภาระหน้ าที่งานในบ้ าน แต่งกายผิดระเบียบ มาโรงเรี ยนสาย เข้ า
ห้ องเรี ยนสาย ส่งงานล่าช้ ากว่ากาหนด เป็ นต้ น
2) ลักษณะผู้มีความละอายเกรงกลัวต่า คือ มีความอดทนรอคอยต่า และ จัดการกับ
อารมณ์ตวั เองยังไม่ได้ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1) ความอดทนรอคอยต่า เป็ นลักษณะที่อยากได้ สิ่งใดต้ องได้ ทนั ที และภาวะ
ทางความรู้ สึกอารมณ์ที่หวัน่ ไหวจะเกิดขึ ้นทันที หากไม่ได้ รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการอย่าง
รวดเร็ว
2.2) จัดการกับอารมณ์ ตัวเองไม่ค่อยได้ เป็ นลักษณะที่ไม่สามารถระงับยับยัง้
อารมณ์ของตนเองได้ เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ยวั่ กระทบ หรื อหากไม่ได้ รับในสิ่งที่ต้องการ ก็จะแสดง
อารมณ์ความรู้สกึ ออกมาทันที เห็นได้ การใช้ เวลาส่วนใหญ่อยู่กบั โทรศัพท์มือถือ สังคมออนไลน์ใน
การระบายความรู้สกึ บางส่วนเสพติดเกม ติดบุหรี่ เป็ นต้ น
3) ลักษณะผู้มีโลกส่วนตัวสูง คือ ฝั กใฝ่ โลกเสมือนจริ ง ไม่ค่อยใส่ใจสิ่งรอบข้ าง และ
เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าประโยชน์สว่ นร่วม มีรายละเอียดดังนี ้
3.1) ฝั กใฝ่ โลกเสมือนจริ ง เป็ นลักษณะที่แสวงหาจังหวะเวลา ใช้ เวลาส่วนใหญ่
อยู่บนโลกเสมือน ใช้ สงั คมออนไลน์ในการสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนสนิทหรื อกลุ่มที่สนใจสิ่งเดียวกัน
แสดงลักษณะตัวตนความรู้สกึ ในโลกเสมือนมากกว่าภาพลักษณะที่ปรากฏในโลกแห่งความจริง
3.2) ไม่ค่อยใส่ใจสิ่งรอบข้ าง เป็ นลักษณะที่ไม่ให้ ความสนใจกับสิ่งรอบข้ าง ไม่
รู้สกึ ทุกข์ร้อนห่วงใยผู้อื่น ไม่คอ่ ยเปิ ดใจรับฟั ง หรื อแสดงความเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม
3.3) เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ ส่วนร่ วม เป็ น ลัก ษณะที่ เอา
ความรู้สกึ ความคิดของตนเป็ นสาคัญ ไม่ค่อยเกรงใจ มารยาทไม่ค่อยดี ไม่คานึงถึงความรู้สกึ นึกคิด
ความต้ องการของผู้อื่น และผลกระทบต่อสิ่งอื่นรอบข้ าง
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ตอนที่ 3 ข้ อค้ นพบคุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการอยู่
ร่ วมในสังคมอย่ างสันติ ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์
จากสัมภาษณ์มมุ มองของผู้รับประโยชน์ จานวน 42 คน ประกอบด้ วย 1) กลุม่ ผู้ให้ บริการ
การศึกษา ได้ แก่ ผู้บริหารการศึกษา จานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 5 คน ครูผ้ สู อน จานวน 7 คน 2) กลุม่ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 13 คน และ
3) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง จานวน 6 คน และผู้แทนชุมชน
จานวน 7 คน สะท้ อนผ่านการให้ ความหมายของสันติ และ ภาพลักษณะปั จจุบันลักษณะการ
ประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ดังกล่าวใน
ตอนที่ 3 ของบทที่ 4 และ ตอนที่ 1 ของบทที่ 5 ปรากฏข้ อค้ นพบคุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมใน
สั ง คมอย่ า งสั น ติ ตามมุ ม มองของกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา ได้ แก่ ผู้บริ ห ารการศึก ษา
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา และครู ผ้ ูสอน ส่วนใหญ่เห็นว่าผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นจาเป็ นต้ องรู้ สิทธิหน้ าที่ที่ตนเองโดยเฉพาะเรื่ องเรี ยน ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย
ความซื่ อสัต ย์ ไ ม่ค ดโกง ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามระเบี ยบ กติ ก า ข้ อ ตกลงของสัง คมที่ อ ยู่ร่ วมทัง้ สัง คม
ครอบครัว สังคมเพื่อน สังคมโรงเรี ยน สังคมประเทศชาติ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง พ่อแม่ เพื่อน และสังคม
ส่วนร่ วม ยอมรับกติกาในบ้ าน ระเบียบวินัยกฎหมายในสังคม ข้ อตกลงของสังคมบ้ านเมือง ทา
ตามกติกาข้ อตกลง ไม่คดโกง ไม่ละเมิดผู้อื่น รองลงมาปรากฎจาเป็ นต้ องคิดถึงจิตใจผู้อื่น แสดง
มารยาทที่ดี พูดจาดี เปิ ดใจรับฟั งความคิดที่แตกต่าง รู้ จักเกรงใจ มีนา้ ใจ ไม่นิ่งดูดายให้ ความ
ร่ วมมือในการทางาน เห็นใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน รู้ บุญคุณและดูแลใส่ใจผู้ทา
คุณประโยชน์ให้ ตน ไม่ทาให้ ผ้ ูอื่นเดือดร้ อน รองลงมาจาเป็ นต้ อ งเรี ยนรู้ รู้ จักตัวตนของตนเอง รู้
สภาพครอบครัวของตน รู้ จกั ยับยังชั
้ ง่ ใจ ระงับอารมณ์ตนเอง เรี ยนรู้ สิ่งแวดล้ อมรอบตัวเพื่อให้ ทนั
การเปลี่ยนแปลง ไม่เสพติดเกม ไม่เข้ าไปมัว่ สุมกับยาเสพติด พิจารณาผลกระทบที่จะตามมา และ
เรี ยนรู้พิจารณาความสมเหตุสมผลในกับสถานการณ์ในการเลือกใช้ หรื อปฏิบตั ิสิ่งต่างๆ ตามลาดับ
จากที่ ก ล่า วมานี ้ ปรากฎข้ อค้ น พบลักษณะที่จาเป็ น สาหรั บการอยู่ร่วมในสัง คมอย่างสันติ ใน
ลัก ษณะการมี ส านึ ก ในหน้ าที่ ต น มี ค วามซื่ อ สัต ย์ มี สัม มาคารวะและให้ เ กี ย รติ ผ้ ู อื่ น ใส่ ใ จ
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ กตัญญูกตเวที รู้จกั ตนเอง รู้สภาพปั จ จัยแวดล้ อม จัดการอารมณ์ตนเอง และ รู้ทนั
รู้ปอ้ งกันสิ่งเสพติดและ มีความมัธยัสถ์
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“คื อคนเราอยู่เนี ่ยนะ มันจะต้องพึ่งพาอาศัยกับสิ่ งต่างๆ รอบด้าน โดยเฉพาะสิ่ งที่มี
ชีวิต และทีส่ าคัญเราจะต้องให้ความกตัญญู ก็เริ่ มตัง้ แต่บคุ คลเลย พ่อแม่ญาติ พีน่ อ้ ง สังคมชุมชน
น้าก็ถือว่ามี คณ
ุ แก่เรา ดิ นลมไฟ สิ่ งเหล่านีท้ าอะไรได้ที่จะให้สิ่งแวดล้อมมันดี ก็ถือว่ากตัญญูและ
มันก็ไปพันกับกตเวที และก็ต้องเรี ยนรู้เพือ่ ให้ทนั กับความเปลี ่ยนแปลงของโลกาภิ วตั น์ เรื ่องอะไร
ต่างๆ แล้วก็ทีส่ าคัญก็คือว่าในโลกยุคทีม่ นั เปลีย่ นแปลงไปสู่ไอ้สงั คมทุนนิ ยม มันจึงต้องมีไอ้การอยู่
อย่างพอดีพอเพียง” (ศึกษาธิ การจังหวัด)
“สิ่ งหนึ่งทีจ่ ะให้เกิ ดความสงบได้ก็คือ สังคมรอบข้างต้อง เด็กต้องทาความเข้าใจ และ
เช่นเดียวกันเด็กก็ตอ้ งเรี ยนรู้ว่าไอ้โลกทีก่ ว้างขึ้น บางทีตอ้ งใช้ เขาเรี ยกอะไรอ่ะ ใช้วิจารณญาณใช้
ความคิ ด ต้องคิ ดให้เยอะมากกว่าเดิ มนะ ทุกวันนีผ้ มว่านะ ถ้าเกิ ดกิ นอยู่ไปเลียนแบบตามสือ่ ตาม
กระแสนะ คิ ดน้อยไม่คิดพิ จารณาความ สมเหตุสมผลอ่ะเน๊าะ มันก็จะไปตกลงไปตามกระแส ทา
ให้เกิ ดความวุ่นวาย” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป)
“อื มม ทาตามกติ กา ถ้าสาหรับเด็ก มอต้น พี่มองไปเรื ่ องของความซื ่อสัตย์ เน้นใน
ส่วนนีด้ ว้ ย ทัง้ ความซื ่อสัตย์ต่อการปฏิ บตั ิ ตน ไม่ใช่แค่เรื ่องของการเงิ นนะ ความซื ่อสัตย์นีห่ มายถึง
ซื ่อสัตย์ ต่อตนเอง ซื ่อสัตย์ ต่อผูอ้ ื ่น เคารพกฎกติ กา มันก็จะถูกสอนสิ่ งเหล่านี ้ แล้วคุณทางานเสร็ จ
ตามกฎกติ กา คุณมี ความซื ่อสัตย์ต่อตนเองและ ต่อส่วนรวม เพราะคุณต้องนาเสนอภายในเวลาที่
กาหนด ซื ่อสัตย์ต่อผูอ้ ืน่ คือ ไม่โกหกหลอกลวง คดโกงกฎกติ กา ไม่คดโกงเวลา” (ศึกษานิ เทศก์)
“นักเรี ยนมอต้น ถ้าพูดถึงการปฏฺบัติตวั เขาเลย ก็ต้องไม่ทาให้ผู้อื่นเดื อดร้ อน อย่าง
ขโมยของ พูดโกหก หรื อเออ...ล้อเล่นกันจนเกิ ดเหตุ นี ่แนวเพือ่ นเน๊าะอ่า ที นี้ถ้ามองในมิ ติของทา
ให้พ่อแม่เดือดร้อน อ่า หนีเรี ยน โดดเรี ยน ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย ทีม่ นั ไม่เหมาะ ขอเงิ นไปเติ มเกม โกหก
พ่อแม่เอาเงิ นไปทาอย่างอืน่ นี ่คือ เดือดร้อนใจ เดือดร้อนเงิ นเดือดร้อนกาย ไปกระทบ...เดือดร้อน
กับครู อ่ า ครู บอกว่ า ไม่ มี ความรับผิ ดชอบไม่ ส่ง งาน ก้า วร้ า ว ครู เ นี ่ย เดื อดร้ อนใจแล้ว ” (รอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายงบประมาณ)
“การทาความเข้าใจกัน คื อ ต้องพูดคุยกัน พูดคุยกันโดยมี เหตุผลนะค่ะอย่าเพิ่ งใช้
อารมณ์ น่าจะยับยัง้ อารมณ์ตวั เองก่อน ให้นิ่งก่อน แล้วถึงจะเริ่ มให้นิ่งก่อน แล้วถึงจะเริ่ มพูดคุยกัน
ทัง้ สองฝ่ าย” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาภาษาต่างประเทศ)
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“การเคารพซึ่ งกันและกัน ความมี น้าใจ ความเอื ้อเฟื ้ อเผือ่ แผ่ ความเห็นอกเห็นใจกัน
ช่วยเหลือกัน มี น้าใจ คือ ถ้าเราเห็นว่าเขาทางานอยู่ เราควรทีจ่ ะเข้า ไปถามว่า เออ มี อะไรให้ช่วย
ไหม” (ครูผูส้ อนรายวิ ชาสังคมศึกษาฯ)
จากข้ อค้ นพบลักษณะที่จาเป็ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ตามมุมมองของ
กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ การสถานศึกษา และ
ครู ผ้ ูสอน ปรากฏคุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างสันติ ประกอบ ด้ วย 3 คุณลักษณะ ได้ แก่ คุณลักษณะผู้ร้ ู หน้ าที่และรับผิดชอบตนเอง
และผู้อื่น คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ และ คุณลักษณะผู้ร้ ู
ทันสถานการณ์แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม ตามลาดับ ดังนี ้
1) คุณลักษณะผู้ร้ ูหน้ าที่และรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น แสดงออกใน 3 ลักษณะ คือ
สานึกในหน้ าที่ตน ซื่อสัตย์ และ มัธยัสถ์
2) คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ แสดงออกใน 3
ลักษณะ คือ มีสมั มาคารวะและให้ เกียรติผ้ อู ื่น ใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่คนรอบข้ าง และ กตัญญูกตเวที
3) คุ ณ ลัก ษณะผู้ รู้ ทัน สถานการณ์ แ ห่ ง ตนและปั จ จัย แวดล้ อ ม แสดงออกใน 3
ลักษณะ คือ จัดการอารมณ์ตนเอง รู้จกั ตนเองและปั จจัยแวดล้ อม และ รู้ทนั รู้ปอ้ งกันสิ่งเสพติด
3.2 คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมใน
สังคมอย่ างสันติ ตามมุมมองของกลุ่มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มุมมองของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ส่วนใหญ่เห็นว่าผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นจาเป็ นต้ องเปิ ดใจยอมรับรับฟั ง รู้ กาลเทศะ ไม่เบียดเบี ยนผู้อื่น
และรู้ บุญคุณผู้ที่ช่วยเหลือให้ ประโยชน์กับตน ไม่วู่วาม มีสติคิดก่อนพูด ควบคุมจัดการอารมณ์
ตนเอง ปฏิบัติตามกติก า ไม่คดโกง รองลงมาจาเป็ น ต้ องรู้ จักตัวตนของตนเอง รู้ สภาพบริ บท
แวดล้ อม และ มีจิตสานึกในหน้ าที่ตนเอง ตามลาดับ จากที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบลั กษณะที่
จาเป็ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ในลักษณะการมีสัมมาคารวะและให้ เกียรติผ้ ูอื่น
กตัญญูกตเวที ใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ จัดการอารมณ์ตนเอง มีความซื่อสัตย์ รู้จกั ตนเอง รู้สภาพปั จจัย
แวดล้ อม รู้ทนั รู้ปอ้ งกันสิ่งเสพติด และ สานึกในหน้ าที่ตน
“ระเบี ยบวิ นยั หรอ คิ ดว่าเราโตแล้ว ก็ ควรจะรู้ ด้วยตัวเอง ควรจะมี สานึ ก รู้ จัก
เปิ ดรับฟังและให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ืน่ ไม่ใช้สิ่งของฟุ่ มเฟื อย ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.3)
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“คิ ดก่ อนพูด ไม่เบี ยดเบี ยนผู้อื่น เคารพกติ กาในสังคมนัน้ ๆ มี ส่วนร่ วมในการ
ออกความคิ ดเห็น ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน รับฟังความเห็นของผู้อื่น เปิ ดใจคุยกันมี เหตุผล ปรับ
ความเข้าใจกัน ยอมรับความจริ ง ปรับตัวเข้าหาผูอ้ ืน่ มี น้าใจ ไม่ละเมิ ดสิ ทธิ ผูอ้ ืน่ ไม่ดูถูกคนอืน่ ไม่
คดโกงซึ่ งกันและกัน เชื ่อฟังคาสัง่ สอนของผูม้ ี พระคุณ รู้จกั รักษาน้าใจของอี กฝ่ าย ไม่คิดกับผู้อื่น
ด้านลบ กตัญญูรู้คณ
ุ ต่อผูม้ ีพระคุณ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.2)
“ก็ต้องเงียบ ไม่วู่วาม ไม่วู่วาม สติ ตลอดเวลา มี สติ ก่อนที่จะพูดไง รับฟังกันและ
กัน ไม่เอาเปรี ยบกัน จัดการอารมณ์ คิ ดบวก ไม่นินทาผูอ้ ืน่ ให้เกียรติ ผอู้ ืน่ ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.1)
จากข้ อค้ นพบลักษณะที่จาเป็ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ตามมุมมองของ
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฏคุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ประกอบด้ วย 3 คุณลักษณะ ได้ แก่ คุณลักษณะผู้ร้ ู
หน้ าที่และรับผิด ชอบตนเองและผู้อื่น คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิด
ความเชื่อ และ คุณลักษณะผู้ร้ ูทนั สถานการณ์แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม ตามลาดับ ดังนี ้
1) คุณลักษณะผู้ร้ ูหน้ าที่และรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น แสดงออกใน 3 ลักษณะ คือ
สานึกในหน้ าที่ตน ซื่อสัตย์ และ มัธยัสถ์
2) คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ แสดงออกใน 3
ลักษณะ คือ มีสมั มาคารวะและให้ เกียรติผ้ อู ื่น ใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่คนรอบข้ าง และ กตัญญูกตเวที
3) คุ ณ ลัก ษณะผู้ รู้ ทัน สถานการณ์ แ ห่ ง ตนและปั จ จัย แวดล้ อ ม แสดงออกใน 3
ลักษณะ คือ จัดการอารมณ์ตนเอง รู้จกั ตนเองและปั จจัยแวดล้ อม และ รู้ทนั รู้ปอ้ งกันสิ่งเสพติด
3.3 คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมใน
สั ง คมอย่ า งสั น ติ ตามมุ ม มองของกลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการจั ด การศึ ก ษา ได้ แ ก่
ผู้ป กครอง และ ผู้แ ทนชุม ชน ส่ว นใหญ่ เ ห็ น พ้ อ งตรงกั น ว่ า ผู้ส าเร็ จ หลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นจาเป็ นต้ องเปิ ดรับฟั งผู้อื่น ให้ ความเคารพ ไม่ละเมิดเบียดเบียนผู้อื่น และรู้
บุญคุณผู้ที่ช่วยเหลือ รู้หน้ าที่ของตนเองและปฏิบตั ิ รับผิดชอบหน้ าที่ ไม่คดโกง รู้สิ่งตนเองชอบ รู้สิ่ง
ที่ตนเองต้ องการ รู้ สภาพครอบครั วของตนเอง ช่วยเหลือ ใช้ จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟื อย มีสติ
ไม่ใจร้ อนวู่วาม ควบคุมอารมณ์ตนเอง ไม่หมกมุ่นติดเกม และ ไม่ไปยุ่งกับยาเสพติด ตามลาดับ
จากที่ ก ล่า วมานี ้ ปรากฎข้ อค้ น พบลักษณะที่จาเป็ น สาหรั บการอยู่ร่วมในสัง คมอย่างสันติ ใน
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ลักษณะการมีสมั มาคารวะและให้ เกี ยรติผ้ อู ื่น กตัญญูกตเวที สานึกในหน้ าที่ตน มีความซื่อสัตย์
รู้จกั ตนเอง รู้สภาพปั จจัยแวดล้ อม ใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ มัธยัสถ์ จัดการอารมณ์ตนเอง และ รู้ทนั รู้
ป้องกันสิ่งเสพติด
“วัยรุ่นนะ คือ...เค้าก็ตอ้ งรู้ ว่า... หน้าทีเ่ รี ยน ...ความรับผิ ดชอบ หน้าทีต่ วั เดียวกันนะ
เค้าก็ต้องรู้ ด้วยว่า...(เงี ยบ)... อ่า..ครอบครัวเราที่ว่า ดี ขึ้นมาเนี ่ย หรื อไม่ดีขึ้นเนี ่ย....(เสี ยงสัน่
เครื อ).. เพราะอะไร แล้วรู้จกั อะไร เค้ารู้จกั อะไร เนีย่ .. เค้าต้องเรี ยนรู้” (ผูใ้ หญ่บา้ น)
“มันต้องมี เออ แล้วอย่างน้อยตัวเองก็ตอ้ งรับผิ ดชอบตัวเองให้ได้ก่อน รู้จกั กาลเทศะ
ต้องรู้จกั หน้าที่ เรี ยนก็ตอ้ งเรี ยน งานอะไรทีท่ าได้ก็ทาช่วยเหลือคนอืน่ ใช้เงิ นก็รู้จกั ใช้ รู้ว่าเงิ นพ่อแม่
ได้มายังไง แล้วก็ต้องรู้จกั ใช้ อย่าไปลุยสุร่าย อย่างเช่น พวกโทรศัพท์มือถื ออะไร ถ้ามันไม่จาเป็ น
มาก อะไรก็สมควรใช้ให้ให้พอดี กบั เป็ นนักเรี ยน ไม่ตอ้ ง เออ ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย” (ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น 5)
“กระด้างกระเดื ่อง (หัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า) ไม่ค่อยเกรงใจ อันนีส้ งั เกต มองจากมุมพระ
นะ เด็กประมาณซัก 10 คน เนี ่ย จะมี อยู่คนคนเดี ยวที่ทกั พระ หรื อไหว้พระ ต้องมี ผู้นาแล้วถึงจะ
ทาตาม ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ไม่ชี้ หมกมุ่นอยู่กบั เรื ่อง เรื ่องสือ่ เรื ่องของเล่น มาก ทาให้ลืมมองบุคคล
รอบข้างว่ามีความสาคัญอยู่ในฐานะอะไร” (พระครู)
จากข้ อค้ นพบลักษณะที่จาเป็ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ตามมุมมองของ
กลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน ปรากฏคุณลักษณะ
จาเป็ นของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ประกอบด้ วย 3
คุณลักษณะ ได้ แก่ คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ คุณลักษณะ
ผู้ร้ ู หน้ าที่และรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น และ คุณลักษณะผู้ร้ ู ทันสถานการณ์ แห่งตนและปั จจัย
แวดล้ อม ตามลาดับ ดังนี ้
1) คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ แสดงออกใน 3
ลักษณะ คือ มีสมั มาคารวะและให้ เกียรติผ้ อู ื่น กตัญญูกตเวที และ ใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่คนรอบข้ าง
2) คุณลักษณะผู้ร้ ูหน้ าที่และรับผิดชอบตนเองและผู้ อื่น แสดงออกใน 3 ลักษณะ คือ
สานึกในหน้ าที่ตน ซื่อสัตย์ และ มัธยัสถ์
3) คุ ณ ลัก ษณะผู้ รู้ ทัน สถานการณ์ แ ห่ ง ตนและปั จ จัย แวดล้ อ ม แสดงออกใน 3
ลักษณะ คือ รู้จกั ตนเองและปั จจัยแวดล้ อม จัดการอารมณ์ตนเอง และ รู้ทนั รู้ปอ้ งกันสิ่งเสพติด

175
จะเห็นได้ ว่า ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านการให้ ความหมายของสันติ ปรากฏข้ อค้ นพบ คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ส าหรั บ การอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่ า งสัน ติ ดัง แสดงในภาพประกอบ 4 ประกอบด้ ว ย 3
คุณลักษณะ ได้ แก่ คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ คุณลักษณะ
ผู้ร้ ู หน้ าที่และรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น และ คุณลักษณะผู้ร้ ู ทันสถานการณ์ แห่งตนและปั จจัย
แวดล้ อม ตามลาดับ มีสาระสาคัญดังนี ้
1) คุณ ลัก ษณะผู้เ ปิ ด ใจยอมรั บ ความแตกต่ า งทางความคิ ด ความเชื่ อ คื อ การ
ประพฤติตนที่แสดงการมีสมั มาคารวะและให้ เกียรติผ้ อู ื่น การใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่คนรอบข้ าง และ
การมีความกตัญญูกตเวที มีรายละเอียดดังนี ้
1.1) การมีสมั มาคารวะและให้ เกียรติผ้ อู ื่น เป็ นการเปิ ดใจรับฟั งความเห็น ความ
เชื่อที่แตกต่าง คิดในสิ่งที่ดีทาความเข้ าใจในความแตกต่างในวิถีครอบครัว ช่วงวัย วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ ไม่นินทาผู้อื่นลับหลัง แสดงการทักทายสื่อสารต่อผู้อื่นด้ วยกิริยาวาจาสุภาพ
1.2) การใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ เป็ นการแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้ ความร่ วมมือ
ช่วยเหลือแบ่งปั น ทังก
้ าลังกายใจหรื อสิ่งของแก่ผ้ อู ื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน
1.3) การมีความกตัญญูกตเวที เป็ นการรับรู้และใส่ใจดูแล ปฏิบตั ิสิ่งที่ดีต่อผู้ที่ให้
คุณประโยชน์กบั เรา ได้ แก่ พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง ครู สถานศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม เช่น น ้า ดิน
ลม ไฟ เป็ นต้ น
2) คุณลักษณะผู้ร้ ู หน้ าที่และรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น คือ การสานึกในหน้ าที่ตน
ซื่อสัตย์ และมัธยัสถ์ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1) การสานึกในหน้ าที่ตน เป็ นการรับรู้หน้ าที่ของตนเองและปฏิบตั ิหน้ าที่ตนเอง
โดยไม่ต้องให้ ผ้ ูอื่นเตือน รู้ สึกเกรงใจและห่วงใยในความลาบากของผู้อื่น หากตนเองจะต้ องเป็ น
ต้ นเหตุ หรื อสาเหตุที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน
2.2) ซื่อสัตย์ เป็ นการปฏิบัติหน้ าที่ตรงไปตรงมาไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวง
ผัดผ่อนการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อตนเอง ผู้อื่น และองค์กร เช่น ตังใจท
้ างานและส่งครูตรงตามกาหนด ไม่
โกหก เป็ นต้ น
2.3) มัธยัสถ์ เป็ นการปฏิบตั ิความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในการจัดการ
เลือกใช้ จ่ายทรัพย์สิ่งของส่วนตัวและส่วนร่ วมให้ พอเหมาะกับความจาเป็ น ไม่ใช้ จ่ายทรัพย์สิ่งของ
เกินสถานะความจาเป็ นของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
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3) คุณลักษณะผู้ร้ ู ทันสถานการณ์ แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม คือ การประพฤติที่
แสดงการรู้จกั ตนเอง จัดการอารมณ์ตน และ รู้ทนั รู้ปอ้ งกันสิ่งเสพติด มีรายละเอียดดังนี ้
3.1) รู้ จักตนเองและปั จจัยแวดล้ อม เป็ นการสังเกตและรับรู้ อารมณ์ ความรู้ สึก
ความต้ องการของตนและผู้อยู่รอบข้ าง รู้สถานะบทบาทตนเอง รู้สถานะครอบครัวของตน
3.2) จัด การอารมณ์ ต น เป็ น การระงับ ยับ ยัง้ ความรู้ สึก ของตนเองเมื่ อ เผชิ ญ
เหตุการณ์ยวั่ กระทบอารมณ์
3.3) รู้ทนั รู้ป้องกันสิ่งเสพติด เป็ นการรับรู้ และระวังป้องกันตนเองจากภัยสิ่งเสพ
ติด เช่น เกม ยาเสพติด เป็ นต้ น
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ภาพประกอบ 4 คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สาหรับการอยูร่ ่วมในสังคมอย่างสันติ
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ จัดลาดับคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยวิธีการจัดเรียงลาดับความสาคัญด้ วยการ์ ด (Card Sort)
ตามมมุมมองของคณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น (Needs Assessment
Committee: NAC)
ในตอนนี ้ ผู้วิจัยนาข้ อค้ นพบคุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ตามกระบวนทัศน์เชิงคุณภาพในตอนที่ 3 ของบทที่ 5 นี ้ มา
ทาการแปลงไปสู่ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยผู้วิจัยจัดทาการ์ ดตามข้ อค้ นพบคุณลักษณะจาเป็ นของ
วัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ และ จัดทาแบบประเมิน
การจัดลาดับคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ตาม
แนววิธีจดั ทาการ์ ดคุณลักษณะที่ระบุในวิธีการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญด้ วยการ์ ด (Card Sort)
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2558: 272-274) จากนัน้ ทาการจัดชุดการ์ ดคุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ และ แบบประเมินจัดลาดับคุณลักษณะ
ที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 10 ชุด ประกอบกับข้ อ
ค้ นพบการให้ ความหมายของสันติ และ ข้ อค้ นพบภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของวัยรุ่น
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ดังกล่าวไว้ ในตอนที่ 1 ตอน
ที่ 2 ของบทที่ 5 น าเสนอคณะกรรมการประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (Needs Assessment
Committee: NAC) จานวน 10 คน ประกอบด้ วย 1) กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หาร
สถานศึกษา จานวน 2 คน ผู้แทนครูผ้ สู อน จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน และ 2) กลุม่
ผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้แทนผู้ปกครอง จานวน 2 คน และ ผู้แทนชุมชน
จานวน 3 คน เพื่อพิจารณายืนยันคุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับ
การอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่ า งสัน ติ ตามที่ ร ะบุไ ว้ บ นการ์ ด แต่ ล ะใบ และวิ เ คราะห์ จัด ล าดับ เป็ น
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผลการวิเคราะห์จัดลาดับคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสู ตรสันติศึกษาระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ตามมุม มองของคณะกรรมการประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (Needs
Assessment Committee: NAC) ปรากฏผลโดยรวมการจั ด ล าดั บ คุ ณ ลัก ษณะที่ จ าเป็ น ของ
ผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ลาดับแรก คือ คุณลักษณะผู้ร้ ู หน้ าที่และ
รับผิดชอบตนเองและผู้อื่น รองลงมา คือ คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิด
ความเชื่อ และ คุณลักษณะผู้ร้ ูทนั สถานการณ์แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะย่อย พบว่า คุณลักษณะย่อยที่จาเป็ นลาดับแรก คือ การสานึก
ในหน้ าที่ตน ลาดับที่สอง คือ ความซื่ อสัตย์ ลาดับที่สาม คือ การรู้ จักตนเอง และ การมีสัมมา
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คารวะและให้ เกียรติผ้ อู ื่น ลาดับที่สี่ คือ การจัดการอารมณ์ตนเอง ลาดับที่ห้า การใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ สิ่ง
รอบข้ าง ลาดับที่หก คือ ความกตัญญูกตเวที ลาดับที่เจ็ด คือ ความมัธยัสถ์ และ ลาดับที่แปด คือ
การรู้ทนั รู้ปอ้ งกันสิ่งเสพติด ดังแสดงในตาราง 3

ในขัน้ ตอนการวิจัยศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ พหุวิธีการ ดังนี ้
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1) ทาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยการนากระบวนทัศน์เชิงคุณภาพตาม
แนวทางกรณีศึกษา (Case Study) ที่ม่งุ ทาความเข้ าใจเชิงลึกในการให้ ความหมายหรื อคาอธิบาย
พฤติ ก รรม (meaning) ค้ น หาความจริ ง ในบริ บ ทหนึ่ ง ภายใต้ ส ภาวะแวดล้ อ มที่ เ ป็ น จริ ง ตาม
ธรรมชาติ (Yin. 2003: 1) เพื่อค้ นหาการให้ ความหมายของสันติ ภาพลักษณะปั จจุบนั ลักษณะการ
ประพฤติตนของผู้เรี ย นระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้ น ที่ เป็ น อยู่ในชุมชนท้ องถิ่น ต่างจัง หวัด และ
คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ตาม
มุมมองของผู้รับประโยชน์ที่อาศัยอยู่ในบริ บทโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาจัง หวัดแห่งหนึ่งในเขต
ภาคกลาง ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ
กลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อนผ่านการให้ ความหมายของสันติ
2) ทาการแปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูลเชิงปริ มาณ ด้ วยการประยุกต์ ใช้
กิจกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ ในส่วนกิจกรรมกาหนดความต้ องการ
จาเป็ น (needs identify) โดยวิธีการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญด้ วยการ์ ด (Card Sort) คุณลักษณะ
จาเป็ นของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ทาการแปลงไปสู่
ข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ จัด ล าดับ คุณ ลัก ษณะที่ จ าเป็ น ของผู้ส าเร็ จ หลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยเทคนิคกลุม่ สมมุตินยั ด้ วยการให้ คณะกรรมการ
ประเมินความต้ องการจาเป็ น (Needs Assessment Committee: NAC) ทาการวิเคราะห์การ์ ด
(Card Sort) คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติ และ ทาการลงคะแนนจัดลาดับเป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
การดาเนินการดังกล่าวทัง้ 2 ตอน ปรากฏข้ อค้ นพบการให้ ความหมายของสันติ ภาพ
ลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่น
ต่างจังหวัด คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติ และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ดังกล่าวในบทที่ 5 นี ้ เป็ นข้ อค้ นพบที่นามาตอบโจทย์คาถามการวิจยั ข้ อ 1 คุณลักษณะที่จาเป็ น
ของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร ข้ อ 1.1 ภาพลักษณะ
ปั จจุบนั ลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร และ ข้ อ 1.2
คุณลักษณะของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ควรเป็ นอย่างไร
จากคาตอบภาพลักษณะปั จจุบันการประพฤติตนของวัยรุ่ นผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษา
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ตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ และ ผลการวิเคราะห์ จดั ลาดับคุณลักษณะที่จาเป็ น
ของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังกล่าวข้ างต้ นในบทที่ 5 นี ้ นาไปสูก่ าร
ค้ นหาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อเป็ นข้ อมูลใน
การพิ จ ารณาวางแผนออกแบบหลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น โดยผู้วิ จัย น า
กระบวนทัศน์ เชิงคุณภาพตามแนวทางกรณี ศึกษา (Case Study) มุ่งทาความเข้ าใจเชิงลึก กับ
ปั ญ หาว่ า มี อ ะไรเกิ ด ขึ น้ (what happen here) สาเหตุ (why) เกิ ด ขึ น้ ได้ อ ย่ า งไร (how) และ มี
ความหมายหรื ออธิบายแบบแผนพฤติกรรม (meaning) อย่างไรกับผู้เกี่ยวข้ อง และ นาแนวคิดการ
ประเมินความต้ องการจาเป็ น ในส่วนที่ม่งุ การค้ นหาสิ่งที่เป็ นอยู่ (what is) ประยุกต์ใช้ เพื่อค้ นหาทา
ความเข้ าใจเชิงลึกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่
เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่น และ ค้ นหาทาความเข้ าใจเชิงลึกภาพปั จจุบนั หลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ของสถานศึก ษาจัด หลัก สูต ร กิ จ กรรม วิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู้ การวัด และ
ประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยการค้ นหาและทา
ความเข้ าใจเชิงลึกสะท้ อนผ่านการให้ ความหมายของสันติ ภาพลักษณะปั จจุบั นการประพฤติตน
ของวัยรุ่นผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะ
จาเป็ นของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ตามมุมมองของ
ผู้รับประโยชน์ ดังกล่าวไว้ ในบทที่ 5 นี ้
จากนัน้ ประยุก ต์ ใช้ กิ จกรรมการประเมิน ความต้ องการจาเป็ น แบบสมบูรณ์ ในส่วน
กิจกรรมวิเคราะห์สาเหตุ (needs analysis) ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว
ประกอบกับ เทคนิ ค กลุ่ม สมมติ นัย โดยคณะกรรมการประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น ( Needs
Assessment Committee: NAC) ทาการแปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูลเชิงปริ มาณ ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์แผนภาพสาเหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น อันนาไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม ซึ่งเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่ต้องพึ่งระวังความ
ล้ มเหลวในการพัฒนาผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ มีคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติ โดยข้ อค้ นพบจะกล่าวในบทที่ 6 ต่อไป

บทที่ 6
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่ างจังหวัด
ในบทที่ 6 นี ้ ผู้วิจัยมุ่งทาความเข้ าใจเชิงลึกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของ
ผู้เ รี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ เ ป็ น อยู่ในชุมชนท้ อ งถิ่น ต่ างจัง หวัด ตามมุมมองของผู้รับ
ประโยชน์ ที่สะท้ อนผ่านการให้ ความหมายของสันติ ภาพลักษณะปั จจุบันการประพฤติตนของ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะจาเป็ น
ของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ดังกล่าวไว้ ใน บทที่ 5
โดยผู้วิ จัย ประยุก ต์ ใ ช้ ก ระบวนทัศ น์ เ ชิ ง คุณ ภาพตามแนวทางกรณี ศึก ษา (Case Study) และ
แนวคิดการประเมินความต้ องการจาเป็ นในส่วนที่ม่งุ การค้ นหาสิ่งที่เป็ นอยู่ (what is) เพื่อเป็ นกรอบ
แนวคาถามสัมภาษณ์และซักถาม จากนัน้ ประยุกต์ใช้ กิจกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น
แบบสมบูรณ์ ในส่วนกิจกรรมวิเคราะห์สาเหตุ (needs analysis) ด้ วยการใช้ เทคนิคการวิเคราะห์
ต้ น ไม้ แ ห่ ง ความล้ ม เหลว (Fault Tree Analysis: FTA) ประกอบกับ เทคนิ ค กลุ่ม สมมุ ติ นัย โดย
คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น (Needs Assessment Committee: NAC) ทาการ
แปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูลเชิงปริ มาณ และทาการวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปั ญหาการ
ประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันนาไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม
ผู้วิจยั จัดลาดับการนาเสนอผลการศึกษาเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อค้ นพบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ที่ เป็ น อยู่ในชุมชนท้ องถิ่ น ต่างจัง หวัด ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ จานวน 42 คน
ประกอบด้ วย 1) กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา จานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์
จานวน 1 คน ผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 5 คน ครู ผ้ ูสอน จานวน 7 คน 2) กลุ่มผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 13 คน และ 3) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่
ผู้ปกครอง จานวน 6 คน และผู้แทนชุมชน จานวน 7 คน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สาเหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น อันนาไปสูค่ วามไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความ
ล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA) ตามมุมมองของคณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น
(Needs Assessment Committee: NAC) จ านวน 10 คน ประกอบด้ วย 1) กลุ่ ม ผู้ ให้ บริ ก าร
การศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 2 คน ผู้แทนครู ผ้ สู อน จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์
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จานวน 1 คน และ 2) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้แทนผู้ ปกครอง จานวน
2 คน และ ผู้แทนชุมชน จานวน 3 คน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อค้ นพบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นเป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่ างจังหวัด ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์
จากการสัมภาษณ์มมุ มองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย 1) กลุม่ ผู้ให้ บริ การการศึกษา
ได้ แก่ ผู้บริหารการศึกษา จานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 5
คน ครูผ้ สู อน จานวน 7 คน 2) กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 9 คน และ 3) กลุ่มผู้
ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง จานวน 6 คน และผู้แทนชุมชน จานวน 7
คน สะท้ อนผ่านการให้ ความหมายของสันติ ภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ดังกล่าวไว้ ใน บทที่ 5 ปรากฏข้ อค้ นพบ
ปั จจัยสาเหตุ 7 ประการ ได้ แก่ ปั จจัยความแตกต่างของบุคคล และ ปั จจัยสภาวการณ์เปลี่ยนปลง
แห่งช่วงวัยรุ่ น ปั จจัยสภาพการณ์ ครอบครัว ปั จจัยสถานการณ์ แห่งยุคสมัย ปั จจัยสภาพการจัด
หลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรของโรงเรี ยน ปั จจัยสภาพการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างสันติของโรงเรี ยน และ ปั จจัยสภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน มี
รายละเอียดดังนี ้
1.1 ปั จจัยความแตกต่ างของบุคคล
จากสัมภาษณ์ มุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่น และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อ
ค้ นหาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎ
ข้ อค้ นพบปั จจัยความแตกต่างของบุคคล ดังต่อไปนี ้
1.1.1 ปั จจั ย ความแตกต่ า งของบุ ค คล ตามมุ ม มองของกลุ่ มผู้ ให้ บ ริ ก าร
การศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา และ ครูผ้ สู อน ส่วนใหญ่
เห็นว่า ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น แต่ละคนมีความแตกต่างกันในลักษณะพืน้ ฐานการ
จดจา พื ้นฐานการพิจารณาแยกแยะลักษณะสิ่งต่างๆ พื ้นฐานมุมมองศรัทธาของบุคคลที่จะให้ การ
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ยอมรั บ หรื อ ไม่ ย อมรั บ ที่ จ ะท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ง ลัก ษณะเฉพาะในการรั บ รู้ ลัก ษณะวิ ธี คิ ด วิ ธี ก าร
ประมวลสิ่งที่คิด พื ้นฐานของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะในการรับรู้
มีความสามารถเฉพาะทาบางเรื่ องสาเร็ จได้ อย่างรวดเร็ ว และ ลักษณะพืน้ ฐานนิสยั ที่ได้ รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ไม่เหมือนกัน จึงทาให้ แต่ละคนประพฤติปฏิบตั ิตนแตกต่างกัน จาก
มุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบสาเหตุความแตกต่างของบุคคล มีเหตุมาจากความแตกต่าง
ทางความคิดของบุคคล ความแตกต่างทางความเชื่อของบุคคล ความแตกต่างทางความถนัดของ
บุคคล และ พันธุกรรมของบุคคล ตามลาดับ
“เพราะคนมี ค วามแตกต่ า ง ตัว เดี ย วเราเอง ขณะที่ เ ราคิ ด ก็ ยัง แตกต่ า ง ”
(ศึกษาธิ การจังหวัด)
“สิ่ งที่มนั ติ ดตัวมาเลยมันก็ เป็ นปัจจัยที่สาคัญเหมื อนกันนะ บางที เราพูดกันนะ
มันมากับสายเลือดจริ งๆ อะไรอย่างเนีย่ ” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายวิ ชาการ)
“เด็กบางคนก็ลืมก็ลืมอยู่อย่างนัน้ แหละ บางคนก็จะอาจเป็ นครั้งคราว บางคนก็
จะอาจเป็ นครั้งคราว” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาภาษาต่างประเทศ)
“พอมาเรี ยนการศึกษา เค้าก็บอกว่า คื อบางที แต่ละคนมันเหมื อนเป็ นมัลติ เพิ ล
อิ นเทลลิ เจนท์ (Multiple Intelligence) ทีแ่ บ๊ บ แต่บางคนเด็กเก่งก็จะไม่ชอบ ครู ทาไมต้องสอบล่ะ
อันเนีย่ เพราะอีกคนบอกทางานได้ดีกว่า อย่างเงีย๊ ะ” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ )
“เด็กจะเข้ากลุ่มไม่ได้ อยู่ร่วมกับคนอื ่นไม่ได้นี่ มี มยั๊ มี อย่างที่หอ้ งเนีย่ เราเรี ยก
มาคุย คิ ดต่าง คิ ดต่างกับคนอืน่ มาก” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาคณิ ตศาสตร์ )
“คื อเด็กมาเรี ยนเนี ่ย มันจะมี ทงั้ ที่เรี ยนรู้เรื ่องไปได้ กับพวกที่เรี ยนไม่รู้เรื ่อง เรี ยน
ไม่ ทนั เขา ไม่ ไหวเรี ยนไม่ ได้ เรี ยนสู้เพื่อนไม่ ได้ เรี ยนสู่เพื่อนไม่ ได้เขาก็ จะแบ่ ง เขาก็ จะแยกตัว
ออกมา” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาพลศึกษา)
จากข้ อค้ นพบสาเหตุความแตกต่างของบุคคล ตามมุมมองของกลุม่ ผู้ให้ บริการการศึกษา
ได้ แก่ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริการสถานศึกษา และครูผ้ สู อน ปรากฎปั จจัย
ความแตกต่างของบุคคลมีสาเหตุมาจากความคิดของบุคคล ความเชื่อของบุคคล ความถนัดของ
บุคคล และ พันธุกรรมของบุคคล ตามลาดับ
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1.1.2 ปั จจั ย ความแตกต่ างของบุ ค คล ตามมุ ม มองของกลุ่ มผู้ เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มุมมองของผู้เรี ยนระดับมัธยศึกษาตอนต้ น บางส่วนเห็นว่าแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะ
ในการรับรู้ และความคล่องแคล่วในการปฏิบตั ิบางสิ่ง พื ้นฐานการคิด จดจาพิจารณาแยกแยะสิ่ง
ต่างๆ และมุมมองการประมวลผลสิ่งที่คิด ทาให้ แต่ละคนประพฤติปฏิบัติตนแตกต่างกัน จาก
มุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบสาเหตุความแตกต่างของบุคคล มีเหตุมาจาก ความต้ องการ
พื ้นที่ส่วนตัว ความต้ องการการยอมรับจากผู้อื่น การควบคุมอารมณ์ยงั ไม่ค่อยดี ความแตกต่าง
ทางความถนัดของบุคคล และ ความแตกต่างทางความคิดของบุคคล ตามลาดับ
“บางสถานการณ์ ที่เ กิ ด ขึ้ น มี ปั จ จัย อื ่น ที่เ ราควบคุ ม ไม่ ไ ด้แ ละควบคุม ได้ เช่ น
อารมณ์ความคิ ดเหตุผลของเราและของผูอ้ ืน่ ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.2)
“ต่อให้ กิ จการนักเรี ยนบอกให้ตาย แต่ถ้านักเรี ยนไม่ทา ก็คือ มันก็เหมื อนไม่มี
ประโยชน์ ฮะ มันต้องอยู่กบั ที่ว่า เราจะฟังเขาหรื อเปล่า ถ้าเราฟังแล้วเราทาแล้ว มัน ก็ไม่มีอะไร
เกิ ดขึ้น ถ้าฟังแล้วเราไม่ทามันก็ไม่สงบ ตัวอย่างคือ บางครั้งทีเ่ ราต้องใช้ความคิ ดร่ วมกัน แต่ละคน
ความคิ ดอาจจะแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคนก็จะมี เหตุผลไม่เหมือนกัน เพราะไม่รับฟังซึ่งกันและกันจึง
เกิ ดความไม่สนั ติ ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม. 3)
1.1.3 ปั จจัยความแตกต่ างของบุคคล ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบ
จากการจั ด การศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ป กครอง และ ผู้แ ทนชุม ชน ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า ผู้เ รี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นแต่ละคนมีความแตกต่างกันในลักษณะเฉพาะในการรับรู้ และนาไปปฏิบัติ
ลักษณะวิธีคิด จินตนาการ การพิจารณาแยกแยะ พืน้ ฐานมุมมองศรัทธาของบุคคลที่ จะให้ การ
ยอมรั บหรื อไม่ยอมรั บที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ พืน้ ฐานที่ได้ รับจากบรรพบุรุษ ทาให้ แต่ละคน
ประพฤติปฏิบตั ิตนแตกต่างกัน จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบสาเหตุความแตกต่าง
ของบุคคล มีเหตุมาจากความแตกต่างทางความถนัด ความแตกต่างทางความคิดของบุคคล และ
ความแตกต่างทางความเชื่อของบุคคล ตามลาดับ
“แต่มนั เป็ นทีต่ วั เด็กด้วยว่า เขาจะรับคาพูดของครู เอามาปฏิ บตั ิ หรื อเปล่า ถ้าเขา
จะฟังแค่ผ่านผ่าน ไม่ปฏิ บตั ิ ตามทีค่ รู บอกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าเด็กเขาเป็ นเด็กนิ สยั ดี ก็โอเค
แต่ไอ้หยัง่ เด็กคนอื ่น เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาจะเอาคาที่ครู สอนเนีย่ ไปปฏิ บตั ิ หรื อเปล่านะ
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เพราะว่ามันเป็ น เป็ นที่ตวั เด็ก ว่าเด็กจะเป็ นคนดี อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างไร” (คุณแม่ ผู้ปกครอง
ผูเ้ รี ยน ม.5)
“มันอยู่ทีต่ วั เด็กด้วยนะ เพราะนิ สยั เด็กบางคนมันไม่เอา แต่บางคนเนีย่ มันรับฟัง
คือมันเป็ นทีเ่ ด็กมันจะเอาไม่เอาอ่ะนะ” (ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น)
“การที่จะให้คนไปถึงจุดของการเปลีย่ น บางคนต้องใช้อะไรที่แรง บางคนไม่ตอ้ ง
พูดมาก อย่างเช่น กฎระเบี ยบ บางคนมี ระเบียบในชีวิตอยู่แล้ว เขาไม่จาเป็ นจะต้องมีคาศัพท์อะไร
มาก พอเขาเห็น อธิ บายให้เขาฟัง เขาเก็บไปพิ จารณา แล้วเขาก็กระทาออกมาให้เห็น แต่บางคน
บอกไป 1 ครั้ง ก็ยงั เฉย 2 ครั้ง ก็ยงั เฉย 3 ครั้ง ก็ยงั เฉย ถ้าไม่ทาจะตี แล้วนะ มันก็ต้องใช้ไม้แรง
เพราะคนมีความแตกต่าง” (บาทหลวง)
จากข้ อค้ นพบสาเหตุความแตกต่างของบุคคล ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบ
จากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน ปรากฎปั จจัยความแตกต่างของบุคคลมี
สาเหตุมากจากความคิดของบุคคล ความเชื่อของบุคคล และ ความถนัดของบุคคล ตามลาดับ
จะเห็นได้ ว่า ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่ า นการให้ ความหมายของสัน ติ ภาพลัก ษณะปั จ จุ บัน การประพฤติ ต นของผู้ เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบปั จจัยความแตกต่างของบุคคล ใน
4 สาเหตุ คือ ความคิดของบุคคล ความเชื่อของบุคคล ความถนัดของบุคคล และ พันธุกรรมของ
บุคคล ตามลาดับ มีสาระสาคัญ ดังนี ้
1) ความคิดของบุคคล เป็ นลักษณะพื ้นฐานวิธีคิด จดจา พิจารณาแยกแยะสิ่งต่างๆ
และวิธีการประมวลผลสิ่งที่คิด
2) ความเชื่อของบุคคล เป็ นลักษณะพืน้ ฐานมุมมองศรัทธาของบุคคลที่จะให้ การ
ยอมรับหรื อไม่ยอมรับที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึง่
3) ความถนัดของบุคคล เป็ นลักษณะพื ้นฐานความสามารถเฉพาะของบุคคลในการ
รับรู้ที่ทาให้ การปฏิบตั ิภารกิจเฉพาะสาเร็จได้ อย่างรวดเร็ว
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4) พันธุกรรมของบุคคล เป็ นลักษณะพื ้นฐานนิสยั ที่ได้ รับการถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษ
1.2 ปั จจัยสภาวการณ์ การเปลี่ยนแปลงแห่ งช่ วงวัยรุ่ น
จากสัมภาษณ์ มุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น เพื่อค้ นหาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบปั จจัยสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงแห่งช่วงวัยรุ่น ดังต่อไปนี ้
1.2.1 ปั จจัยสภาวการณ์ การเปลี่ยนแปลงแห่ งช่ วงวัยรุ่ นตามมุมมองของกลุ่มผู้
ให้ บริการการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา และครูผ้ สู อน
ส่วนใหญ่เห็นว่าผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นวัยที่ต้ องการพิสจู น์ตนเองทาในสิ่งที่ท้าทาย
นอกเหนือระเบียบกติกา แต่ก็ยงั มีความเกรงกลัว ยัง ไม่สามารถแยกแยะ ไม่สามารถยับยังชั
้ ง่ ใจได้
เริ่ มสังเกตเห็นได้ ในกลุ่มผู้เรี ยนตั ้งแต่ชนั ้ ม.1 เช่น ติดเกม ชู้สาว เป็ นต้ น ในการคบเพื่อนก็จะเลือก
คบเพื่อนที่สนใจยอมรับและทาในสิ่งเดียวกัน เช่น อยู่กบั กลุม่ เพื่อนที่ชอบกีฬาเหมือนกัน เพื่อนกิน
เหล้ าสูบบุหรี่ เหมือนกัน เป็ นต้ น และ ใช้ เวลาอยู่ตามลาพังในพื ้นที่ตนเอง จากมุมมองที่กล่าวมานี ้
ปรากฎข้ อค้ นพบในสภาวะแห่งช่วงวัยรุ่ นในลักษณะความอยากรู้ อยากลอง และ การควบคุม
อารมณ์ ยัง ไม่ ค่ อ ยได้ ความต้ อ งการการยอมรั บ จากผู้ อื่ น และ ความต้ อ งการพื น้ ที่ ส่ ว นตัว
ตามลาดับ
“พอเจอเพือ่ นมาคิ ดตรงกันก็พากันไป ไปไม่ดี อย่างเช่น หนุ่ม ผูช้ ายก็อะไรคะ สูบ
บุหรี ่ เริ่ มต้น ครั้งแรกเลย มอต้น ” (รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัด
รักษาการผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีฯ่ )
“ส่วนใหญ่อยู่กบั กลุ่มเพือ่ น หรื อไป บางคนรักดี ก็ไปฟุตบอลกี โรงกี ฬา บางคนก็
ไปอย่างอืน่ ไปรวมกันมัว่ สุม” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน)
“ผมว่าเด็กมอต้นไม่ได้โหดร้าย คาว่า ไม่โหดร้าย หมายความว่า ไม่มีดือ้ แหก ลง
ข้างลงตะแคงผมว่าไม่อ่ะ ว่านะสังคมทุกวันนี ้เด็กมอต้น มันยังมี ความกลัวมี ความเกรงกลัวอยู่
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เยอะ มีความเกรงกลัวก็คือ โลกเขายังอ่อน มันเป็ นช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อจะเป็ นเด็กก็ไม่ใช่จะโตก็ไม่ใช่
มอต้นสอนง่าย ถึงมันจะดือ้ ก็ดือ้ แบบไม่น่ากลัว ดือ้ แบบเด็ก” (ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน)
“ผมว่ามันเป็ น ถ้า ถ้า มองเด็ก มองภาพของเด็กมอต้น มันเป็ นเรื ่ องของความ
อยากรู้ อยากลองเน๊าะ” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป)
“อืมม มันจะเป็ นลักษณะของ..เหมือนกับ เขาเรี ยกอะไรอ่ะ มันคือเหมือนกับเงียบ
อยู่คนเดี ยวคื อบางคนเนีย่ เท่าที่ เท่าที่ เท่าที่สงั เกตนะ คื อเหมื อนกับว่าเก็บตัวเอง อยู่กบั โทรศัพท์
ตลอด อาจจะ...เพราะบางครั้งก็คือเหมื อนกับ ใช้เวลาอยู่กบั ..อยู่กบั ตัวเอง อยู่กบั ไอ้สิ่งพวกนี ้”
(ครูผสู้ อนรายวิ ชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
“เด็กเนีย่ พอมันเริ่ ม เริ่ มโต มันจะมี การเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์ มาก พอเริ่ ม มอ
1 อย่างหนึ่ง พอเริ่ ม มอ2 มันมีการเปลีย่ นแปลง พอ มอ3 มันเริ่ มเข้าสู่วยั รุ่น” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาพล
ศึกษา)
“วัยนี ้พอ...มี ปัญหา เขาก็จะตัดสิ นโดยใช้อารมณ์ เลยค่ะ เขาใช้อารมณ์ เป็ นที่ตงั้
ก่อนเลย คือยับยัง้ อารมณ์ตวั เองไม่ได้” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาภาษาต่างประเทศ)
จากข้ อค้ นพบสภาวะแห่งช่วงวัยรุ่ น ตามมุมมองของกลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่
ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริการสถานศึกษา และครูผ้ สู อน ปรากฎปั จจัยสภาวการณ์การ
เปลี่ยนแปลงแห่งช่วงวัยรุ่นในลักษณะความต้ องการการยอมรับจากผู้อื่น การควบคุมอารมณ์ยงั ไม่
ค่อยได้ ความอยากรู้อยากลอง และ ความต้ องการพื ้นที่สว่ นตัว ตามลาดับ
1.2.2 ปั จจัยสภาวการณ์ การเปลี่ยนแปลงแห่ งช่ วงวัยรุ่ นตามมุมมองของกลุ่ม
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มุม มองของผู้ เรี ย นระดับ มัธ ยศึ ก ษาตอนต้ น ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า ผู้ เ รี ย นระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ในช่ว งวัย นี ้ ต้ อ งการใช้ เ วลาในอยู่การคิ ด และอยู่พื น้ ที่ ส่ว นตัวตามลาพัง
แสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อนหรื อกลุม่ ที่สนใจทาในสิ่งเดียวกัน ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเอง ขณะกาลังเผชิญกับอารมณ์ความคิดเหตุผลของตนและของผู้อื่น จากมุมมองที่
กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบสภาวะแห่งช่วงวัยรุ่ นในลักษณะความต้ องการพืน้ ที่ส่วนตัว ความ
ต้ องการการยอมรับจากผู้อื่น และ การควบคุมอารมณ์ยงั ไม่ค่อยดี ตามลาดับ
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“บางสถานการณ์ ที่เ กิ ด ขึ้ น มี ปั จ จัย อื ่น ที่เ ราควบคุม ไม่ ไ ด้แ ละควบคุม ได้ เช่ น
อารมณ์ ความคิ ดเหตุผลของเราและของผู้อื่น โดยมากควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจทาตามใจตัวเอง
เห็นตัวเองดีทีส่ ดุ ชอบเป็ นใหญ่” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.2)
“ตอนนัน้ แบบไม่มีกลุ่มลง ผมเลยดึงมาอยู่ดว้ ยกัน เข้าใจกันง่ายครับ เวลาคุยกัน
คุยกันรู้ เรื ่ อง พูดตรงๆ กันได้ครับ ถ้าอยู่สนิ ทกัน เพื่อนบางคนเขา ขอพูดตรงๆ ได้มยั๊ แบ๊ บ แบ๊ บ
บางคนเขาเรื ่ องมาก อ่ะ เฮ้ย จะทางานโน้น จะทางานนี ้ ทาไมไม่ทา บางคน ทางานโน้นงานนี ้
ไม่ได้ อะไรอย่างนีอ้ ่ะครับ แล้วก็...แบ๊บ ขอทางานอันโน้นได้มยั๊ อันนีไ้ ด้มยั้ ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.3)
1.2.3 ปั จจัยสภาวการณ์ การเปลี่ยนแปลงแห่ งช่ วงวัยรุ่ น ตามมุมมองของกลุ่ม
ผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ส่วนใหญ่เห็นว่า
ในช่ว งวัยนีม้ ักจะโวยวายใจเร็ ว มักแสดงความรู้ สึกอารมณ์ รุนแรงในขณะเผชิญเหตุการณ์ ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ยังไม่สามารถยับยังอารมณ์
้
ความรู้ สึกได้ เลือกทากิจกรรมร่ วมกับเพื่ อนหรื อกลุ่ม
เพื่อนที่สนใจหรื อชอบค้ นหาทดลองในสิ่งเดียวกัน ต้ องการให้ ความคิดของตนเป็ นที่ยอมรับกลุ่ม
เพื่อน ร่ วมตัวกันทาการบ้ าน ชวนกันเล่นเกม หนีโรงเรี ยนไปด้ วยกัน มักใช้ เวลาอยู่ตามลาพังกับ
ตัวเองหรื อเพื่อนสนิท จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบสภาวะแห่งช่วงวัยรุ่ นในลักษณะ
ควบคุมอารมณ์ยงั ไม่ค่อยดี ความต้ องการการยอมรับจากผู้อื่น ความอยากรู้อยากลอง และ ความ
ต้ องการพื ้นที่สว่ นตัว ตามลาดับ
“เด็ก เด็กวัยรุ่นสมัยนีไ้ ม่ค่อย ไม่ค่อยพูด เก็บตัวเงียบ” (คุณแม่ ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน
ม.3)
“เวลาทีอ่ ยู่ ทีค่ วรจะอยู่กบั ครอบครัว ก็อยู่ตวั เอง อยู่กบั เพือ่ นในกลุ่มอายุของเค้า
มากกว่า” (คุณแม่สอง ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.3)
“แต่ละชัน้ ก็เรี ยกว่าต่างนะ อย่างช่วง มอต้น เนีย่ เด็กเขาจะติ ดเพือ่ น มอ 1 มอ
3 มอ 3 มอ 1 เนี ่ยอาจจะเป็ นเหมื อนยังเด็กอยู่หน่อยนึง ยัง ยังไม่รู้อะไร เริ่ ม มอ 2 นี ่ก็อาจจะ
เริ่ มติ ดเพือ่ น มอ 3 นี ่ก็จะติ ดเยอะเลยแหละ จะ จะ มันอยู่ในร่ องรอยต่อ มอ 3 เนี ่ย แล้วก็เริ่ มโต
อย่างผูห้ ญิ งก็จะเริ่ มเป็ นสาวมีความรัก อะไรอย่างนี”้ (ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น 5)
“เค้าต้องการทาตามที่ตวั เองคิ ด เหมื อนเอาแต่ใจตัวเอง นะคะ” (แพทย์ ประจา
ตาบล)
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“ในวัย รุ่ น อาจจะเพิ่ ง จะพ้น จากเดี ย งสามา แบบนี ้ ยัง ไม่ รู้เ ท่ า ทัน จัดการกับ
อารมณ์ตวั เองไม่ได้ จัดการกับสถานการณ์ไม่ได้ ก็จะใช้ความคึกคะนองออกมา กลายเป็ นสิ่ งที่ มัน
มันไปผลักดันเขา ให้เขาแสดงออก ออกมา แล้วบางครั้งมันก็รุนแรง” (บาทหลวง)
จากข้ อค้ นพบสภาวะแห่งช่วงวัยรุ่ น ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัด
การศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน ปรากฎปั จจัยสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงแห่งช่วง
วัยรุ่น ในลักษณะการควบคุมอารมณ์ยงั ไม่ค่อยได้ ความต้ องการการยอมรับจากผู้อื่น ความอยากรู้
อยากลอง และ ความต้ องการพื ้นที่สว่ นตัว ตามลาดับ
จะเห็นได้ ว่า ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่ า นการให้ ความหมายของสัน ติ ภาพลัก ษณะปั จ จุ บัน การประพฤติ ต นของผู้ เรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จ
หลั ก สู ต รสั น ติ ศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบปั จ จั ย สภาวการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงแห่งช่วงวัยรุ่ น ใน 4 ลักษณะ คือ ความต้ องการการยอมรับจากผู้อื่น การควบคุม
อารมณ์ ยัง ไม่ ค่ อ ยได้ ความอยากรู้ อยากลอง และ ความต้ อ งการพื น้ ที่ ส่ว นตัว ตามล าดับ มี
สาระสาคัญ ดังนี ้
1) ความต้ องการการยอมรับจากผู้อื่น เป็ นลักษณะการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ตนเอง
ด้ วยการแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อนที่สนใจสิ่งเดียวกัน เช่น อยู่กบั กลุ่มเพื่อนที่
ชอบเรี ย นหนัง สื อ เหมื อ นกัน อยู่กับ กลุ่ม เพื่ อ นที่ ช อบกี ฬ าเหมื อ นกัน เด็ ก ผู้ห ญิ ง ที่ ช อบวิ ธี ก าร
แต่งหน้ าก็มารวมกันแต่งหน้ า อยู่กบั กลุ่มเพื่อนที่เรี ยนไม่ร้ ู เรื่ องเหมือนกัน บางคนไปรวมกันมัว่ สุม
ไปกินเหล้ าสูบบุหรี่ เป็ นต้ น
2) การควบคุมอารมณ์ยงั ไม่ค่อยได้ เป็ นลักษณะที่ไม่สามารถแยกแยะ ไม่สามารถ
ยับยังชั
้ ่งใจ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง ขณะกาลังเผชิญกับความคิดเหตุผล อารมณ์
ของตนเองและผู้อื่น
3) ความอยากรู้ อยากลอง เป็ น ลักษณะการแสวงหาสิ่ง ที่ สนใจนอกเหนื อไปจาก
ระเบียบ
กติกา สร้างความท้าทาย และต้องการพิสูจน์ตนเองแต่ก็ยังมีความเกรงกลัวอยู่
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4) ความต้ องการพื ้นที่ส่วนตัว เป็ นลักษณะที่ต้องการมีเวลาอยู่ตามลาพังกับตัวเอง
การได้ อยู่ในพื ้นที่ตนเอง และการได้ ใช้ เวลาอยู่กบั เพื่อนสนิท
1.3 ปั จจัยสภาพการณ์ ครอบครัว
จากสัมภาษณ์ มุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่ จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น เพื่อค้ นหาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบปั จจัยสภาพการณ์ครอบครัว ดังต่อไปนี ้
1.3.1 ปั จจัยสภาพการณ์ ครอบครัว ตามมุมมองของกลุ่มผู้ให้ บริการการศึกษา
ได้ แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ การสถานศึกษา และครู ผ้ ูสอน ส่วนใหญ่เห็นว่าภาพครอบครัวที่เป็ นอยู่
ปรากฎในลักษณะดังนี ้
1) การอยู่อาศัยร่ วมกันของสมาชิกในครอบครัว ปรากฏภาพปั จจุบันที่เป็ นอยู่
ส่วนใหญ่ปรากฏในลักษณะที่ผ้ เู รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอยู่ร่วมบ้ านกับปู่ ย่ าตายาย พ่อแม่
เลิกลาหย่าร้ างไปอยู่ที่อื่น และ ลักษณะที่ผ้ เู รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอยู่ร่วมบ้ านกับปู่ ย่าตา
ยาย ลุงป้าน้ าอา ญาติพี่น้อง พ่อแม่ไปทางานอยู่ที่อื่น รองลงมาปรากฏในลักษณะที่ผ้ เู รี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นอยู่ร่วมบ้ านกับพ่อแม่ ตามลาดับ มีเพียงส่วนน้ อ ยลักษณะที่พ่อแม่ไปทางาน
จังหวัดอื่นและให้ ลกู อยู่บ้านกันตามลาพัง จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบการอยู่อาศัย
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวในลักษณะบ้ นลูกโยน บ้ านลูกหยอด บ้ านลูกแก้ ว และ บ้ านลูกลอย
ตามลาดับ
2) สัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึก ษาตอนต้ น ปรากฏ
ภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ ส่วนใหญ่ปรากฏในลักษณะผู้ปกครองหรื อพ่อแม่ปยู่่ าตายายรักและตามใจ
ตามใจผู้เรี ยนด้ วยการให้ ทกุ สิ่งทุกอย่าง เช่น ลูกหลานอยากได้ รถมอเตอร์ ไซด์ก็ซื ้อให้ ลูกหลานไป
ติดยาเสพติดก็ไม่ห้าม เป็ นต้ น รองลงมาปรากฏในลักษณะที่ผ้ ปู กครองหรื อพ่ อแม่ปยู่ ่าตายายไม่มี
เวลาดูแลลูก อยู่ร่วมบ้ านเดียวกันแต่ผ้ ปู กครองหรื อพ่อแม่ปยู่ ่าตายายไม่ค่อยได้ พบปะเห็นหน้ า ไม่
ค่อยจัดเวลาสาหรับการพูดคุยดูแลใกล้ ชิดผู้เรี ยน ให้ ความสาคัญกับช่วงเวลาการทามาหากินเป็ น
หลัก ส่วนเวลาสาหรับการพูดคุยอยู่ด้วยกันภายในครอบครัวสาคัญน้ อย ปล่อยให้ ลกู หลานอยู่ตาม
ลาพัง ไม่ได้ ใส่ใจรับรู้ ความประพฤติของลูกหลาน ใช้ อารมณ์ ในการดุด่าลงโทษไม่เปิ ดใจรับฟั ง
ลูก หลาน และ ผู้ ปกครองบางส่ ว นสนับ สนุ น ให้ ผ้ ู เ รี ย นใช้ เ วลาทัง้ หมดกับ การเรี ย นหนัง สื อ
ตามลาดับ จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบสัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและผู้เรี ยน
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ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในลัก ษณะสัม พัน ธภาพพ่ อ แม่ รั ง แกฉั น สัม พัน ธภาพห่ า งเหิ น
สัมพันธภาพเจ้ ากรรมนายเวร และ สัมพันธภาพกัลยาณมิตร ตามลาดับ
3) การสอนโดยผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ปรากฏภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ โดยผู้ปกครอง
บอกสอนด้ วยลูกด้ วยการใช้ อารมณ์ฉนุ เฉียวเกรี ย้ วกราด พูดดุด่าลูกหลาน นาลูกไปสูอ่ บายมุข และ
มีผ้ ปู กครองลักษณะที่ผ้ ปู กครองไม่มีการพูดห้ าม ไม่มีการพูดชี ้แจงหรื ออธิบายเหตุผล จากมุมมอง
ที่ กล่า วมานี ้ ปรากฎข้ อค้ น พบการสอนโดยผู้ปกครองในลักษณะการสอนแบบเป็ น ตัวแบบไม่
สร้ างสรรค์ และ ผู้ปกครองไม่พดู อบรมไม่บอกสอน
4) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดยผู้ปกครอง ส่วน
ใหญ่ผ้ ูปกครองดูแลสนับสนุนการเรี ยนให้ ผ้ ูเรี ยนมุ่งการเรี ยนทุกรู ปแบบโดยไม่ให้ ทางานในบ้ าน
รองลงมาปรากฎในลัก ษณะที่ ผ้ ูปกครองดูแลกาหนดเวลากาหนดพื น้ ที่ ในการท ากิจกรรม ให้
ลูกหลานอยู่ในพื ้นที่ที่ผ้ ปู กครองสามารถกากับดูแลให้ ลกู หลานให้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและช่วยเหลือ
ได้ บางส่วนปรากฏในลักษณะที่ผ้ ปู กครองให้ อิสระกับลูกหลาน ไม่ได้ ปลูกฝังศีลธรรม ไม่ได้ ติดตาม
พูดคุยซักถามความเป็ นไปของลูก หากอยู่กบั ปู่ ย่าตายายก็จะผ่อนปรนยอมให้ ลกู หลานทุกสิ่งทุก
อย่างที่ลูกหลานร้ องขอ และ ปรากฎในลักษณะที่ผ้ ูปกครองวางเงื่อนไขโดยปราศจากกติกาที่
แน่นอน ปราศจากการกากับให้ คาชี ้แนะช่วยเหลือ ใช้ คารุนแรงดุด่าหรื อลงโทษ หากพบว่าลูกหลาน
ประพฤติไม่ถกู ใจ ตามลาดับ จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบการวางเงื่อนไขกากับดูแล
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดยผู้ปกครอง ในลักษณะการวางเงื่อนไขเฉพาะด้ านการเรี ยน
หนังสือ การวางเงื่อนไขช่วยเหลืองานบ้ าน ผู้ปกครองไม่มีการวางเงื่อนไขและการกากับดูแล
ลูกหลาน และ การวางเงื่อนไขตามความพอใจของผู้ปกครอง ตามลาดับ
“พ่อแม่ไม่เลี ้ยงดู มี ทงั้ สองแบบ ทอดทิ้ งไปเลยคื อพ่อแม่เลิ กร้ างกัน หรื อพ่อ
แม่เลี ้ยงเดี ่ยว หรื อพ่อแม่มีจริ งแต่ทิ้งไปทางาน ส่งแต่เงิ นมาให้ ปู่ ย่าหรื อตายายหรื อญาติ พีน่ ้องก็
มันไม่มีพ่อแม่ ก็คือพิ เศษไง ก็เลยเกิ นไป ว่าอะไรควรทีจ่ ะจากัด ก็ตามใจ ฉันเลีย้ งมาอย่างนี ้ ก็เลย
ทดแทน ก็เลยชดเชย พ่อแม่ที่ไ ม่มีความพร้ อมในการมี ลูก เลี ้ยงดูลูกแบบไม่ถูกวิ ธี ก็ด่ารุนแรง”
(รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ การศึกษาประถมศึกษา รักษาการผู้อานวยการสานักงานเขต
พืน้ ทีฯ่ )
“คื อ หนึ่งครอบครัวแตกแยก เขาไม่ได้รับความอบอุ่นเขาก็เอาแต่ใจตัวเอง
เด็กขาดอ่ะนะ เขาก็อยากทีจ่ ะได้อะไรเยอะๆ ไม่มีคนเลีย้ งดู สองก็เนีย่ ครอบครัวทีพ่ ร้อม ก็ตามใจ
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คื อไม่ชี้แจงเหตุผลน่ะบางทีอยากได้อะไรก็ให้ เพือ่ ตัดความราคาญ ตามใจ มี หลานคนเดียวอยาก
ได้อะไรก็ได้ อยากได้ไอโฟนก็ตอ้ งซื ้อไอโฟนให้ เหมื อนลูกเทพ” (รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้
การศึกษามัธยมศึกษา รักษาการผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีฯ่ )
“สังคมทีบ่ ้าน พ่อแม่ไม่มีเวลาทีจ่ ะดูแลลูก ปล่อยไว้ เขาก็ตอ้ งแสวงหาอะไรก็
ได้ที่ทาให้เขามี ความสุข เขาอยากได้ อยากมี อยากเป็ น มันก็กลายเป็ นว่า ทาให้เขาเห็นแก่ตวั ไง”
(ศึกษานิ เทศก์)
“คนที่ครอบครัวอยู่เย็นเป็ นสุข ครอบครัวมี ระเบี ยบวิ นยั พ่อแม่คอยอบรมสัง่
สอน คนพวกนีม้ าอยู่ในสังคมก็ไม่แหกกฎสังคม ไม่แหกกติ กาไม่แหกกฎหรอก กับครอบครัวทีไ่ ม่ได้
ปลูกฝัง ฉันอยู่อย่างนัน้ สบาย ยังไงก็ได้ พอออกมาปั๊บความเคยชิ นของเขาก็จะเป็ นอย่างนัน้ เมื ่อ
ถูกกติ กาก็จะหงุดหงิ ด ถ้ามี โอกาสแหกได้ก็แหก ถ้ามี โอกาสจะแอนตี ้ได้ ก็จะแอนตี ้ อย่างเนี ๊ยะ”
(ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน)
“ส่วนใหญ่เนีย่ นะ ความสัมพันธ์ ในครอบครัว ชี วิตมันต่างคนต่างอยู่อ่ะ...พ่อ
แม่เขา ต้องไปหาทรัพย์ มาเกื้อหนุนลูกด้วยความคิ ดตรงนี ้อนั ดับหนึ่งเลย ไม่ได้ทิ้งนะ แต่ฉนั ไปไป
เพื่อ ดู แ ลเธอนี ่ แ หละ แต่ ค วามสัม พัน ธ์ เวลาที่ อ ยู่ ด้ ว ยกัน การที่ จ ะมาหล่ อ หลอมด้ ว ยค าพู ด
ความสัมพันธ์ ดีๆ ในบ้านมี นอ้ ยลง ปล่อยให้ลูกอยู่กบั สิ่ งแวดล้อมอื ่นๆ ก็แล้วแต่เธอจะบริ โภคเอา
อย่างเนี ่ย มันก็ เป็ นปัจจัยเสี ่ยงของสังคมปัจจุบันที่รุนแรงนะ” (รองผู้อานวยการโรงเรี ยน ฝ่ าย
วิ ชาการ)
“ปัจจัยเนีย่ ครูว่ามันมาจากครอบครัว อันดับแรกเลยเนีย่ ถ้าเกิ ดมีปัญหาเด็ก
ทีม่ ีปัญหาเนีย่ พอลงลึกเข้าไปเนีย่ จะถามเลยว่า ส่วนมากแล้ว พ่อแม่แยกกัน หรื อว่าอยู่กบั ปู่ อยู่กบั
ย่ากับยาย โดยทีพ่ ่อแม่ไม่ได้ดูแล ขาดความรักความอบอุ่น ถ้าครอบครัวเขาปกติ จะไม่มีพฤติ กรรม
แบบนี ้ แล้วอย่างห้องครู นะ ครู ประจาชัน้ มอสาม ครึ่ งนึง ห้าสิ บห้าสิ บ ทีผ่ ูป้ กครองอ่ะแยกกัน มันก็
จะแสดงออกอย่างชัดเจน”(ครูผสู้ อนรายวิ ชาสังคมศึกษาฯ)
“ก็คือ ครอบครัวเนีย่ ไม่ได้อยู่ เด็กไม่ได้อยู่กบั พ่อแม่ เด็กจะอยู่กบั ญาติ พีน่ อ้ ง
ปู่ ย่า ตายายบ้าง พีบ่ า้ ง น้าบ้าง ทาให้ขาดในเรื ่องของการปลูกฝัง ในเรื ่องความรับผิ ดชอบ ความมี
ระเบี ยบวิ นยั อะไรต่างๆ บางทีทาอะไรเองโดยไม่มีใครบอกกล่าวกับสิ่ งทีเ่ ขาทาไปเนีย่ ไม่รู้หรอกว่า
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สิ่ งนัน้ ผิ ด บางคนก็ไม่ได้อยู่กบั ปู่ ย่าตายายบางคนอยู่กบั พี่ อยู่กบั ป้า อยู่คนเดียวก็มี เช่าบ้านอยู่เอง
พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดอย่างนี ้ มี” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน)
“พอกลับไปบ้านเขาก็ อ่า คนทีเ่ ลีย้ งดูเขาเนีย่ อาจจะเป็ นปู่ ย่าตายายอะไรก็ดี
ไม่นาพา ก็ปล่อย มึงจะทาอะไรก็ชงั่ ไปไหนก็ได้ ที่นี้เด็กออกจากบ้านโดยที่ผู้ปกครองไม่นนั้ หรื อ
กลับบ้านมื ดค่าอะไร ผู้ปกครองไม่ว่าไม่ได้ดุ ไม่ได้ถามเหตุผลว่าทาไมกลับมื ด หรื อไปไหน จะไป
ไหน บางที ผู้ปกครองไม่รู้ หรื อ บางบ้านการอบรมลูกเนี ่ยนะ กลัวลูกจะโกรธ เพราะเป็ นคนมี ลูก
น้อยกัน กลัวลูกไม่รักมัง่ เป็ นอย่างนัน้ จริ งๆ อะไรก็ เออ เดีย๋ วมันโตมันก็คิดได้ ส่วนมากผูป้ กครอง
จะคิ ดอย่างนี ้ แต่ถ้าไม่อบรมมันตัง้ แต่ตอนแรก มันจะคิ ดยาก กว่ามันจะรู้ ตวั มันก็ สายแล้ว ไม่
อบรมตัง้ แต่ตน้ ไป นะผูป้ กครองยังมีตรงนีด้ ว้ ย” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาพลศึกษา)
“คื อบางทีช่วงวัยของผูป้ กครองกับเด็กต่างกัน พ่อแม่ไม่ได้อยู่ ด้วย จะอยู่กบั
ปู่ กับย่า ซึ่ งปู่ ย่าเลี ้ยงแล้วใช้อารมณ์ กบั เด็ก ฉะนัน้ เนี ่ย ทัง้ ๆ จริ งๆ พืน้ ฐานเด็ก ก็คือ เด็กดี เด็กมี
ความรับผิ ดชอบ แต่เมื ่อเด็กได้...บางครั้ง...เขาไม่เข้าใจเด็ก กับสิ่ งทีเ่ ด็กทา แล้วคาพูดทีพ่ ดู ออกมา
กับเด็ก เด็กก็จะรู้สึกไม่ดี... พอเค้ารู้สึกไม่ดี พฤติ กรรมเด็ก หรื อการแสดงออกของเด็ก ก็จะแสดง
ออกมาในทางลบอ่ะค่ะ” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาภาษาไทย)
“ส่วนใหญ่ คื อ ผู้ปกครองก็จะ...ส่วนหนึ่งก็จะบอกว่า ลูกอ้างว่า..ใช้สืบค้น
แล้ว..ผู้ปกครองก็ ไม่ได้ติดตามดู ผู้ปกครองก็ จะทางาน แต่...บางบ้านก็ จะใช้วิธีการโดยที่...ใช้
คอมพิวเตอร์ ไว้ ไว้ข้างล่าง คือเขาก็จะเห็นด้วยว่าลูกอ่ะ...ทาอะไร ได้ผล แล้วก็...บางบ้าน แต่ แต่
ส่วนน้อย บางบ้า นก็ จะ...ใช้เวลากาหนดเป็ นที่ตั้งให้แค่ 2 ชั่วโมง อย่างเนี ่ยอ่ ะค่ ะ ” (ครู ผู้สอน
รายวิ ชาภาษาต่างประเทศ)
จากข้ อ ค้ น พบตามมุม มองของกลุ่ม ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารการศึก ษา ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารการศึกษา
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผู้บ ริ ก ารสถานศึ ก ษา และครู ผ้ ูส อน ดัง กล่ า วข้ า งต้ น ปรากฏข้ อ ค้ น พบปั จ จัย
สภาพการณ์ ค รอบครั ว ใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) การอยู่อ าศัย ร่ ว มกัน ของสมาชิ ก ในครอบครั ว 2)
สัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น 3) การสอนโดยผู้ปกครอง
และ 4) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดยผู้ปกครอง ดังนี ้
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1) การอยู่อาศัยร่ วมกันของสมาชิกในครอบครัว ปรากกฎภาพที่เป็ นอยู่ในลักษณะ
บ้ านลูกโยน บ้ านลูกหยอด บ้ านลูกแก้ ว และ บ้ านลูกลอย ตามลาดับ
2) สัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากกฎ
ภาพที่ เ ป็ นอยู่ ใ นลัก ษณะสัม พั น ธภาพห่ า งเหิ น สัม พั น ธภาพพ่ อ แม่ รั ง แกฉั น สัม พั น ธภาพ
กัลยาณมิตร และ สัมพันธภาพเจ้ ากรรมนายเวร ตามลาดับ
3) การสอนโดยผู้ปกครอง ปรากกฎภาพที่เป็ นอยู่ส่วนใหญ่ในลักษณะผู้ปกครองไม่
พูดอบรมบอกสอน การสอนแบบเป็ นตัวแบบ และการสอนแบบอบรมชี ้แนะตามลาดับ
4) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดยผู้ปกครอง ปรากฏ
ภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ในลักษณะผู้ปกครองไม่มีการวางเงื่อนไขและการกากับดูแลลูกหลาน การ
วางเงื่อนไขช่วยเหลืองานบ้ าน การวางเงื่อนไขเฉพาะด้ านการเรี ยนหนังสือ และ การวางเงื่อนไข
ตามความพอใจของผู้ปกครอง ตามลาดับ
1.3.2 ปั จจั ย สภาพการณ์ ครอบครั ว ตามมุ ม มองของกลุ่ มผู้ เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มุมมองของกลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น บางส่วนเห็นว่าภาพปั จจุบนั ที่
เป็ นอยู่ ผู้ปกครองไม่ค่อยรับฟั งการอธิบายเหตุผลจากผู้เรี ยน ถ้ าอธิบายเหตุผลก็จะโดนดุหรื อด่า
ห้ ามเถียง จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบในลักษณะสัมพันธภาพเจ้ ากรรมนายเวร
“พ่อแม่ ไม่ ยอมรับฟัง เอาความคิ ดของตัวเองเป็ นใหญ่ ไม่ มีเหตุผล” (กลุ่ม
ผูเ้ รี ยน ม. 2)
“ผูป้ กครองไม่ยอมรับฟังความคิ ดเห็น เวลาอธิ บายก็ว่าเถียง” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.
3)
1.3.3 ปั จจัยสภาพการณ์ ครอบครั ว ตามมุ มมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบ
จากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ส่ วนใหญ่ เห็นว่ าภาพครอบครัว
ที่เป็ นอยู่ ปรากฎในลักษณะดังนี ้
1) การอยู่อาศัยร่ วมกันของสมาชิกในครอบครัว ปรากฎภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ใน
3 ลักษณะ ส่วนใหญ่ปรากฏใน 2 ลักษณะแรก คือ ลักษณะที่ผ้ เู รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอยู่
ร่ ว มบ้ า นกับ ปู่ ย่ า ตายาย พ่ อ แม่ ไ ปท างานจัง หวัด อื่ น และ ปรากฎในลัก ษณะที่ ผ้ ูเ รี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นอยู่ร่วมบ้ านกับพ่อแม่ รองลงมาปรากฏในลักษณะที่ผ้ เู รี ยนระดับมัธยมศึกษา
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ตอนต้ นอยู่ร่วมบ้ านกับปู่ ย่าตายาย พ่อแม่เลิกลาหย่าร้ างไปอยู่ที่อื่น ตามลาดับ จากมุมมองที่กล่าว
มานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบในลักษณะบ้ านลูกหยอด บ้ านลูกแก้ ว และ บ้ านลูกโยน ตามลาดับ
2) สัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฏ
ภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ ส่วนใหญ่ปรากฏใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ผ้ ปู กครองหรื อพ่อแม่ปยู่่ าตา
ยายแสดงความรักด้ วยการตามใจผู้เรี ยนทุกสิ่งทุกอย่าง และ ลักษณะที่ผ้ ปู กครองหรื อพ่อแม่ปยู่่ า
ตายายไม่ใส่ใจดูแลลูกหลาน พ่อแม่ม่งุ แต่ทางานปล่อยลูกอยู่ตามลาพัง จากมุมมองที่กล่าวมานี ้
ปรากฎข้ อค้ นพบสัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในลักษณะ
สัมพันธภาพพ่อแม่รังแกฉัน และ สัมพันธภาพห่างเหิน ตามลาดับ
3) การสอนโดยผู้ปกครอง ปรากฏภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ ใน 3 ลักษณะ ส่วนใหญ่
ปรากฏในลักษณะที่ผ้ ปู กครองชี ้แนะบอกสัง่ สอนลูกหลาน รองลงมาปรากฎในลักษณะที่ผ้ ปู กครอง
ใช้ เหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ ้นในการสอนลูกหลาน เช่น สอนให้ ร้ ู กาละเทศะการพูดจาให้ เหมาะกับ
สถานะตนเมื่อต้ องอยู่กบั ผู้ใหญ่ สอนให้ ร้ ูจกั ความจาเป็ นความพอเหมาะไม่ใช้ เวลาฟุ่ มเฟื อยไปกับ
โทรศัพท์ สอนการประหยัดการใช้ จ่ายเวลาลูกหลานมาขอเงิน เป็ นต้ น และ ปรากฎในลักษณะที่
ผู้ปกครองหรื อพ่อแม่ไม่มีการอบรมสอนหรื อชีแ้ จงเหตุผลกับลูกหลาน ตามลาดับ จากมุมมองที่
กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบการสอนโดยผู้ปกครองในลักษณะการสอนแบบอบรมชี ้แนะ การสอน
แบบเป็ นตัวแบบกัลยาณมิตร ตามลาดับ
4) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดยผู้ปกครอง
ปรากฏภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยูใ่ น 3 ลักษณะ ส่วนใหญ่ปรากฏในลักษณะที่ผ้ ปู กครองวางเงื่อนไขเป็ น
รายข้ อ มอบหมายให้ ช่วยเหลือภาระงานบ้ านบ้ างเล็กน้ อย วางเงื่อนไขกากับเวลาในการเล่นเกม
และกากับดูแลการเรี ยนหนังสือ และคอยช่วยเหลือหากลูกหลานต้ องการคาปรึ กษา รองลงมา
ปรากฎในลักษณะที่ ผู้ปกครองกากับดูแลให้ เรี ยนหนังสือเป็ นหลัก ปราศจากการวางเงื่อนไขในการ
เล่น ไม่ได้ มอบหมายให้ ช่วยเหลือภาระงานบ้ าน และ ปรากฎในลักษณะที่ผ้ ปู กครองปราศจากการ
วางเงื่อนไขและไม่มีการกากับดูแลผู้เรี ยน ตามลาดับ จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบการ
วางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดยผู้ปกครองในลักษณะการวางเงื่อนไข
ช่วยเหลืองานบ้ าน การวางเงื่อนไขเฉพาะด้ านการเรี ยนหนังสือ และ ผู้ปกครองไม่มีการวางเงื่อนไข
และการกากับดูแลลูกหลาน ตามลาดับ
“พ่อแม่เค้าเลิ กกัน ฉันเลีย้ งมาแต่เล็ก เนีย่ กลับมา เพือ่ นเขามีอะไรทะเลาะกับ
ใคร จะมานัง่ เล่าให้ฟัง ย่า วันนีเ้ พือ่ นหนูคนนัน้ ทะเลาะกับคนนี ้ เล่าเสร็ จแล้ว ฉันบอกไม่ตอ้ งไปใส่

198
ใจนะลูกปล่อย เรามานะเรี ยนอย่างเดียว จบแล้วมี เพือ่ นใหม่ได้อีก” (คุณย่า ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.
1)
“คื อ ถ้าแบบเขาเห็น เขาเห็นสภาพแวดล้อม คาพูดคาจา คนในครอบครัว
ประมาณนัน้ เพราะส่วนมากที่เห็นเด็กพูดจาหยาบคาย พ่อแม่ก็จะแบ๊ บ แว๊ ด แว๊ ด แว๊ ด ก่อน”
(คุณแม่ ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.1)
“ลูกพีช่ ายอ่ะครับ พ่อแม่เค้าเลิ กกัน เนีย่ แม่ผมกับผมก็เอามาเลี ้ยง ตัง้ แต่เขา
อยู่ ป. 4 มันก็หลายอย่างนะ ในบ้านก็ไม่มีใครเห็นแก่ตวั แล้วก็ปล่อยใครทิ้ ง ใครลื ่นล้มก็ช่วยเหลือ
ผมก็ไม่ได้สอนอะไรเขามาก แต่ให้เขาซึมซับในสิ่ งที่ เราทามากกว่า ” (คุณอา ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.
5)
“ก็ น่าจะเกิ ดมาจากการตามใจของพ่อแม่ไม่มีเวลาอบรม ลูกต้องการอะไรก็
ให้เลย แล้วพ่อแม่ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิด ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กบั ตากับยาย ส่วนใหญ่ก็จะไปมุ่งกับการ
ทางานส่วนตัว จะมีเวลาดูแลก็เช้าเย็นเท่านัน้ มาเย็นรวม เช้าแยก ลูกเคว้ง ลูก ในช่วงกลางวันเนีย่
หรื อว่าช่วงทีว่ นั หยุด จะไม่มีโอกาสที่ได้ปฏิ สมั พันธ์ กบั คนในบ้านเท่าที่ควร ส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่าง
อยู่ ตังค์ อยู่หน้า บนโต๊ ะน่ะลูกนะ จะเอาอะไรก็ของอยู่ตรงนัน้ นะตรงนี ้นะ บางครั้งก็ไม่ได้คุยกัน
โดยตรง” (พระครู)
“พ่อแม่ พอลูกอยากได้โทรศัพท์ อยากได้โน๊ ตบุ๊ค บอกว่า เนี ๊ยะ จะเอาไป
ศึกษาเล่าเรี ยน แม่ก็ให้ แม่ก็ให้ แต่ว่าแม่ก็ไม่รู้หรอก พ่อแม่ก็ไม่รู้ไง เพราะพ่อแม่เรี ยนมาน้อย ลูก
อยากได้ บอกว่า เนี ๊ยะ จะเอาไปศึ กษาเล่าเรี ยน แม่ก็ให้ แต่ว่าแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าลูกมันเล่นเกม
หรื อไม่เกม ลูกเอาแต่ใจ เพราะว่าเราเลีย้ งแบบตามใจ” (แพทย์ประจาตาบล)
“ยกตัวอย่างใกล้ตวั อย่างลูกชาย ไม่ค่อยชอบไปเรี ยน เค้าเป็ นคนเรี ยนเก่งน่ะ
เค้าเรี ยนเก่งแต่เค้าบอก..ไม่อยากเรี ยน ก็คือ เราก็อาจจะตามใจเค้านิ ดหนึ่ง ให้เค้าย้ายโรงเรี ยน ก็
คื อว่าเราก็ไม่รู้ว่าเค้าอยากจะไปตามเพือ่ นเค้า เราแก้ปัญหาโดยการ ขอ...เค้า เป็ นข้อๆ ไป แล้วก็
ให้เค้าปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครัด” (ผูใ้ หญ่บา้ น)
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จากมุมมองของกลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทน
ชุมชน ดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบปั จจัยสภาพการณ์ครอบครัว ใน 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) การอยู่
อาศัย ร่ ว มกัน ของสมาชิ ก ในครอบครั ว 2) สัม พัน ธภาพระหว่ า งผู้ ป กครองและผู้ เ รี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น 3) การสอนโดยผู้ปกครอง และ 4) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นโดยผู้ปกครอง ดังนี ้
1) การอยู่อาศัยร่ วมกันของสมาชิกในครอบครัว ปรากกฎภาพที่เป็ นอยู่ในลักษณะ
บ้ านลูกหยอด บ้ านลูกแก้ ว และ บ้ านลูกโยน ตามลาดับ
2) สัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากกฎ
ภาพที่เป็ นอยู่ในลักษณะสัมพันธภาพห่างเหิน สัมพันธภาพพ่อแม่รังแกฉัน และ สัมพันธภาพ
กัลยาณมิตร ตามลาดับ
3) การสอนโดยผู้ปกครอง ปรากกฎภาพที่เป็ นอยู่ส่วนใหญ่ในลักษณะการสอนแบบ
เป็ นตัวแบบ และการสอนแบบอบรมชี ้แนะตามลาดับ
4) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดยผู้ปกครอง ปรากฏ
ภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ในลักษณะผู้ปกครองไม่มีการวางเงื่อนไขและการกากับดูแลลูกหลาน การ
วางเงื่อนไขช่วยเหลืองานบ้ าน และ การวางเงื่อนไขเฉพาะด้ านการเรี ยนหนังสือ ตามลาดับ
จะเห็นได้ ว่า ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่ า นการให้ ความหมายของสัน ติ ภาพลัก ษณะปั จ จุ บัน การประพฤติ ต นของผู้ เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบปั จจัยสภาพการณ์ครอบครัว ใน 4
ด้ าน ได้ แก่ 1) การอยู่อาศัยร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว 2) สัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น 3) การสอนโดยผู้ปกครอง และ 4) การวางเงื่อนไขกากับดูแล
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดยผู้ปกครอง มีสาระสาคัญดังนี ้
1) การอยู่อาศัยร่ วมกันของสมาชิกในครอบครัว เป็ นลักษณะการอยู่ร่วมภายในบ้ าน
เดียวกันของพ่อแม่ลกู ปรากฏภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ ใน 4 ลักษณะ ส่วนใหญ่ปรากฏในลักษณะ
บ้ านลูกโยน รองลงมาปรากฏในลักษณะบ้ านลูกหยอดและลักษณะบ้ านลูกแก้ ว และ ส่วนน้ อยที่
ปรากฏในลักษณะบ้ านลูกลอย ตามลาดับ ดังนี ้
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1.1) บ้ านลูกโยน เป็ นลักษณะที่ผ้ เู รี ยนอยู่ร่วมบ้ านกับปู่ ย่าตายาย พ่อแม่หย่าร้ าง
แยกทางกัน
1.2) บ้ านลูกหยอด เป็ นลักษณะที่ผ้ ูเรี ยนอยู่ร่วมบ้ านกับปู่ ย่าตายาย หรื อญาติ
เพราะพ่อแม่ไปทางานที่จงั หวัดอื่นไม่ได้ อยู่ด้วยในบ้ านเดียวกัน
1.3) บ้ านลูกแก้ ว เป็ นลักษณะที่ผ้ เู รี ยนอยู่ร่วมบ้ านเดียวกับพ่อแม่
1.4) บ้ านลูกลอย เป็ นลักษณะที่ผ้ ปู กครองปล่อยให้ ลกู อยู่กนั ตามลาพัง
2) สัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นลักษณะ
ปฏิสมั พันธ์ การได้ อยู่ใกล้ ชิดพบหน้ า พูดคุยสนทนา รับฟั ง ซักถามความเป็ นไปในแต่ละฝ่ าย ใช้
เวลาในการท ากิ จ กรรมภายในบ้ านหรื อ นอกบ้ า นร่ ว มกัน ระหว่า งผู้ป กครองและผู้เ รี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎภาพปั จจุบนั ใน 2 ด้ าน ประกอบด้ วย 4 ลักษณะ ส่วนใหญ่ปรากฎใน
ลั ก ษณะสั ม พั น ธภาพห่ า งเหิ น รองลงมาปรากฏในลั ก ษณะสั ม พั น ธภาพพ่ อ แม่ รั ง แกฉั น
สัมพันธภาพกัลยาณมิตร และ สัมพันธภาพเจ้ ากรรมนายเวร ตามลาดับ ดังนี ้
2.1) สัม พัน ธภาพเชิ ง บวก ปรากฎในลัก ษณะสัม พัน ธภาพกัล ยาณมิ ต ร เป็ น
ลัก ษณะผู้ป กครองให้ ค วามใส่ใ จรั บ ฟั ง ลูก หลาน คอยช่ ว ยชี แ้ นะ ช่ ว ยเหลื อ ก ากับ ติ ด ตามให้
ลูกหลานให้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และสนับสนุนลูกหลานในการเรี ยนหนังสือ
2.2) สัมพันธภาพเชิงลบ ปรากฎใน 3 ลักษณะ ได้ แก่
2.2.1) สัมพันธภาพห่างเหิน เป็ นลักษณะที่ผ้ ูปกครองไม่ได้ ใส่ใจรับรู้ ความ
ประพฤติของลูกหลาน ผู้ปกครองหรื อพ่อแม่ ไม่ค่อยจัดเวลาสาหรับให้ ความใกล้ ชิด สนทนาพูดคุย
รับฟั ง ซักถามความเป็ นไปกับผู้เรี ยน ผู้ปกครองหรื อพ่อแม่อยู่ร่วมบ้ านเดียวกันกับผู้เรี ยนแต่ไม่คอ่ ย
ได้ พบปะเห็นหน้ ากัน ไม่มีเวลาดูแลรับรู้ความเป็ นไปของลูกหลาน
2.2.2) สัม พัน ธภาพพ่อ แม่รั ง แกฉัน เป็ น ลัก ษณะผู้ป กครองให้ การตามใจ
ตอบสนองตามความต้ องการของลูกหลานทุกอย่าง โดยไม่มีการชี ้แจงเหตุผล เช่น ลูกหลายอยาก
ได้ รถมอเตอร์ ไซด์ก็ซื ้อให้ ลูกหลานไปติดยาเสพติดก็ไม่ห้าม เป็ นต้ น
2.2.3) สัม พัน ธภาพเจ้ า กรรมนายเวร เป็ น ลัก ษณะผู้ ป กครองเป็ น ใหญ่
ปราศจากการรับฟั งลูกหลาน ใช้ อารมณ์คารุนแรงดุด่าหรื อลงโทษ หากลูกหลานประพฤติไม่ถกู ใจ
หรื อไม่ประพฤติตามเงื่อนไข
3) การสอนโดยผู้ปกครอง เป็ น ลักษณะที่ ผ้ ูปกครองแสดงออกทางวาจาหรื อการ
แสดงออกทางการปฏิบตั ิต่อผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฏภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ ใน 3
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แบบ ส่วนใหญ่ปรากฏการสอนแบบเป็ นตัวแบบ รองลงมาผู้ปกครองไม่พดู อบรมไม่บอกสอน และ
การสอนแบบอบรมชี ้แนะ ตามลาดับ ดังนี ้
3.1) การสอนแบบเป็ นตัวแบบ เป็ นลักษณะผู้ปกครองหรื อสมาชิกในครอบครัว
ประพฤติปฏิบตั ิตนให้ ผ้ เู รี ยนได้ ยินได้ เห็นเป็ นประจา จาแนกเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
3.1.1) ตัวแบบกัลยาณมิตร เป็ นลักษณะผู้ปกครองประพฤติตนเป็ นตัวแบบ
ในการคอยดูแลเอาใจใส่ทางานบ้ าน และเอาใจใส่ดแู ลผู้อยู่ร่วมบ้ า น สมาชิกในบ้ านเป็ นตัวแบบใน
การปฏิบตั ิตามข้ อตกลงร่ วม ให้ ความเกรงใจกันและกัน ใส่ใจช่วยเหลือภาระงานในบ้ านและคน
รอบข้ าง เปิ ดใจพูดคุยทาความเข้ าใจพูดอธิบายเหตุผลตามจังหวะโอกาสเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ ้น
ในบ้ าน หรื อเหตุการณ์ที่ลกู หลานกาลังเผชิญอยู่ นาเหตุการณ์มาชี ้แนะผลลัพธ์ ประโยชน์ ความ
สูญเสียที่เกิด และ สิ่งที่จะเป็ นผลกระทบตามมา เช่น การอธิบายให้ ลกู รู้ จักการเลือกใช้ จ่ายและ
เก็บออมในเวลาที่ลกู มาขอเงินใช้ เป็ นต้ น หากมีข้อความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และ ไม่เลือกการ
ทะเลาะกันในการแก้ ปัญหา
3.1.2) ตัว แบบความรุ น แรง เป็ น ลัก ษณะผู้ ปกครองหรื อ สมาชิ ก ในบ้ า นที่
ประพฤติตนเป็ นตัวแบบในการพูด แสดงความคิดเห็นด้ วยอารมณ์ ฉุนเฉียว นา้ เสียงเกรี ย้ วกราด
คาพูดดุด่า และหรื อใช้ คาหยาบคาย
3.2) ผู้ปกครองไม่พดู อบรมไม่บอกสอน
3.3) การสอนแบบอบรมชี ้แนะ เป็ นลักษณะผู้ปกครองบอกกล่าวชี ้แนวการปฏิบตั ิ
ออกคาสัง่ หรื อห้ ามปราม
4) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดยผู้ปกครอง เป็ น
ลักษณะการวางข้ อตกลงเงื่อนไขระหว่างผู้ปกครองและผู้เรี ยนระะดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฏ
ภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ ใน 4 ลักษณะ ส่วนใหญ่ผ้ ปู กครองไม่มีการวางเงื่อนไขกากับดูแลลูกหลาน
รองลงมาปรากฏการวางเงื่อนไขมอบหมายให้ ช่วยเหลืองานบ้ าน การวางเงื่อนไขเฉพาะด้ านการ
เรี ยนหนังสือ และ การวางเงื่อนไขตามความพอใจของผู้ปกครอง ตามลาดับ ดังนี ้
4.1) ผู้ปกครองไม่มีการวางเงื่อนไขและการกากับดูแลลูกหลาน
4.2) การวางเงื่อนไขช่วยเหลืองานบ้ าน เป็ นลักษณะผู้ปกครองวางกาหนดเวลา
กาหนดพื ้นที่ในการทากิจกรรม ให้ ลกู หลานอยู่ในพื ้นที่ที่ผ้ ูปกครองสามารถเห็นและช่วยเหลือได้
เช่น กาหนดพื ้นที่การใช้ คอมพิวเตอร์ กาหนดหน้ าที่ให้ ช่วยเหลืองานบ้ าน กาหนดเวลาให้ เล่นเกม
และทบทวนการเรี ยน เป็ นต้ น และคอยช่วยเหลือให้ คาชี ้แนะ กากับติดตามให้ ลกู หลานให้ ปฏิบั ติ
ตามเงื่อนไข
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4.3) การวางเงื่อนไขเฉพาะด้ านการเรี ยนหนังสือ เป็ นลักษณะผู้ปกครองดูแล
สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนใช้ เวลากับการเรี ยนหนังสือ โดยปราศจากการวางเงื่อนไขในการเล่น และ ไม่ได้
มอบหมายให้ ช่วยเหลือภาระงานบ้ าน
4.4) การวางเงื่อนไขตามความพอใจของผู้ปกครอง เป็ นลักษณะผู้ ปกครองวาง
เงื่อนไขที่ปราศจากกติกาที่แน่นอน และปราศจากการกากับให้ คาชี ้แนะช่วยเหลือ โดยผู้ปกครองจะ
ใช้ คารุนแรงดุด่าหรื อลงโทษ หากพบว่าลูกหลานประพฤติไม่ถกู ใจหรื อไม่ประพฤติตามเงื่อนไข
1.4 ปั จจัยสถานการณ์ แห่ งยุคสมัย
จากสัมภาษณ์ มุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ ว ย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูต รสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น เพื่อค้ นหาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบปั จจัยสถานการณ์แห่งยุคสมัย ดังต่อไปนี ้
1.4.1 ปั จจั ย สถานการณ์ แห่ ง ยุ ค สมั ย ตามมุ ม มองของกลุ่ มผู้ ให้ บ ริ ก าร
การศึกษา ได้ แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริการสถานศึกษา และ ครูผ้ สู อน ส่วนใหญ่เห็นว่าภาพปั จจุบนั ที่
เป็ นอยู่ปรากฏในลักษณะวิถีชีวิตผู้คนผูกโยงเข้ าไปสู่สงั คมออนไลน์ประเภท เฟซบุค (Facebook)
ไลน์ (Line) วงสนทนากลุ่มเพื่อน การ์ ตูน หนัง ละครย้ อนหลัง และ สังคมออนไลน์ อื่น ตัวแบบ
สร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์ในโลกออนไลน์มีทงข้
ั ้ อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หนังละคร
เกม และข้ อมูลด้ านอื่นๆ สามารถแทรกซึมเข้ ามาในวิถีชีวิตได้ ง่ายผ่านโทรศัพท์ รองลงมาปรากฎใน
ลักษณะค่านิยมของผู้คนส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพเปลี่ยนไปจากภาคการเกษตรไปสู่การ
เลือกทางานที่มีรายได้ ประจา ทางานราชการ ทางานโรงงาน มากกว่าการทาภาคเกษตร ผู้คน
แข่งขันในการทางานหารายได้ การมีชื่อเสียงตาแหน่ง การลงทุนให้ ตนเองอยู่ลาดับที่โดดเด่น ใน
การจัดลาดับผลคะแนนโอเน็ตระดับโรงเรี ยน ระดับเขตพื ้นที่การศึกษา หรื อระดับประเทศ ผู้คนใน
ชุม ชนลงทุน ผลัก ดัน ให้ ลูก หลานได้ เ รี ยนในโรงเรี ย นมี ชื่ อ เสี ย ง การแข่ ง ขัน ในการแสวงหาทุน
ทรัพย์สิน สะสม เงิน บ้ าน ยานพาหนะ สภาพครอบครัวที่ภรรยาออกไปทางานนอกบ้ านเคียงข้ าง
สามีเพื่อให้ ได้ ครอบครองวัตถุทนุ วิถีการกินอยู่ลดเวลากระบวนการขันตอนลงพร้
้
อมกับการแทนที่
โดยเทคโนโลยีสารเร่งการผลิตอาหารจานวนมากแปรรูปเป็ นอาหารแห้ ง อาหารสดแช่แข็ง อาหาร
สาเร็ จรู ปบรรจุภาชนะพร้ อมอุ่น ร้ อนบริ โภคได้ ทัน ที ตลอด 24 ชั่วโมง และ ตัวแบบพฤติก รรม
มารยาทของผู้ใหญ่หรื อบุคคลสาคัญในสังคม จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบเหตุการณ์
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แห่งยุคในลักษณะตัวแบบเชิงสร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์แ ห่งนวัตกรรมโลกเสมือน ทุนนิยมการ
ทางานที่มีรายได้ ประจา ทุนนิยมการแข่งขันที่อยู่เหนือกว่าผู้อื่น ทุนนิยมการแสวงหาสะสมวัตถุทนุ
นวัตกรรมการตัดต่อพันธุกรรมฮอร์ โมนเร่งผลิตอาหาร นวัตกรรมสถานบริ การอาหาร และ ตัวแบบ
เชิงสร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์จากบุคคลในสังคม ตามลาดับ
“เด็กผูห้ ญิ ง แต่งหน้ามาโรงเรี ยนนีแ่ ต่งหน้าทาปากกันนัน่ นะ นีค่ ื อแบบ คื อดูจาก
ไลน์ ดูจากไอ้นนั่ เขาแต่งหน้ายังไง เค้าชอบวิ ธีการ ชอบแล้วก็มารวมกันแต่งหน้า ทัง้ ๆ ที่ถามว่า
เหมาะไหมกับการเป็ นนักเรี ยน ไม่เหมาะ แต่ทา มอต้นนะ ปากแดงมา โอ๊ ย ! ปากแดง ใช้วิธีอะไร
สารพัด ของเขาน่ ะ ” (รองผู้อ านวยการส านัก งานเขตพื้น การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา รั ก ษาการ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีฯ่ )
“อย่างเรื ่องชูส้ าวเนีย่ สมัยก่อนโตเป็ นหนุ่มแล้วเนีย่ โอ ยังไม่รู้เลย แต่สมัยนีร้ ู้แล้ว
เพราะอะไร สือ่ สือ่ สังคม” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป)
“เด็กรุ่นนีส้ มัยนีเ้ ดี ๋ยวนีม้ ี แต่สิ่งอานวยสะดวกสบาย หุงข้าวก็ไม่ต้องมาก่อไฟแล้ว
กลับบ้านก็ไม่ต้องไปก่อไฟเป่ าไฟตูดโด่ง ควันอื ด ไม่ต้องแล้ว ข้าวก็ไม่เสี ยบปลัก๊ มันมี สตางค์ เข้า
เซเว่น ข้าวก็เสร็ จแล้ว สุกแล้ว เขาเรี ยกว่าสมัยพระศรี อารย์ อยู่ทกุ วันนีจ้ ะกิ นอะไรก็ได้กิน หลับตา
ก็ได้กิน เดีย๋ วนี ้ โอ้! หลับตาเห็น มีกะตังค์ก็ไปซื ้อไปคว้ามาเลย” (ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน)
“ปัจจัย... คือถ้าเป็ นความคิ ดของครู .. คิ ดว่า สมัยนีค้ ืออะไรคือต้องเร็ ว อะไรต้อง
ได้ดงั่ ใจ อย่างนีอ้ ่ะค่ะ.. ทุกอย่างมันมีสือ่ มันมีอะไรที่ คือ สามารถทาให้เขาติ ดต่อสือ่ สารอะไรได้เร็ ว
เพราะฉะนัน้ เขาจะไม่มีความอดทนที่จะ...รอ หรื ออดทนกับสิ่ งต่างๆ เนี ่ย ไม่ ไม่มีความอดทน”
(ครูผสู้ อนรายวิ ชาภาษาต่างประเทศ)
“สมัยก่อนครอบครัวพ่อแม่ปยู่่ าตายายอยู่ด้วยกัน ไปไร่ ไปนาด้วยกัน เดี ๋ยวเย็น
เขากลับมา กลางคื นอยู่ด้วยกันอบอุ่น แต่สงั คมปัจจุบนั อาชี พเปลีย่ นคนนิ ยมทางานได้เงิ นเดือน
ดีกว่า ทางานโรงงาน ทางานราชการมี เงิ นเดือนกิ น ดูมนั่ คงกว่า แต่...ถ้าคิ ดให้ดีเถอะคุณไม่เหลือ
อะไร คนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้จกั พอ มัน อยากได้มากๆ ได้เท่าไหร่ ก็ไม่พอ พอมี ลูกไม่เป็ นไรให้คนนัน้
เลี ้ยง คนนีเ้ ลี ้ยง ปู่ ย่าตายายเลี ้ยง เฮ้ย นีไ่ ง เด็กปัจจุบนั ถึงเป็ นอย่างนี ้ เพราะไอ้คนที่มีไม่ได้คิดว่า
จะต้องอยู่ ใครก็ได้ แต่แต่เค้าไม่กงั วลตรงนีว้ ่าเด็กเกิ ดมาเป็ นตัวเป็ นตนมันต้องรับอะไรบ้าง” (รอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิ ชาการ)
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“แล้วสภาพเศรษฐกิ จเดีย๋ วนี ้ คนใช้เงิ นเกิ นตัว เพือ่ จะเชิ ดหน้าชูตาในสังคมได้ ถ้า
คนไหนรวย ก็ดูคนนับหน้าถื อตาดี คนไหนจนก็มกั ไม่ค่อยจะมี คนจะดูแล หรื อว่าไม่มีใครคบด้วย
เนีย่ พ่อแม่ตอ้ งออกหาเงิ นทัง้ คู่ พอกลับไปบ้าน เวลากิ นข้าวเย็นต่างคนต่างกิ นไม่ได้พดู คุยกัน จริ ง
ไหม ไม่ อ ยากคุย ไม่ อ ยากพูด คุย แล้ว บางที ก ลับ มาเหนื ่อ ย เหนื ่อ ยพาลลู ก ดุตี ดุส่ ง ซะเลย”
(ครูผสู้ อนรายวิ ชาพลศึกษา)
“บริ บทสภาพสังคม ทาอะไรมันก็แข่งขัน แก่งแย่งกัน ทางานก็แข่งแข่งทีจ่ ะดี เด่น
ให้รางวัล ด้านวัตถุแข่งกันมีโทรศัพท์ แม้แต่การเรี ยนเนีย่ เออ ก็เป็ นวัตถุอีก ครู ชอบให้รางวัลทีเ่ ป็ น
วัตถุ ให้สิ่งของให้เกี ยรติ บตั ร จัดลาดับเด็กในห้อง ให้รางวัลเป็ นแค่คาชมเชยคาพูดที่ให้กาลังใจก็
พอแล้ว แม้แต่เขต อย่างโอเน็ตพอสอบปุ๊ บ จัดแล้ว ไอ้โรงเรี ยนทีบ่ ริ บทโรงเรี ยนขนาดเล็กบริ บทต่าก็
ไปอยู่ทีท่ า้ ย เพราะตัวเลือกเขาไม่มี ไอ้โรงเรี ยนอันดับ 1 ก็โพสต์กนั ว่าเค้าอันดับ 1 ของเขต มันทา
ให้เกิ ดการสูญเสียกาลังใจของคนทีอ่ ยู่ร่วมกัน แล้วก็ทาให้เกิ ดการแข่งขัน ทางจิ ตใจไม่ได้ถูกยกขึ้น
เลย” (ศึกษานิ เทศก์)
“ทีน่ ี ้ เด็กโรงเรี ยนเราเนีย่ เป็ นเด็กทีผ่ ปู้ กครองอยากจะเอานักเรี ยนเข้ามา ไม่ว่าจะ
เป็ น มอต้น หรื อ มอปลาย ก็แล้วแต่ คนก็อยากจะเอาเข้ามา เมื ่อเข้ามาแล้ว เด็กเรี ยนไม่ได้ ก็
ปัญหามันเกิ ด ทางบ้านเขาก็เอาลูกไปเรี ยนพิเศษ ก็อยู่ในห้องเรี ยนนัน้ เหมือนเดิ ม แต่ไปเรี ยนพิเศษ
เพิ่มข้างนอก” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาพลศึกษา)
จากข้ อค้ นพบภาพปั จจุบนั เหตุการณ์แห่งยุค ตามมุมมองของกลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
ได้ แก่ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริการสถานศึกษา และครูผ้ สู อน ดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฎ
ปั จจัยสถานการณ์แห่งยุคสมัย ในลักษณะตัวแบบแห่งนวัตกรรมโลกเสมือน ทุนนิยมการแสวงหา
สะสมวัตถุทุน ทุนนิยมการแข่งขันที่อยู่เหนือกว่าผู้อื่น นวัตกรรมบริ การด้ านอาหาร และ ตัวแบบ
บุคคลในสังคม ตามลาดับ
1.4.2 ปั จจั ย สถานการณ์ แห่ ง ยุ ค สมั ย ตามมุ ม มองของกลุ่ ม ผู้ เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มุมมองของกลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น บางส่วนเห็นว่าภาพปั จจุบนั ที่
เป็ นอยู่ปรากฎในลักษณะครอบครัวมักผลักดันหว่านล้ อมให้ ลกู หลานมุ่งการเรี ยน และ เข้ าเรี ยนใน
โรงเรี ยนที่มีชื่อเสียง และ เห็นว่าการดูหนังละคร เล่นเกม หรื อการเลือกเข้ ากลุม่ สังคมออนไลน์ตาม
ความสนใจ สามารถทาได้ ง่ายจากโทรศัพท์ ตลอดจนยอมรับว่าในโลกออกไลน์มี ทงตั
ั ้ วแบบเชิง
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สร้ างสรรค์ และไม่สร้ างสรรค์ จากมุมมองที่ กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ น พบเหตุการณ์ แห่ ง ยุคใน
ลักษณะทุนนิยมการแข่งขันที่อยู่เหนือกว่าผู้อื่น และ ตัวแบบแห่งนวัตกรรมโลกเสมือน ตามลาดับ
“ก็อยากเรี ยนพิ เศษอยู่เหมื อนกัน แต่ยงั หาที่เรี ยนไม่เจอ ก็เลยเรี ยนก็ได้ไม่
เรี ยนก็ได้ อยู่บ้านมันไม่มีอะไรทา ซักผ้าชัว่ โมง สองชัว่ โมง ที่เหลื อก็ว่างๆ เรื ่อยๆ ดูหนังบ้าง ละก็
เล่นเกม (หัวเราะ) ROV มันสนุก แล้วเราก็รู้จกั ชือ่ ภาษาอังกฤษด้วยไง” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.2)
“ในโลกโซเชี ยลเนีย่ วัยรุ่นเค้าคุยอะไรกัน มันแล้วแต่กลุ่ม แล้วแต่กลุ่มสังคม
กลุ่มความสนใจ มันมี หลายด้านนะครับ ด้านกี ฬา ด้านงานอดิ เรก เพือ่ นคุยกันเรื ่องงาน เรื ่องอะไร
แชทกลุ่มของห้อง แล้วแต่ความสนใจอีกล่ะครับ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.3)
1.4.3 ปั จจัยสถานการณ์ แห่ งยุคสมัย ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบ
จากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ส่วนใหญ่เห็นว่าภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่
ปรากฏในลักษณะผู้คนสามารถเข้ าถึงสังคมออนไลน์ เกม ข่าว ในโลกออนไลน์มีตัวแบบทัง้ เชิง
สร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์ให้ พบเห็นได้ ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ รองลงมาปรากฎในลักษณะผู้คน
ในชุมชนแข่งขันกันให้ ลูกหลานโดดเด่นกว่าเพื่อนบ้ านคนอื่น ครอบครั วพ่อแม่ลงทุนสนับสนุน
ผลักดันให้ ลกู หลานไปเรี ยนพิเศษ เพื่อนหวังให้ ลกู หลานได้ สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้ าเรี ยนใน
โรงเรี ยนที่มีชื่อเสียง ตัวแบบความประพฤติในแนวสร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์ของบุคคลแวดล้ อม
ในสังคมโรงเรี ยน บุคคลในวงการศึกษา และ บุคคลในสังคม เช่น ผู้เรี ยนที่ได้ รับรางวัลนักเรี ยน
ดีเด่นแต่ภายหลังมีความประพฤติไม่ดีต้องออกจากโรงเรี ยนกลางคัน พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์
ของครู ผ้ สู อนหรื อผู้ใหญ่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมหรื อพิธีการ เป็ นต้ น ตลอดจนสภาพครอบครัวที่แสวงหา
ทรัพย์สินเงินตรา จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบเหตุการณ์แห่งยุคในลักษณะตัวแบบ
แห่งนวัตกรรมโลกเสมือน ทุนนิยมการแข่งขันที่อยู่เหนือกว่าผู้อื่น ตัวแบบในสังคม และ ทุนนิยม
การแสวงหาสะสมวัตถุทนุ ตามลาดับ
“ปัจจุบนั เด็กวัยรุ่นหรอ...เอาแต่ใจ ติ ดเกม เพราะว่า เออ...เทคโนโลยีมนั เข้ามา
เยอะมาก เราอ่ะนะ ตอนแรก เราตัง้ ใจเอาอิ นเตอร์ เน็ตมา เพือ่ ให้ฟามรู้เพิ่ มขึ้น แต่ที่เนีย๊ ะ มันเอา
ไปใช้ในทางผิ ด” (แพทย์ประจาตาบล)
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“ตามความต้องคิ ด เทคโนโลยี เทคโนโลยีใหม่ทีเ่ ข้ามา พวกโซเชี ยล พวกนีท้ าให้
พฤติ ก รรมเด็ ก เปลี ่ย นไป แล้ ว เดี ๋ย วนี ้ก็ ต้อ งเรี ย นพิ เ ศษ เนี ่ย จะได้ช่ ว ยงานบ้ า นก็ วัน อาทิ ต ย์
เพราะว่าวันเสาร์ ก็เรี ยนพิเศษ” (คุณแม่สอง ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม3)
“ติ ดโทรศัพท์เนีย่ คิ ดว่าอันดับ 1 เนีย่ ติ ดโทรศัพท์ เล่นเกม เพราะว่าเทคโนโลยีมนั
ไปไกลมากเลย เด็ ก มัน เด็ ก คื อ เด็ ก มัน ยัง ไงอ่ ะ สื ่อสารน่ ะมัน เร้ ว มัน มัน เยอะอ่ ะ ” (คุณ แม่
ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.5)
“เนีย่ เดี ๋ยวมอสี ่ แม่เค้าจะให้เรี ยนทีจ่ งั หวัดทีแ่ ม่เค้าทางานอยู่ ที่โน้นโรงเรี ยนเค้า
ดังเยอะน่ะ โรงเรี ยนทีแ่ ม่เค้าทางานอยู่อ่ะนะ เค้าจะเอาลูกไปติ วเตอวอะไรเงีย๊ ะ จะให้ไปสอบเข้าที่
โน้น ทีนีอ้ ยู่ ถ้าอยู่กะเราจะไปติ วทีน่ นั่ ก็ไม่มีคนพา” (คุณย่า ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.2)
“พ่ อ แม่ ต้ อ งส่ ง ไปเรี ย นกวดวิ ช า แล้ ว การไปกวดวิ ช าน่ ะ เขาต้ อ งจ่ า ยถู ก ไหม
โรงเรี ยนทีเ่ รี ยนก็ต้องแพงแพง โรงเรี ยนดี ดี โรงเรี ยนกวดวิ ชาจ่ายเงิ นตลอดใช่ไหม แล้วเข้าไปเรี ยน
แข่งกันใช่ไหม อันนัน้ คื อสิ่ งที่มนั หล่อหลอมเด็ก นัน่ คื อคุณลงทุนคุณต้องเยอะ คุณต้องเอาคื น
สุดท้ายคุณเป็ นคนเห็นแก่ตวั ” (บาทหลวง)
“ปัจจุบนั เนี ่ย แม้แต่พ่อแม่ แม้แต่ครู บาอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนในสังคม
หรื อคนที่เขาเจอะเจอคนอื ่นๆ มันเกิ ดการเคารพมัย้ เช่น ในที่ประชุม โทรศัพท์ เข้า มาป๊ าบเนี ้ยะ
บางที คุณไม่ได้ดูเลยว่าเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม คุณก็เอาหยิ บโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็พูดเสียงดัง
นัน้ ก็แปลว่าสังคมในปัจจุบนั นี ้ มันช่วยหล่อหลอมไปด้วยซ้ าว่า ไอ้สิ่งที่มนั ผิ ด ไม่เหมาะสม แต่ทา
กันโดยทัว่ ไป กลายเป็ นสิ่ งทีเ่ ด็กเรี ยนรู้ว่า ก็ไม่เห็นเขาว่าอะไร” (บาทหลวง)
“เราเห็นจากพฤติ กรรมของเด็กเนีย่ ทีไ่ ด้โรงเรี ยน อ่า... ทีไ่ ด้ทนุ พระราชทาน เรี ยน
เก่ง แต่สดุ ท้ายเด็กไปไม่ถึงฝั่ง มอ 2 มอ 3 ออกแล้ว มี ครอบมี ครัวไปก่อนทีจ่ ะจบ ก็...เป็ นตัวอย่าง
ของความไม่สาเร็ จในหน้าทีก่ ารเรี ยนเนีย่ ” (พระครู)
จากข้ อค้ นพบภาพปั จจุบนั เหตุการณ์แห่งยุค ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจาก
การจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน ดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฎปั จจัยสถานการณ์แห่ง
ยุคสมัย ในลักษณะตัวแบบแห่งนวัตกรรมโลกเสมือน ทุนนิยมการแข่งขันที่อยู่เหนือกว่าผู้อื่น ทุน
นิยมการแสวงหาสะสมวัตถุทนุ และ ตัวแบบบุคคลในสังคม ตามลาดับ
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จะเห็นได้ ว่า ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่ า นการให้ ความหมายของสัน ติ ภาพลัก ษณะปั จ จุ บัน การประพฤติ ต นของผู้ เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบปั จจัยสถานการณ์แห่ งยุคสมัย ใน
3 ส่วน ประกอบด้ วย 6 ลักษณะ ส่วนใหญ่ปรากฎในลักษณะตัวแบบแห่งนวัตกรรมโลกเสมือน ทุน
นิยมการแสวงหาสะสมวัตถุทุน ทุนนิยมการแข่งขันที่อยู่เหนือกว่าผู้อื่น ทุนนิยมการทางานที่มี
รายได้ ประจา นวัตกรรมด้ านอาหาร และ ตัวแบบบุคคลในสังคม ตามลาดับ มีสาระสาคัญ ดังนี ้
1) ตัวแบบเชิงสร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์ มีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ
1.1) ตัวแบบแห่งนวัตกรรมโลกเสมือน เป็ นลักษณะตัวแบบเชิงสร้ างสรรค์และตัว
แบบไม่สร้ างสรรค์ในลักษณะภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ ข้ อความ ในโลกออนไลน์ แอฟพลิ
เคชั่น (Application) และหรื อ สัง คมออนไลน์ ผู้ค นทุก เพศทุก วัย สามารถเข้ า ถึ ง ผ่ า นอุป กรณ์
โทรศัพท์มือถือ
1.2) ตัวแบบในสังคม เป็ นลักษณะแบบแผนการประพฤติปฏิบตั ิตนของบุคคล
แวดล้ อม ในสังคมโรงเรี ยน สังคมการศึกษา และ สังคมชุมชน ทังแบบแผนเชิ
้
งสร้ างสรรค์และไม่
สร้ างสรรค์
2) ทุนนิยม เป็ นลักษณะการแข่งขันที่สงั คมให้ ความสาคัญในการสะสมทุน ปรากฏใน
4 ลักษณะ ได้ แก่
2.1) ทุน นิ ย มการแสวงหาสะสมวัต ถุทุน เป็ น ลัก ษณะผู้ค นแข่ ง ขัน กัน ในการ
แสวงหาต าแหน่ ง และรายได้ สะสมวัต ถุ ทุ น เช่ น เงิ น บ้ า น ยานพาหนะ เป็ น ต้ น ท าให้ เ กิ ด
สภาพการณ์ครอบครัวที่ภรรยาออกไปประกอบอาชีพเคียงข้ างไปกับสามี เพื่ อให้ ได้ ครอบครองทุน
ด้ านวัตถุ
2.2) ทุนนิยมการแข่งขันให้ ตนได้ อยู่เหนือกว่าผู้อื่น เป็ นลักษณะการแข่งขันทาง
การศึกษา เช่น การจัดอันดับผู้เรี ยนได้ คะแนนสูงประจาชัน้ เรี ยน การประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการล่าสะสมรางวัลหรื อเกียรติบตั ร การจัดอันดับโรงเรี ยนที่ได้ คะแนนโอเน็ตสูง เป็ นต้ น ในส่วน
ผู้คนในชุมชน เพื่อนบ้ าน ครอบครัว พ่อแม่แข่งขันกันลงทุนสนับสนุนลูกหลานไปเรี ยนกวดวิชา
ผลักดันให้ ลกู หลานให้ สอบผ่านการคัดเลือกได้ เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนมีชื่อเสียง เพื่อสนองตอบความ
ต้ องการของพ่อแม่วงศาคณาญาติในลักษณะ เช่น เชิดชูหน้ าตาวงศ์ตระกูล ให้ เด่นกว่าคนอื่น หา
ตลาดขายยาเสพติด เป็ นต้ น
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2.3) ทุนนิยมการทางานที่มีรายได้ ประจา เป็ นลักษณะค่านิยมของผู้คนเลือก
ทางานโรงงาน งานราชการ หรื องานรับจ้ างที่สามารถรับรายได้ แน่นอนในแบบรายวันหรื อรายเดือน
3) นวัตกรรมบริการด้ านอาหาร ปรากฎใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
3.1) สถานที่ที่เปิ ดให้ บริ การอาหารสาเร็ จรู ป อาหารแห้ ง และ อาหารสดแช่แข็ง
พร้ อมภาชนะที่เปิ ดบริการให้ บริโภคได้ ทนั ที ตลอด 24 ชัว่ โมง
3.2) เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมฮอร์ โมนเร่ งการเจริ ญเติบโตในพืชและสัตว์ที่
นามาเป็ นอาหาร
1.5 ปั จจั ย สภาพการจั ด หลั ก สู ต รและกิ จ กรรมหลั ก สู ต รสั น ติ ศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรียน
จากการสัมภาษณ์มมุ มองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุม่ ผู้ให้ บริการการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น เพื่อค้ นหาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบปั จจัยสภาพการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน ดังต่อไปนี ้
1.5.1 ปั จ จัย สภาพการจัดหลัก สูตรและกิจ กรรมหลั กสูตรสั นติศึก ษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ของโรงเรี ย น ตามมุ ม มองของกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่
ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา และครูผ้ สู อน ส่วนใหญ่เห็นว่าภาพปั จจุบนั
ที่ เ ป็ น อยู่ป รากฏในลัก ษณะโรงเรี ย นจัด หลั ก สูต รสูต รและกิ จ กรรมหลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ใน 3 ระดับ ได้ แก่
1) ระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยน จัดใน 2 ส่วน คือ
1.1) หลักสูตรให้ ความรู้ และปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติใน
ระดับชันเรี
้ ยน จัดใน 4 แบบ ได้ แก่
1.1.1) จัดแบบบูรณาการลงในทุก รายวิชา ครู สอนสอนสอดแทรกในแต่
ละรายวิชาตามตารางรายคาบเรี ยน ใช้ การเปิ ดคลิปให้ ความรู้ ผู้เรี ยนดู หรื อ พูดสอนอบรมให้
ความรู้ และปลูกฝั งตักเตือนเจตคติผ้ ูเรี ยนที่ประพฤติบกพร่ องไปพร้ อมกับผู้เรี ยนที่ไม่ได้ ประพฤติ
บกพร่องรวมกันทังชั
้ นเรี
้ ยน จนผู้เรี ยนที่ประพฤติบกพร่องรู้ สึกเสียหน้ า ส่วนผู้เรี ยนที่ไม่ได้ ประพฤติ
บกพร่องรู้สกึ เบื่อหน่าย
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1.1.2) จัดแบบเนื ้อหาห่างไกลจากวิถีการอยู่ร่วมในสังคม โดยโรงเรี ยนจัด
โครงสร้ างเนื ้อหาและกิจกรรมให้ ความรู้ปลูกฝั งเจตคติผ้ เู รี ยนแต่ละชันเรี
้ ยนห่างไกลจากวิถีการอยู่
ร่ วมในสังคม และจัดโครงสร้ างเวลาเรี ยนของหลักสูตรโรงเรี ยนมากกว่าเกณฑ์การจบหลักสูตร
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ทังตารางเรี
้
ยนรายคาบ และชัว่ โมงเรี ยนรวมตลอด
ทังปี
้ มากกว่าเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลาง
1.1.3) จัด แบบรายวิ ช าพระพุท ธศาสนา เป็ น ลัก ษณะการพูด อธิ บ าย
เนื ้อหาความรู้คณ
ุ ธรรมจริยธรรม เน้ นการสอนเนื ้อหาให้ ความรู้ปลูกฝังเจตคติ โดยจัดตารางสาหรับ
ห้ องเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง ห้ องเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในภาคเรี ยนที่ 1 จานวน 1.5
หน่วยกิต รวม 3 คาบต่อสัปดาห์ รวมจานวน 60 คาบต่อภาคเรี ยน โดยครู ผ้ ูสอนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นผู้สอน
“มี มีมี เหมื อนกับว่ามี กลุ่มสาระทีเ่ ขาจะ... เอา เอา เอา พวก...เกริ่ น
เกริ่ นไปก่อนเน๊าะ ดูแลในกลุ่มสาระสังคมมันก็จะมีวิชาผมจาไม่ได้ว่าวิ ชาอะไร จะเป็ นพุทธศาสนา
ไหม หรื อ ศี ล ธรรมจริ ยธรรม แล้ ว ก็ ส่ ว นหนึ่ ง นะในหลัก สู ต ร” (รองผู้อ านวยการโรงเรี ย นฝ่ าย
งบประมาณ)
1.1.4) จัดหลักสูตรแบบเทียบเคียง โดยครู ผ้ ูสอนคัดลอกแผนการสอน
หลักสูตรจากบริ บทชุมชนโรงเรี ยนอื่น นามาทาเป็ นแผนการสอนหลักสูตรโรงเรี ยน และ ให้ ความรู้
ในชันเรี
้ ยน
1.2) หลักสูตรฝึ กทักษะและปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติใน
ระดับชันเรี
้ ยน จัดใน 4 แบบ ได้ แก่
1.2.1) จัด แบบบูร ณาการรวมเวลาไม่ มี ค าบในตารางเวลาเรี ย น เป็ น
ลักษณะฝ่ ายวิชาการจัดบูรณาการรายวิชาหน้ าพลเมือง สาหรับห้ องเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง
ห้ องเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ไม่มีคาบเรี ยน มีจานวน 0.5 หน่วยกิตต่อภาคเรี ยน โดยครูที่ปรึกษา
ประจาชันเป็
้ นผู้ดแู ลมอบหมายกากับติดตามให้ ผ้ เู รี ยนวางแผนและปฏิบตั ิโครงการหนึ่งห้ องเรี ยน
หนึ่งความดี ผู้เรี ยนมีหน้ าที่ปฏิบตั ิต้องเข้ าร่วมกิจกรรมปกติของโรงเรี ยน กิจกรรมชุมชน กิจกรรมที่
ต้ องทาเพิ่มเติมนอกเหนือเวลาเรี ยน และผู้เรี ยนบันทึกลงสมุดบันทึกกิจกรรมหน้ าที่พลเมื อง โดย
ต้ องมีผ้ ลู งนามรับรองการทากิจกรรมของผู้เรี ยน แต่ผลการจัดไม่เห็นว่าผู้เรี ยนสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ เองเพิ่มขึ ้น แต่ผลที่ปรากฎว่าผู้เรี ยนยังคงต้ องได้ รับการกระตุ้นเตือนติดตามในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ตนเอง
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1.2.2) จัดแบบบูรณาการการทางานร่ วมกันในทุกรายวิชา โดยครู ผ้ สู อน
มอบหมายให้ ผ้ ูเรี ยนทางานร่ วมกันแบบจับคู่ แบบกลุ่ม การจดบันทึก ฝึ กการเขียนอธิบายวิธีคิด
การปฏิบตั ิตามกติกาชันเรี
้ ยน และ การกาหนดกติกาข้ อตกลงร่วมกัน
1.2.4) จัดแบบบูรณาการการฝึ กคิ ดเชิง สัน ติในรายวิชา โดยครู ผ้ ูส อน
สอดแทรกการฝึ กคิดเชิงสันติ เสริ มเจตคติมมุ มองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยกประเด็นที่อยู่
ในบทเรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามประเด็นในบทเรี ยน
2) ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) มีการจัดใน 2 ส่วน คือ
2.1) การให้ ความรู้และปลูกฝังเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติในระดับ
หลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) มีการจัด 4 ลักษณะ ได้ แก่
2.1.1) จัด อบรมปฐมนิ เ ทศ เป็ น การอบรมให้ ค วามรู้ ในการปฏิ บัติ ต น
สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมโรงเรี ยน จานวน 1 วัน โดยฝ่ ายวิชาการและฝ่ ายกิจการนักเรี ยนเป็ น
ผู้ดแู ลทาการอบรมทาความเข้ าใจกับผู้เรี ยนใหม่
2.1.2) จัดแสดงธรรมเทศนาสัปดาห์ละครัง้ โดยในตอนเช้ าหลังกิจกรรม
หน้ าเสาธง นิมนต์พระสงฆ์ พระธรรมทูตให้ ความรู้และปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สันติ
2.1.3) จัดประชุมระดับสายชันรายสั
้
ปดาห์ เป็ นลักษณะกิจกรรมจัดอบรม
ให้ ความรู้ และปลูกฝังเจตคติผ้ เู รี ยนกลุม่ ใหญ่ประชุมรายสัปดาห์ เช่น ประชุมระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ทุกวันอังคาร ประชุมระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ทุกวันพุธ ประชุมระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
ทุกวันพฤหัสบดี เป็ นต้ น โดยครูที่ปรึกษาประจาชันดู
้ แลผู้เรี ยนในความรับผิดชอบเข้ าร่ วมประชุม ณ
หอประชุมโรงเรี ยน ฝ่ ายวิชาการ และ ฝ่ ายกิจการนักเรี ยนเป็ นผู้อบรมระเบียบวินยั ผู้เรี ยน
“มอต้น ก็ คือปกติ โ รงเรี ยนจะมี จัดกิ จกรรมประชุม ของนักเรี ยนอยู่
แล้วอ่ะ ก็ประชุมเป็ นรายสัปดาห์ ประชุมของระดับอ่ะค่ะ คื อทัง้ มอ สมมุติ มอ 1 อ่ะ ประชุมวัน
จันทร์ สมมุตินะฮะ ทัง้ ระดับเลยอ่ะมาร่ วมประชุมวันจันทร์ แล้วก็จะ แบ๊ บ มี คนมาให้ความรู้ หรื อ
มาสอน ก็เรี ยกให้เด็กขึ้นหอประชุม แล้วก็ครู ก็จะมี กิจกรรมหรื อว่ามี เนือ้ หามาอบรมเด็กอ่ะค่ะไม่
ว่าจะเป็ นเรื ่ องการแต่ ง กาย เรื ่ องอะไรอย่างนี ้อ่ะค่ ะ หรื อว่าเรื ่ องของระเบี ยบวิ น ยั ” (ครู ผู้สอน
รายวิ ชาภาษาไทย)
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2.1.4) จัดตามวาระวันสาคัญ จัดกิจกรรมให้ ความรู้ และปลูกฝั งเจตคติ
การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติเชื่อมโยงกับวาระวันสาคัญ เช่น การให้ ความรู้เกี่ยวกับความกตัญญู
กตเวทีในวันพ่อแห่งชาติ เป็ นต้ น
“ตอนนี ้ก็คือเรี ยน ชัว่ โมงนี ้ ชัว่ โมงนี ้ ถูกปะ เสร็ จแล้วเวลาว่างก็เอา
เด็ ก มาเยอะแยะเลยมารวมกัน เพื่อจะตอบโจทย์ สมมุติ ตอบโจทย์ เ รื ่ องกตัญญู มัน ไม่ ใช่ อ่ะ
เพราะว่ามันไม่ได้เน้นทีต่ วั เด็กเป็ นสาคัญ สมมุติอย่างนีผ้ มยกตัวอย่างเรื ่องกตัญญู ถามว่าโรงเรี ยน
จัดกิ จกรรมอะไรเรื ่ องกตัญญู ไปรอวันที่ 5 ให้เด็กไหว้ ผมว่ามันไม่ใช่ไง ถูกไหม รอแต่ผู้ปกครอง
มันก็ไม่ได้เนอะ” (ศึกษาธิ การจังหวัด)
2.2) การฝึ กทักษะและปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติในระดับ
หลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) มี 3 ลักษณะ ได้ แก่
2.2.1) จัดกิจกรรมตักบาตรตอนเช้ าทุกเช้ าวันพฤหัสบดี เป็ นการฝึ กทักษะ
และปลูกฝั งเจตคติการเป็ นผู้ให้ การเสียสละและการยินดีกับผู้อื่น โดยจัดประกาศห้ องเรี ยนทาดี
หน้ าเสาธง
2.2.2) จัดกิจกรรมเข้ าค่ายพักแรมอยู่ร่วมกัน เป็ นการฝึ กทักษะและปลุก
ฝังเจตคติการอยู่ร่วมกันผ่านการอบรมพื ้นฐานธรรมะสาหรับผู้เรี ยนใหม่ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ท1ี่ ในช่วง
ปลายเดือนเมษายนของทุก ปี ก่ อนเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1 ให้ ผ้ ูเรี ยนมาเข้ าค่ายท ากิจกรรมร่ วมกัน
จานวน 2 วัน และค้ างแรมที่ศาลาวัด จานวน 1 คืน โดยฝ่ ายกิจการนักเรี ยนและกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็ นผู้ดแู ลหลัก
“แล้ ว ก็ น อกจากประเมิ น ทางด้า นการสอบการเรี ย น แล้ ว ก็ มี ก าร
ประเมิ นทางด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วย แล้วก็มีการเข้าค่ายธรรมะอบรมพืน้ พืน้ นัน่ แหละ
ส่ ว นหนึ่ ง ในเรื ่ อ งการอยู่ ร่ ว มกัน ในสัง คมโรงเรี ยน มี มี มี ” (รองผู้ อ านวยการโรงเรี ยนฝ่ าย
งบประมาณ)
2.2.3) จัดกิจกรรมการปฏิบตั ิตามวิถีชีวิตในโรงเรี ยน เป็ นการฝึ กทักษะ
และปลุกฝั งเจตคติการปฏิบตั ิตามกติกา ครูดแู ลกากับตรวจการแต่งกายตอนเช้ าหลังจากเสร็ จพิธี
การหน้ าเสาธงขณะเดินแถวมายังอาคารเรี ยน กากับดูแลการมาโรงเรี ยน และ การร่ วมกิจกรรม
หน้ า เสาธง หากมี ผ้ ูเรี ยนทาผิดกติกาทางฝ่ ายกิจการนักเรี ยนจะให้ ทาโทษ เช่น ให้ ไปเก็บเศษ
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กระดาษ ทาความสะอาดห้ องนา้ หรื อช่วยแม่บ้านล้ างจานในโรงอาหาร โดยกาหนดเวลาเป็ น
ชัว่ โมงหรื อนาทีในการทางาน เป็ นต้ น
“อย่างเช่น เด็กมาสายให้วิ่งมัง่ อะไรมัง่ หรื อว่า ให้ทาความสะอาด
โรงเรี ยนบ้าง ให้เก็บกระดาษมัง่ อะไรมัง่ พวกเนีย่ ” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาพลศึกษา)
“เรื ่ องของวิ นยั นักเรี ยนเนี ่ย เราตรวจเครื ่ องแต่ งกายทัง้ หมดแหละ
ศี รษะจรดเท้าเนี ่ย จะ 1 เดื อนครั้ง โดยมี ครู ที่ปรึ กษากากับดูแลในส่วนวิ นยั อย่างอื ่นการมาเรี ยน
เนี ่ย เรากากับทุกวันอยู่แล้ว โดยมี ครู ที่ปรึ กษาเป็ นคนกากับดูแลประสานงานกับผู้ปกครอง ทุก
วันเนี ่ย เด็กมาสายบ่อยๆ ประมาณร้ อยกว่าคนทุกวัน บางที ก็หมุนเวี ยนมา ก็จะวนมา ก็จะมี ซ้ า
บ้าง เราก็จะมี วิธีการในการกากับ ก็ตดั คะแนนบ้าง ว่ากล่าวตักเตือนบ้าง แล้วก็เชิ ญผูป้ กครองมา
พบ หาสาเหตุทีแ่ ท้จริ ง” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน)
3) ระดับหลักสูตรชุมชน จัดใน 2 ส่วน คือ
3.1) หลักสูตรให้ ความรู้ และปลูกฝั งเจตคติ การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติใน
ระดับหลักสูตรชุมชน ใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
3.1.1) จัดประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองทังผู
้ ้ เรี ยนใหม่และผู้เรี ยนปั จจุบนั
เชิญผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สมาคมเครื อข่ายผู้ปกครอง ร่ วมรับฟั งแนว
ปฏิบตั ิทงในด้
ั ้ านวิชาการ ด้ านการกากับดูแลผู้เรี ยน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครองได้ พบปะพูดคุยกับ
ครูที่ปรึกษาประจาชันของลู
้
กหลาน โดยฝ่ ายวิชาการและฝ่ ายกิจการนักเรี ยนเป็ นผู้ดแู ลหลัก
3.1.2) จัดเยี่ยมบ้ านผู้เรี ยน เป็ นลักษณะครูที่ปรึกษาประจาชันออกเยี
้
่ยม
บ้ านผู้เรี ย นในความรับผิดชอบ ปี ละ 1 ครัง้ ประสานข้ อมูลให้ คาแนะนาผู้ปกครองในการฝึ กให้
ผู้เรี ยนช่วยงานในบ้ านให้ ผ้ เู รี ยนมีหน้ าที่รับผิดชอบช่วยเหลือในบ้ านทุกวัน เช่น ซักผ้ า ช่วยพ่อแม่
ทากับข้ าว หุงข้ าว ทาความสะอาดบ้ าน เป็ นต้ น โดยภายหลังการออกเยี่ยมบ้ านครูที่ปรึกษาประจา
ชันรายงานผลการเยี
้
่ยมบ้ านไปยังฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
“ที่นีเ้ วลา ไปเยี ่ยมบ้าน เยี ่ยมบ้านผูป้ กครอง เราควรจะพูดคุยกับเขา
ควรจะว่า เด็กเนี ้ยควรจะมี หน้าที่ในรับผิ ดชอบอะไรบ้างในบ้าน มี ความรับผิ ดชอบอย่างใดอย่าง
หนึ่งอย่าง” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาพลศึกษา)
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“ประสบการณ์ เยี ่ยมบ้าน ส่วนใหญ่ คื อ ผู้ปกครองก็จะ...ส่วนหนึ่งก็
จะบอกว่า ลูกอ้าง” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาภาษาต่างประเทศ)
3.2) หลักสูตรฝึ กทักษะและปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ใน
ระดับหลักสูตรชุมชน จัดให้ ครู ที่ปรึ กษาประจาชันเป็
้ นผู้ดแู ลมอบหมายดูแลผู้เรี ยนทังชั
้ นเรี
้ ยน ให้
ร่ วมกันวางแผนโครงการหนึ่งห้ องเรี ยนหนึ่งความดี และผู้เรี ยนร่ วมกับครู ที่ปรึ กษาประจาชันออก
้
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่ผ้ ูเรี ยนจะร่ วมกันทาประโยชน์ให้ กับชุมชน โดยใช้ ช่วงเวลานอกเหนือเวลาเรี ยน
เช่น การไปทาความสะอาดโบสถ์หรื อศาลาวัดในวันเสาร์ การไปสอนน้ องระดับประถมศึกษาหัด
อ่านหนังสือในวันเสาร์ เป็ นต้ น และผู้เรี ยนบันทึกลงสมุดบันทึกกิจกรรมหน้ าที่พลเมือง โดยต้ องมีผ้ ู
ลงนามรับรองการทากิจกรรมของผู้เรี ยน
“แล้วนอกนัน้ ก็จะเป็ นกิ จกรรมอืน่ ทีเ่ รา เราพยายามปลูกฝังเรื ่องระเบี ยบ
วิ นยั ให้ ให้เขามี ความ ความรับผิ ดชอบ เราก็จดั ให้ อย่างเช่นสภานักเรี ยน ให้รู้จกั เรื ่องของภาวะ
ผูน้ า รู้จกั บทบาทตัวเอง ได้ทาหน้าทีต่ ามตาแหน่งอะไรต่างๆ รู้จกั ช่วยเหลือสังคม มี มีกิจกรรมหนึ่ง
ห้องหนึ่งความดีอะไรต่างๆ ทีเ่ รา เราอยากส่งเสริ มให้เขารู้จกั แบ่งปันรู้จกั การให้ นัน่ ก็คือสิ่ งทีเ่ ราทา
ก็ได้ส่วนหนึ่ง” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน)
“เขาจะมีโครงการหนึ่งห้องหนึ่งความดี ทีป่ ลูกฝังให้เด็กหากิ จกรรมทา
ความดี” (ครู ผูส้ อนรายวิ ชาภาษาไทย)

“รัฐเนีย่ เพิ่ มวิ ชาหน้าทีพ่ ลเมืองเข้ามา แต่ว่าไอ้ความ...การ ลงถึงเด็กการ
ปฏิ บตั ิ มันก็ไม่ได้เพิ่ มขึ้น เพราะมันก็เหมื อนกับเป็ นภาระ เป็ นภาระของครู ที่ให้กิจกรรมกับเด็กไป
แต่ว่า ครู ที่ ที่รับผิ ดชอบน่ะจะเป็ นครู ที่ปรึ กษา เพี ยงแต่มอบงานให้ แล้วเธอทามาตามที่ได้รับ
มอบหมาย แต่ไอ้การสอนว่าหน้าทีค่ ืออะไร ความรับผิ ดชอบคืออะไร สิ ทธิ คืออะไร... เด็กเนีย่ ...เขา
ก็ยงั ไม่ค่อยรู้ตอ้ งนีเ้ ท่าทีค่ วร เขาจะเรี ยกร้องสิ ทธิ์ แต่เขาไม่รู้หน้าที”่ (ครู ผูส้ อนรายวิ ชาสังคมศึกษา
ฯ)
จากข้ อ ค้ น พบภาพปั จ จุบัน การจัด หลัก สูต รและกิ จ กรรมหลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ
มัธยมศึก ษาตอนต้ น ของโรงเรี ย น ตามมุมมองของกลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ ห าร
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ การสถานศึกษา และครูผ้ สู อน ดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฎสภาพปั จจุบนั
การจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน ใน 3
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ระดับ คือ การจัดหลักสูตรระดับชัน้ เรี ยน โดยให้ ความรู้ ฝึ กทักษะ และปลูกฝั งเจตคติ การจัด
หลักสูตรระดับหลักสูตรร่ วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) โดยให้ ความรู้ ฝึ กทักษะ และปลูกฝั งเจตคติ
และการจัดหลักสูตรระดับหลักสูตรชุมชน โดยให้ ความรู้ และฝึ กทักษะ ตามลาดับ
1.5.2 ปั จ จัย สภาพการจัดหลัก สูตรและกิจ กรรมหลั กสูตรสั นติศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรียน ตามมุมมองของกลุ่มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มุมมองของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ส่วนใหญ่ เห็นว่าภาพปั จจุบันที่
เป็ น อยู่ ป รากฏในลัก ษณะโรงเรี ย นจัด หลัก สูต รสูต รและกิ จ กรรมหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ใน 2 ระดับ ได้ แก่
1) ระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยน มีการจัด 2 ส่วน คือ
1.1) หลักสูตรให้ ความรู้และปลูกฝังเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ
ในระดับชันเรี
้ ยน จัดใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
1.1.1) จัดในรายวิชาสัง คม เป็ น ลักษณะครู ผ้ ูสอนให้ ผ้ ูเรี ยนท าใบงาน
ความรู้สนั ติศกึ ษาในระดับชันเรี
้ ยน
1.1.2) จัดบูรณาการสอดแทรกลงในรายวิชา เป็ นลักษณะครูผ้ สู อนจัดให้
ผู้เรี ยนฝึ กทักษะการทางานร่วมกัน การอภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน และ ครูผ้ สู อน
ดูแลพูดเตือนกากับผู้เรี ยนไม่ให้ คยุ แทรกในขณะทาการเรี ยนการสอน
“ให้จบั กลุ่มเพือ่ ให้รู้จกั ความสามัคคีดว้ ยการถามความคิ ดเห็นของคน
ในกลุ่ม ให้นกั เรี ยนเสนอความเห็นของตนเอง ก็จะมี การจัดกลุ่มวิ ธีแบบของครู เขา ซึ่ ง...บางที ก็
นักเรี ยนก็ไม่พอใจอ่ะค่ะ แต่ครู ก็พยายามทาให้นกั เรี ยนอยู่ร่วมกันค่ะ บางที ก็เป็ นกลุ่มแบบให้เรา
เลื อกกันเอง หรื อไม่ก็ตามกลุ่มที่ แบ๊ บ ตามที่นงั่ อยู่หรื อเลขที่ค่ะ มันมี ผลต่อความร่ วมมื อบ้างค่ะ
อย่างเช่น แบ๊ บ นักเรี ยนบางคนก็ไม่ถูกกัน แต่ก็ไม่ถึงขัน้ มากจนเกิ นไป ครู ก็จดั กลุ่มเพือ่ ให้นกั เรี ยน
ได้คยุ กันมากขึ้น และก็ทาความเข้าใจกันมากขึ้น” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.3)
1.2) หลักสูตรฝึ กทักษะและปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติใน
ระดับชันเรี
้ ยน จัดแบบบูรณาการรวมเวลาคาบเรี ยน ในลักษณะไม่มีคาบในตารางเวลาเรี ยนในการ
จัดรายวิชาหน้ าพลเมือง โดยฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนกาหนดให้ รายวิชาหน้ าที่พลเมืองเป็ นประเภท
รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ ห้ อ งเรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ห้ อ งเรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทุกภาคเรี ยน แต่ไม่มีคาบในตารางเวลาเรี ยน และมอบหมายให้ ครู ที่ปรึ กษา
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ประจาชันก
้ ากับดูแลผู้เรี ยน หากมีผ้ เู รี ยนบกพร่ องไม่ปฏิบตั ิตามกติกาจะได้ รับมอบหมายให้ ไปทา
ความสะอาดสาธารณะสถาน และ ให้ นับเป็ นการปฏิบัติหน้ าที่พลเมือง มีสมุดบันทึกกิจกรรม
หน้ าที่พลเมือง และผู้เรี ยนต้ องมีผ้ ูลงนามรับรองการทากิจกรรมของตน แต่ในสภาพผลที่ปรากฎ
ยังคงมีผ้ เู รี ยนที่ไม่ร้ ูหน้ าที่และมีความรับผิดชอบปฏิบตั ิหน้ าที่โดยตนเองน้ อย
“คุยกันทัง้ วัน เวลาเรี ยนก็เหมื อนเดิ ม คุยกัน เวลาคุยกัน ครู พูดว่า ถ้าไม่
หยุด เขาก็จะตี หรื อ ถ้าอีกอย่างคือ ให้ไปทาความสะอาดครับ ดีกว่าโดนตี แล้วเป็ นหน้าทีพ่ ลเมือง
ด้วยครับ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.2)
2) ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) มีการจัด 2 แบบ ได้ แก่
2.1) จัดแบบกิจกรรมรายวิชาคาบโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 คาบ เป็ นลักษณะครูที่
ปรึกษาประจาชันพบปะอบรมผู
้
้ เรี ยนในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การอยู่ร่วมกันด้ วยความสามัคคี
การรับฟั งความคิดเห็นกันและกัน โดยวิธีการพูดอบรมหน้ าชัน้ เรี ยน หรื อ มอบหมายให้ ผ้ ูเรี ยน
รวมกลุม่ นาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
2.2) จัด แบบกิ จ กรรมรายวิ ช าลูก เสื อ -เนตรนารี เป็ น ลัก ษณะครู ผ้ ูก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบแถวความพร้ อมเพรี ยงแบบหมู่คณะ
“ในโฮมรู ม ก็สอนสัปดาห์ ละครั้งนึง ก็...จะเก็บตังค์ ค่าห้อง แล้วก็...มัน
เป็ นประจาอยู่ แล้วครู ก็จะชี ้แนะเรื ่องงานต่างๆ ที่มี เรื ่องกิ จกรรม ครู เค้าก็สอนในวิ ชาสังคม สอน
เรื ่ อยๆ หมายถึ งว่า เขาให้ใบงานมา อย่างในลูกเสื อเขาก็สอน สอน แบ๊ บ...ให้ในหมู่อยู่กนั เป็ น
ระเบียบ แต่คณิ ตศาสตร์ ไม่ค่อยได้สอน ครูก็บอกแค่ว่าอย่าคุยกันมาก” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.2)
“สอนครับ คื อ โฮมรู ม เขาจะบอก แบ๊ บ คื อ อยู่ห้องเดี ยวกันก็ปรึ กษากัน
ได้ อย่าทะเลาะกันประมาณนี ้อ่ะครับ ให้เข้าใจกันไว้ แล้วก็มีคาบนึง จาได้ว่าเค้าเรี ยกไปพูดกัน
หน้าห้อง แบ๊ บ กลุ่มนีเ้ ป็ นยังไงบ้าง ถ้าเป็ นวิ ชาอืน่ ก็มีบ้างปะปราย ถ้ามี เรื ่อง แบบนี ้ เขาก็จะพูดให้
คิ ดอะไรอย่างนีอ้ ่ะครับ ถ้าเป็ นวิ ชาอืน่ ถ้าไม่มีเรื ่องครูก็ไม่พดู ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.3)
จากมุมมองของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบภาพ
ปั จจุบนั การจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน ใน
2 ระดับ โดยจัดในลักษณะการจัดหลักสูตรระดับชันเรี
้ ยน โดยให้ ความรู้ ฝึ กทักษะ และ ปลูกฝังเจต
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คติ และ การจัดหลักสูตรระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) โดยให้ ความรู้ ฝึ กทักษะ และ
ปลูกฝังเจตคติ
1.5.3 ปั จ จัย สภาพการจัดหลัก สูตรและกิจ กรรมหลั กสูตรสั นติศึก ษาระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ของโรงเรี ย น ตามมุ มมองของกลุ่ มผู้ ไ ด้ รั บผลกระทบจากการจั ด
การศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ส่วนใหญ่เห็นว่าภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ปรากฏใน
ลักษณะโรงเรี ยนจัดหลักสูตรรและกิจกรรมหลักสูต รสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ใน 2
ระดับ ได้ แก่
1) ระดับหลักสูตรชัน้ เรี ยน มีจัดให้ ความรู้ การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ใน 2
แบบ ได้ แก่ จัดแบบบูรณาการสอดแทรกความรู้การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติในรายวิชา โดยเน้ น
ผู้เรี ยนให้ ทาคะแนนสูงในการสอบรายวิชาหลักมากกว่ า และ จัดแบบรายวิชาธรรมะเน้ นการสอน
เนื ้อหาความรู้สปั ดาห์ละ 1 คาบ
“เพราะ เห็นเวลาทีเ่ ขาเรี ยนธรรมะ เขาก็จะเรี ยนแค่อาทิ ตย์ละคาบ เพราะเคย
ถามเขาว่า เวลาเรี ยนธรรมะเรี ยนอะไรอย่างเงีย๊ ะ” (คุณแม่ ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.3)
2) ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) มีการจัดใน 2 ส่วน คือ
2.1) หลักสูตรให้ ความรู้ และปลูกฝั งเจตคติ การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติใน
ระดับหลักสูตรร่ วม จัดใน 3 ลักษณะ ได้ แก่ จัดกิจกรรมแสดงธรรมเทศนานิมนต์พระสงฆ์มาหรื อ
พระธรรมทูตให้ ความรู้ จัดกิจกรรมตามวาระวันสาคัญให้ ความรู้ ตามวาระวันสาคัญทางประเพณี
และศาสนา และ จัดทาคูม่ ือโรงเรี ยนแจกผู้เรี ยนโดยฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
“ถ้ า หลัก สู ต รและการเรี ย นการสอน ส่ ว นมาก มัน ก็ จ ะเป็ นวิ ช า วิ ช า
พืน้ ฐานอยู่แล้วใช่ป่ะ ที่นี้มนั ก็ติดอยู่ที่ว่า ที นี้ ถ้าเกิ ด ถ้าเกิ ดอันนี ้ คื อ หมายถึงว่า...เวลาเด็กเรี ยน
เขาก็จะเรี ยนในคู่มืออยู่แล้วใช่ปะคะ ถ้าเกิ ดอันนี ้ ถ้าครู ครูไม่พดู เขาก็ไม่ซึมซับ ...วิ ธีการสอน เอา
พระมาเทศน์ เด็กวัยรุ่นช่วงนีจ้ ะฟัง นัง่ ฟังไหม” (คุณแม่ ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.3)
“กิ จ กรรมที่ โ รงเรี ย นน่ ะ น่ า จะพอแล้ ว ค่ ะ ในวัน ส าคัญ ต่ า งๆ หรื อ ว่ า
ประเพณี สัง คมประเพณี วัน ส าคัญ ทางศาสนาของเรา น่ า จะพอ แล้ว ค่ ะ ที่โ รงเรี ย นจัดดี ค่ะ
เพียงพอค่ะ สาหรับวัยนีน้ ะ ถึง มอ 3” (คุณแม่สอง ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.3)
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2.2) หลักสูตรฝึ กทักษะและปลูกฝั งเจตคติ การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ใน
ระดับหลักสูตรร่ วม จัดใน 2 กิจกรรม ได้ แก่ จัดกิจกรรมการปฏิบตั ิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8
ประการ กากับตรวจตราการปฏิบตั ิตามระเบียบโรงเรี ยน เช่น การเดินเป็ นแถว การวางรองเท้ าให้
เป็ นระเบียบ เป็ นต้ น และ จัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรี ยนร่ วมตักบาตรยามเช้ า โดยนิมนต์พระสงฆ์ มาใน
โรงเรี ยนสัปดาห์ละครัง้
3) ระดั บ หลั ก สู ต รชุ ม ชน มี จั ด 2 ลั ก ษณะ ได้ แก่ จั ด ประชุ ม ให้ ความรู้
ผู้ปกครองผู้เรี ยนใหม่และผู้เรี ยนปั จจุบนั เชิญผู้ปกครองมาร่ วมรับฟั งแนวปฏิบตั ิการกากับดูแล
ผู้เรี ยน และ จัดเยี่ยมบ้ านผู้เรี ยนประสานข้ อมูลให้ คาแนะนาผู้ปกครองในการช่วยกันสอดส่องดูแล
ผู้เรี ยน
“โรงเรี ยนนี ้เค้าเข้มงวดมาก พอนัน่ มา พบผูป้ กครอง มาเยีย่ มบ้าน” (คุณ
ย่า ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.1)
“โรงเรี ยนเค้าก็เข้มงวดเด็กดี นะ เค้าจัดอบรมอะไรเนี ่ย ก็ไปอบรมไปฟัง
เค้าก็เข้มงวดเด็กดี น่ะ เขาก็เตื อนมาเกี่ยวกับยาเสพติ ด เนี ่ย ให้แต่ละครัวเรื อนดูแลสอดส่องแบบ
เข้มงวดหน่อย ยาเสพติ ด ทุกอย่าง แหละ คื อแบ๊ บ ด้านชู้สาว ทุกด้านแหละ คื อเค้าจะอบรมกับ
ผูป้ กครองมา คือไม่ให้เด็กเกิ นเลย เกิ นวัย ให้ช่วยสอดส่องประสานงานกับครู เค้าก็ดีนะ บ้านช่อง
เค้าก็มาเยีย่ มมาอะไร มาเยีย่ มมาไรปกติ เค้าก็ดีอ่ะ” (ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น)
จากข้ อ ค้ น พบภาพปั จ จุบัน การจัด หลัก สูต รและกิ จ กรรมหลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา
ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฎสภาพปั จจุบัน การจัดหลักสูตรและ
กิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน ใน 3 ระดับ ได้ แก่ การจัด
หลักสูตรระดับชันเรี
้ ยน โดยจัดให้ ความรู้และฝึ กทักษะ การจัดระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยน) โดยให้ ความรู้ และฝึ กทักษะ และการจัดระดับหลักสูตรชุมชน โดยให้ ความรู้ ตามลาดับ
จะเห็นได้ ว่า ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่ า นการให้ ความหมายของสัน ติ ภาพลัก ษณะปั จ จุ บัน การประพฤติ ต นของผู้ เรี ย นระดั บ
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มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จ
หลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ปรากฎข้ อ ค้ น พบสภาพการจัด หลัก สูต รและ
กิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน ใน 3 ลักษณะ คือ การจัด
หลักสูตรระดับชันเรี
้ ยน โดยให้ ความรู้ ฝึ กทักษะ และ ปลูกฝังเจตคติ การจัดหลักสูตรระดับหลักสูตร
ร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) โดยให้ ความรู้ และ ปลูกฝังเจตคติ และการจัดหลักสูตรระดับหลักสูตร
ชุมชน โดยให้ ความรู้ ตามลาดับ มีสาระสาคัญดังนี ้
1) การจัดหลักสูตรระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยน มีจดั ใน 2 ส่วน คือ
1.1) หลักสูตรให้ ความรู้ และปลูกฝั งเจตคติในระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยน ใน 4 แบบ
ได้ แก่
1.1.1) จัด แบบรายวิ ช าพระพุท ธศาสนาในระดับ หลัก สูต รชัน้ เรี ย น เป็ น
ลักษณะการจัดโครงสร้ างเนื ้อหาในรายวิชาพระพุทธศาสนา เน้ นสอนเนื ้อหาให้ ความรู้และปลูกฝั ง
เจตคติ สาหรับห้ องเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง ห้ องเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในภาคเรี ยนที่ 1
จานวน 1.5 หน่วยกิต รวม 3 คาบต่อสัปดาห์ รวม จานวน 60 คาบต่อภาคเรี ยน โดยครูผ้ สู อนกลุม่
สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นผู้รับผิดชอบจัดการเรี ยนรู้
1.1.2) จัดแบบบูรณาการสอดแทรกความรู้ ลงในทุกรายวิชา เป็ นลักษณะ
มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนทาคะแนนสูงในการสอบรายวิชาหลัก ครู ผ้ ูสอนสอดแทรกการอบรมลงในทุก
รายวิชา เปิ ดคลิปให้ ผ้ เู รี ยนดูในชันเรี
้ ยน และ ให้ อบรมตักเตือนบอกกล่าวผู้เรี ยนที่ประพฤติบกพร่อง
และผู้เรี ยนที่ไม่ได้ ประพฤติบกพร่องไปพร้ อมกัน ทาให้ ผ้ เู รี ยนที่ประพฤติบกพร่องรู้สกึ เสียหน้ า ส่วน
ผู้เรี ยนที่ไม่ได้ ประพฤติบกพร่องรู้สกึ เบื่อหน่าย
1.1.3) จัดแบบหลักสูตรเทียบเคียงในระดับหลักสูตรชัน้ เรี ยน เป็ นลักษณะ
ครู ผ้ ูสอนหรื อผู้ทาหลักสูตรโรงเรี ยน จัดทาแผนการสอนหลักสูตรโรงเรี ยน โดยคัดลอกมาจาก
แผนการสอนหลักสูตรที่ทาขึ ้นบนสถานการณ์บริบทชุมชนโรงเรี ยนอื่น
1.1.4) จัดแบบรายวิชาเนือ้ หาห่างไกลวิถีชีวิต เป็ นลักษณะการจัดเนือ้ หา
ความรู้ ที่ห่างไกลจากวิถีการอยู่ร่วมในสังคม และกาหนดโครงสร้ างเวลาเรี ยน ชั่วโมงเรี ยนรวม
ตลอดทังปี
้ การศึกษามากกว่าเกณฑ์การจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช
2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
1.2) หลักสูตรฝึ กทักษะและปลูกฝั งเจตคติระดับหลักสูตรชัน้ เรี ยน ใน 3
แบบ ได้ แก่
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1.2.1) จัดฝึ กทักษะในระดับหลักสูตรชัน้ เรี ยน แบบบูรณาการรวมเวลา
เป็ นลักษณะฝ่ ายวิจยั การจัดรายวิชาให้ เรี ยนโดยไม่มีคาบในตารางเวลาเรี ยน จัดโครงสร้ างเวลา
เรี ยนรายวิชาหน้ าพลเมืองประเภทรายวิชาเพิ่มเติม สาหรั บห้ องเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง
ห้ อ งเรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 จ านวน 0.5 หน่ ว ยกิ ต ต่ อ ภาคเรี ย น ทุก ภาคเรี ย นไม่ มี ค าบใน
ตารางเวลาเรี ยน ไม่มีการให้ เนื ้อหามุ่งเน้ นการฝึ กทักษะรวมกับการปฏิบตั ิโครงการหนึ่งห้ องเรี ยน
หนึ่งความดี และกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสนองนโยบายลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้ ครู
ที่ปรึกษาประจาชันเป็
้ นผู้ดแู ลมอบหมายกากับติดตามให้ ผ้ เู รี ยนคิดวางแผนกิจกรรมโครงการหนึ่ง
ความดีร่วมกันทัง้ ชัน้ เรี ยน และ ผู้เรี ยนมีหน้ าที่ต้องเข้ าร่ วมกิจกรรมทั่วไปของโรงเรี ยน กิจกรรม
ชุมชน กิจกรรมที่ต้องทาเพิ่มเติมนอกเหนือเวลาเรี ยน และ ให้ ผ้ เู รี ยนบันทึกลงสมุดบันทึกกิจกรรม
หน้ าที่พลเมือง โดยต้ องมีผ้ ลู งนามรับรองการทากิจกรรมของผู้เรี ยน แต่ผลที่ปรากฎว่าผู้เรี ยนยังคง
ต้ องได้ รับการกระตุ้นเตือนติดตามในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตนเอง
1.2.2) ฝึ กทักษะในระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยน แบบบูรณาการสอดแทรกลง
ในทุกรายวิชา โดยครู ผ้ สู อนมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนทางานร่ วมกันแบบจับคู่ แบบกลุ่ม การจดบันทึก
ฝึ กการเขียนอธิบายวิธีคิด การปฏิบตั ิตามกติกาชันเรี
้ ยน และ การกาหนดกติกาข้ อตกลงร่วมกัน
1.2.3) ฝึ กทักษะในระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยน แบบบูรณาการการฝึ กคิดเชิง
สันติในรายวิชา โดยครูผ้ สู อนสอดแทรกการฝึ กคิดเชิงสันติ เสริมเจตคติมมุ มองตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ยกประเด็นที่อยู่ในบทเรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย
2) การจัดหลักสูตรระดับหลักสูตรร่ วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) มีจัดใน 2 ส่วน
คือ
2.1) หลัก สูต รให้ ค วามรู้ และปลูก ฝั ง เจตคติ ใ นระดับ หลัก สูต รร่ ว ม ใน 4
ลักษณะ ได้ แก่
2.1.1) จัดปฐมนิเทศการอยู่ร่วมในสังคมโรงเรี ยน จานวน 1 วัน สาหรับ
ผู้เรี ยนใหม่
2.1.2) จัดให้ ความรู้ และปลูกฝั งเจตคติตามวาระวันสาคัญตามประเพณี
และวันสาคัญทางศาสนา
2.1.3) จัดแสดงธรรมเทศนาและปลูกฝังเจตคติโดยนิมนต์พระสงฆ์มาทุก
เช้ าวันพฤหัสบดี
2.1.4) จัดอบรมผู้เรี ยนประชุมกลุม่ ใหญ่รายสัปดาห์ โดยฝ่ ายวิชาการและ
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยนเป็ นผู้อบรมระเบียบวินยั ผู้เรี ยน ฝ่ ายกิจการนักเรี ยนจัดทาและแจกคูม่ ือโรงเรี ยน
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สาหรับผู้เรี ยน และ ครูที่ปรึกษาประจาชันก
้ ากับดูแลให้ ผ้ เู รี ยนในความรับผิดชอบเข้ าร่วมประชุม ณ
หอประชุมโรงเรี ยน
2.2) หลัก สูตรฝึ กทักษะระดับหลักสูตรร่ วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) ใน 2
ลักษณะ ได้ แก่
2.2.1) ฝึ กทักษะในระดับหลักสูตรร่ วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) ฝึ กการ
เสียสละและปลูกฝั งเจตคติให้ ผ้ เู รี ยนได้ ตกั บาตรตอนเช้ า ทุกเช้ าวันพฤหัสบดี และ และปลูกฝั งเจต
คติให้ ผ้ เู รี ยนเห็นแบบอย่างการเสียสละในกิจกรรมประกาศย่องห้ องเรี ยนทาดีหน้ าเสาธง
2.2.2) ฝึ กทักษะในระดับหลักสูตรร่ วม (กิจกรรมพัฒนาผู้ เรี ยน) ฝึ กให้
ผู้เรี ยนใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกัน ให้ การอบรมฝึ กปฏิบตั ิพื ้นฐานธรรมและปลูกฝั งเจตคติในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น โดยฝ่ ายกิจการนักเรี ยน และ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็ นผู้ดแู ลหลัก
ในการจัดให้ ผ้ เู รี ยนใหม่ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 เข้ าค่ายพักแรมใช้ ชีวิตฝึ กปฏิบตั ิธรรมพื ้นฐานการอยู่
ร่ วมกัน จานวน 2 วัน และ ค้ างแรมที่ศาลาวัด จานวน 1 คืน กาหนดจัดช่วงปลายเดือนเมษายน
ของทุกปี ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1
2.2.3) ฝึ กทักษะในระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) ฝึ กผู้เรี ยน
ให้ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง การแต่งกาย การเดินแถว การมาโรงเรี ยน ฯลฯ โดยฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
กาหนดข้ อตกลงกติกา และปลูกฝังเจตคติหากการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงกติกาจะทาการตัด
คะแนนความประพฤติ ครูที่ปรึกษาประจาชันรั
้ บผิดชอบดูแลตรวจตราการแต่งกายทุกเช้ าหลังจาก
เสร็จพิธีการหน้ าเสาธง และ ครูเวรประจาวันดูแลมาโรงเรี ยนและร่วมกิจกรรมหน้ าเสาธง
2.2.4) ฝึ กทักษะในระดับหลักสูตรร่ วม เป็ น ลักษณะผู้เรี ยนร่ วมกัน คิ ด
วางแผนกิ จ กรรม ครู ที่ ป รึ ก ษาประจ าชัน้ เป็ น ผู้ดูแ ลมอบหมายก ากับ ติ ด ตามให้ ผ้ ูเ รี ย นแต่ ล ะ
ห้ องเรี ยนร่วมกันวางแผนโครงการหนึ่งห้ องเรี ยนหนึ่งความดี และผู้เรี ยนร่วมกับครูที่ปรึกษาประจา
ชันออกปฏิ
้
บตั ิการชุมชน ในลักษณะกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนจะร่ วมกันทาประโยชน์ให้ กบั ชุมชน โดยใช้
ช่วงเวลานอกเหนือเวลาเรี ยน เช่น การไปทาความสะอาดโบสถ์หรื อศาลาวัดในวันเสาร์ การไปสอน
น้ องระดับประถมศึกษาหัดอ่านหนังสือในวันเสาร์ เป็ นต้ น และผู้เรี ยนบันทึกลงสมุดบันทึกกิจกรรม
หน้ าที่พลเมือง โดยต้ องมีผ้ ลู งนามรับรองการทากิจกรรมของผู้เรี ยน
3) การจัดหลักสูตรระดับหลักสูตรชุมชน มีจดั ให้ ความรู้ ในระดับหลักสูตรชุมชน
ใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
3.1) จัดกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองทังผู
้ ้ เรี ยนใหม่และผู้เรี ยนปั จจุบนั
เชิญผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สมาคมเครื อข่ายผู้ปกครอง ร่ วมรับฟั งแนว
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ปฏิบตั ิทงในด้
ั ้ านวิชาการ ด้ านการกากับดูแลผู้เรี ยน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครองได้ พบปะพูดคุยกับ
ครูที่ปรึกษาประจาชันของลู
้
กหลาน โดยฝ่ ายวิชาการและฝ่ ายกิจการนักเรี ยนเป็ นผู้ดแู ลหลัก
3.2) จัดครูที่ปรึกษาประจาชันเป็
้ นผู้ออกเยี่ยมบ้ านผู้เรี ยนในความรับผิดชอบ
ผู้เรี ยน ปี ละ 1 ครัง้ และประสานข้ อมูลให้ คาแนะนาผู้ปกครองในการมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนช่วยงาน
บ้ านมีความรับผิดชอบที่บ้านทุกวันหลังจากกลับจากโรงเรี ยน โดยภายหลังการออกเยี่ยมบ้ านครูที่
ปรึกษาประจาชันรายงานผลการเยี
้
่ยมบ้ านไปยังฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
1.6 ปั จจั ย สภาพการปลู ก ฝั งคุ ณ ลั ก ษณะการอยู่ ร่ วมในสั ง คมอย่ า งสั น ติ ข อง
โรงเรียน
จากสัมภาษณ์ มุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น เพื่อค้ นหาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบปั จจัยสภาพการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติของ
โรงเรี ยน ดังต่อไปนี ้
1.6.1 ปั จจัยสภาพการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่ างสันติ
ของโรงเรี ย น ตามมุ ม มองของกลุ่ มผู้ ให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา
ศึก ษานิ เทศก์ ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา และ ครู ผ้ ูส อน เห็ น ว่าภาพปั จ จุบัน ที่ โรงเรี ยนการปลูกฝั ง
คุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ปรากฎในลักษณะดังนี ้
1) การสอนโดยครู ผ้ สู อน ส่วนใหญ่ปรากฏในสภาพครู ผ้ สู อนพูดอธิบายตาม
หนัง สือ พูดเชิง บ่น ครู พูดเยอะ ขาดการฝึ กให้ ผ้ ูเรี ยนลงมือปฏิบัติจริ ง ไม่ได้ พาเด็กออกชุมชน
ครู ผ้ ูสอนขาดการพูดเชื่อมโยงสถานการณ์ กับบทเรี ยน การชักชวนเข้ าสู่บทเรี ยนใช้ เพียงคาถาม
ปลายปิ ด แต่ยังขาดการใช้ คาถามปลายเปิ ด รองลงมาปรากฏ สภาพครู ผ้ ูสอนเป็ นตัวแบบเชิง
สร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์ แบบตัวแบบชีวิตการประพฤติตนของครูผ้ สู อน และแบบตัวแบบการ
ประพฤติตนบนสื่อโลกออนไลน์นของครูผ้ สู อน เช่น การแสดงอากัปกิริยาสีหน้ าน ้าเสียง การโพสต์
สิ่งต่างของครูผ้ สู อนบนโลกออนไลน์ การปฏิบตั ิหรื อการรักษากติกาข้ อตกลงระหว่างครูกบั ผู้เรี ยน
การปฏิบตั ิในการดูแลผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยนกับการปฏิบตั ิในการดูแลผู้เรี ยนที่เรี ยนพิเศษนอกเวลาเรี ยน
กับครู เป็ นต้ น และ ในสภาพครูผ้ สู อนให้ คาชี ้แนะโดยเชื่ อมโยงสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นขณะนันเข้
้ าสู่
ประเด็นในบทเรี ยน ให้ ผ้ ูเรี ยนเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงวิเคราะห์ข้อดีและข้ อเสียในสถานการณ์ กับ
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ประเด็นที่กาลังเรี ยน ครูผ้ สู อนชี ้แจงเจตนรมย์วตั ถุประสงค์ของครูที่มีต่อผู้เรี ยนอย่างตรงไปตรงมา
จูงใจเปิ ดใจผู้เรี ยนให้ เริ่มกล้ าที่จะเรี ยนรู้ลองทาฝึ กหัด และ ครูผ้ สู อนให้ ผ้ เู รี ยนอ่านใบความรู้ โดยไม่
เน้ นการเขียนจดบันทึกหรื อเขียนอธิบาย ตามลาดับ จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบ
สภาพที่เป็ นอยู่ในการสอนโดยครู ผ้ ูสอน ในลักษณะการสอนบอกกล่าวด้ วยวาจาแบบขาดการ
กระตุ้นจูงใจ การสอนแบบให้ อ่านใบงาน การสอนด้ วยครู ผ้ สู อนเป็ นตัวแบบเชิงสร้ างสรรค์และไม่
สร้ างสรรค์แบบตัวแบบชีวิตการประพฤติตนของครู ผ้ ูสอน การสอนด้ วยครู ผ้ ูสอนเป็ นตัวแบบเชิง
สร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์แบบตัวแบบการประพฤติตนบนสื่อโลกออนไลน์นของครู ผ้ สู อน และ
การสอนบอกกล่าวด้ วยวาจาแบบจูงใจ ตามลาดับ
“ครู ใ ห้ก ารบ้ า นเด็ ก อธิ บ ายเสร็ จ ครู ก็ ม าใช้ iPad โทรศัพ ท์ เด็ ก ก็ ท า
การบ้านเสร็ จ เด็กก็เอาโทรศัพท์ ขนั้ มาวางบนโต๊ ะ คื อครู ก็ไม่ได้ทิ้งโทรศัพท์ แล้วอี กตัวอย่าง เป็ น
ภาพที่พีต่ ้องดุครู เลยอ่ะ พีก่ ็บอกว่า ครู ที่ปรึ กษาแต่ละฐาน ต้องมาฟังกับเด็ก จะได้ทาความเข้าใจ
ในการที่จะถอดหลักคิ ดหรี อหลักสอนในปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง พีก่ ็ให้เด็กนัง่ เก้าอี ้ล้อมวง
แล้วก็ให้ครูประจาฐานยืน ขณะทีพ่ ีอ่ ธิ บายเด็กเขียน flip chart ครู slide โทรศัพท์” (ศึกษานิ เทศก์)
2) สัมพันธภาพระหว่างครู ผ้ สู อนและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ส่วน
ใหญ่ปรากฏในสภาพครูผ้ สู อนไม่สนใจผู้เรี ยน รองลงมาปรากฏ สภาพครูผ้ สู อนแสดงอากัปกิริยาไม่
เป็ นมิตรกับผู้เรี ยน สภาพครู ผ้ สู อนที่ไม่ใส่ใจผู้เรี ยน สภาพที่ครู ผ้ สู อนใส่ใจดูแลให้ กาลังใจผู้เรี ยน
ครูผ้ สู อนพยายามทาความเข้ าใจผู้เรี ยน และ สภาพที่ทงครู
ั ้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยนไม่พยายามสื่อสารทา
ความเข้ าใจกัน ครูผ้ สู อนไม่ถามผู้เรี ยน ผู้เรี ยนก็ไม่กล้ าซักถามครู ผ้ สู อน ตามลาดับ จากมุมมองที่
กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบสัมพันธภาพระหว่างครูผ้ สู อนและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นใน
ลักษณะสัมพันธภาพแบบทางานตามหน้ าที่ สัมพันธภาพแบบอริ สัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร
และ สัมพันธภาพแบบปิ ดประตูใจ ตามลาดับ
“แต่ครูปัจจุบนั เนีย่ ไม่ได้สนใจ เข้ามาพูด หมดเวลาก็ออก ปัดตูดออก จะ
ยังไงยังไงก็ช่าง ทาเป็ นเฉยๆ ไป ไม่ค่อยสนใจ เด็กคนไหนได้เด็กคนไหนไม่ได้ ก็ปล่อยปละละเลย
ไป ไม่ค่อยเอาใจใส่อ่ะ ” (รักษาการรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึ กษา
รักษาการผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีฯ่ )
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3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดยครู ผ้ สู อน
ส่วนใหญ่ปรากกฏทังสภาพครู
้
ผ้ สู อนไม่วางเงื่อนไขมาตรการในกากับดูแลผู้เรี ยน ละเลยไม่กากับ
ระเบียบวินัยผู้เรี ยนในขณะสอน และสภาพครู ผ้ ูสอนมีค วามแตกต่างกันในการกากับดูแลผู้เรี ยน
ของครู แต่ละคน รองลงมาสภาพครู ผ้ สู อนและครู ที่ปรึ กษาประจาชันใส่
้ ใจที่ประสานข้ อมูลผู้เรี ยน
ครู ผ้ สู อนใส่ใจติดตามสอบถามความประพฤติความเป็ นไปของผู้เรี ยนจากครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้
เพื่อนร่ วมชัน้ และ ผู้ปกครอง จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบการวางเงื่อนไขกากับดูแล
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในลักษณะไม่มีการวางเงื่อนไขดูแลผู้เรี ยน และ มีการวางเงื่อนไข
ดูแลผู้เรี ยน
“ครู บางคนก็ไม่ได้เช็ค คือเช็คก็คือเช็คในห้อง เช็คในห้องก็เด็กไปแล้ว ครู
ที่ทางานไปวันๆ ขาดความสร้างสรรค์ ใส่ใจ มี อยู่มาก” (รักษาการรองผู้อานวยการสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารประถมศึกษาจังหวัด รักษาการผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีฯ่ )
“นี ่คือครู นี ่คือนักเรี ยน มันแบ่งแยก ครู ก็ทาหน้าที่ครู คื อเข้าไปสอน แต่
ไม่ได้มาผูกพันในเรื ่องของคุณลักษณะ ความเป็ นอยู่ ชี วิตจิ ตใจของเด็ก เด็กก็เป็ นหน้าที่ ที่ว่า เข้า
ไปเรี ยน แล้วก็ส่งครู ไม่ได้เต็มที่กบั การสอน เวลาที่ไปนิ เทศหรื อสังเกตการสอนพี่ก็จะถามเด็กว่า
ทาไมไม่ ซักคุณครู ทาไมไม่ ถามอะไรอย่างเนี ่ย ครู บอกแค่นี้ แล้วเดี ๋ยวไปเรี ยนพิ เศษตอนเย็น”
(ศึกษานิ เทศก์)
“โรงเรี ยนบ้านนอกอย่างเราไม่ค่อยมี ปัญหาอ่ะนะ ครู เขาเต็มที่อยู่แล้ว
เต็มทีถ่ ึงขนาดว่าครูตอ้ งมาว่ากันเอง มาว่า เช่น ครูผสู้ อนมาว่าครูปกครอง คุณต้องติ ดตามหน่อยสิ
คุณเป็ นครู ปกครอง เพราะงัน้ เนีย่ แสดงว่าเขามองเหมือนเรา คือต้องจี ้เด็ก เขาสอนเขาก็จี้อยู่แล้ว
เอามาเย็นก็ตอ้ งมาเช็ค เช้ามาก็ตอ้ งมาเรี ยก เขากวดขัน นะ ในวิ ชาเขาก็เช็คชื ่อใส่ให้ ในสังคมบ้าน
นอกไม่น่ากลัวผมว่านะ ถ้ามันเกิ ดครูบา้ นนอกยังปลูกฝังอยู่” (ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน)
“ครู ชี้แต่เด็กมันเลว ครู มีหน้าทีต่ อ้ งช่วยต้องกากับ แต่คณ
ุ ไม่เคยใส่ใจเขา
เลย ฉันไม่เคยเข้าเรี ยนมา 3 วัน 3 ครั้ง คุณไม่เคยถามฉันสักคา เกรดหรู เวลาเรี ยนร้อย นีค่ ือครูไง”
(รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิ ชาการ)
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“คุณครู จะคุยกันตลอด ห้องนี ้เป็ นยังไง มันติ ดตามกันตลอด บางคนก็
งานไม่ส่ง นี ่คือไม่รับผิ ดชอบ อย่างเนี ๊ยะแสดงว่าไม่มีความรับผิ ดชอบ เราก็เรี ยกมา” (ครู ผู้สอน
รายวิ ชาคณิ ตศาสตร์ )
“อย่างเช็คว่าขาด ไม่ขาดอย่างนี ้ บางคนก็ไม่ได้เช็ค สมมุติยกตัวอย่าง
เวลาเรี ยนอย่างเนีย่ สรุป... พอตอนปลายภาค เราจะมา...รู้เลยว่า คนทีเ่ ช็คเนีย่ ก็คือ...ประเมิ นผล
ตอนหลังเนีย่ เด็กคนนีจ้ ะไม่เข้า ไม่ถึงเกณฑ์ทีจ่ ะสอบ แต่ถ้าครู ท่านใด เอ่ย โทษ ไม่มีสิทธิ์ สอบ แต่
ถ้าครู ท่านใดไม่ได้เช็คเนี ่ย เราก็จะรู้ว่า เออ มันไม่ตรงกันแล้ว แล้วก็ยงั ไม่เท่ากันทุกคนอย่างเนี ่ย
ถ้าเท่ากันมันก็จะเหมือนว่าช่วยกันทัง้ หมด“ (ครูผสู้ อนรายวิ ชาภาษาต่างประเทศ)
จากข้ อ ค้ น พบตามมุม มองของกลุ่ม ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารการศึก ษา ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารการศึกษา
ศึก ษานิ เ ทศก์ ผู้บ ริ ก ารสถานศึก ษา และครู ผ้ ูส อน ดัง กล่า วข้ า งต้ น ปรากฎสภาพการปลูกฝั ง
คุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ของโรงเรี ยน ใน 3 ส่วน ได้ แก่ 1) การสอนโดยครูผ้ สู อน
2) สัมพันธภาพระหว่างครู ผ้ ูสอนและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ 3) การวางเงื่อนไข
กากับดูแลผู้เรี ยนโดยครูผ้ สู อน ดังนี ้
1) การสอนโดยครู ผ้ ูสอน ปรากฎภาพที่เป็ นอยู่ส่วนใหญ่ ในลักษณะการสอนบอก
กล่าวด้ วยวาจาแบบขาดการกระตุ้นจูง ใจ การสอนแบบให้ อ่านใบงาน การสอนด้ วยครู ผ้ สู อนเป็ น
ตัวแบบเชิงสร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์แบบตัวแบบชีวิตการประพฤติตนของครู ผ้ ูสอน การสอน
ด้ วยครูผ้ สู อนเป็ นตัวแบบมีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์ การสอนด้ วยครูผ้ สู อนเป็ นตัวแบบ
การประพฤติตนเชิงสร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์บนสื่อโลกออนไลน์นของครู ผ้ สู อน และ การสอน
บอกกล่าวด้ วยวาจาแบบจูงใจ ตามลาดับ
2) สัมพันธภาพระหว่างครูผ้ สู อนและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎภาพที่
เป็ นอยู่สว่ นใหญ่ในลักษณะสัมพันธภาพแบบอริ สัมพันธภาพแบบทางานตามหน้ าที่ สัมพันธภาพ
แบบกัลยาณมิตร และ สัมพันธภาพแบบปิ ดประตูใจ
3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนโดยครู ผ้ ูสอน ปรากฎภาพที่เป็ นอยู่ส่วนใหญ่ใน
ลักษณะมีการวางเงื่อนไขดูแลผู้เรี ยน และ ไม่มีการวางเงื่อนไขดูแลผู้เรี ยน
1.6.2 ปั จจัยสภาพการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่ างสันติของ
โรงเรียน ตามมุมมองของกลุ่มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎมุมมองดังนี ้
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มุมมองของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เห็นว่ าภาพปั จจุบนั ที่โรงเรี ยนการ
ปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ปรากฎในลักษณะดังนี ้
1) การสอนโดยครูผ้ สู อน ปรากฎภาพที่เป็ นอยู่ส่วนใหญ่ในลักษณะครูผ้ สู อน
อธิบาย หรื อพูดในลักษณะการบ่น มีโชว์ PowerPoint ให้ ตวั อย่างชีแ้ นะให้ เด็กเรี ยนรู้ จากใบงาน
ครู ผ้ ูสอนบางคนอารมณ์ร้อน และ ออกคาสัง่ จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบการสอน
โดยครูสอนแบบบอกกล่าวด้ วยใบงาน และ การสอนด้ วยครูผ้ สู อนเป็ นตัวแบบมีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์
และไม่สร้ างสรรค์
2) สัม พัน ธภาพระหว่ า งครู ผ้ ู ส อนและผู้ เ รี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
บางส่วนเห็นว่าสภาพที่เป็ นอยู่ปรากฏในลักษณะครู ผ้ สู อนอารมณ์ร้อนทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่อยากเรี ยน
จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบสัมพันธภาพแบบพญาไฟ
3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดยครู ผ้ สู อน
บางส่วนเห็นว่าสภาพที่เป็ นอยู่ปรากฏในลักษณะครูผ้ สู อนวางเงื่อนไขลงโทษด้ วยการตี หรื อให้ ไป
ทาความสะอาดที่สาธารณะ จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบการวางเงื่อนไขกากั บดูแล
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในลักษณะมีการวางเงื่อนไขดูแลผู้เรี ยน
“คุยกันทัง้ วัน เวลาเรี ยนก็เหมื อนเดิ ม คุยกัน เวลาคุยกัน ครู พูดว่า ถ้าไม่
หยุด เขาก็จะตี หรื อ ถ้าอีกอย่างคือ ให้ไปทาความสะอาดครับ ดีกว่าโดนตี แล้วเป็ นหน้าทีพ่ ลเมือง
ด้วยครับ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.2)
“ในโฮมรู ม ก็สอนสัปดาห์ ละครั้งนึง ก็...จะเก็บตังค์ ค่าห้อง แล้วก็...มัน
เป็ นประจาอยู่ แล้วครู ก็จะชี ้แนะเรื ่องงานต่างๆ ที่มี เรื ่องกิ จกรรม ครู เค้าก็สอนในวิ ชาสังคม สอน
เรื ่ อยๆ หมายถึ งว่า เขาให้ใบงานมา อย่างในลูกเสื อเขาก็สอน สอน แบ๊ บ...ให้ในหมู่อยู่กนั เป็ น
ระเบียบ แต่คณิ ตศาสตร์ ไม่ค่อยได้สอน ครูก็บอกแค่ว่าอย่าคุยกันมาก” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.2)
“สอนครับ คื อ โฮมรู ม เขาจะบอก แบ๊ บ คื อ อยู่ห้องเดี ยวกันก็ปรึ กษากัน
ได้ อย่าทะเลาะกันประมาณนี ้อ่ะครับ ให้เข้าใจกันไว้ แล้วก็มีคาบนึง จาได้ว่าเค้าเรี ยกไปพูดกัน
หน้าห้อง แบ๊ บ กลุ่มนีเ้ ป็ นยังไงบ้าง ถ้าเป็ นวิ ชาอืน่ ก็มีบ้างปะปราย ถ้ามี เรื ่อง แบบนี ้ เขาก็จะพูดให้
คิ ดอะไรอย่างนีอ้ ่ะครับ ถ้าเป็ นวิ ชาอืน่ ถ้าไม่มีเรื ่องครูก็ไม่พดู ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.3)
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“ไม่แน่ใจว่าครู สอน แต่หนูคิดว่าครู สอนเราด้วยกันพูด การบ่นจริ งๆ ก็คือ
ครู สอนนัน่ แหละ อธิ บายบอกให้นกั เรี ยนเป็ นเด็กดีอย่าทะเลาะกันค่ะ ปัจจุบนั ส่วนใหญ่ครู สอนเรา
โดย PowerPoint ครู สอนอารมณ์ ร้อนไปนิ ดนึงทาให้เด็กงงและเหมื อนทาให้เด็กยิ่ งงง และทาให้
เด็กเสี ยความรู้สึก และทาให้เด็กไม่เข้าใจ และอาจทาให้เด็กไม่อยากเรี ยนในวิ ชานัน้ นัน้ หรื อโดด
เรี ยนค่ะ” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.1)
1.6.3 ปั จจัยสภาพการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่ างสันติของ
โรงเรี ยน ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ
ผู้แทนชุมชน เห็นว่าภาพปั จจุบนั ที่โรงเรี ยนการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ
ปรากฎในลักษณะดังนี ้
1) การสอนโดยครูผ้ สู อน บางส่วนเห็นว่าสภาพที่เป็ นอยู่ปรากฏในสภาพครูผ้ สู อน
ใช้ ช่องทางสังคมออนไลน์ในการนัดหมาย สัง่ งาน ให้ การบ้ านผู้เรี ยน และ สภาพครู ผ้ สู อนบางคน
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างไม่สร้ างสรรค์ เช่น ครู สอนให้ ผ้ ูเรี ยนความเคารพให้ เกี ยรติผ้ ูอื่น แต่
ครู ผ้ ูสอนไม่เกี ยรติลูก ศิษย์ ไม่เคารพให้ เกี ยรติเพื่อนร่ วมงาน เป็ นต้ น จากมุมมองที่กล่าวมานี ้
ปรากฎข้ อค้ นพบการสอนโดยครู สอนแบบบอกกล่าวออนไลน์ และ การสอนด้ วยครู ผ้ สู อนเป็ นตัว
แบบมีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์
2) สัมพันธภาพระหว่างครู ผ้ สู อนและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น บางส่วน
เห็นว่าสภาพที่เป็ นอยู่ปรากฏในสภาพครูผ้ สู อนสภาพที่ครูผ้ สู อนใส่ใจดูแลติดตามถามไถ่มาเยี่ยม
บ้ าน สภาพครู ผ้ สู อนบางคนไม่ยุติธรรมกับผู้เรี ยนบางกลุ่ม และสภาพครู ผ้ สู อนไม่สนใจใส่ใจดูแล
ผู้เรี ยน จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบสัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร สัมพันธภาพแบบ
ลาเอียง และ สัมพันธภาพแบบทางานตามหน้ าที่
3) การวางเงื่ อ นไขก ากับ ดูแ ลผู้เ รี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น โดยครู ผ้ ูส อน
สภาพที่เป็ นอยู่ส่วนใหญ่ปรากฎในลักษณะครู ผ้ ูสอนกากับติดตามดูแลความเป็ นไปของผู้เรี ยน
อย่างเคร่ งครัดต่อเนื่อง และ บางส่วนเห็นว่าปรากฏในลักษณะครู ผ้ สู อนละเลยในการกากับดูแล
ประคับประคองคอยดูแลผู้เรี ยน จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบการวางเงื่อนไขกากับ
ดูแลผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในลักษณะมีการวางเงื่อนไขดูแลผู้เรี ยน และไม่มีการวาง
เงื่อนไขดูแลผู้เรี ยน
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“เอ่อ เหมื อนว่าครู ไม่ยุติธรรมกลุ่มนี ้กบั กลุ่มนี ้อะไรเค้าก็เอามาพูด แต่เค้าก็
ไม่ได้แสดงอะไรที่โรงเรี ยน แต่เค้ก็เอามาพูด มันก็สือ่ เหมื อนสือ่ ว่าโรงเรี ยนไม่ได้จดั อะไร” (คุณแม่
ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.3)
“เห็นเวลาทีเ่ ขาเรี ยนธรรมะ เขาก็จะเรี ยนแค่อาทิ ตย์ละคาบ เพราะว่าบางวัน
ครู ก็ไม่ได้สอน เพราะเคยถามลูกว่า เวลาเรี ยนธรรมะเรี ยนอะไรอย่างเนี ่ย ไม่รู้ ครู เขาก็ ให้อ่าน
หนังสือ แต่ธรรมะไม่ค่อยได้ แล้วก็ให้เด็กทาอะไรก็ได้ อะไรประมาณนีอ้ ่ะค่ะ ” (คุณแม่ ผูป้ กครอง
ผูเ้ รี ยน ม.3)
“เด็กโรงเรี ยนนีเ่ ขาเข้มงวดมาก พอนัน่ มาพบผูป้ กครอง มาเยีย่ มทีบ่ ้าน แล้ว
ฉันก็ถามครู บอกว่าครู เป็ นไงมัง่ หลานฉันเป็ นยังไงมัง่ บอกว่าดีนา ตอนนีแ้ กยังดีอยู่ ก็เนีย่ ยังกลัว
ครู ถ้าลงทาผิ ดอะไรไป หนูต้องโดนแน่เลยเนี ่ย ครู คนนี ้เฮี ๊ยบมากเลย อย่างงัน้ อย่างงี ้ ตัดผมก็
เหมื อนกัน ถ้าลงถึ งกาหนดไม่ ได้ตดั วันนี ้หนูโดนแน่เลย เราก็ ต้องพาไปตัด แล้วเนี ่ยก็ ต้องซื ้อ
โทรศัพท์ให้ เมื ่อก่อนต้องไปขอใช้ของอา หลานบอก ครู สงั่ งานทางเน๊ต” (คุณย่า ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน
ม.1)
“เราก็สงั เกตบ้างว่าทาหรื อไม่ทา เดีย๋ วเนีย่ บางครั้งก็ตอ้ งสังเกต อ้าว เล่นกัน
แล้วนะเนีย่ ไม่ใช่น่ะแม่ใหญ่ ดูว่าอาจารย์จะสัง่ การบ้านทางเน็ต เดีย๋ วนีเ้ ค้าสัง่ การบ้านทางเน็ตน่ะ
เราว่าบ่อยนักก็ไม่ได้ (หัวเราะ) มันก็ตามสมัยเขาเน๊าะ จริ งๆ ความจริ งก็น่าจะสัง่ มาจากโรงเรี ยน
แล้ว ที นี้ เค้าทันสมัย สัง่ ทางเน็ต ที นี้ เค้าทันสมัย เค้าสัง่ ทางเน็ต ก็ไม่ว่ากัน ” (คุณย่า ผู้ปกครอง
ผูเ้ รี ยน ม.2)
“ก็ส่วนใหญ่เดี ๋ยวนีเ้ ค้าให้ค้นหาเอง ไม่ได้มีการสอน ไม่ได้มีการแนะนา แนะ
แนว ไม่ได้มีการสอนเหมือนเมือ่ ก่อน เด็กมันบอกว่าครูไม่สอน ครูเข้ามาถึงครูก็ให้งาน ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ
แล้วคุณก็ไปค้นหาในอิ นเตอร์ เน็ตมา แล้วก็เอามาส่งรายงานครู นะ เด็กก็ไม่รู้ว่าครู ไปไหน ครู สงั่
แล้วครู ไปเลย ครู ไม่ได้อยู่ในห้อง มาอี กที ก็เจอกันพรุ่งนี ้เช้า แล้ววิ ชาต่อไปก็มาอี ก ก็คือ คื อ ก็ให้
ค้นคว้าเหมือนเดิ ม” (แพทย์ประจาตาบล)
“เรื ่องเด็ก โรงเรี ยนเค้าก็เข้มงวดเด็กดี น่ะ บ้านช่องเค้าก็มาเยี ่ยมมาอะไร มา
เยีย่ มมาไรปกติ เค้าก็ดีอ่ะ” (ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น)
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“ครู สอนเพราะจามา อ่านมา หรื อได้ยินมา แต่มนั ไม่ได้เป็ นชี วิตของครู ถ้า
เกิ ดครูสอนเรื ่องความรัก ความเคารพต่อกันและกัน แต่ครูไม่ได้ปฏิ บตั ิ ครูไม่ได้ทาทีบ่ า้ น ครูไม่ได้ทา
ต่อลูกศิ ษย์ ครูไม่ทาต่อเพือ่ นร่ วมงาน ครูไม่ได้ทาต่อสังคม มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ชีวิต” (บาทหลวง)
จากข้ อ ค้ น พบตามมุม มองของกลุ่ม ผู้ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการจัด การศึ ก ษา ได้ แ ก่
ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฎสภาพการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างสันติของโรงเรี ยน ใน 3 ส่วน ได้ แก่ 1) การสอนโดยครู ผ้ ูสอน 2) สัมพันธภาพระหว่าง
ครู ผ้ ูสอนและผู้เ รี ย นระดับมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น และ 3) การวางเงื่ อนไขกากับดูแลผู้เ รี ย นโดย
ครูผ้ สู อน ดังนี ้
1) การสอนโดยครูผ้ สู อน ปรากฎภาพที่เป็ นอยู่สว่ นใหญ่ในลักษณะการสอนแบบบอก
กล่าวออนไลน์ และ การสอนด้ วยครูผ้ สู อนเป็ นตัวแบบเชิงสร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์ ตามลาดับ
2) สัมพันธภาพระหว่างครูผ้ สู อนและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎภาพที่
เป็ น อยู่ ส่ ว นใหญ่ ใ นลัก ษณะสัม พัน ธภาพแบบกัล ยาณมิ ต ร สัม พัน ธภาพแบบล าเอี ย ง และ
สัมพันธภาพแบบทางานตามหน้ าที่ ตามลาดับ
3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดยครู ผ้ สู อน ปรากฎ
ภาพที่เป็ นอยู่ส่วนใหญ่ ในลักษณะมีการวางเงื่อนไขดูแลผู้เรี ยน และ ไม่มีการวางเงื่อนไขดูแล
ผู้เรี ยน
จะเห็นได้ ว่า ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่ า นการให้ ความหมายของสัน ติ ภาพลัก ษณะปั จ จุ บัน การประพฤติ ต นของผู้ เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบสภาพการปลูกฝังคุณลักษณะการ
อยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติของโรงเรี ยน
ใน 3 ส่วน ได้แก่ 1) การสอนโดยครูผู้สอน 2) สัมพันธภาพระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ 3) การวางเงื่อนไขกำกับดูแลผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยครูผู้สอน
มีสาระสำคัญ ดังนี้
1) การสอนโดยครู ผ้ ู ส อน เป็ น ลัก ษณะที่ ค รู ผ้ ู ส อนแสดงออกทางวาจาหรื อ การ
แสดงออกทางการปฏิบตั ิต่อผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎภาพที่เป็ นอยู่ใน 3 ลักษณะ
ประกอบด้ วย 7 แบบ คือ
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1.1) การสอนในลักษณะบอกกล่าว ปรากฎใน 3 ลักษณะ ส่วนใหญ่ปรากฎการ
สอนแบบบอกกล่าวด้ วยวาจา การสอนแบบบอกกล่าวออนไลน์ และ การบอกกล่าวด้ วยใบงาน
ตามลาดับ ดังนี ้
1.1.1) การบอกกล่า วด้ ว ยวาจา เป็ น ลัก ษณะครู ผ้ ูส อนพูด ตามเนื อ้ หาใน
หนังสือตารา ออกคาสัง่ ให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิ ห้ ามปรามไม่ให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิ และ พูดบอกอบรมโดยรวม
ทังชั
้ นเรี
้ ยน
1.1.2) การบอกกล่าวออนไลน์ เป็ นลักษณะครูผ้ สู อนพิมพ์ข้อความบอกกล่าว
นัดหมายสัง่ งานให้ การบ้ านผ่านช่องทางสังคมออนไลน์
1.1.3) การบอกกล่าวด้ วยใบงาน เป็ นลักษณะครูผ้ สู อนแจกเอกสารใบงานให้
ผู้เรี ยนอ่านใบความรู้ โดยครูไม่อธิบายและไม่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเขียนจดบันทึก
1.2) การสอนในลักษณะเป็ นตัวแบบ ปรากฏใน 2 ลักษณะไม่ต่างกัน ดังนี ้
1.2.1) การสอนแบบตัวแบบมีชีวิต เป็ นลักษณะการประพฤติตนของครูทงเชิ
ั้ ง
สร้ างสรรค์และเชิงไม่สร้ างสรรค์ เช่น ครูผ้ สู อนเล่นโทรศัพท์ขณะคุมผู้เรี ยนทางาน ครูผ้ สู อนเลิกงาน
ตรงเวลา การสอนของครู ผ้ ูสอนในชัน้ เรี ยนกับการสอนเวลาที่ผ้ ูเรี ยนไปเรี ยนพิเศษนอกเวลา การ
ติดตามดูแลเอาใจใส่ต่อผู้เรี ยน การแสดงความเป็ นมิตรและความไม่เป็ นมิตรของครูผ้ สู อน เป็ นต้ น
1.2.2) การสอนแบบเป็ น ตัว แบบที่ ค รู เ ผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ เป็ น ลัก ษณะภาพ
ข้ อความ ที่ครูผ้ สู อนโพสต์บนโลกออนไลน์ ทังเชิ
้ งสร้ างสรรค์และเชิงไม่สร้ างสรรค์
1.3) การสอนในลักษณะเชื่อมโยง ปรากฎใน 2 ลักษณะ ส่วนใหญ่ปรากฎการ
สอนแบบกระตุ้นจูงใจ รองลงมาปรากฎการสอนแบบขาดการจูงใจ ตามลาดับ ดังนี ้
1.3.1) การสอนแบบกระตุ้นจูงใจ เป็ นลักษณะครูผ้ สู อนพูดชี ้แจงวัตถุประสงค์
ต่อผู้เรี ยน อธิบายเหตุผลโดยประยุกต์เหตุการณ์ ตามจังหวะสถานการณ์ ที่กาลังเกิดขึน้ ขณะนัน้
กาหนดเป็ นคาถามให้ ผ้ ูเรี ยนวิเคราะห์พิจารณาเปรี ยบเทียบ เปิ ดใจผู้เรี ยนให้ เริ่ มกล้ าที่จะลองทา
ฝึ กหัด พูดบอกสอน เช่น ครูผ้ สู อนรายวิชาภาษาไทยให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมตัว
ละครในวรรณคดี ครูผ้ สู อนรายวิชาคณิตศาสตร์ พยายามเปิ ดใจให้ ผ้ เู รี ยนเห็นว่าไม่ยากที่จะลองทา
ลองฝึ กฝนคณิตศาสตร์ เป็ นต้ น
1.3.2) การสอนแบบขาดการจูงใจ ครูผ้ สู อนขาดการพูดเชื่อมโยงสถานการณ์
กับบทเรี ยน ขาดการใช้ คาถามปลายเปิ ดชักชวนเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
2) สัม พัน ธภาพระหว่า งครู ผ้ ูส อนและผู้เ รี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น เป็ น
ลักษณะปฏิสมั พันธ์การได้ พบหน้ า พูดคุยสนทนา รับฟั ง ซักถามความเป็ นไปในแต่ละฝ่ าย การใช้
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เวลาในการทากิจกรรมร่วมกันระหว่างครูผ้ สู อนและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎภาพที่
เป็ นอยู่ใน 2 ส่วน ประกอบด้ วย 6 ลักษณะ ส่วนใหญ่ปรากฎในลักษณะสัมพันธภาพแบบทางาน
ตามหน้ า ที่ สัม พัน ธภาพแบบกัลยาณมิต รสัม พัน ธภาพแบบอริ สัม พัน ธภาพแบบปิ ด ประตูใจ
สัมพันธภาพแบบลาเอียง และ สัมพันธภาพแบบพญาไฟ ตามลาดับ ดังนี ้
2.1) สัมพันธภาพเชิงบวก ปรากฎในลักษณะสัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร เป็ น
ลักษณะครูผ้ สู อนพยายามเปิ ดใจผู้เรี ยน พยายามเป็ นฝ่ ายผูกไมตรี กบั ผู้เรี ยน ให้ ความใส่ใจทักทาย
จูงใจ ให้ กาลังใจ และดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยนสม่าเสมอ
2.2) สัมพันธภาพเชิงลบ ปรากฎใน 5 ลักษณะ ได้ แก่
2.2.1) สัมพันธภาพแบบตามหน้ าที่ เป็ นลักษณะครูผ้ สู อนเข้ ามาทาการสอน แต่
ไม่สนใจผู้เรี ยน ไม่ใส่ใจความถนัดความสามารถของผู้เรี ยนแต่ละคน
2.2.2) สัมพันธภาพแบบอริ เป็ นลักษณะครูผ้ สู อนมองผู้เรี ยนด้ วยสายตาที่ ไม่
เป็ นมิตร
2.2.3) สัมพัน ธภาพแบบปิ ดประตูใ จ เป็ น ลักษณะครู ผ้ ูสอนและผู้เ รี ย นไม่
พยายามทาความเข้ าใจกัน ไม่พยายามเปิ ดใจพูดคุยกัน ครูผ้ สู อนไม่ถามผู้เรี ยน และ ผู้เรี ยนไม่กล้ า
ซักถามครูผ้ สู อน
2.2.4) สัมพันธภาพแบบลาเอียง เป็ นลักษณะครู ผ้ ูสอนที่ไม่ให้ ความเสมอ
ภาคในการดูแลผู้เรี ยน เช่น ครู ผ้ สู อนให้ ความใส่ใจพูดจาดีกบั ผู้เรี ยนที่มีผลคะแนนดี ผู้เรี ยนที่เชื่อ
ฟั งและปฏิบตั ิตามแนวทางวิธีการที่ครูผ้ สู อนบอก แต่จะแสดงความไม่พอใจ หรื อมองด้ วยสายตา
ไม่เป็ นมิตร หรื อไม่ใส่ใจกับผู้เรี ยนที่มีผลคะแนนไม่ดี ผู้เรี ยนที่แสดงความคิดเห็นวิธีการที่แตกต่าง
ไปจากที่ครูผ้ สู อนบอก เป็ นต้ น
2.2.5) สัมพันธภาพแบบพญาไฟ เป็ นลักษณะครู ผ้ ูสอนที่อารมณ์ ร้อนวู่วาม
ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ ไม่อยากเรี ยน
3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยครู ผ้ ูสอน เป็ น
ลักษณะการวางข้ อตกลงระหว่างครู ผ้ ูสอนและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎภาพที่
เป็ นอยู่สว่ นใหญ่ใน 2 ลักษณะ ส่วนใหญ่ปรากฎในลักษณะไม่มีการวางเงื่อนไขดูแลผู้เรี ยน และ มี
การวางเงื่อนไขดูแลผู้เรี ยน ตามลาดับ
3.1) ไม่ มี ก ารวางเงื่ อ นไขก ากับ ดูแ ลผู้เ รี ย น เป็ น ลัก ษณะครู ผ้ ูส อน ไม่ ก ากับ
ระเบียบวินยั เด็กในขณะสอน ไม่เน้ นย ้าการปฏิบตั ิ ไม่กากับติดตามดูแลช่วยเหลือการประพฤติตน
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ของผู้เรี ยน ไม่ประสานข้ อมูลความประพฤติของผู้เรี ยนจากครู ด้วยกัน ไม่มีเงื่อนไขมาตรการการ
กากับติดตามผู้เรี ยน และไม่ได้ พาผู้เรี ยนลงมือปฏิบตั ิจริง
3.2) มีการวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยน เป็ นลักษณะครู ผ้ สู อนอธิบายเงื่อนไขให้
ผู้เรี ยนฟั ง มอบหมายงาน ดูแลให้ ผ้ เู รี ยนลองฝึ กปฏิบตั ิตามด้ วยตนเอง และกากับติดตามประสาน
ความร่วมมือข้ อมูลความประพฤติของผู้เรี ยนจากทังครู
้ ด้วยกันเองและผู้ปกครอง
1.7 ปั จ จั ย สภาพการวั ด และประเมิ น ผลคุ ณ ลั ก ษณะผู้ เ รี ย นระดั บ มัธ ยมศึก ษา
ตอนต้ นของโรงเรียน
จากสัมภาษณ์ มุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น เพื่อค้ นหาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบปั จจัยสภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นของโรงเรี ยน ดังต่อไปนี ้
17.1 ปั จจัยสภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นของโรงเรี ยน ตามมุมมองของกลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา
ศึกษานิ เทศก์ ผู้บริ ห ารสถานศึก ษา และครู ผ้ ูสอน ส่วนใหญ่ เห็ น ว่า สภาพที่ เป็ น อยู่ปรากฎใน
ลักษณะครู ผ้ ูสอนและครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ ครู ผ้ ูสอนใช้ การสังเกตความประพฤติผ้ ูเรี ยน พูดคุย
และ ซักถามผู้เรี ยน และใช้ แบบประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนตามแนวการให้ คะแนนแบบรู บริ คส์
(rubrics) ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาปฏิ บัติ มิ ติ เช่ น แบบประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แบบประเมิน
พฤติก รรมเด็ก (SDQ) เป็ น ต้ น และ ครู ผ้ ูสอนบางส่วนสร้ างแบบประเมินขึน้ ใช้ ในการประเมิน
ระหว่างภาคเรี ยน เช่น แบบจดบันทึกความประพฤติผ้ เู รี ยนท้ ายใบเรี ยกชื่อ แบบบันทึกการนาส่ง
งานของผู้เรี ยน แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรี ยน (Portfolio) การนาส่งงานของผู้เรี ยน เป็ นต้ น ในทุกวัน
ครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ ประเมินการมาโรงเรี ยนและการแต่งกาย และประสานผู้ปกครองเกี่ยวกับ
ลักษณะผู้เรี ยนขณะอยู่ที่บ้าน ทุก ครัง้ ที่เข้ าสอนครู ผ้ ูสอนส่วนใหญ่ทาการสังเกตความประพฤติ
ผู้เ รี ย น การเข้ า เรี ย น การส่ง งาน และความประพฤติ ข องผู้เ รี ย นต่ อ ผู้อื่ น และท าบัน ทึก ความ
ประพฤติของผู้เรี ยนลงสมุดบันทึก ทุกครัง้ ที่มีการเข้ าสอนครู ผ้ ูสอนบางส่วนทาการสังเกตความ
ประพฤติผ้ เู รี ยน การเข้ าเรี ยน การส่งงาน และความประพฤติของผู้เรี ยนต่อผู้อื่น และทาการบันทึก
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ความประพฤติผ้ ูเรี ยนเป็ นภาพจา ทุกครัง้ ที่มีการเข้ าสอนครู ผ้ ูสอนทาการสังเกตความประพฤติ
ผู้เรี ยน การเข้ าเรี ยน การส่งงาน และความประพฤติของผู้เรี ยนต่อผู้อื่นบ้ างบางครัง้ ครู ผ้ ูสอนไม่
สามารถสัง เกตผู้เรี ยนทุกคนได้ อย่างลึกซึง้ เพราะต้ องรั บผิดชอบดูแลสอนผู้เรี ยนจานวนมาก
ห้ อ งเรี ย นๆ ละ 40-45 คน หลายห้ อ งเรี ย น ครู ผ้ ูส อนทุก คนลงคะแนนแบบวัด และประเมิน ผล
คุณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ข องผู้เ รี ย นอย่ า งน้ อ ยภาคเรี ย นละครั ง้ โรงเรี ย นเน้ น การวัด และ
ประเมินผลทางวิชาการเป็ นฐานตัดสินการเลื่อนชั น้ เรี ยน เปิ ดให้ ผ้ ูเรี ยนสอบซ่อมทังภาควิ
้
ชาการ
และภาคความประพฤติ เช่น การมอบหมายให้ ทางานรายงานชดเชย เป็ นต้ น ดังนัน้ ครูผ้ สู อนและ
ครูที่ปรึกษาประจาชันประเมิ
้
นให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทกุ คุณลักษณะเพื่อ
ผู้เรี ยนได้ เลื่อนไปเรี ยนชันถั
้ ดไป แม้ ว่า คุณลักษณะผู้เรี ยนของที่ปรากฏจริ งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
บันทึกในรายงานผลการประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยน
“สิ้ นเทอมที ประเมิ นที ไล่มาอย่างนัน้ มันไม่ได้อะไรไง ถูกมัย๊ กระบวนการจัดก็
ไม่ได้แล้ว กระบวนการประเมิ นก็ไม่ได้ มันเลยไม่เข้มแข็งไง” (ศึกษาธิ การจังหวัด)
“เกรดหรู เวลาเรี ยนร้อย นีค่ ือครู ไง แล้วเรื ่องช่องประเมิ นพฤติ กรรมเธอก็เต็มหมด
ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน แต่ในโรงเรี ยนนักเรี ยนตีกนั ให้หรึ้ มหมด ครูเป็ นคนประเมิ น ข้อเท็จจริ งบางคน
ไม่รู้หรอก นึกไม่ออกว่าไอ้เนีย่ มันเป็ นยังไงทุกคนผ่านหมด”(รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิ ชาการ)
“เขาก็วดั ตามเกณฑ์ แต่สภาพความเป็ นจริ งจะใช่หรื อไม่ใช่ นัน้ ตอบไม่ได้จริ ง เขา
บังคับให้ส่งก็ขีดขีดขีด เพือ่ ตอบให้เสร็ จทันเวลา แต่ถามว่าเด็กจะมีตรงนีไ้ หมอ่ะ ไม่รู้ ไม่มีใครได้ไป
ติ ดตามตรงนัน้ ว่า เด็กบรรลุวตั ถุประสงค์ข้อนีจ้ ริ งไหม คุณลักษณะ 8 ประการอะไรเนีย่ ขี ดให้ผ่าน
เขาอยู่อย่างพอเพี ยงเนี ่ย เขาดูหรื อเปล่าว่า สมุดการบ้านเป็ นยังไง ใช้โทรศัพท์ เดื อนละกี่บาท
เสื ้อผ้าอะไรอย่างนี ้ เขาก็ขีดเคารพศาสนา พระมหากษัตริ ย์ อะไรอย่างนี ้ เขาก็ขีดมา มี มี ” (รอง
ผู้อ านวยการส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา รั ก ษาการในต าแหน่ ง ผู้อ านวยการ
สานักงานเขตฯ)
“เออ คะแนนคุณลักษณะนะคะ ไม่ ไม่ ไม่ตรง ปลายปากกา ปลายปากกา บาง
คนก็ไม่จริ ง เพราะว่าเหมื อนตัง้ สมมุติตงั้ เกณฑ์ มา อาจจะนะ ตัง้ มาสมมติ เกรด 4 ก็จะต้องเต็ม
แต่บางที 4 บางอันเขาก็ไม่ถึงไง ทาบ่อยแค่ไหน ปี เทอมละ 1 ครั้ง ก็คือจะเป็ นในส่วนนัน้ ก็คือจะ
เป็ นในส่วน ก็คือสิ้ น สิ้ น สิ้ น เทอม ไงคะ” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาภาษาต่างประเทศ)
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“ส่วนใหญ่เขาก็จะมองพฤติ กรรมในห้องเรี ยนฮ่ะ ก็คือทุกครั้งทีม่ ี การสอน ทุกครั้ง
ที่มีการส่งงาน เพราะว่าเราก็สามารถประเมิ นได้ว่าเด็กคนนีเ้ ขามี พฤติ กรรมที่มีการพัฒนาขึ้นไหม
ถ้าพฤติ กรรมของเด็ กในขณะนัน้ เค้าไม่ ดี เราเรี ยกเขาตักเตื อนหรื อเราเรี ยกเขาคุยได้อ่ะค่ะ แต่
ร่ องรอยหลักฐานครู ก็อาจจะโน๊ตไว้ ครู จะมี ใบเรี ยกชื ่ออยู่แล้วค่ะ แล้วก็จะเอามาเป็ นตัวชี ้วดั โดย
หลังจากที่สอบแล้วอ่ะฮ่ะ คื อสะสมไปเรื ่ อยๆ ค่ะ พอสุดท้ายเวลาตัดเกรดอ่ะค่ะ เค้าก็ จะมี การ
ประเมิ นอันนี”้ (ครูผสู้ อนรายวิ ชาภาษาไทย)
จากข้ อค้ นพบภาพปั จจุบนั การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน ตามมุมมองของ
กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ การสถานศึกษา และ
ครูผ้ สู อน ดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฎสภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนของโรงเรี ยน ใน
ลั ก ษ ณ ะ มี แ บ บ วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห้ ค ะ แ น น แ บ บ รู บ ริ ค ส์ ( rubrics) ต า ม รู ป แ บ บ
กระทรวงศึกษาธิการ มีแบบวัดและประเมินผลให้ คะแนนแบบรู บริ คส์ (rubrics) ตามรู ปแบบครู
สร้ างขึ ้นเอง บางครัง้ ไม่มีการสังเกตความประพฤติผ้ เู รี ยนแบบภาพจา (ไม่มีการจดบันทึกข้ อมูลที่
เก็บ) มีการสังเกตความประพฤติผ้ ูเรี ยนแบบภาพจา (ไม่มีการจดบันทึกข้ อมูลที่เก็บ) มีการทา
รายงานการประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนภาคเรี ยนละ 1 ครัง้ มีการตัดสินให้ ผ้ ูเรี ยนทุกคนผ่าน
คุณลักษณะเพื่อการเลื่อนไปเรี ยนระดับชัน้ ถัดไปโดยครู ผ้ ูสอนและครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ มีการ
รายงานผลการประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนไม่ตรงกับลักษณะความประพฤติผ้ ูเรี ยนที่ปรากฏจริ ง
ทุกครัง้ มีการสังเกตความประพฤติผ้ เู รี ยนแบบภาพจา (ไม่มีการจัดบันทึกข้ อมูลที่เก็บ) ทุกวันมีการ
สัง เกตความประพฤติผ้ ูเรี ย นแบบภาพจา (ไม่มีการจัดบัน ทึกข้ อมูลที่ เก็บ) มี การสัง เกตความ
ประพฤติผ้ เู รี ยนและจดบันทึกข้ อมูลที่เก็บ และไม่มีการสังเกตความประพฤติผ้ เู รี ยน ตามลาดับ
1.7.2 ปั จจัยสภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นของโรงเรี ย น ตามมุ มมองของตามมุ มมองของกลุ่ มผู้ เ รี ย นระดับมัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้ น
มุมมองของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพที่เป็ นอยู่
ปรากฎในลักษณะครู ผ้ ูสอนสร้ างแบบประเมินผู้เรี ยนตามแบบลงระดับคะแนน ห้ า สี่ สาม สอง
หนึ่ง และ บันทึกข้ อมูลผู้เรี ยนไว้ ในสมุด และ ทุกครัง้ ที่ครู ผ้ ูสอนและครู ที่ ปรึ กษาประจาชัน้ มีคาบ
สอนจะทาการวัดและการประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบ
ภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนในลักษณะมีแบบวัดและประเมินผลให้ คะแนนแบบ
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รู บริ คส์ (rubrics) ตามรู ปแบบที่ครู สร้ างขึน้ เอง และ มีการสังเกตความประพฤติผ้ ู เรี ยนและจด
บันทึกข้ อมูลที่เก็บ
“การประเมิ นดูกิจกรรมภายในห้อง ใช้ความคิ ดของครู เขา อาจจะเป็ นเพราะ
ที่เขาได้สงั เกตเด็ก สังเกตพฤติ กรรมเด็กๆ เขี ยนบันทึกข้อมูลว่ามี การเปลี ่ยนแปลงอะไรบ้างไหม”
(กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.3)
“ทุก วัน นี ้ครู ประเมิ นเราโดยการทาแบบทดสอบซึ่ ง มันเป็ นอะไรที่เครี ยดมาก”
(กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.1)
1.7.3 ปั จจัยสภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นของโรงเรี ยน ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่
ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพที่เป็ นอยู่ปรากฎในลักษณะครู ผ้ ู สอนประเมิน
คุ ณ ลัก ษณะผู้ เรี ย นไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ลัก ษณะที่ ผ้ ู เรี ย นเป็ น อยู่ จ ริ ง รายงานผลการประเมิ น
คุณลักษณะผู้เรี ยนไม่ตรงกับลักษณะความประพฤติผ้ เู รี ยนที่ปรากฏจริง และ ทุกครัง้ ที่เข้ าสอนครูที่
ปรึกษาประจาชันสั
้ งเกต พูดคุย และซักถามผู้เรี ยน โดยไม่ได้ บนั ทึกข้ อมูลความประพฤติ และไม่ได้
ทาวัดและประเมินจริ งตามสภาพที่เกิดขึน้ แต่ครู ผ้ ูสอนทาการบันทึกลงคะแนน โรงเรี ยนเปิ ดให้
ผู้เรี ยนได้ สอบซ่อมความประพฤติ เช่น การซือ้ ของไปให้ ครู เป็ นต้ น ครู ผ้ ูสอนและครู ที่ปรึ กษา
ประจาชัน้ ประเมินให้ ผ้ ูเรี ยนทุกคนผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคุณลักษณะ เพื่อผู้เรี ยนได้
เลื่ อ นไปเรี ย นชัน้ ถัด ไปจากมุม มองที่ กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อ ค้ น พบภาพการวัด และประเมิน ผล
คุณลักษณะผู้เรี ยนในลักษณะทุกครัง้ มีการสังเกตความประพฤติผ้ เู รี ยนแบบภาพจา (ไม่มีการจัด
บัน ทึก ข้ อมูลที่เก็ บ) และบางครั ง้ มีการจัดบันทึกข้ อมูลที่เก็บ มี การตัดสินให้ ผ้ ู เรี ยนทุกคนผ่าน
คุณลักษณะเพื่อการเลื่อนไปเรี ยนระดับชันถั
้ ดไปโดยครูผ้ สู อนและครูที่ปรึกษาประจาชัน้
“น่าจะไม่ร้อยเปอร์ เซ็นต์ เพราะว่า เด็กในวัยเนีย๊ ะ เด็ก มอ 1 อาจจะไม่เป็ นไร แต่
มอ 2 มอ 3 เค้ามี การเสแสร้ งแหละ เค้ารู้ จักปั้นสติ เก็ บสะกดกลัน้ อารมณ์ เพราะถ้าโมโหอาจ
แสดงว่าโมโหไป อาจจะทาให้มีความรู้สึกว่า เราอาจจะได้คะแนนน้อยลงหรื ออะไรยังเงีย๊ ะ” (คุณ
แม่ ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.3)
“ครู เค้าก็ประเมิ นดี ดิ ได้ยินแล้วว่า เด็กเยอะ ได้แต่ปริ มาณ แต่ว่าคุณภาพส่วน
ใหญ่จะไม่ค่อยได้ดี” (แพทย์ประจาตาบล)
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จากข้ อค้ นพบภาพปั จจุบนั การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน ตามมุมมองของ
กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ดังกล่าวข้ างต้ น
ปรากฎสภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนของโรงเรี ยน ในลักษณะมีการรายงานผล
การประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนไม่ตรงกับลักษณะความประพฤติผ้ เู รี ยนที่ปรากฏจริ ง มีการสังเกต
ความประพฤติผ้ ูเรี ยนแบบภาพจา (ไม่มีการจดบันทึกข้ อมูลที่เก็บ) มีการสังเกตความประพฤติ
ผู้เ รี ย นและจดบัน ทึก ข้ อ มูล ที่ เก็ บ ไม่ มี ก ารสัง เกตความประพฤติ ผ้ ูเรี ย น มี ก ารท ารายงานการ
ประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน และ มีการตัดสินให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนผ่านคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนไป
เรี ยนระดับชันถั
้ ดไปโดยครูผ้ สู อนและครูที่ปรึกษาประจาชัน้ ตามลาดับ
จะเห็นได้ ว่า ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่ า นการให้ ความหมายของสัน ติ ภาพลัก ษณะปั จ จุ บัน การประพฤติ ต นของผู้ เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จ
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบสภาพการวัดและประเมินผล
คุณ ลัก ษณะผู้เ รี ย นของโรงเรี ย น ใน 3 ส่ ว น ประกอบด้ ว ย ลัก ษณะ ส่ ว นใหญ่ มี แ บบวัด และ
ประเมินผลให้ คะแนนแบบรูบริคส์ (rubrics) บางครัง้ ไม่มีการสังเกตความประพฤติผ้ เู รี ยนแบบภาพ
จา (ไม่มีการจดบันทึกข้ อมูลที่เก็บ) มีการสังเกตความประพฤติผ้ ูเรี ยนแบบภาพจา (ไม่มีการจด
บันทึกข้ อมูลที่เก็บ) มีการทารายงานการประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนภาคเรี ยนละ 1 ครัง้ มีการ
ตัดสินให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนผ่านคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนไปเรี ยนระดับชันถั
้ ดไปโดยครู ผ้ สู อนและครู ที่
ปรึกษาประจาชัน้ มีการตัดสินให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนผ่านคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนไปเรี ยนระดับชันถั
้ ดไป
โดยโรงเรี ยน มีการรายงานผลการประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนไม่ตรงกับลักษณะความประพฤติ
ผู้เรี ยนที่ปรากฏจริ ง ทุกครัง้ มีการสังเกตความประพฤติผ้ ูเรี ยนและจดบันทึกข้ อมูล ทุกวันมีการ
สังเกตความประพฤติผ้ เู รี ยนแบบภาพจา (ไม่มีการจัดบันทึกข้ อมูลที่เก็บ) และไม่มีการสังเกตความ
ประพฤติผ้ เู รี ยน ตามลาดับ มีสาระสาคัญ ดังนี ้
1) เครื่ อ งมื อ วัด และประเมิ น ผลคุ ณ ลัก ษณะผู้ เ รี ย น ปรากฏภาพที่ เ ป็ น อยู่ ใ น 2
ลักษณะ คือ
1.1) การสังเกตความประพฤติของผู้เรี ยน ปรากฎใน ลักษณะ ได้ แก่
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1.1.1) มีการสังเกตความประพฤติผ้ ูเรี ยนแบบภาพจา (ไม่มีการจดบันทึก
ข้ อมูลที่เก็บ) ทารายงานคุณลักษณะผู้เรี ยนให้ คะแนนแบบรูบริคส์ (rubrics) ภาคเรี ยนละ 1 ครัง้
1.1.2) มี ก ารสัง เกตความประพฤติ ผ้ ู เ รี ย นและจดบัน ทึ ก ข้ อ มูล ที่ เ ก็ บ ท า
รายงานคุณลักษณะผู้เรี ยนให้ คะแนนแบบรูบริคส์ (rubrics) ภาคเรี ยนละ 1 ครัง้
1.2) แบบวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยน เป็ นลักษณะการใช้ เอกสารแบบวัด
และประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยน ตามแนวทางการให้ คะแนนแบบรู บริ คส์ (rubrics) ปรากฎภาพที่
เป็ นอยู่ใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
1.2.1) แบบวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนโดยครูผ้ สู อนเป็ นผู้สร้ างขึ ้นมา
เอง สาหรับประเมินภาระงานที่ครูผ้ สู อนมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิ เช่น แฟ้มสะสมงานของผู้เรี ยน
(Portfolio) การส่งงาน และ การเข้ าเรี ยนของผู้เรี ยน
1.2.2) แ บ บ วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ผู้ เ รี ย น ต า ม แ บ บ ที่
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้ นสังกัดกาหนดให้ สถานศึกษาปฏิบตั ิ
2) ความถี่ในการวัดและการประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน ปรากฏภาพที่เป็ นอยู่
ใน 3 ลักษณะ ได้ แก่
2.1) ความถี่ในการวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนโดยครู ผ้ ูสอน ปรากฏ
ใน 3 ลักษณะ
2.1.1) ทุกครัง้ ในคาบที่เข้ าสอน เป็ นลักษณะครู ผ้ ูสอนพูดคุยสนทนากับ
ผู้เรี ยน และประเมินความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้เรี ยนอย่างสม่าเสมอ เช่น การมา
เรี ยน ความประพฤติขณะอยู่ในคาบเรี ยน การส่งงาน ความชอบความถนัดของผู้เรี ยนแต่ละคน
การปฏิบตั ิตนต่อเพื่อนและครู เป็ นต้ น และบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนทุกครัง้ อย่าง
สม่าเสมอ
2.1.2) บางครั ง้ ที่ เ ข้ า สอน เป็ น ลัก ษณะครู ผ้ ูส อนสัง เกตและประเมิ น
คุณลักษณะผู้เรี ยนและบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนบ้ างบางคาบ
2.1.3) ไม่ มี ก ารปฏิ บั ติ เป็ นลั ก ษณะครู ผ้ ู สอนไม่ สั ง เกตไม่ ป ระเมิ น
คุณลักษณะผู้เรี ยน
2.2) ความถี่ในการวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนโดยครูที่ปรึกษาประจา
ชัน้ ปรากฏในลักษณะครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ กากับและประเมินทุกวัน เป็ นลักษณะครู ที่ปรึ กษา
ประจาชัน้ กากับการปฏิบตั ิหน้ าที่การมาโรงเรี ยนของผู้เรี ยน ประเมินความประพฤติของผู้เรี ยน
คอยกากับดูแลประสานงานกับผู้ปกครอง และบันทึกผลการมาเรี ยนโรงเรี ยนของผู้เรี ยนทุกครัง้
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อย่างสม่าเสมอ โดยครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ บันทึกและประเมินคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ ของ
ผู้เรี ยน ภาคเรี ยนละ 1 ครัง้
3) ระบบการตัดสินผลการวัดและการประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน ปรากฏภาพ
ปั จจุบนั ใน 3 ลักษณะ ได้ แก่
3.1) โรงเรี ยนจัดให้ ผ้ เู รี ยนเลื่อนไปเรี ยนชันถั
้ ดไปในปี การศึกษาใหม่ทนั ที โดย
เปิ ดให้ ผ้ เู รี ยนสามารถทาการสอบซ่อมทังภาควิ
้
ชาการและภาคความประพฤติควบคู่กบั การทาการ
เรี ยนในชันถั
้ ดไป
3.2) ครู ผ้ ู สอนและครู ที่ ป รึ ก ษาประจ าชั น้ ประเมิ น ให้ ผ้ ู เรี ย นทุ ก คนผ่ า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทกุ คุณลักษณะ เพื่อผู้เรี ยนได้ เลื่อนไปเรี ยนชันถั
้ ดไป
3.3) คุณลัก ษณะผู้เรี ยนของที่ ปรากฏจริ ง ไม่เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ บันทึกใน
รายงานผลการประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ จัดลาดับสาเหตุแห่ งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม โดยใช้ เทคนิคการ
วิเคราะห์ ต้นไม้ แห่ งความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA) ตามมมุมมองของ
คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น (Needs Assessment Committee: NAC)
ในตอนนี ้ ผู้วิจัยนาข้ อค้ นพบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์
ตามที่ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์เนื ้อหาด้ วยกระบวนทัศน์เชิงคุณภาพในตอนที่ 1
ของบทที่ 6 มาท าการแปลงไปสู่ข้อมูลเชิง ปริ มาณ โดยผู้วิจัยน าข้ อมูลเชิง คุณภาพร่ างงลงใน
แผนภาพต้ นไม้ แห่งความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA) และ จัดทาแบบประเมินสาเหตุแห่ง
ปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันนาไปสูค่ วามไม่สงบในการอยู่ร่วม
ในสังคม จากนัน้ ผู้วิจยั นาข้ อค้ นพบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ดังกล่าวในตอนที่ 1 ของบทที่ 6 ข้ อ
ค้ นพบการให้ ความหมายของสันติ ข้ อค้ นพบภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่
จาเป็ นขอผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์
ดังกล่าวไว้ ในบทที่ 5 แผนภาพต้ นไม้ แห่งความล้ มเหลว และ แบบประเมินสาเหตุแห่งปั ญหาการ
ประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันนาไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม
นาเสนอต่อคณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น (Needs Assessment Committee: NAC)
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จานวน 10 คน ประกอบด้ วย 1) กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 2
คน ผู้แทนครู ผ้ สู อน จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน และ 2) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจาก
การจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้แทนผู้ปกครอง จานวน 2 คน และ ผู้แทนชุมชน จานวน 3 คน เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์และค้ นหาสาหตุแ ห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อัน
นาไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม บนแผนภาพต้ นไม้ แห่งความล้ มเหลว โดยประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA) ปรากฏข้ อค้ นพบปั จจัย
สาเหตุส าคัญ จาแนกเป็ น 2 ชุด ใหญ่ คื อ ชุด ปั จ จัย สาเหตุภ ายในบุค คล และชุด ปั จ จัย สาเหตุ
ภายนอก ตามปั จจัยสาเหตุหลัก 7 สาเหตุ จาแนกเป็ นปั จจัยสาเหตุย่อยที่ผ่านการวิเคราะห์ชุด
ปั จจัยที่น้อยที่สดุ พบว่ามี 24 ชุด ดังแสดงในภาพประกอบ 5 แผนภาพต้ นไม้ แห่งความล้ มเหลว
(Fault Tree Analysis: FTA) ปั จจัยสาหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นอันนาไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม ภาพประกอบ 6 แผนภาพฯ ปั จจัยสาเหตุ
ภายในบุคคล ภาพประกอบ 7 แผนภาพฯ ปั จจัยสภาพการณ์ครอบครัว ภาพประกอบ 8 แผนภาพฯ
ปั จจัย สถานการณ์ แห่ ง ยุคสมัย ภาพประกอบ 9 แผนภาพฯ ปั จจัยสภาพการจัดหลักสูตรและ
กิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน และ ภาพประกอบ 10 แผน
ภาพฯ ปั จจัย สภาพการปลูก ฝั ง คุณลักษณะการอยู่ร่วมในสัง คมอย่างสัน ติของโรงเรี ยน และ
ภาพประกอบ 11 แผนภาพฯ ปั จ จัย สภาพการวัด และประเมิ น ผลคุณ ลัก ษณะผู้เ รี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน
สัญลักษณ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA)
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2558: 316-317) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. สัญลักษณ์ของเหตุการณ์เบื ้องต้ น (primary event symbols) มีดงั นี ้
ก. เหตุก ารณ์ พื น้ ฐาน (basic event) แสดงด้ ว ยสัญ ลัก ษณ์ รู ป วงกลม (circle:
) แทนเหตุการณ์พื ้นฐานอยู่ลา่ งสุดของแผนภาพไม่สามารถวิเคราะห์หาเหตุการณ์อื่นมาอธิบาย
เหตุการณ์ที่ตามมาได้ อีกแล้ ว
ข.เหตุการณ์ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ อีก (undeveloped event) แสดงด้ วย
สัญญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน (rhombus: ) เป็ นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหาสาเหตุย่อย
ต่อไปได้ อีกแล้ ว
2. สัญลักษณ์ของเหตุการณ์คนั่ กลาง (intermediate event symbols) เป็ นสัญลักษณ์
ที่ แ ทนเหตุก ารณ์ ซึ่ง อาจเป็ น สาเหตุน าเข้ า หรื อ เหตุการณ์ ผ ลผลิ ต แสดงด้ วยรู ป สี่เ หลื่ ยมผื น ผ้ า
(rectangle: )
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(oval:

3. สัญลักษณ์เหตุการณ์เงื่อนไข (conditioning event) แสดงด้ วยสัญลักษณ์รูปวงรี
) บอกถึงเหตุการณ์ที่เป็ นเงื่อนไขเฉาพะหรื อข้ อจากัด
4. สัญลักษณ์ของประตูเชิงตรรกะ คือ

-ประตู เ ชิ ง ตรรกะ “หรื อ ” OR gate หรื อ INCLUSIVE gate:
เป็ น ประตูที่
แสดงว่าเหตุการณ์ผลผลัพธ์จะเกิดจากแหตุการณ์นาเข้ าอย่างน้ อยที่สดุ 1 เหตุการณ์
5. สัญลักษณ์การโยกย้ าย มี 2 แบบ ได้ แก่
ก. สัญลักษณ์การโยกเข้ า (TRANSFER IN:
) แสดงว่าเหตุการณ์ในภาพจะ
มีการโยกย้ ายไปแสดงในหน้ าอื่นๆ หรื อในส่วนอื่นๆ ของหน้ านัน้ เนื่องจากมีเหตุการณ์นาเข้ าหลาย
เหตุการณ์ พื ้นที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะแสดงเหตุการณ์นนร่
ั ้ วมกับเหตุการณ์อื่นๆ ในแผนภาพได้
ข. สัญลักษณ์การโยกย้ ายออก (TRANSFER OUT:
) แสดงให้ เห็นว่า
เป็ นเหตุการณ์ที่ถกู ย้ ายออกมาจากแผนภาพในหน้ าก่อนนันหรื
้ อในส่วนบนของหน้ านัน้ โดยยังคง
เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนภาพดังกล่าว
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ภาพประกอบ 5 แผนภาพต้ นไม้ แห่ ง ความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA)
ปั จ จั ย ส า ห ตุ แ ห่ ง ปั ญ ห า ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ต น ข อ ง ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น
อันนาไปสูค่ วามไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม
หมายเหตุ

A ปัจจัยสาเหตุภายในบุคคล
B1 ปัจจัยสภาพการณ์ครอบครัว
B2 ปัจจัยสถานการณ์แห่งยุคสมัย
B3 ปัจจัยสภาพการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรของโรงเรียน
B4 ปัจจัยสภาพการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติของโรงเรียน
B5 ปัจจัยสภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียน
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ภาพประกอบ 6 แผนภาพต้ นไม้ แห่ ง ความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA)
ชุดปั จจัยสาเหตุภายในบุคคล
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ภาพประกอบ 7 แผนภาพต้ นไม้ แห่ ง ความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA)
ปั จจัยสภาพการณ์ครอบครัว
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ภาพประกอบ 8 แผนภาพต้ นไม้ แห่ ง ความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA)
ปั จจัยสถานการณ์แห่งยุคสมัย
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ภาพประกอบ 9 แผนภาพต้ นไม้ แห่ ง ความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA)
ปั จ จั ย ส ภ า พ ก า ร จั ด ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก สู ต ร สั น ติ ศึ ก ษ า
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน
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ภาพประกอบ 10 แผนภาพต้ นไม้ แห่ ง ความล้ ม เหลว (Fault Tree Analysis: FTA)
ปั จจัยสภาพการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติของโรงเรี ยน
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ภาพประกอบ 11 แผนภาพต้ นไม้ แห่ ง ความล้ ม เหลว (Fault Tree Analysis: FTA)
ปั จจัยสภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน

247
ผลการวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นชุดปั จจัยสาเหตุและสาเหตุหลักแห่งปั ญหาการประพฤติ
ตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสูค่ วามไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม ดังแสดงใน
ตาราง 4 พบว่า ชุดปั จจัยสาเหตุที่มีโอกาสเกิดมากที่สดุ คือ ชุดปั จจัยสาเหตุภายนอกมีโอกาสเกิด
ร้ อยละ 88.07 ส่วนชุดปั จจัยสาเหตุภายในบุคคลมีโอกาสเกิดร้ อยละ 11.93
โดยชุดปั จจัยสาเหตุภายนอก พบสาเหตุหลัก 5 สาเหตุ คือ สภาพการณ์ครอบครัว
สถานการณ์ แห่งยุคสมัย สภาพการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรของโรงเรี ยน สภาพการ
ปลูก ฝั ง คุณ ลัก ษณะการอยู่ร่ ว มกัน ในสัง คมอย่ า งสัน ติ ข องโรงเรี ย น และ สภาพการวัด และ
ประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน สาเหตุหลักจาแนกเป็ นสาเหตุย่อยที่ผ่านการวิเคราะห์ชุดปั จจัย
สาเหตุที่ น้ อ ยที่ สุด พบว่ า มี 19 ชุด ดัง แสดงในตาราง 5 โดยภายใต้ ส าเหตุห ลัก สภาพการณ์
ครอบครัวมีชุดสาเหตุย่อย 4 สาเหตุ คือ สภาพการอยู่อาศัยในครอบครัว สัมพั นธภาพระหว่าง
ผู้ปกครองและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น การสอนโดยผู้ปกครอง การวางเงื่อนไขกากับดูแล
ผู้เรี ยนโดยผู้ปกครอง ในส่วนสาเหตุหลักสถานการณ์แห่งยุคสมัยมีชดุ สาเหตุย่อย 4 สาเหตุ คือ ตัว
แบบแห่งนวัตกรรมโลกเสมือน ทุนนิยม นวัตกรรมการบริ การด้ านอาหาร และตัวแบบบุคคลใน
สังคมเชิงลบ ในส่วนสาเหตุหลักสภาพการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรของโรงเรี ยนมีชุด
สาเหตุย่อย 5 สาเหตุ คือ จัดหลักสูตรรายวิชาศาสนาเน้ นการสอนเนื ้อหาความรู้ จานวน 1.5 หน่วย
กิตต่อปี จัดหลักสูตรแบบบูรณาการสอดแทรกในชันเรี
้ ยนโดยการปล่อยให้ ผ้ เู รี ยนดูคลิปทังชั
้ ว่ โมง
หรื อการอบรมรวมทังผู
้ ้ เรี ยนประพฤติบกพร่ องและผู้ประพฤติไม่บกพร่ อง จัดหลักสูตรชันเรี
้ ยนโดย
ครู ผ้ ูสอนเขียนหลักสูตรจากการคัดลอก จัดหลักสูตรรายวิชาเน้ นเนือ้ หาที่ห่างไกลจากวิถีการอยู่
ร่ วมในสังคม และจัดหลักสูตรบูรณาการรายวิชาไม่มีคาบเรี ยน ในส่วนสาเหตุหลักสภาพการ
ปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของโรงเรี ยนมีชุดสาเหตุย่อย 3 สาเหตุ คือ
การสอนโดยครูผ้ สู อน สัมพันธภาพระหว่างครูผ้ สู อนและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และการ
วางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนโดยครูผ้ สู อนแบบปราศจากการวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยน และ ใน
ส่วนสาเหตุหลักสภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนมีชุดสาเหตุย่อย 3 สาเหตุ คือ
เครื่ องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน ความถี่ในการวัดและการประเมินผลคุณลักษณะ
ผู้เรี ยน และ ระบบการตัดสินผลการวัดและการประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน
ส่วนชุดปั จจัยสาเหตุภายในบุคคล พบสาเหตุหลัก 2 สาเหตุ คือ สภาพความแตกต่าง
ของบุคคล และ สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงแห่งช่วงวัยรุ่น สาเหตุหลักจาแนกเป็ นสาเหตุย่อยที่ผ่าน
การวิเคราะห์ชุดปั จจัยสาเหตุที่น้อยที่สุด พบว่ามี 5 ชุด ดังแสดงในตาราง 5 โดยภายใต้ สาเหตุ
หลักสภาพความแตกต่างของบุคคล มี ชุดสาเหตุย่อย 3 สาเหตุ คือ ความเชื่อของผู้เรี ยนระดับ
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มัธยมศึกษาตอนต้ น ความถนัดของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และพันธุกรรมของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ส่วนภายใต้ สาเหตุหลักสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงแห่งช่วงวัยรุ่น มี
ชุดสาเหตุย่อย 2 สาเหตุ คือ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นต้ องการการยอมรับจากผู้อื่น ผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้
ข้ อค้ นพบจากการวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นสาเหตุหลักพบว่า สาเหตุหลักที่มีโอกาส
เกิดมากที่สดุ คือ สาเหตุหลักสภาพการณ์ครอบครัวมีโอกาสเกิดร้ อยละ 27.36 รองลงมาคือสาเหตุ
หลักสภาพการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของโรงเรี ยนมีโอกาสเกิดร้ อย
ละ 18.64 สาเหตุหลักสถานการณ์แห่งยุคสมัยมีโอกาสเกิดร้ อยละ 17.24 สาเหตุหลักสภาพการวัด
และประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนมีโอกาสเกิดร้ อยละ 14.82 สภาพการจัดหลักสูตรและกิจกรรม
หลักสูตรของโรงเรี ยนมีโอกาสเกิดร้ อยละ 9.98 สภาพความแตกต่างของบุคคลมีโอกาสเกิดร้ อยละ
6.85 และ สาเหตุหลักสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงแห่งช่วงวัยรุ่นมีโอกาสเกิดร้ อยละ 5.08
ในส่วนข้ อค้ นพบจากการวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นสาเหตุย่อยดังแสดงในตาราง 6
พบว่า สาเหตุย่อยที่มีโอกาสเกิดมากที่สดุ คือ สาเหตุย่อยการสอนโดยครูมีโอกาสเกิดร้ อยละ 8.93
เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึน้ บ่อย แก้ ไขยาก รองลงมาคือสาเหตุย่อยสภาพการอยู่อาศัยร่ วมกันของ
สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสเกิดร้ อยละ 8.42 เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึ ้นบ่อย แก้ ไขยาก สาเหตุย่อย
สัมพันธภาพระหว่างครู ผ้ สู อนและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นมีโอกาสเกิดร้ อยละ 7.50 เป็ น
เหตุสาคัญ เกิดขึ ้นบ่อย แก้ ไขยาก สาเหตุย่อยสัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและผู้เรี ยนมีโอกาส
เกิดร้ อยละ 7.39 เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึ ้นบ่อย แก้ ไขยากมาก สาเหตุย่อยทุนนิยมมีโอกาสเกิดร้ อยละ
7.05 เป็ น เหตุส าคัญ เกิ ด ขึ น้ บ่ อ ย แก้ ไ ขยาก สาเหตุย่ อ ยระบบการตัด สิ น ผลการวัด และการ
ประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนมีโอกาสเกิดร้ อยละ 6.71 เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึน้ บ่อย แก้ ไขยาก
สาเหตุย่ อยการวางเงื่อนไขกากับดูแลโดยผู้ปกครองมี โอกาสเกิดร้ อยละ 6.44 เป็ น เหตุสาคัญ
เกิดขึ ้นบ่อย แก้ ไขยาก สาเหตุย่อยการสอนโดยผู้ปกครองมีโอกาสเกิดร้ อยละ 5.11 เป็ นเหตุสาคัญ
เกิดขึ ้นบ่อย แก้ ไขยาก สาเหตุย่อยนวัตกรรมการบริ การด้ านอาหารมีโอกาสเกิดร้ อยละ 4.70 เป็ น
เหตุสาคัญ เกิ ดขึน้ บ่อยมาก แก้ ไขยากมาก สาเหตุย่อยความถี่ ในการวัดและการประเมิน ผล
คุณลักษณะผู้เรี ยนมีโอกาสเกิดร้ อยละ 4.40 เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึน้ บ่อย แก้ ไขยาก สาเหตุย่อย
เครื่ องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนมีโอกาสเกิดร้ อยละ 3.71 เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึ ้น
บ่อย แก้ ไขยาก สาเหตุย่อยตัวแบบแห่งนวัตกรรมโลกเสมือนมีโอกาสเกิดร้ อยละ 2.83 เป็ นเหตุ
สาคัญมาก เกิดขึ ้นบ่อยมาก แก้ ไขยากมาก สาเหตุย่อยตัวแบบบุคคลในสังคมเชิงลบมีโอกาสเกิด
ร้ อยละ 2.69 เป็ น เหตุส าคัญ มาก เกิ ด ขึ น้ บ่ อ ยมาก แก้ ไ ขยากมาก สาเหตุย่ อ ยผู้ เ รี ย นระดับ
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มัธยมศึกษาตอนต้ นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ มีโอกาสเกิดร้ อยละ 2.56 เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึ ้นบ่อย
มาก แก้ ไขยากมาก สาเหตุย่อยผู้เรี ยนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ นต้ องการการยอมรับจากผู้อื่นมี
โอกาสเกิดร้ อยละ 2.52 เป็ นเหตุสาคัญมาก เกิดขึ ้นบ่อยมาก แก้ ไขยาก สาเหตุย่อยความถนัดของ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นมีโอกาสเกิดร้ อยละ 2.39 เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึ ้นบ่อย แก้ ไขยาก
สาเหตุย่อยความเชื่อของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นมีโอกาสเกิดร้ อยละ 2.32 เป็ นเหตุสาคัญ
เกิดขึ ้นบ่อย แก้ ไขยากมาก สาเหตุย่อยการจัดหลักสูตรรายวิชาศาสนาเน้ นการสอนเนื ้อหาความรู้
จานวน 1.5 หน่วยกิตต่อปี มีโอกาสเกิดร้ อยละ 2.21 เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึ ้นบ่อย แก้ ไขยาก สาเหตุ
ย่อยจัดหลักสูตรรายวิชาเน้ นเนื ้อหาที่ห่างไกลจากวิถีการอยู่ร่วมในสังคมมีโอกาสเกิดร้ อยละ 2.21
เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึ ้นบ่อยมาก แก้ ไขยากมาก สาเหตุย่อยครูผ้ สู อนไม่วางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรียน
มีโอกาสเกิดร้ อยละ 2.21 เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึ ้นบ่อย แก้ ไขยาก สาเหตุย่อยพันธุกรรมของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นมีโอกาสเกิดร้ อยละ 2.15 เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึน้ บ่อย แก้ ไขยากมาก
สาเหตุย่อยการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการสอดแทรกในชันเรี
้ ยนโดยการปล่อยให้ ผ้ เู รี ยนดูคลิปทัง้
ชัว่ โมง หรื อการอบรมรวมผู้เรี ยนที่ประพฤติบกพร่ องและผู้เรี ยนที่ประพฤติไม่บกพร่ องมีโอกาสเกิด
ร้ อยละ 2.04 เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึ ้นบ่อย แก้ ไขยาก สาเหตุย่อยการจัดหลักสูตรบูรณาการเวลารวม
รายวิชาไม่มีคาบเรี ยนมีโอกาสเกิดร้ อยละ 1.84 เป็ นเหตุสาคัญ เกิดขึ ้นบ่อย แก้ ไขยาก และ สาเหตุ
ย่อยจัดหลักสูตรชันเรี
้ ยนโดยครูผ้ สู อนเทียบเคียงคัด ลอกมีโอกาสเกิดร้ อยละ 1.67 เป็ นเหตุสาคัญ
เกิดขึ ้นบ่อย แก้ ไขยาก
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ตาราง 4 แสดงค่าความน่าจะเป็ นชุดปั จจัยสาเหตุและสาเหตุหลักแห่งปั ญหาการประพฤติตน
ผู้เรี ยนของระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสูค่ วามไม่สงบในการอยูร่ ่วมในสังคม
ปั จจัยสาเหตุหลักแห่ งปั ญหาการประพฤติตน
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
อันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม
1. ปั จจัยภายในบุคคล

ค่ า
ร้ อยละ
ความน่ าจะเป็ น
0.1193

11.93

1.1 สภาพความแตกต่างของบุคคล

0.0685

6.85

1.2 สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงแห่งช่วงวัยรุ่น

0.0508

5.08

0.8807

88.07

2.1 สภาพการณ์ครอบครัว

0.2736

27.36

2.2 สถานการณ์แห่งยุคสมัย

0.1727

17.27

2.3 สภาพการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรของโรงเรี ยน

0.0998

9.98

2. ปั จจัยภายนอก

2.4 สภาพการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สันติของโรงเรียน
0.1864

18.64

2.5 สภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน

0.1482

14.82

1.0000

100

รวม
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ตาราง 5 แสดงชุดปั จจัยจานวนน้ อยที่สดุ ที่น่าจะเป็ นสาเหตุหลักแห่งปั ญหาการประพฤติตนของ
ผู้เรี ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสูค่ วามไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม
ปั จจัยสาเหตุหลักแห่ งปั ญหาการประพฤติตน
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
อันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม

ค่ า
ร้ อยละ
ความน่ าจะเป็ น

ปั จจัยภายในบุคคล
1.สภาพความแตกต่างของบุคคล

0.0685

6.85

1.1 ความเชื่อของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

0.0232

2.32

1.2 ความถนัดของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

0.0239

2.39

1.3 พันธุ์กรรมของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

0.0215

2.15

2.สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงแห่งช่วงวัยรุ่น

0.0508

5.08

2.1 ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นต้ องการการยอมรับจาก
ผู้อื่น

0.0252

2.52

2.2 ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้

0.0256

2.56

ปั จจัยภายนอก
3.สภาพการณ์ครอบครัว

0.2736

27.36

3.1 สภาพการอยูอ่ าศัยในครอบครัว

0.0842

8.42

3.2

สัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น

0.0739

7.39

3.3

การสอนของผู้ปกครอง

0.0511

5.11

3.4

การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนโดยผู้ปกครอง

0.0644

6.44

4.สถานการณ์แห่งยุคสมัย

0.1727

17.27

4.1 ตัวแบบแห่งนวัตกรรมโลกเสมือน (สื่อออนไลน์)

0.0283

2.83

4.2 ทุนนิยม

0.0705

7.05

4.3 นวัตกรรมการบริการด้ านอาหาร

0.0470

4.70

4.4 ตัวแบบบุคคลในสังคมเชิงลบ (ไม่สร้ างสรรค์)

0.0269

2.69
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ตาราง 5 (ต่อ)
ปั จจัยสาเหตุหลักแห่ งปั ญหาการประพฤติตน
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
อันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม
5. สภาพการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรของโรงเรี ยน

ค่ า
ร้ อยละ
ความน่ าจะเป็ น
0.0998

9.98

5.1 จัดหลักสูตรรายวิชาศาสนา เป็ นลักษณะเน้ นการสอนเนื ้อหา
ให้ ความรู้ จานวน 1.5 หน่วยกิต ต่อปี
0.0221

2.21

5.2 จัดหลักสูตรแบบบูรณาการสอดแทรกในชันเรี
้ ยนโดยการ
ปล่อยให้ ผ้ เู รี ยนดูคลิปทังชั
้ ว่ โมง หรื อการอบรมรวมผู้เรี ยนที่
ประพฤติบกพร่องและผู้เรี ยนที่ประพฤติไม่บกพร่อง

0.0204

2.04

5.3 จัดหลักสูตรในชันเรี
้ ยนโดยครูผ้ สู อนคัดลอกหลักสูตรมาจาก 0.0167
บริบทอื่น

1.67

5.4 จัดหลักสูตรรายวิชาเน้ นเนื ้อหาที่ห่างไกลจากวิถีการอยู่ร่วม
ในสังคม

0.0221

2.21

5.5 จัดหลักสูตรบูรณาการรายวิชาไม่มีคาบเรียน

0.0184

1.84

6. สภาพการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ 0.1864
ของโรงเรี ยน

18.64

6.1 การสอนโดยครู

0.0893

8.93

6.2 สัมพันธภาพระหว่างครูผ้ สู อนและผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น

0.0750

7.50

6.3 การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนโดยครูผ้ สู อนแบบปราศจาก 0.0221
กาวางเงื่อนไขและการกากับติดตามผู้เรี ยน

2.21

7. สภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนของโรงเรี ยน

0.1482

14.82

7.1 เครื่ องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน

0.0371

3.71

7.2 ความถี่ในการวัดและการประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน

0.0440

4.40

7.3 การตัดสินผลการวัดและการประเมินผลคุณลักษณะผู้เรียน

0.0671

6.71

1.0000

100

รวม

0.3383

0.3483
0.3134
1.0000
0.4966
0.5034

1.1 ความเชื่อของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

1.2 ความถนัดของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

1.3 พันธุ์กรรมของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

2.สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงแห่งช่วงวัยรุ่น

2.1 ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นต้ องการการ
ยอมรับจากผู้อื่น

2.2 ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นควบคุมอารมณ์ไม่
ค่อยได้

0.2143

0.2114

0.4257

0.1800

0.2000

0.1943

0.0256

0.0252

0.0508

0.0215

0.0239

0.0232

2.20

2.50

2.13

1.70

1.90

2.00

2.03

1.0000
0.0685

0.1193

สาเหตุ
หลัก

0.5743

ค่ าเฉลี่ย
ชุดสาเหตุ ความสาคัญ
การเป็ น
ใหญ่
เหตุ

หมายเหตุ การเป็ นเหตุ ความถี่ และ ความยาก 1.00-1.49 = ระดับน้ อย 1.50-2.49 = ระดับปานกลาง 2.50-3.00 = ระดับมาก

1.0000

ปั จจัยภายในบุคคล
1.สภาพความแตกต่างของบุคคล

ค่ าความน่ าจะเป็ น
ปั จจัยสาเหตุแห่ งปั ญหาการประพฤติตน
สาเหตุ
สาเหตุ
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ย่ อยของ ย่ อย
อันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม สาเหตุ
ย่ อย

2.50

2.40

2.18

1.50

2.00

2.10

2.03

ค่ าเฉลี่ย
ความถี่
การเกิด
เหตุ

2.50

2.40

2.15

2.50

1.90

2.60

2.48

ค่ าเฉลี่ย
ความยาก
ในการ
แก้ ไข
สาเหตุ

ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นปั จจัยสาเหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสูค่ วามไม่สงบในการอยู่
ร่วมในสังคม
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0.2591

0.1579
0.2672

ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอยู่ร่วม
บ้ านกับปู่ ย่าตายาย หรื อญาติ เพราะพ่อ
แม่ไปทางานที่จงั หวัดอื่นไม่ได้ อยู่ด้วยใน
บ้ านเดียวกัน

ผู้เรี ยนอยู่ร่วมบ้ านเดียวกับพ่อแม่

ผู้ปกครองปล่อยให้ ลกู อยู่ตามลาพัง

3.1.2

3.1.3

3.1.4

0.0822

0.0486

0.0797

0.0971

0.1078

0.3041

0.0842

0.2736

0.8807

2.20

1.50

1.80

2.30

1.95

2.10

ค่ าเฉลี่ย
ชุดสาเหตุ ความสาคัญ
การเป็ น
ใหญ่
เหตุ

หมายเหตุ การเป็ นเหตุ ความถี่ และ ความยาก 1.00-1.49 = ระดับน้ อย 1.50-2.49 = ระดับปานกลาง 2.50-3.00 = ระดับมาก

0.3158

ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอยู่ร่วม
บ้ านกับปู่ ย่าตายาย พ่อแม่หย่าร้ างแยก
ทางกัน

3.1.1

0.3076

3.1 สภาพการอยูอ่ าศัยในครอบครัว
1.0000

1.0000

1.0000

ค่ าความน่ าจะเป็ น
สาเหตุ
สาเหตุ
ย่ อย
หลัก

ปั จจัยภายนอก
3.สภาพการณ์ครอบครัว

ปั จจัยสาเหตุแห่ งปั ญหาการประพฤติตน
สาเหตุ
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ย่ อยของ
อันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม สาเหตุ
ย่ อย

ตาราง 6 (ต่อ)

1.50

1.40

2.30

2.80

2.00

1.95

ค่ าเฉลี่ย
ความถี่
การเกิด
เหตุ

2.00

1.50

2.10

2.80

2.10

2.24

ค่ าเฉลี่ย
ความยาก
ในการ
แก้ ไข
สาเหตุ
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0.3364

ผู้ปกครองเป็ นใหญ่ ปราศจากรับฟั ง
ลูกหลาน ใช้ อารมณ์คารุนแรงดุด่าหรื อ
ลงโทษลูกหลาน

3.2.3

0.4706

ครอบครัวเป็ นตัวแบบความรุนแรง

3.3.2

0.0996

0.0872

0.1868

0.0909

0.0922

0.0872

0.0654

0.9047

0.0511

0.0739

0.2702

2.50

2.30

1.97

2.50

2.40

2.30

2.40

ค่ าเฉลี่ย
ชุดสาเหตุ ความสาคัญ
การเป็ น
ใหญ่
เหตุ

ค่ าความน่ าจะเป็ น
สาเหตุ
สาเหตุ
ย่ อย
หลัก

หมายเหตุ การเป็ นเหตุ ความถี่ และ ความยาก 1.00-1.49 = ระดับน้ อย 1.50-2.49 = ระดับปานกลาง 2.50-3.00 = ระดับมาก

0.4118

ผู้ปกครองไม่มีการพูดสอน ไม่มีการห้ ามปราม

3.3.1

1.0000

0.3410

ผู้ปกครองให้ การตามใจตอบสนองตาม
ความต้ องการของลูกหลานทุกอย่าง

3.2.2

3.3 การสอนโดยผู้ปกครอง

0.3226

ผู้ปกครองไม่ได้ ใส่ใจรับรู้ความประพฤติ
ของลูกหลาน

3.2.1

ปั จจัยสาเหตุแห่ งปั ญหาการประพฤติตน
สาเหตุ
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ย่ อยของ
อันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม สาเหตุ
ย่ อย
3.2 สัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและผู้เรี ยนระดับ
1.0000
มัธยมศึกษาตอนต้ น

ตาราง 6 (ต่อ)

2.10

2.00

1.80

2.20

2.20

2.10

2.17

ค่ าเฉลี่ย
ความถี่
การเกิด
เหตุ

2.70

2.50

2.20

2.60

2.50

2.40

2.50

ค่ าเฉลี่ย
ความยาก
ในการ
แก้ ไข
สาเหตุ
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0.0922

0.3915
0.3069

กากับดูแลให้ เรี ยนหนังสือเป็ นหลัก ไม่ให้
ทางานบ้ าน

ผู้ปกครองวางเงื่อนไขที่ปราศจากกติกาที่
แน่นอน และปราศจากการกากับดูแลให้
คาชี ้แนะช่วยเหลือ

3.4.2

3.4.3

0.1637
0.4083
0.1341

1.0000
1.0000

4.1 ตัวแบบแห่งนวัตกรรมโลกเสมือน (สื่อออนไลน์)

ชุมชนเพื่อนบ้ านครอบครัวพ่อแม่แข่งขัน 0.3285
กันลงทุนสนับสนุนลูกหลานไปเรี ยนกวดวิชา

4.2 ทุนนิยม

0.0903

0.0362

0.2212

0.0705

0.0283

0.1727

1.80

1.83

2.70

2.31

1.80

2.10

2.40

หมายเหตุ การเป็ นเหตุ ความถี่ และ ความยาก 1.00-1.49 = ระดับน้ อย 1.50-2.49 = ระดับปานกลาง 2.50-3.00 = ระดับมาก

4.2.1

1.0000

4.สถานการณ์แห่งยุคสมัย

0.0722

0.0710

ครอบครัวปราศจากการวางเงื่อนไขกากับ 0.3016
ดูแลผู้เรี ยน

2.10

0.0644

0.2354

0.0825

ค่ าเฉลี่ย
ชุดสาเหตุ ความสาคัญ
การเป็ น
ใหญ่
เหตุ

ค่ าความน่ าจะเป็ น
สาเหตุ
สาเหตุ
ย่ อย
หลัก

3.4.1

ปั จจัยสาเหตุแห่ งปั ญหาการประพฤติตน
สาเหตุ
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ย่ อยของ
อันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม สาเหตุ
ย่ อย
3.4 การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนโดยผู้ปกครอง
1.0000

ตาราง 6 (ต่อ)

2.40

2.30

2.80

2.59

1.90

1.80

1.80

1.83

ค่ าเฉลี่ย
ความถี่
การเกิด
เหตุ

2.50

2.37

2.70

2.50

2.00

2.30

2.20

2.17

ค่ าเฉลี่ย
ความยาก
ในการ
แก้ ไข
สาเหตุ
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แข่งขันกันในการแสวงหาสะสมวัตถุทนุ
0.3237
ตาแหน่งและรายได้ ภรรยาออกไปทางาน
เคียงข้ างสามี
0.1479
0.1243

4.3.1 ความสะดวกรวดเร็วในการให้ บริการอาหาร 0.5435
ดังเช่นร้ านสะดวกซื ้อ

4.3.2 เทคโนโลยีตดั ต่อพันธุ์กรรมสารเร่งการ
เติบโตตกค้ างในอาหาร

0.0602

0.0470

2.00

2.40

2.20

1.80

1.90

ค่ าเฉลี่ย
ชุดสาเหตุ ความสาคัญ
การเป็ น
ใหญ่
เหตุ

หมายเหตุ การเป็ นเหตุ ความถี่ และ ความยาก 1.00-1.49 = ระดับน้ อย 1.50-2.49 = ระดับปานกลาง 2.50-3.00 = ระดับมาก

0.4565

0.2722

0.1321

0.1420

ค่ าความน่ าจะเป็ น
สาเหตุ
สาเหตุ
ย่ อย
หลัก

1.0000

4.3 นวัตกรรมการบริการด้ านอาหาร

4.2.3

ปั จจัยสาเหตุแห่ งปั ญหาการประพฤติตน
สาเหตุ
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ย่ อยของ
อันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม สาเหตุ
ย่ อย
4.2.2 แข่งขันทางการศึกษา จัดอันดับความเป็ น 0.3478
เลิศทางการศึกษา จัดประกวดแข่งขันทาง
้ ยน จัดอันดับ
วิชาการ จัดอันดับชันเรี
โรงเรี ยน

ตาราง 6 (ต่อ)

2.40

2.70

2.55

2.10

2.40

ค่ าเฉลี่ย
ความถี่
การเกิด
เหตุ

2.60

2.50

2.55

2.20

2.40

ค่ าเฉลี่ย
ความยาก
ในการ
แก้ ไข
สาเหตุ
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0.2218
0.2048

0.1672
0.2218
0.1843

5.1 จัดหลักสูตรรายวิชาพระพุทธศาสนาเน้ นการสอน
เนื ้อหาให้ ความรู้ จานวน 1.5 หน่วยกิต ต่อปี

้ ยน โดยปล่อยให้
5.2 จัดบูรณาการสอดแทรกในชันเรี
้
ผู้เรี ยนดูคลิปทังคาบ
การอบรมรวมผู้เรี ยนประพฤติ
บกพร่องและผู้เรี ยนประพฤติไม่บกพร่อง

้ ยนโดยครูผ้ สู อนเขียนหลักสูตรจาก
5.3 จัดหลักสูตรชันเรี
การคัดลอก

5.4 จัดหลักสูตรรายวิชาเน้ นเนื ้อหาที่ห่างไกลจากวิถีการ
อยู่ร่วมในสังคม

5.5 จัดหลักสูตรบูรณาการรายวิชาไม่มีคาบเรียน

0.0236

0.0284

0.0214

0.0262

0.0284

0.1278

0.0184

0.0221

0.0167

0.0204

0.0221

0.0998

1.60

2.10

1.80

1.90

2.10

1.90

หมายเหตุ การเป็ นเหตุ ความถี่ และ ความยาก 1.00-1.49 = ระดับน้ อย 1.50-2.49 = ระดับปานกลาง 2.50-3.00 = ระดับมาก

1.0000

2.50

0.0269

0.1558

0.0345

ค่ าเฉลี่ย
ชุดสาเหตุ ความสาคัญ
การเป็ น
ใหญ่
เหตุ

ค่ าความน่ าจะเป็ น
สาเหตุ
สาเหตุ
ย่ อย
หลัก

5. สภาพการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรของ
โรงเรี ยน

ปั จจัยสาเหตุแห่ งปั ญหาการประพฤติตน
สาเหตุ
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ย่ อยของ
อันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม สาเหตุ
ย่ อย
4.4 ตัวแบบบุคคลในสังคมเชิงลบ (ไม่สร้ างสรรค์)
1.0000

ตาราง 6 (ต่อ)

1.70

2.70

2.00

2.40

2.20

2.20

2.70

ค่ าเฉลี่ย
ความถี่
การเกิด
เหตุ

1.50

2.60

1.70

2.00

2.10

1.98

2.60

ค่ าเฉลี่ย
ความยาก
ในการ
แก้ ไข
สาเหตุ
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0.2137
0.2595

ครูผ้ สู อนบอกกล่าวออนไลน์

ครูผ้ สู อนขาดการกระตุ้นจูงใจ

6.1.3

6.1.4

สัมพันธภาพแบบอริ ครูผ้ สู อนมองผู้เรียน
ด้ วยสายตาที่ไม่เป็ นมิตร
0.2227

0.0896

0.4022

0.1243
0.0960

0.1143

0.0750

0.0893

2.20

2.12

2.20

2.00

2.20

2.50

2.20

หมายเหตุ การเป็ นเหตุ ความถี่ และ ความยาก 1.00-1.49 = ระดับน้ อย 1.50-2.49 = ระดับปานกลาง 2.50-3.00 = ระดับมาก

6.2.1

1.0000

0.1280

0.2673

ตัวแบบที่ครูผ้ สู อนเผยแพร่บนสังคมโลก
ออนไลน์

6.1.2

6.2 สัมพันธภาพระหว่างครูผ้ สู อนและผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น

0.1243

ครูผ้ สู อนเป็ นตัวแบบมีชีวิต มีการประพฤติ 0.2595
ปฏิบตั ิตนของครูเชิงไม่สร้ างสรรค์

6.1.1

0.1024

0.4790

2.17

0.1864

1.0000

0.2387

ค่ าเฉลี่ย
ชุดสาเหตุ ความสาคัญ
การเป็ น
ใหญ่
เหตุ

ค่ าความน่ าจะเป็ น
สาเหตุ
สาเหตุ
ย่ อย
หลัก

1.0000

6.1 การสอนโดยครู

ปั จจัยสาเหตุแห่ งปั ญหาการประพฤติตน
สาเหตุ
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ย่ อยของ
อันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม สาเหตุ
ย่ อย
6. สภาพการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติของโรงเรี ยน

ตาราง 6 (ต่อ)

1.30

1.68

2.00

2.00

2.30

2.30

2.24

1.91

ค่ าเฉลี่ย
ความถี่
การเกิด
เหตุ

2.30

2.16

2.20

2.20

2.40

2.20

2.22

2.23

ค่ าเฉลี่ย
ความยาก
ในการ
แก้ ไข
สาเหตุ
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0.1188

0.1079

0.0932

0.1115

0.0284

ค่ าความน่ าจะเป็ น
สาเหตุ
สาเหตุ
ย่ อย
หลัก

0.0221

2.20

2.20

2.10

2.00

ค่ าเฉลี่ย
ชุดสาเหตุ ความสาคัญ
การเป็ น
ใหญ่
เหตุ

หมายเหตุ การเป็ นเหตุ ความถี่ และ ความยาก 1.00-1.49 = ระดับน้ อย 1.50-2.49 = ระดับปานกลาง 2.50-3.00 = ระดับมาก

1.0000

0.2682

สัมพันธภาพแบบพญาไฟ ครูผ้ สู อนที่
อารมณ์ร้อนทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่อยากเรี ยน

6.2.4

6.3 การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนโดยครูผ้ สู อน
ปราศจากการวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยน

0.2318

สัมพันธภาพแบบลาเอียง ครูผ้ สู อนที่
ไม่ให้ ความเสมอภาคในการดูแลผู้เรี ยน

6.2.3

ปั จจัยสาเหตุแห่ งปั ญหาการประพฤติตน
สาเหตุ
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ย่ อยของ
อันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม สาเหตุ
ย่ อย
6.2.2 สัมพันธภาพแบบปิ ดประตูใจ ครูผ้ สู อน
และผู้เรี ยนไม่พยายามเปิ ดใจไม่พยายาม
สื่อสารทาความเข้ าใจกัน ครูผ้ สู อนไม่ถาม 0.2773
ผู้เรี ยน ผู้เรียนไม่กล้ าถามครูผ้ สู อน

ตาราง 6 (ต่อ)

1.80

1.80

1.70

1.60

ค่ าเฉลี่ย
ความถี่
การเกิด
เหตุ

2.30

2.30

2.20

1.90

ค่ าเฉลี่ย
ความยาก
ในการ
แก้ ไข
สาเหตุ
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0.5194

0.1540

0.0563

0.0476

0.0440

0.0371

2.50

2.10

2.30

1.70

1.80

1.75

หมายเหตุ การเป็ นเหตุ ความถี่ และ ความยาก 1.00-1.49 = ระดับน้ อย 1.50-2.49 = ระดับปานกลาง 2.50-3.00 = ระดับมาก

ครูผ้ สู อนไม่สงั เกต ไม่สนใจผู้เรี ยน ไม่ประเมิน

0.1425

0.4806

7.2.2

0.2966

1.0000

7.2 ความถี่ในการวัดและการประเมินผลคุณลักษณะผู้เรียน
7.2.1 ครูผ้ สู อนสังเกตและประเมินคุณลักษณะ
ผู้เรี ยนบ้ างบางคาบ

0.1103

0.4404

เอกสารแบบวัดและประเมินคุณลักษณะ
ผู้เรี ยน ตามแนวทางการให้ คะแนนแบบ
รูบริคส์ (rubrics)

0.1402

7.1.2

0.5596

0.2506

ครูผ้ สู อนสังเกตความประพฤติของผู้เรี ยน
เป็ นภาพจา ไม่จดบันทึกเก็บข้ อมูล ทา
รายงานการให้ คะแนนแบบรูบริคส์
(rubrics) ภาคเรี ยนละ 1 ครัง้

1.0000

2.07

0.1482

1.0000

0.1898

ค่ าเฉลี่ย
ชุดสาเหตุ ความสาคัญ
การเป็ น
ใหญ่
เหตุ

ค่ าความน่ าจะเป็ น
สาเหตุ
สาเหตุ
ย่ อย
หลัก

7.1.1

7.1 เครื่ องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน

ปั จจัยสาเหตุแห่ งปั ญหาการประพฤติตน
สาเหตุ
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ย่ อยของ
อันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม สาเหตุ
ย่ อย
7. สภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน

ตาราง 6 (ต่อ)

1.70

2.20

1.95

2.10

2.10

2.10

2.09

ค่ าเฉลี่ย
ความถี่
การเกิด
เหตุ

2.10

1.70

1.90

1.60

1.70

1.65

1.88

ค่ าเฉลี่ย
ความยาก
ในการ
แก้ ไข
สาเหตุ
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0.1264

0.2792

0.3503

ครูผ้ สู อนและครูที่ปรึกษาประจาชัน้
ประเมินให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนผ่านคุณลักษณะ
เพื่อเลื่อนชัน้

คุณลักษณะผู้เรี ยนของที่ปรากฏจริงไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่บนั ทึกในรายงานผล
การประเมินคุณลักษณะผู้เรียน

7.3.2

7.3.3

0.0860

2.20

1.80

2.50

2.30

1.90

2.50

2.23

0.0671

2.17

ค่ าเฉลี่ย
ความถี่
การเกิด
เหตุ

ค่ าเฉลี่ย
ชุดสาเหตุ ความสาคัญ
การเป็ น
ใหญ่
เหตุ

หมายเหตุ การเป็ นเหตุ ความถี่ และ ความยาก 1.00-1.49 = ระดับน้ อย 1.50-2.49 = ระดับปานกลาง 2.50-3.00 = ระดับมาก

0.1586

0.1678

โรงเรี ยนจัดให้ ผ้ เู รี ยนเลื่อนไปเรี ยนชัน้
0.3706
ถัดไปในปี การศึกษาใหม่ทนั ที โดยเปิ ดให้
้
ผู้เรี ยนสามารถทาการสอบซ่อมทังภาค
วิชาการและภาคความประพฤติควบคูก่ บั
้ ดไป
การทาการเรี ยนในชันถั

0.4529

ค่ าความน่ าจะเป็ น
สาเหตุ
สาเหตุ
ย่ อย
หลัก

7.3.1

ปั จจัยสาเหตุแห่ งปั ญหาการประพฤติตน
สาเหตุ
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ย่ อยของ
อันนาไปสู่ความไม่ สงบในการอยู่ร่วมในสังคม สาเหตุ
ย่ อย
7.3 ระบบการตัดสินผลการวัดและการประเมินผล
1.0000
คุณลักษณะผู้เรี ยน

ตาราง 6 (ต่อ)

2.10

1.70

2.50

2.10

ค่ าเฉลี่ย
ความยาก
ในการ
แก้ ไข
สาเหตุ
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จากผลการวิจยั ศึกษา ข้ อมูลบริ บทพื ้นที่วิจยั ข้ อมูลผู้ให้ ข้อมูล ดังกล่าวในบทที่ 4 การให้
ความหมายของสันติ ภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่
เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ ข้ อค้ นพบคุณลักษณะจาเป็ นของวัย รุ่นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ดังกล่าวในบทที่ 5 เป็ นการตอบโจทย์คาถามการ
วิจัย ข้ อ 1 คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ น
อย่างไร ข้ อ 1.1 ภาพลัก ษณะปั จจุบัน ลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึก ษา
ตอนต้ น เป็ น อย่ า งไร ข้ อ 1.2 คุณ ลัก ษณะของผู้สาเร็ จ หลักสูต รสัน ติ ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ควรเป็ นอย่างไร จากคาตอบดังกล่าว นาไปสู่การค้ นหาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติ
ตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อเป็ นข้ อมูลในการพิจารณาวางแผนออกแบบหลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ พหุวิธีการ ดังนี ้
1) ทาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยการนากระบวนทัศน์เชิงคุณภาพตาม
แนวทางกรณีศึกษา (Case Study) และ นาแนวคิดการประเมินความต้ องการจาเป็ น ในส่วนที่ม่งุ
การค้ นหาสิ่งที่เป็ นอยู่ (what is) ประยุกต์ใช้ เพื่อค้ นหาทาความเข้ าใจเชิงลึกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่ เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ
เพื่อค้ นหาภาพปั จจุบนั หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของสถานศึกษาจัดหลักสูตร
กิจกรรม วิธีการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น โดยการค้ นหาทาความเข้ าใจสะท้ อนผ่านการให้ ความหมายของสันติ ภาพ
ลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่น
ต่างจังหวัด และ คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างสันติ ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่ มผู้ให้ บริ การการศึกษา กลุ่ม
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา
2) ทาการแปลงข้ อค้ นพบเขิงคุณภาพไปสู่ข้อมูลเชิงปริ มาณ ด้ วยการประยุกต์ ใช้
กิจกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ ในส่วนกิจกรรมวิเคราะห์สาเหตุ (needs
analysis) โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA) นาข้ อ
ค้ นพบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ อ งถิ่ น ต่ า งจัง หวัด ซึ่ง พบว่า ภาพปั จจุบัน หลักสูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ขอ ง
สถานศึกษาจัดหลักสูตร กิจกรรม วิธีการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นส่วนหนึ่งในปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติ
ตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ดังกล่าวในตอนที่ 1
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ของบทที่ 6 ทาการแปลงไปสูข่ ้ อมูลเชิงปริมาณ เพื่อทาการวิเคราะห์สาเหตุแห่งปั ญหาการประพฤติ
ตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันนาไปสูค่ วามไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม ทาการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยเทคนิคกลุ่มสมมุตินยั ด้ วยการให้ คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น
(Needs Assessment Committee: NAC) ท าการวิ เ คราะห์ แ ผนภาพต้ น ไม้ แ ห่ ง ความล้ ม เหลว
(Fault Tree) และ ทาการลงคะแนนประเมินระดับความน่าจะเป็ น สาเหตุแห่งปั ญหาการประพฤติ
ตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันนาไปสูค่ วามไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม ดังกล่าวใน
ตอนที่ 2 ของบทที่ 6 นี ้
การดาเนินการดังกล่าวทัง้ 2 ตอน ปรากฎข้ อค้ นพบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตน
ของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ดังกล่าวในตอนที่ 1
ของบทที่ 6 และ สาเหตุแห่ ง ปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อัน
นาไปสูค่ วามไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม ดังกล่าวในตอนที่ 2 ของบทที่ 6
จากการดาเนินการวิจยั ศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฏข้ อค้ นพบ ข้ อมูลบริ บทพื ้นที่วิจยั ข้ อมูลผู้ให้ ข้อมูล ดังกล่าวในบทที่ 4
ข้ อค้ น พบการให้ ความหมายของสันติ ภาพลักษณะปั จจุบัน การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ข้ อค้ นพบคุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่น
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ส าหรั บ การอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่ า งสัน ติ ผลการวิ เ คราะห์ จัด ล าดับ
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังกล่าวในบทที่ 5
ข้ อค้ นพบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ใน
ชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ ผลการวิเคราะห์ สาเหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น อัน นาไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม ดังกล่าวในบทที่ 6 เป็ นการ
ค้ นพบที่นามาสู่การบรรลุตามความมุ่งหมายการวิจยั เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และตอบโจทย์คาถามการวิจยั ข้ อ 1 คุณลักษณะที่
จ าเป็ น ของผู้ส าเร็ จ หลัก สูต รสัน ติศึก ษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ น อย่ างไร ข้ อ 1.1 ภาพ
ลักษณะปั จจุบนั ลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร ข้ อ 1.2
คุณลักษณะของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ควรเป็ นอย่างไร ข้ อ 1.3
ท าไมต้ องพัฒนาคุณลัก ษณะจาเป็ นให้ เกิดกับผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น และ ข้ อ 2. หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของสถานศึกษา เป็ นอย่างไร
และ ข้ อ 2.1 ภาพปั จ จุบัน หลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ของสถานศึก ษาจัด
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หลักสูตร กิจกรรม วิธีการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร
จากคาตอบดังกล่าวข้ างต้ น นาไปสู่การค้ นหาแนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน เพื่อประมวลเป็ นสารสนเทศในการพิจารณาออกแบบ
หลักสูตรสันติศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรั บโรงเรี ยน โดยผู้วิจัยนากระบวนทัศน์ เชิง
คุณ ภาพตามแนวทางกรณี ศึก ษา (Case Study) มุ่ง ท าความเข้ า ใจเชิ ง ลึก และ แนวคิ ด การ
ประเมินความต้ องการจาเป็ นในส่วนค้ นหาสิ่งที่ควรเป็ น (what should be) ประยุกต์ใช้ เพื่อทาการ
ค้ นหาแนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของสถานศึกษาจัด
หลักสูตร กิจกรรม วิธีการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ และ ประยุกต์ใช้
กระบวนทัศน์ เชิงปริ มาณด้ วยกิจกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ ในส่วน
กิ จ กรรมวิ เ คราะห์ ท างเลื อ ก (needs solution) ประกอบกั บ เทคนิ ค กลุ่ ม สมมติ นั ย โดย
คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น (Needs Assessment Committee: NAC) ทาการ
วิเคราะห์อรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์ในการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ซึง่ เป็ นทางเลือกที่มีโอกาสทาให้ การออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับ
โรงเรี ยน และการนาหลักสูตรไปพัฒนาผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ มีคณ
ุ ลักษณะของการ
อยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติบรรลุผลสาเร็จ โดยข้ อค้ นพบจะกล่าวในบทที่ 7 ต่อไป

บทที่ 7
แนวการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สาหรับโรงเรียน
ในบทที่ 7 นี ้ ผู้วิจัยมุ่งทาความเข้ าใจเชิงลึกแนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ที่สะท้ อนผ่านการให้
ความหมายของสันติ ภาพลักษณะปั จจุบนั ลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ อ งถิ่นต่างจังหวัด คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น สาหรั บการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ และ ปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการประพฤติตนของ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัดดังกล่าวไว้ ในบทที่ 5 และ
บทที่ 6 โดยผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ กระบวนทัศน์เชิงคุณภาพตามแนวทางกรณีศึกษา (Case Study) ที่
มุ่งทาความเข้ าใจเชิงลึก และ แนวคิดการประเมินความต้ องการจาเป็ นในส่วนที่ม่งุ ทาความเข้ าใจ
สิ่ง ที่ ควรเป็ น (what should be) เพื่อเป็ น กรอบแนวคาถามสัมภาษณ์ และซักถาม จากนัน้ น า
กิจกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ ในส่วนกิจกรรมวิเคราะห์ทางเลือก (needs
solution) ด้ วยการใช้ เทคนิ ค อรรถประโยชน์ - พหุ ลัก ษณ์ (Multi-Attribute Utility Technique:
MAUT) ประกอบกับ เทคนิ ค กลุ่ม สมมุติ นัย โดยคณะกรรมการประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น
(Needs Assessment Committee: NAC) ท าการแปลงข้ อค้ น พบเชิ ง คุ ณ ภาพไปสู่ ข้ อมู ล เชิ ง
ปริ มาณ และทาการวิเคราะห์ทางเลือกแนวการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ผู้วิจยั จัดลาดับการนาเสนอผลการศึกษาเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อค้ นพบแนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สาหรับโรงเรี ยน ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ จานวน 42 คน ประกอบด้ วย 1) กลุ่มผู้ให้ บริ การ
การศึกษา ได้ แก่ ผู้บริหารการศึกษา จานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 5 คน ครูผ้ สู อน จานวน 7 คน 2) กลุม่ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 13 คน และ
3) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง จานวน 6 คน และผู้แทนชุมชน
จานวน 7 คน
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ แ นวการออกแบบหลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้ นส าหรั บ โรงเรี ย น โดยใช้ เทคนิ ค อรรถประโยชน์ -พหุ ลั ก ษณ์ (Multi-Attribute Utility
Technique: MAUT) ตามมุม มองของคณะกรรมการประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (Needs
Assessment Committee: NAC) จานวน 10 คน ประกอบด้ วย 1) กลุม่ ผู้ให้ บริการการศึกษา ได้ แก่
ผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 2 คน ผู้แทนครูผ้ สู อน จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน และ
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2) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้แทนผู้ปกครอง จานวน 2 คน และ ผู้แทน
ชุมชน จานวน 3 คน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อค้ นพบแนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สาหรับโรงเรียน ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์
จากสัมภาษณ์มมุ มองของผู้รับประโยชน์ จานวน 42 คน ประกอบด้ วย 1) กลุม่ ผู้ให้ บริการ
การศึกษา ได้ แก่ ผู้บริหารการศึกษา จานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 5 คน ครูผ้ สู อน จานวน 7 คน 2) กลุม่ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 13 คน และ
3) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง จานวน 6 คน และผู้แทนชุมชน
จานวน 7 คน สะท้ อนผ่านการให้ ความหมายของสันติ ภาพลักษณะปั จจุบนั ลักษณะการประพฤติ
ตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด คุณลักษณะจาเป็ น
ของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ และ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด
ดังกล่าวดังกล่าวไว้ ในบทที่ 5 และ บทที่ 6 ปรากฏข้ อค้ นพบสาคัญ 3 ประเด็น ได้ แก่ แนวการจัด
หลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรั บโรงเรี ยน แนวการ
ปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติสาหรับ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับ
โรงเรี ยน และ แนวการวัดและการประเมินผลผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สาหรับโรงเรี ยน มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 แนวการจั ด หลั ก สู ต รและกิจ กรรมหลั ก สู ต รสั น ติศึก ษาระดั บ มั ธ ยมศึก ษา
ตอนต้ นสาหรับโรงเรียน
จากสัมภาษณ์ มุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสั นติศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎข้ อ
ค้ น พบ แนวการจัด หลัก สูต รและกิ จ กรรมหลักสูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ของ
โรงเรี ยน ดังต่อไปนี ้
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1.1.1 แนวการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ส าหรั บ โรงเรี ย น ตามมุ ม มองของกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห าร
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา และ ครู ผ้ ูสอน ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรจัดให้ มีการ
ปลูกฝั งทุกคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติพร้ อมกันทุกระดับ ทุกวันอย่างสม่าเสมอ
ต่อเนื่อง และ ค่อยเพิ่มความเข้ มทุกคุณลักษณะขึ ้น ควรจัดสันติศกึ ษาในลักษณะจัดให้ ความรู้สนั ติ
ศึก ษาลงในกิ จ กรรมโฮมรู ม ให้ ครู ที่ ป รึ ก ษาประจ าชัน้ พบปะอบรมผู้เ รี ยนวัน ละ 15 นาที หลัง
กิจกรรมเข้ าแถวเคารพธงชาติ และ จัดคาบโฮมรู มให้ ครู ที่ปรึ กษาประจาชันพบปะจั
้
ดกิจกรรมกับ
ผู้เรี ยนอย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้ โดยโรงเรี ยนจัดคู่มือกิจกรรมโฮมรูมบ่มเพาะสั นติภาพสาหรับเป็ น
แนวปฏิบตั ิให้ กบั ครู ผ้ สู อน รองลงมาเห็นว่าควรจัดสอดแทรกการความเข้ าใจสันติศึกษาลงในทุก
รายวิชาทุกวันทุกชัว่ โมง ในลักษณะให้ ครูผ้ สู อนเลือกใช้ ช่วงเวลาเกริ่ นนาหรื อเชื่อมโยงสันติศกึ ษา
กับเนื ้อหารายวิชา ใช้ เวลาอย่างน้ อย 5 นาที เช่น ให้ นงั่ สมาธิก่อนนาเข้ าสู่บทเรี ยน กาหนดเป็ นจิต
พิสยั เพิ่มเติมความดี ถ้ าผู้เรี ยนมีความประพฤติบกพร่ องหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง ครูผ้ สู อนอาจ
ให้ ทางานชดเชยหรื อให้ ผ้ เู รี ยนออกกาลังกายทดแทน เป็ นต้ น และ ควรจัดให้ มีการทาความเข้ าใจ
การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติในลักษณะรายวิชาพื ้นฐาน จานวน 1 คาบ หรื อ 3 คาบต่อสัปดาห์
ควรจัดให้ ความรู้ สันติศึกษาในลักษณะไม่ล็อคตารางคาบเวลาการสอนในชัน้ เรี ยน จัดในสาระ
เพิ่มเติม ใช้ เวลาในช่วงชัว่ โมงโฮมรูมหรื อชัว่ โมงลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้ บางส่วนเห็นว่า ควรจัดให้
ความรู้ สันติศึกษาในระดับชัน้ เรี ยนเน้ นการปูพืน้ ฐานแยกคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่าง
สันติตามระดับชัน้ ตัวอย่างเช่น ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาตัวตนรู้จกั บทบาท
สิทธิหน้ าที่ของตนเองในการเป็ นพลเมืองดี ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จักหน้ าที่
ความรับผิดชอบ ส่วนระดับชัน้ มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จัก มีนา้ ใจแบ่งปั น ให้ อภัย โดย
ก าหนดหลั ก สู ต รและกิ จ กรรมหลั ก สู ต รสั น ติ ศึ ก ษาให้ เชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกั น ตั ง้ แต่ ร ะดั บ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบที่
โรงเรี ยนควรจัดสันติศกึ ษาในระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) แบบกิจกรรมรายวิชาโฮม
รูม โดยฝึ กทักษะปลูกฝั งเจตคติและให้ ความรู้ จัดสันติศึกษาในระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยนแบบบูรณา
การลงในทุกรายวิชา โดยฝึ กทักษะ ให้ ความรู้ และ ปลูกฝังเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติทกุ
คุณลักษณะพร้ อมกันทุกระดับ และ จัดสันติศึกษาในระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยนแบบบูรณาการลงใน
ทุกรายวิ ชาในลัก ษณะแบ่ง แยกการสอนแต่ ละคุณลัก ษณะการอยู่ร่วมกัน ในสัง คมอย่า งสัน ติ
จาเพาะตามระดับชันเรี
้ ยน ตามลาดับ
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“ทาทุกคุณลักษณะคละกันไป ทุกอย่างจะค่อยๆ เข้มขึ้ นตามลาดับชัน้ และให้
เป็ นรู้สึกเป็ นเนื ้อเดี ยวกันแต่ความเข้มนะคะ มันต้องตามชัน้ ก็ต้องมี ชวั่ โมงอ่ะ ชัว่ โมงอาจจะเป็ น
โฮมรู ม ซ่อมเสริ มอะไรอย่างนี ้ ที่เขาจัดไว้ในตาราง แต่คงไม่ไปแตะในรายวิ ชา ที่เป็ นรายวิ ชาหลัก
นา... เพราะว่าเขาก็ ต้องมี เวลาเรี ยนคณิ ตวิ ทย์ ภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี ้ ” (รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา รักษาการผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีฯ่ )
“จัดตัง้ แต่ในชัน้ เรี ยน บูรณาการกับห้องเรี ยน มันต้องเปลี ่ยน มันต้องไม่ถูกล็อค
ตารางมากเกิ นไป เล่าเรื ่ องนิ ทานใช้ นิ ทาน เห็น สร้ างละคร เอาออกไปสู่สภาพจริ งให้เห็นวิ ถี”
(ศึกษาธิ การจังหวัด)
“จัดการเรี ยนการสอนให้มนั ชัดไปเลย เพราะวันนีว้ ่าด้วยชัว่ โมงนีว้ ่าด้วยเรื ่องนีน่ ่ะ
เราทาเป็ นกิ จกรรมทาคู่มือออกมาเป็ นกิ จกรรมโฮมรูม หรื อคู่มือสร้างสันติ สขุ กระดาษ คุณเอามาใช้
ตรงไหนไม่ต้องไปกระทบตัวโครงสร้างหลักสูตรเขาด้วย ถ้าไปกระทบโครงสร้างหลักสูตรแล้วจะมี
อะไรขึ้นมาอีกมีปัญหาขึ้นมาอีกอย่างนี ้ เพราะทุกโรงเรี ยนต้องมีอยู่แล้ว” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ฝ่ ายวิ ชาการ)
“ก็ต้องไปบูรณาการ มันก็บูรณาการยากเน๊าะ (หัวเราะ) ก็อาจที่จะต้องให้อยู่ใน
แผนการสอน เช่ น เอาภาษาง่ายๆ แล้วกัน การนาเข้าสู่บทเรี ยน ส่ว นหนึ่ งก็ จะมี การนัง่ สมาธิ
พูดคุย ครู ผูส้ อนพูดคุยในเรื ่องคุณธรรมจริ ยธรรมเบื ้องต้นก่อน เช่น วันนีไ้ ด้ทาความดี อะไร ทา ไป
ทาเรื ่ องไม่ดีอะไรส่วนหนึ่งก่อน มันก็ยากที่จะโยง อาจจะไม่โยงในวิ ชาที่สอนโดยตรงก็ได้ แต่ว่า
พู ด อ่ ะ ประเด็ น เรื ่ อ งของคุณ ธรรมจริ ยธรรมส่ ว นหนึ่ ง ก่ อ น แล้ ว เราก็ เ ข้ า ไปสอนเนื ้อ หา” (รอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายงบประมาณ)
“สิ่ ง ต่ า งๆ ที่พูดเนี ่ย มัน ต้อง มัน ต้อง มัน ต้องสอดแทรกเข้าไปทุกรายวิ ชา ไอ้
คุณลักษณะเหล่านี ้ มันต้องสอดแทรกเข้าไปในเนื ้อหา ในทุกกลุ่มสาระอ่ะ ทุกกลุ่มสาระของการ
เรี ยนรู้ ก็คือเป็ น เป็ นเหมื อนลักษณะจิ ตพิ สยั เพิ่ มเติ ม ความดี อ่ะ ซึ่ งมัน ต้องค่อยๆ สร้ างอย่างที่
บอก” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน)
“ควรเป็ นรายวิ ชา ครู ว่าเป็ นวิ ชาวิ ชานึง ครู ว่ามันน่าจะได้เนือ้ หาอะไรดีกว่าเรามา
รวบรัดให้จบๆ พูดถึงมัน ก็มนั ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากอะนะ วิ ชาก็ ก็สอนสอนทันน่ะ ก็จา ถ้าเป็ นวิ ชา
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พื้นฐานก็ 3 ชัว่ โมง คื อ 0.5 ถ้า 0.5 หน่วย ก็หนึ่งชัว่ โมง ก็โอเค ก็ตามนี ้แหละ ใช้ได้ ” (ครู ผู้สอน
รายวิ ชาสังคมศึกษา)
“อันนี ้ต้องสอนไปพร้ อมกันทุกชั้นค่ะ เพราะว่า...ไม่ ใช่ พอ มอ 1 เราสอนเรื ่ อง
ความซื ่อสัตย์ พอ ม 2 สอนเรื ่องความเสียสละ แต่ แต่ถ้าเด็กได้รับหมดเลย ว่านีค่ ื อความซื ่อสัตย์
และเสี ยสละ และเด็กก็ ดาเนิ นไปเรื ่ อยๆ เด็กก็ เหมื อนว่า อะไรคะ เขาก็ จะมี ความคุ้นชิ นกับสิ่ ง
เหล่านี ้ เขาก็จะทาไปจนถึงมอ 2 และก็มอ 3 เหมือนกับเราวางรากฐานให้กบั เขาเพราะว่านีค่ ือสิ่งที่
จะต้องติ ดตัวในเรื ่องของคุณธรรม” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาภาษาไทย)
จากมุมมองของกลุม่ ผู้ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้
บริ การสถานศึกษา และครูผ้ สู อน ดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบแนวทางที่โรงเรี ยนควรจัดสันติ
ศึกษาในระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) แบบกิจกรรมรายวิชาโฮมรูม โดยฝึ กทักษะให้
ความรู้ และปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติทกุ คุณลักษณะไปพร้ อมกันทุกระดับ จัด
สันติศึกษาในระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยนแบบบูรณาการลงในทุกรายวิชา โดยฝึ กทักษะปลูกฝั งเจตคติ
และให้ ความรู้ ในลักษณะปลูกฝั งทุกคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติไปพร้ อมกันทุก
ระดับ จัดสันติศกึ ษาในระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยนแบบรายวิชาพื ้นฐาน โดยให้ ความรู้ และปลูกฝังเจต
คติทุกคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติไปพร้ อมกันทุกระดับ จัดสันติศึกษาในระดับ
หลักสูตรชัน้ เรี ยนแบบบูรณาการลงในทุกรายวิชา โดยฝึ กทักษะปลูกฝั งเจตคติและความรู้ ใน
ลัก ษณะแบ่ ง แยกการสอนแต่ ล ะคุณ ลัก ษณะการอยู่ร่ ว มกัน ในสัง คมอย่ า งสัน ติ จ าเพาะตาม
ระดับชันเรี
้ ยน และ จัดสันติศกึ ษาในระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยนแบบบูรณาการเวลารวม โดยฝึ กทักษะ
ให้ ความรู้ และปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติทุกคุณลักษณะไปพร้ อมกันทุกระดับ
ตามลาดับ
1.1.2 แนวการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรับโรงเรียน ตามมุมมองของกลุ่มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มุมมองกลุม่ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ส่วนใหญ่เห็น ควรจัดหลักสูตรสอน
ทุกคุณลักษณะไปพร้ อมกันทุกระดับทุกวันอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องในลักษณะสอดแทรกในการให้
ผู้เรี ยนทางานกลุ่มร่ วมกันในแต่ละรายวิชา และจัดให้ ผ้ เู รี ยนค้ างแรมใช้ ชีวิตร่ วมกัน จากมุมมองที่
กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบที่โรงเรี ยนควรจัดสันติศึกษาในหลักสูตรระดับ ชันเรี
้ ยนแบบบูรณาการ
สอดแทรกลงในทุกรายวิชา โดยฝึ กทักษะ ให้ ความรู้ ปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ
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ทุกคุณลักษณะไปพร้ อมกันทุกระดับ และ จัดสันติศึกษาในหลักสูตรร่ วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
แบบค่ายพักแรม โดยฝึ กทักษะ ให้ ความรู้ และปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติทุก
คุณลักษณะไปพร้ อมกันทุกระดับ
“ให้คาแนะนาในการ โดยการอธิ บาย ครับ จัดให้ทางานกลุ่มปฏิ บตั ิ ธรรม เข้า
ค่ายพักแรม การใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ืน่ การปรับตัวเข้าหากัน” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.3)
1.1.3 แนวการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรับโรงเรียน ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา
ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ส่วนใหญ่เห็นว่าครูควรฝึ กผู้เรี ยนปฏิบตั ิการอยู่ร่วมกันในชัน้
เรี ยน ใช้ คะแนนพฤติกรรมกากับดูแลสอนผู้เรี ยนทุกคุณลักษณะไปพร้ อมกันทุกระดับชันอย่
้ าง
สม่าเสมอต่อเนื่องและเข้ มขึ ้นตามระดับชัน้ บางส่วนเห็นว่า ควรจัดให้ ความรู้สนั ติศกึ ษาจัดอย่าง
น้ อยสัปดาห์ละ 1 คาบ บางส่วนเห็นว่า ควรจัดในลักษณะเน้ นการปูพื ้นฐานแยกคุณลักษณะตาม
ระดับชัน้ เช่น ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาตัวตนรู้จกั ตนเอง การมีมารยาทต่อ
ผู้อื่น และการป้องกันตนเอง ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั หน้ าที่ความรับผิดชอบ
และความเกรงใจ ส่วนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั เสียสละมีจิตอาสาและการ
จัดการการเงิน บางส่วนเห็นว่า ควรจัดให้ ความรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ กบั บุคลากรภายใน
โรงเรี ยน และชุมชน ตามลาดับ
“ก็อยาก ที่จริ งก็อยากให้ทาหมดนั่นเลย อยากให้สอนพร้ อมกันหมดทุกอันนัน่
แหละ” (คุณย่า ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.1)
“ก็ ถ้าสมมุติว่าเป็ น พวกวิ ชาคณิ ต วิ ทย์ อังกฤษ อะไรอย่างงี ้ เขาก็ เขาก็ไม่น่าจะ
มาสอนเกี่ยวกับพวกอย่างนี ้ ใช่ป่ะคะ ถ้าไม่อย่างนัน้ เขาก็ต้องมี มี คาบนึง อาทิ ตย์ ละคาบ ใช่ป่ะ
อาทิ ตย์ๆ ละ 2 คาบ อะไรอย่างนี”้ (คุณแม่ ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.3)
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“ทุกลักษณะนี ่ อืมม น่าจะสอนมาตัง้ แต่เริ่ มแรกเลยนะ” (ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น 5)
“โรงเรี ยนน่าจะเพิ่มกิ จกรรมกับชุมชนส่วนรวมให้มากขึ้นนะ” (พระครู)
“มันต้องกระจาย ไปสู่สงั คมทุกภาคส่วน นอกจากทีโ่ รงเรี ยนแล้วไม่พอ บุคลากร
ในโรงเรี ยน แล้วก็ลงไปถึงทุกคน เด็ก ครู ผู้บริ หาร คนงาน ผู้ปกครอง แล้วมันไปต้องไปกระจาย
ประเด็นตรงนีผ้ มว่ามันน่าจะตอบโจทย์ ตอบโจทย์แล้วก็เป็ นสิ่ งทีส่ นับสนุนเหมื อนกันว่า ทาไมเด็ก
จบมอสามพอไปเข้าอาชีวะแล้วมีเรื ่องตลอด” (บาทหลวง)
จากมุมมองตามมุมมองของกลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง
และ ผู้แ ทนชุม ชน ดัง กล่า วข้ า งต้ น ปรากฎข้ อ ค้ น พบแนวทางที่ โ รงเรี ย นควรจัด สัน ติ ศึก ษาใน
หลักสูตรระดับชันเรี
้ ยนแบบรายวิชาพื ้นฐาน โดยให้ ความรู้และปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติทกุ คุณลักษณะไปพร้ อมกันทุกระดับ จัดหลักสูตรระดับชันเรี
้ ยนแบบบูรณาการลงในทุก
รายวิชา โดยฝึ กทักษะ และปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติทกุ คุณลักษณะไปพร้ อม
กันทุกระดับ หรื อ จัดในลักษณะแบ่งแยกการสอนคุณลักษณะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ
จาเพาะตามระดับชันเรี
้ ยน และ จัดสันติศกึ ษาในหลักสูตรระดับชุมชน โดยให้ ความรู้ ตามลาดับ
จะเห็นได้ ว่า ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎข้ อ
ค้ นพบแนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ใน 3
ระดับ ได้ แก่ การจัดสันติศึกษาในหลักสูตรระดับชัน้ เรี ยน การจัดหลักสูตรระดับหลักสูตรร่ วม
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) และ การจัดหลักสูตรระดับหลักสูตรชุมชน มีสาระสาคัญดังนี ้
1) การจัดสันติศึกษาในหลักสูตรระดับชัน้ เรี ยน เป็ นลักษณะการออกแบบกาหนด
คาบเวลา ลักษณะเนือ้ หา และ กิจกรรม สาหรับชัน้ เรี ยนเดี่ยว มีแนวการจัดหลักสูตร 5 รู ปแบบ
เรี ยงตามลาดับรูปแบบที่สาคัญ ได้ แก่
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1.1) การจัดสันติศกึ ษาในระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยนแบบบูรณาการลงในทุกรายวิชา
โดยฝึ กทักษะ และปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติทุกคุณลักษณะไปพร้ อมกันทุก
ระดับ
1.2) การจัดสันติศึกษาในระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยนแบบรายวิชาพื ้นฐาน โดยให้
ความรู้ และปลูกฝังเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติทกุ คุณลักษณะไปพร้ อมกันทุกระดับ
1.3) การจัดสันติศึกษาในระดับหลักสูตรชัน้ เรี ยนแบบรายวิชาพื น้ ฐาน โดยให้
ความรู้ และปลูกฝั งเจตคติแบ่งแยกแต่ละคุณลักษณะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติจาเพาะ
ตามระดับชันเรี
้ ยน
1.4) การจัดสันติศกึ ษาในระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยนแบบบูรณาการลงในทุกรายวิชา
โดยฝึ กทักษะและปลูกฝั งเจตคติแบ่งแยกแต่ละคุณลักษณะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ างสันติ
จาเพาะตามระดับชันเรี
้ ยน
1.5) การจัดสันติศกึ ษาในระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยนแบบบูรณาการเวลารวม โดยฝึ ก
ทักษะและให้ ความรู้ ในลักษณะปลูกฝั งทุกคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติไปพร้ อมกัน
ทุกระดับ
2) การจัดหลักสูตรระดับหลักสูตรร่ วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) เป็ น ลักษณะการ
ออกแบบกาหนดคาบเวลา ลักษณะเนื ้อหา กิจกรรมสันติศกึ ษา ใน ลักษณะ คือ
2.1) การจัด สัน ติ ศึก ษาในระดับ หลัก สูต รร่ ว ม (กิ จ กรรมพัฒ นาผู้เ รี ย น) แบบ
กิจกรรมรายวิชาโฮมรูม โดยฝึ กทักษะ ให้ ความรู้ และปลูกฝังเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ
ทุกคุณลักษณะไปพร้ อมกันทุกระดับ
2.2) การจัดสันติศึกษาในระดับหลักสูตรร่ วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) แบบค่าย
พักแรม โดยฝึ กทักษะ ให้ ความรู้สนั ติศึกษา และ ปลูกฝั งเจตคติการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติทุก
คุณลักษณะไปพร้ อมกันทุกระดับ
3) การจัดหลักสูตรระดับหลักสูตรชุมชน เป็ นลักษณะการออกแบบกาหนดคาบเวลา
ลักษณะเนื ้อหา กิจกรรมสาหรับบุคลการภายในโรงรี ยนและชุมชน โดยให้ ความรู้สนั ติศกึ ษา
1.2 แนวการปลูกฝั งคุ ณลักษณะการอยู่ร่ วมในสังคมอย่ างสันติสาหรั บผู้ เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรียน
จากสัมภาษณ์ มุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ในชุมชน
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ท้ องถิ่นต่างจังหวัด คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎข้ อ
ค้ นพบ แนวการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติสาหรับผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ดังต่อไปนี ้
1.2.1 แนวการปลู ก ฝั งคุ ณ ลั ก ษณะการอยู่ ร่ วมในสั ง คมอย่ า งสั น ติ ส าหรั บ
ผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ส าหรั บ โรงเรี ย น ตามมุ ม มองของกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผู้สอน เห็นว่า
การปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่ างสันติสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สำหรับโรงเรียน ควรปฏิบัติ ดังนี้
1) การสอนโดยครู ส่วนใหญ่เห็นว่า ครูผ้ สู อนควรทาการคัดกรองผู้เรี ยนเป็ นกลุม่
จัดอบรมให้ ความรู้ตามแต่ละลักษณะผู้เรี ยน ไม่ทาการอบรมรวมผู้เรี ยนทุกกลุม่ กลุม่ ที่ประพฤติต้น
เป็ นแบบอย่างในชัน้ เรี ยน กลุม่ ผู้เรี ยนที่ต้องคอยเตือนคอยกาชับความประพฤติ และ กลุม่ ผู้เรี ยนที่
ความประพฤติบกพร่องควรได้ รับการเสริ มการปลูกฝังสันติศกึ ษาอย่างใกล้ ชิด เช่น การพูดยกย่อง
ชมเชยผู้เรี ยนประพฤติดีในที่สาธารณะ การอบรมผู้เรี ยนมีความประพฤติบกพร่องเฉพาะรายบุคคล
เป็ นต้ น รองลงมาเห็นว่า ครูผ้ สู อนต้ องประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่สร้ างสรรค์ทงกาย
ั้
วาจา
ใจ เช่น ยกมือรับไหว้ ทักทายผู้เรี ยนด้ วยความเมตตา มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีนา้ ใจต่อสิ่ง
รอบข้ าง การแต่งกายของครูผ้ สู อน และ การไม่ใช้ โทรศัพท์ฟมุ่ เฟื อย เป็ นต้ น และ ครูผ้ สู อนควรต้ อง
เกริ่ นนาด้ วยการตั ้งคาถามให้ ผ้ เู รี ยนสังเกต คิดพิจารณาใคร่ ครวญเหตุการณ์สถานการณ์รอบตัว
เชื่อมโยงผู้เรี ยนสู่วตั ถุประสงค์ที่กาลังเรี ยนรู้ นาผู้เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม (Active Learning) โดยทุก
ครัง้ ขณะปฏิบตั ิกิจกรรมทาการนาเสนอ และรายงานผลการปฏิบตั ิ ครู ผ้ สู อนต้ องทากระบวนการ
สะท้ อนคิดกับผู้เรี ยน และ เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนลงมือปฏิบตั ิ สืบเสาะหาความรู้ เกี่ยวกับการมีนา้ ใจ จิต
อาสา คุณธรรมจริ ยธรรม และ ควรจัด ครู ผ้ ูสอน 1 คน ดูแลผู้เรี ยน จานวน 4-5 คน ทาหน้ าที่ดแู ล
สนับสนุนการสะท้ อนคิดผ่านคาถามสะท้ อนกระบวนการคิดในสิ่งที่ผ้ เู รี ยนกาลังปฏิ บตั ิ สะท้ อนให้
ผู้เรี ยนคิดเชื่อมโยงสิ่งที่ผ้ ูเรี ยนกาลังเรี ยนรู้ ตามวัตถุประสงค์โครงงานนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิต
และ ให้ ผ้ ูเ รี ย นตัง้ ข้ อ สัง เกตและน าเสนอสิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นคิ ด จากการเรี ย นรู้ ผ่ า นการเขี ย นบัน ทึก
ประจาวันหรื อรายงานเอกสารของผู้เรี ยน จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบที่โรงเรี ยนควร
ปฏิบตั ิการสอนสันติศกึ ษาในรูปแบบเฉพาะกลุม่ แบบน ้าหยด และ แบบครูพาทา ตามลาดับ
“เจตคติ ที่ดีมนั จะเกิ ดตามมา หลังจากที่เค้ามี การลงมื อปฏิ บตั ิ พีม่ ี ความเชื ่อ
ว่า เมื ่อไหร่ ที่เรี ยนรู้ เนีย่ เด็กจะได้องค์ความรู้ ถ้ามี การจับกระดาษ จับปากกา ได้เขี ยน ได้พูด ได้
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แสดงออก นะคะ พีม่ องตรงนี ้นะ ถ้ามันสัมพันธ์ กนั ได้เนี ่ย และมันทาได้ครั้งแรก มันก็จะเกิ ด มัน
ต้องต่อเนือ่ งกัน มันต้องต่อเนือ่ งกัน” (ศึกษานิ เทศก์)
“คื อ ให้เ ขาต้อ ง ต้อ งปฏิ บัติ จ ริ ง มากกว่ า ทฤษฎี อ ย่ า งเดี ย ว ผมว่ า ถ้า เป็ น
ลักษณะแบบนี ้ คือถ้าอย่างสมมุติว่า อ่า อาจจะเป็ นลักษณะ ของ เรา มี งานให้ทาอย่างนีฮ้ ะ ก็คือ
เราก็สงั เกตว่า อ่า คือทุกคน น่ะต้องแสดงความเห็นแล้วก็รับฟังไม่ใช่ว่า อ่า ของคนใดคนหนึ่ง เรา
ก็อาจจะด้วยวัยนี ้ หรื ออาจจะอยากเป็ นผูน้ า เราก็จะอาจจะให้คนนีเ้ ป็ นบ้าง เหมือนกับให้ทกุ คนได้
สัมผัสว่า ถ้าเราต้องมาเป็ นผูน้ าเป็ นผูต้ ามเนีย่ มันควรจะต้องปฏิ บตั ิ ตนอย่างไร” (ครู ผูส้ อนรายวิ ชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
“ครู ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดี ไม่งนั้ สอนเค้าไม่ได้” (รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา รักษาการผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีฯ่ )
“(หัวเราะ) ไอ้สอนเรื ่องนีม้ นั มันๆ สร้างยาก วิ นยั นักเรี ยนหรื อความ ความมี
น้าใจ ความรับผิ ดชอบน่ะ มันต้องค่อยๆ ปลูกฝังอ่ะ ก็คือต้องซ้ าซ้ า...ทาตัวให้เป็ นแบบอย่าง แล้วก็
ต้องซ้ าซ้ า ทุกวันน่ะ แล้วต้องซึ ม...ใช่ ต้องเป็ นแบบอย่าง ไม่ใช่ทาครั้งเดี ยวแล้วหายไปต้องทาให้
เห็น ครูตอ้ งเป็ นแบบอย่าง การไหว้ การแต่งกาย ความรับผิ ดชอบอะไรต่างๆ ก็ตอ้ งค่อยๆ ปลูกฝัง”
(รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน)
“ทาไมเราไม่พูดสิ่ งดี ๆ ชื ่นชมลูกเค้าบ้างมัย๊ แล้วไปในห้องไอ้พฤติ กรรมอย่าง
นี ้ ค่อยๆ พูดรายบุคคล” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิ ชาการ)
“ต้องจัดหลักสูตร ที่ ที่ คานึงถึง...ความ...แตกต่างระหว่างบุคคลไหม อย่างนี ้
นะ อย่างนีน้ ่าจะอธิ บายได้นะ ต้องแบ่งเด็กไม่จาเป็ นต้องสองสามกลุ่ม แต่ แต่อาจแบ่งสี ่ หา้ กลุ่ม ก็
แล้วแต่และในสีห่ า้ กลุ่มแล้วแต่แต่ละห้อง” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป)
2) สัมพันธภาพระหว่างครูผ้ สู อนกับผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ส่วนใหญ่เห็นว่าครู ผ้ สู อนควรต้ องทาความเข้ าใจรู้ จกั ลักษณะนิสยั ผู้เรี ยนรายบุคคล รับฟั งในสิ่ง ที่
ผู้เรี ยนต้ องการแสดงออกและบอกเล่าให้ รับรู้ ทาความเข้ าใจผู้เรี ยนติดตามสาเหตุรากเหง้ าของ
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ปั ญหา รู้ แนวทางวิธีการที่จะใช้ ปลูกฝั งกล่อมเกลาผู้เรี ยนแต่ละคน รองลงมาเห็นว่าครู ผ้ สู อนควร
เป็ นผู้เปิ ดไมตรี มิตรภาพสูผ่ ้ เู รี ยน ใส่ใจดูแลผู้เรี ยนสม่าเสมออย่างใกล้ ชิด ปลูกฝังชี ้แนะ เลือกใช้ การ
พูดในลักษณะการประคับประคอง ตังค
้ าถามให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิดใคร่ครวญพิจารณาเหตุและผลกระทบ
แทนการใช้ ประโยคค าสั่ ง หรื อ ค าห้ ามปราม คอยช่ ว ยเหลื อ จั ด การหากเกิ ด ปั ญ หาที่ เ กิ น
ความสามารถของผู้เรี ยนระหว่างการทางาน จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบที่ควรสาน
สัมพันธภาพระหว่างครูผ้ สู อนกับผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในสัมพันธภาพแบบ
เข้ าถึงใจ และ แบบพี่เลี ้ยง ตามลาดับ
“แล้ว มี อาจารย์ คนนี ้เป็ นที่ปรึ กษา ท ากับนักเรี ยน 4-5 คน จะได้ตัวต่ อตัว
ดูแลใกล้ชิดสนิ ทสนม คุณครู ก็ตอ้ งเป็ นพีเ่ ลีย้ งคือเป็ นโค้ชน่ะอยู่ตลอด มี ปัญหาเฉพาะหน้า ครู ก็จะ
มี ห น้ า ที่ จั ด การขณะนั้น น่ ะ แก้ ปั ญ หาตรงนั้น ให้ กับ เด็ ก แล้ ว ก็ เ ป็ นที่ พึ่ ง ได้ . .อย่ า งนี ้ ” (รอง
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา รักษาการผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่
ฯ)
“พี่มองว่าการเรี ยนรู้ จะจะได้ดีเลยแหละ ถ้าครู กบั เด็กมี ปฏิ สมั พันธ์ ที่ดีอ่ะ มี
ส่วนร่ วมทาให้เด็ก เด็กรักครู ครู รักเด็ก เนีย่ ตรงอย่างทีใ่ นหลวงพูดเลยนะ พีน่ ึกถึงเลยนะ พอพีม่ อง
ตรงนี ้ พีน่ ึกถึง เออ เด็กรักครูครูรักเด็กเนีย่ มันก็จะพากันไป เหมือนเราเนีย่ เรารักองค์กรเราก็อยาก
ให้องค์กรดี เราก็อยากทางานให้องค์กร อย่างนี ”้ (ศึกษานิ เทศก์)
“เด็ ก ทุก คนอยากได้ แม้ ว่ า บ้ า นเขาจะอุ่น หรื อ ไม่ อุ่น ...เขามองว่ า เราเอื ้อ
อาทร….แล้วเขาจะเปิ ดใจมาหาทุกเรื ่องจะมาหาหมด แม่ไอ้เนีย่ ...มันหนีชวั่ โมงนัน้ ชัว่ โมงนี ้ ...ราถึง
บอกครู ว่า สัมผัสสักนิ ด ทักสักหน่อย เอื ้ออาทรหน่อยเถอะ แล้วคุณจะได้ใจลูก แล้วคุณจะได้ทกุ
อย่างจากเขาเลย นีน่ ีค่ ือความเป็ นครู ” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิ ชาการ)
3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ส่วน
ใหญ่เห็นว่าครูผ้ สู อนควรต้ องประสานความร่ วมมือผู้ปกครอง สื่อสารความประพฤติของผู้เรี ยนให้
ผู้ปกครองได้ รับรู้ให้ ผ้ ปู กครองช่วยดูแลพร้ อมกับกาชับผู้เรี ยนที่บ้าน รองลงมาเห็นว่า ครูผ้ สู อนควร
ทาความเข้ าใจกับผู้เรี ยนในการอยู่ร่วมชัน้ เรี ยน กาหนดกติกาข้ อตกลงดูแลผู้เรี ยนให้ ปฏิบตั ิตาม
กติกาข้ อตกลงในชัน้ เรี ยนอย่างเข้ มงวด ครู ผ้ ูสอนควรใส่ใจดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน ติดตามความ
เป็ น ไปของผู้เรี ยนจากครู ผ้ ูสอนอื่นอย่างสม่ าเสมอ โดยครู ผ้ ูสอนแต่ละคนถื อปฏิบัติการกากับ

277
ติดตามผู้เรี ยนในทิศทางเดียวกัน และ ครู ผ้ ูสอนควรใช้ หลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา หรื อ
ศาสนาที่ตนเองนับถือในการวางเงื่อนไขดูแลกากับผู้เรี ยน ตามลาดับ จากมุมมองที่กล่าวมานี ้
ปรากฎข้ อค้ น พบที่ ค รู ผ้ ู สอนสัน ติ ศึ ก ษาควรวางเงื่ อ นไขก ากั บ ดู แ ล ผู้ เ รี ย นสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ในแบบบ้ านใส่ใจ แบบคู่สญ
ั ญา แบบเครื อข่าย และ แบบความเชื่อบาปบุญ
ตามลาดับ
“ในพฤติ กรรมที่ไม่ ไม่น่ารักอ่ะ การ การอยู่ในห้องเรี ยนถ้ามี ครู เข้มงวดเรื ่อง
ระเบียบวิ นยั หรื อความรับผิ ดชอบอ่ะ เด็กเขาก็จะทาไมค่ะ มีคณ
ุ ลักษณะทีด่ ีอ่ะ” (ศึกษานิ เทศก์)
“พอเด็กมาสายปั๊บ ตัดคะแนน ผมบอกว่าอย่าเพิ่ งไปตัดนะ ไปดู ไปถามครู
ประจาชัน้ ก่อน ไปเยี ่ยมบ้านไปดูว่าเป็ นยังไง ยกเว้นไอ้คนที่ขี้ตาเกรอะกรัง สะพายกระเป๋ าวิ่ งมา
ไปเยี ่ยมบ้าน อยู่ตึกสบาย พ่อแม่ว่ามันก็ไม่ฟัง อย่างนี ้ต้องเรี ยกมาอบรมสัง่ สอน เอาคะแนน ใช้
คาพูด ใช้ความเป็ นพวก ความเป็ นกันเองก็ว่าไป ให้มนั ยอมรับให้มนั เชื ่อเรา ให้มนั ปรับให้ได้ เด็ก
แต่ละคนพืน้ ฐานชีวิตมันก็คนละอย่างกัน” (ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน)
“บางที ...ก็ ต้องติ ดตามเรื ่ อยๆอ่ะค่ะ แล้วก็ บางอย่างเราจะพูดคุยกับ กับ...
ผู้ปกครองให้ช่วยกัน ช่วยกันเตื อน บางที ต้องประสานกับหลายฝ่ าย มี ผู้ปกครอง ตัง้ แต่เริ่ ม มา
ผูป้ กครอง แล้วก็วิชาเราด้วย แล้วก็วิชาอืน่ ด้วย” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาภาษาต่างประเทศ)
“กลุ่มของครู ที่ลงแถวเนี ้ยก็จะเป็ นคนตรวจระเบี ยบ เพราะฉะนัน้ มาตรฐาน
ของครูทีต่ รวจระเบียบสีห่ า้ คนนี ้ คือมาตรฐานเดียวกัน” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาสังคมศึกษา)
จากข้ อค้ นพบการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสั นติสาหรับผู้เรี ยน
ระดับมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น สาหรั บโรงเรี ยน ตามมุมมองของกลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา ได้ แ ก่
ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ การสถานศึกษา และครู ผ้ ูสอน ดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฎข้ อ
ค้ นพบวิธีจัดการเรี ยนรู้ สันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ใน 3 ส่วน ได้ แก่ 1) การสอนโดย
ครูผ้ สู อน 2) สัมพันธภาพระหว่างครูผ้ สู อนกับผู้เรี ยนสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ 3)
การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ควรให้ โรงเรี ยนปฏิบตั ิ ดังนี ้

278
1) การสอนโดยครู ผ้ สู อน ควรปฏิบตั ิการสอนแบบเฉพาะกลุ่ม แบบน ้าหยด และ
แบบพาทา ตามลาดับ
2) สัมพันธภาพระหว่างครูผ้ สู อนกับผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ควรสานสัมพันธภาพแบบเข้ าถึงใจ และ แบบพี่เลี ้ยง ตามลาดับ
3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ควรวาง
เงื่ อ นไขก ากับดูแ ลแบบบ้ า นใส่ใ จ แบบคู่สัญ ญา แบบเครื อ ข่ า ย และ แบบความเชื่ อ บาปบุญ
ตามลาดับ
1.2.2 แนวการปลู ก ฝั งคุ ณ ลั ก ษณะการอยู่ ร่ วมในสั ง คมอย่ า งสั น ติ ส าหรั บ
ผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ส าหรั บ โรงเรี ย น ตามมุ ม มองของกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มุมมองกลุม่ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เห็นว่าการปลูกฝังคุณลักษณะ
การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติสาหรับผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ควรปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การสอนโดยครูผ้ สู อน ส่วนใหญ่เห็นว่าครูผ้ สู อนควรทาการอบรมให้ ความรู้
ตามลักษณะผู้เรี ยนเฉพาะประเด็นเฉพาะบุคคลในลักษณะกิจกรรมกลุ่ม อาจเป็ นกลุ่มที่ครูผ้ สู อน
เลือกให้ หรื อกลุม่ ที่ผ้ เู รี ยนเลือกกันเอง มอบหมายให้ สมาชิกกลุม่ ร่ วมกันตังกติ
้ กาการทางานร่วมกัน
และ ร่วมกันหาวิธีแก้ ปัญหา โดยครูผ้ สู อนจาลองเหตุการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าไปอยู่ในสถานการณ์ และ
เลือกใช้ การพูดชี ้แนะอธิบายให้ ยกตัวอย่างสอดแทรกให้ ตลกขาขัน และตังค
้ าถามให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กคิด
ใคร่ ครวญพิจารณาเหตุและผลกระทบ เช่น ให้ เด็กเล่าเรื่ องคิดบวก เล่าเรื่ องการไม่นินทา เป็ นต้ น
จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบที่โรงเรี ยนควรปฏิบัติการสอนสันติศึกษาในรู ปแบบ
เฉพาะกลุม่ และ แบบครูพาทา ตามลาดับ
“ให้จดั ทากลุ่มค่ะกลุ่ม แต่กลุ่มนีค้ ื อต้องได้รับความสมัครใจจากนักเรี ยน
ว่านักเรี ยนชอบหรื อเปล่า แล้วก็ถ้ านักเรี ยนไม่ชอบก็สามารถเปลี ่ยนกลุ่มได้ แต่ว่าต้องได้รับการ
ยิ นยอมจากผู้อื่นด้วยค่ะ จะทางานงานกลุ่มโดยให้ทกุ คนมี หน้าที่ของตัวเอง ถ้าเขาไม่รับฟังก็….
ถามเขาค่ะ ว่า เราน่ะจะมี ความคิ ดเห็นอย่างไร แล้วมาเสนอในกลุ่ม เปิ ดใจคุยกัน แล้วเอามาปรับ
กัน” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.3)
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“นักเรี ยนชอบเรี ยนด้วยกิ จกรรมมากกว่าหลักการหนังสื อ การจัดการ
อารมณ์ ฝึกให้ใช้สติ ควบคุมในการแก้ปัญหาเป็ นสิ่ งที่ใช้ใจควบคุม เราลองตัง้ ปัญหามาสักหนึ่ง
อย่ า ง ต่ อ ไปเป็ นการ อ่ า ...การคิ ด บวกค่ ะ เราจะลองแต่ ง เรื ่ อ งเล่ า ซัก เรื ่ อ งนึ ง ให้น ักเรี ย นออก
ความเห็นและเราพูดความคิ ดเห็นด้านบวกของเราให้นกั เรี ยนได้คิดและเข้าใจตามฝึ กการคิ ดบวก
ของเขาไปด้วย” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.1)
2) สัม พัน ธภาพระหว่างครู ผ้ ูส อนกับ ผู้เ รี ยนสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึกษา
ตอนต้ น ส่วนใหญ่เห็นว่า ครู ผ้ สู อนต้ องใจเย็นและควรเป็ นฝ่ ายเข้ าหาผู้เรี ยน ชวนทักทาย ซักถาม
และรับฟั งในสิ่งที่ผ้ เู รี ยนต้ องการแสดงออกและบอกเล่าให้ รับรู้ และ ควรอธิบายให้ คาแนะนาในการ
ทางาน ค่อย ๆ สอนให้ ผ้ เู รี ยนปรับตัวเข้ าหาผู้อื่น จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบที่ควร
สานระหว่างครูผ้ สู อนกับผู้เรี ยนสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ในสัมพันธภาพแบบเข้ าถึงใจ
และ แบบพี่เลี ้ยง ตามลาดับ
“ไม่ใจร้อนค่อยๆ สอน สอนแบบเข้าใจง่ายต้องใจเย็นๆ ในการสอน รับฟัง
นักเรี ยนอย่างมี เหตุผล เพือ่ ให้นกั เรี ยนเข้าใจ ว่าเราเชื ่อใจได้ แล้วให้นกั เรี ยนพูดข้อเสียของตนเอง”
(กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.1)
“ให้ครู เข้าไปหานักเรี ยน แล้วก็ลองถาม แล้วก็คยุ กันดูครับ แล้วก็ดูว่าอีก
ฝ่ ายนึงอ่ะเป็ นยังไง หรื อเรี ยกมาคุยส่วนตัว” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.2)
3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ส่วนใหญ่เห็นว่า ครู ผ้ ูสอนควรกากับติดตามสอบถามผู้เรี ยนให้ เข้ าใจตรงกัน สอบถามจากเพื่อน
สนิท จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบที่ครู ผ้ ูสอนสันติศึกษาควรวางเงื่อนไขกากับดูแล
ผู้เรี ยนสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ในแบบคูส่ ญ
ั ญา แบบเครื อข่าย
“สอนเสร็ จแล้วก็ถามเด็กว่า เข้าใจหรื อเปล่า ถามว่าทาได้หรื อเปล่า ครูจะ
ได้ย้าให้ พูด ช่วยสอ นและอธิ บายได้ถูกต้อง และทาให้เข้าใจมากขึ้น” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.1)
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“คุณครู ที่สอนประจาวิ ชานัน่ ค่ะ เพราะว่าเขาจะดูว่าจะเป็ นยังไงต่อไป
แล้วก็จะเป็ นครูทีป่ รึ กษาก็จากการดูพฤติ กรรมนักเรี ยน ค่ะว่า แต่ละคนน่ะเข้ากันได้ดีไหม เพราะว่า
ถึงจะเข้ากันได้ดีตอนต่อหน้าแต่ก็จะมีแบบพฤติ กรรมทีแ่ บ๊บ ส่งผลขัดแย้ง ว่ามันไม่ใช่อ่ะค่ะ ก็คือ ดู
จากว่า...นักเรี ยนทีส่ นิ ทกับนักเรี ยนอีกคนนึงมี พฤติ กรรมอย่างนี ้ แต่นกั เรี ยนทีป่ ฏิ บตั ิ ต่อนักเรี ยนอีก
คนนึงมีพฤติ กรรมทีแ่ ตกต่างกันไปใน...ทางทีไ่ ม่ดี จะดูให้ปรับความเข้าใจกันค่ะ เขี ยนบันทึกข้อมูล
ว่ามีการเปลีย่ นแปลงอะไรบ้างไหม” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.3)
1.2.3 แนวการปลู ก ฝั งคุ ณ ลั ก ษณะการอยู่ ร่ วมในสั ง คมอย่ า งสั น ติ ส าหรั บ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรั บโรงเรี ยน ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบ
จากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน เห็นว่าการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่
ร่วมในสังคมอย่างสันติสาหรับผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ควรปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การสอนโดยครู ผ้ ูสอน บางส่วนเห็นว่า ครู ผ้ ูสอนควรต้ องสร้ างบรรยากาศชัน้
เรี ยนให้ ร่วมกันทากิจกรรม เช่นมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนปลูกและดูแลผักหรื อต้ นไม้ การฝึ กการจัดการ
รายรับ-รายจ่าย บางส่วนเห็นว่า สอดแทรกมุขตลกขาขันในขณะปฏิบตั ิการชี ้ให้ ผ้ เู รี ยนสังเกตข้ อดี
ข้ อเสีย บางส่วนเห็นว่าครูผ้ สู อนต้ องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็น เช่น การพูดกิริยา
วาจาของครูผ้ ูสอน การแต่งกายของครูผ้ สู อน เป็ นต้ น จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อค้ นพบที่
โรงเรี ยนควรปฏิบตั ิการสอนสันติศกึ ษาในรูปแบบแบบครูพาทา และ แบบน ้าหยด ตามลาดับ
“วิ ธีการสอน ครู ก็ควรพูดสอน แบ๊ บ สอดแทรกเรื ่ องตลกเรื ่ องขาขัน อะไร
ประมาณนี”้ (คุณแม่ ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.3)
“ถ้ามาโรงเรี ยนแล้วมาเจอครู ที่ดี ใจดี เข้าใจเด็ก มี จิตวิ ทยาในการแต่งตัว
การพูดจาอะไรต่างๆ เพราะมันเป็ น ทุกวันนีผ้ มถึงสรุปว่า การสอนมันต้องสอนด้วยชี วิต ถ้าครู ไม่
สามารถเป็ นไอดอล เป็ นแบบอย่างได้ นัน่ น่ะผมว่ามันก็จบแล้ว” (บาทหลวง)
2) สัมพันธภาพที่ครู ผ้ ูสอนแสดงต่อผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ส่วนใหญ่
เห็นว่า ครูผ้ สู อนควรต้ องทาความเข้ าใจรู้จกั ลักษณะนิสยั ผู้เรี ยนรายบุคคล ให้ ความสาคัญต้ องดูแล
ใส่ใ จผู้เ รี ย นคนที่ เ กเรอย่ า งใกล้ ชิ ด ท าให้ ผ้ ูเ รี ย นวางใจ ยอมรั บ คอยแนะน าบอกกล่า ว และ
ช่วยเหลือ และ ครู ผ้ ูสอนต้ องเป็ นฝ่ ายเข้ าหาพูดคุย ให้ ข้อมูลย้ อนกลับสู่ผ้ ูเรี ยนอย่างใกล้ ชิด จาก
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มุม มองที่ ก ล่า วมานี ้ ปรากฎข้ อ ค้ น พบที่ ค วรสานระหว่างครู ผ้ ูส อนกับ ผู้เ รี ย นสัน ติ ศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ใน สัมพันธภาพแบบเข้ าถึงใจ และ สัมพันธภาพแบบพี่เลี ้ยง ตามลาดับ
“อยากจะให้ครู มาสอนเหมื อนเดิ ม อยากให้เหมื อนสมัยก่ อน เด็กคนไหน
สนใจ เค้าก็จะดู เราจะเห็นกิ ริยาออก ไอ้คนไหนไม่สนใจ เราก็จะเห็น เค้าก็จะแหย่เพือ่ น ครู จะได้
อบรม แล้วที่นี้คุณก็ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วย เพือ่ ไม่ให้เด็กแตกเขนง เพราะเด็กต้องอยู่ใกล้
กับครู พอไม่ห่างครู ปบุ๊ เด็กก็จะไม่มีพฤติ กรรมท้องก่อนวัยเรี ยน การบ้านไม่เยอะ ไม่มีงานกลุ่ม ”
(แพทย์ประจาตาบล)
“การจะพูดจะคุยการ การจะให้ความเชื ่อใจ วางใจ ครู วางใจ เด็ก เด็กวางใจ
ครู ไหม ที่จะไปด้วยกัน ที่จะแนะนา แล้วก็เดิ นไปด้วยกัน แล้วครู ควรคิ ดว่า ไม่ควรจะหลุดจากเด็ก
ครู ก็ เ ป็ นโค้ชให้กับเด็ ก ต้องคอยแนะน า คอยช่ วยเหลื อ คอยบอก เพราะเขาจะต้องเดิ น ทาง
บางครั้งเขาอาจจะไม่เชื ่อเรา แต่จะทาอย่างไรให้เขาวางใจ ให้เขาเคารพ ให้เค้ายอมรับ ว่าครู สอน
ในสิ่ งทีด่ ี” (บาทหลวง)
3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ส่วน
ใหญ่เห็นว่า ครูผ้ สู อนต้ องใส่ใจกากับดูแล ประคับประคองติดตามผู้เรี ยนทังโรงเรี
้
ยนและที่บ้านต้ อง
ไม่ปล่อยให้ ผ้ เู รี ยนค้ นคว้ าตามลาพัง เปิ ดให้ ครอบครัว ชุมชน ได้ มีส่วนร่ วมในการอบรมสัง่ สอนขัด
เกลาผู้เรี ย นรายบุคคลไปพร้ อมกัน ทุกระดับอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่ อง จากมุมมองที่ กล่าวมานี ้
ปรากฎข้ อค้ น พบที่ ค รู ผ้ ู สอนสัน ติ ศึ ก ษาควรวางเงื่ อ นไขก ากั บ ดู แ ลผู้ เ รี ย นสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ในแบบบ้ านใส่ใจ
“คิ ดว่าก็ดู ก็ดูจากพฤติ กรรมเด็กบ่อยๆ ประจา” (คุณแม่ ผู้ปกครอง ผู้เรี ยน
ม.3)
“ก็ มันต้องคุยประสานกันนัน่ แหละ แต่บางทีก็อาจจะห่างกันบ้าง อะไรกันมัง่
มันก็ ยงั ดี นะ ทางโรงเรี ยนเขาก็ เรี ยกผู้ปกครองไปคุยไปอะไรกันไปประชุมในเราเราก็ เห็นหมด”
(ผูใ้ หญ่บา้ น 2)
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จากข้ อค้ นพบการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติสาหรับผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่
ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบวิธีจัดการเรี ยนรู้ สนั ติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ใน 3 ส่วน ได้ แก่ 1) การสอนโดยครูผ้ สู อน 2) สัมพันธภาพระหว่างครูผ้ สู อนกับ
ผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ 3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ควรให้ โรงเรี ยนปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การสอนโดยครู ผ้ ูสอน ควรปฏิบตั ิการสอนแบบเฉพาะกลุ่ม แบบพาทา และ
แบบน ้าหยด ตามลาดับ
2) สัมพันธภาพระหว่างครูผ้ สู อนกับผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ควรสานสัมพันธภาพแบบพี่เลี ้ยง และ แบบบ้ านใส่ใจ ตามลาดับ
3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ควรวาง
เงื่อนไขกากับดูแลแบบบ้ านใส่ใจ
จะเห็นได้ ว่า ข้ อค้ นพบวิธีจัดการเรี ยนรู้ สันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ตาม
มุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อนผ่านภาพลักษณะปั จจุบนั การ
ประพฤติ ต นของผู้ เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ เ ป็ นอยู่ ใ นชุ ม ชนท้ องถิ่ น ต่ า งจั ง หวั ด
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลั กสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบแนว
การปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติสาหรับผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของ
โรงเรี ยน ใน 3 ส่วน ได้ แก่ 1) การสอนโดยครู ผ้ ูสอน 2) สัมพันธภาพระหว่างครู ผ้ ูสอนและผู้เรี ยน
สันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ 3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นโดยครูผ้ สู อน มีสาระสาคัญ ดังนี ้
1) การสอนโดยครู ผ้ ูสอน เป็ นลักษณะที่ ครู ผ้ ูสอนแสดงออกทางวาจาหรื อการ
แสดงออกทางการปฏิบตั ิต่อผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ควรปฏิบตั ิใน 3 รู ปแบบ
ได้ แก่
1.1) รู ปแบบการสอนแบบนา้ หยด เป็ นลักษณะครู ผ้ ูสอนต้ องคอยพูดบอก
กล่าวและปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่สร้ างสรรค์ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ยินได้ เห็นเป็ นประจาทุกวัน
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1.2) รู ปแบบการสอนแบบครู พาทา เป็ นลักษณะครู ผ้ ูสอนต้ องชวนสนทนา
ชวนสังเกต ชวนซักถาม เชื่อมโยงผู้เรี ยนสู่วตั ถุประสงค์ที่กาลังเรี ยนรู้ นาผู้เรี ยนให้ ฝึกปฏิบตั ิ ชวน
สังเกตเปรี ยบเทียบ สะท้ อนเชื่อมโยงสาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้ อควรระวัง ชวนสรุปเชื่อมโยงไปสู่
แนวทางพัฒนาปรั บปรุ ง และ การนามาปรั บใช้ ในชีวิตประจาวันของตนเองทัง้ ในปั จจุบันและ
อนาคต
1.3) รู ปแบบการสอนแบบเฉพาะกลุ่ม เป็ นลักษณะครู ผ้ สู อนสังเกตทาความ
เข้ าใจสอนอบรมสันติศกึ ษาให้ สอดคล้ องกับลักษณะของผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ หรื อให้ การอบรมผู้เรี ยน
เฉพาะบุคคล จัดแยกเวลาอบรมการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ และ แยกลักษณะกลุ่มผู้เรี ยนใน
การอบรมให้ ความรู้การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ
2) สัมพันธภาพระหว่างครูผ้ สู อนและผู้เรี ยนสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
เป็ นลักษณะปฏิสัมพันธ์ การได้ พบหน้ า พูดคุยสนทนา รั บฟั ง ซักถามความเป็ นไปของระหว่าง
ครู ผ้ สู อนและผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ใช้ เวลาในการทากิจกรรมร่ วมกัน
ระหว่างครูผ้ สู อนและผู้เรี ยนสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ควรปฏิบตั ิใน 2 แบบ ได้ แก่
2.1) สัมพัน ธภาพแบบเข้ าถึงใจ เป็ น ลักษณะที่ครู ผ้ ูสอนควรต้ องทาความ
เข้ าใจรู้ จกั ลักษณะนิสยั ความถนัดของผู้เรี ยนแต่ละคนและรู้ แนวทางวิธีการที่จะใช้ ปลูกฝั งกล่อม
เกลาผู้เรี ยนแต่ละคน
2.2) สัม พัน ธภาพแบบพี่ เ ลี ย้ ง เป็ น ลัก ษณะครู ผ้ ูส อนควรเป็ น ฝ่ ายเข้ า หา
ซักถามความเป็ นไปของผู้เรี ยน เปิ ดใจพูดคุยกับผู้เรี ยนให้ มิตรไมตรี ประคับประคองให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ
วางใจอบอุ่น ต้ องใจเย็นพร้ อมที่จะรับฟั ง ไม่ใช่คาสัง่ ห้ าม ไม่นาข้ อเสียมากล่าวโดยตรง คอยชี ้แนะ
ให้ ผ้ เู รี ยนปรับตัวเข้ าหาผู้อื่น
3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดย
ครู ผ้ สู อน เป็ นลักษณะการวางข้ อตกลงระหว่างครู ผ้ สู อนและผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ควรปฏิบตั ิใน 4 แบบ ได้ แก่
3.1) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบบ้ านใส่ใจ เป็ นลักษณะครู ผ้ ูสอน
สื่อสารความประพฤติของผู้เรี ยนให้ ผ้ ูปกครองได้ รับรู้ อย่างต่อเนื่อง และประสานความร่ วมมื อ
ผู้ปกครองคอยดูแลกากับดูแลกาชับผู้เรี ยนที่บ้านไปพร้ อมกัน
3.2) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบคู่สญ
ั ญา เป็ นลักษณะครูผ้ สู อนกับ
ผู้เรี ยนร่ วมกันกาหนดกติกาข้ อตกลงและเงื่อนไขชั น้ เรี ยน ร่ วมกันกากับดูแลการปฏิบัติตนของ
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ผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามกติกาข้ อตกลงและเงื่อนไขชันเรี
้ ยน ทาความเข้ าใจสิทธิผ้ เู รี ยนและผลกระทบ
จากการปฏิบตั ิและไม่ปฏิบตั ิตามกติกาข้ อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ร่วมกัน
3.3) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบเครื อข่าย เป็ นลักษณะครูผ้ สู อนทา
ความเข้ าใจข้ อตกลงร่วมกับผู้เรี ยน ติดตามความเป็ นไปของผู้เรี ยนจากครูผ้ สู อนอื่นอย่างสม่าเสมอ
ชี ้แนะช่วยเหลือหากเกิดปั ญหาที่เกินความสามารถของผู้เรี ยน โดยครูผ้ สู อนแต่ละคนถือปฏิบตั ิการ
กากับติดตามผู้เรี ยนในทิศทางเดียวกัน
3.4) การวางเงื่ อ นไขก ากับ ดูแ ลผู้ เรี ย นแบบหลัก ความเชื่ อ บาปบุญ เป็ น
ลักษณะที่ครู ผ้ ูสอนควรใช้ หลักความเชื่อทางศาสนาที่ผ้ ูเรี ยนนับถือในการวางเงื่อนไขกากับดูแล
ผู้เรี ยน
1.3 แนวการวัด และประเมิน ผลคุ ณ ลั ก ษณะผู้ เ รี ย นหลั ก สู ต รสั น ติศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรียน
จากสัมภาษณ์ มุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎข้ อ
ค้ น พบ แนวการวัดและประเมิน ผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ดังต่อไปนี ้
1.3.1 แนวการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรียนหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรียน ตามมุมมองของกลุ่มผู้ให้ บริการการศึกษา
ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา และ ครู ผ้ ูสอน ส่วนใหญ่เห็นว่า
ครู ผ้ ูสอนและครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ ควรให้ ควรทาการสังเกตการประพฤติปฏิบตั ิของผู้เรี ยนขณะ
ทางานร่วมกัน ครูควรมีแบบประเมินพฤติกรรมที่ชดั เจน และใช้ คาถามสะท้ อนคิด (reflection) เป็ น
เครื่ องมือในการประเมิน ควรสังเกตผู้เรี ยนทุกครัง้ ที่มีคาบสอน ใส่ใจในการสังเกตความประพฤติ
ของผู้เรี ยนอย่างใกล้ ชิด ซ ้าๆ หลายครัง้ พูดคุยซักถามผู้เรี ยน ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนบันทึกอธิบายสะท้ อน
ความรู้สกึ ของตนเอง สัมภาษณ์บคุ คลที่อยู่ใกล้ ชิดผู้เรี ยน เช่น ผู้ปกครอง ครูผ้ สู อนรายวิชาอื่น ครูที่
ปรึกษาประจาชัน้ ฝ่ ายวิชาการ และ ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน เป็ นต้ น ครูที่ปรึกษาประจาชันต้
้ องสังเกต
ผู้เรี ยนตนเองทุกวัน ทุกครัง้ ที่ครูทาการสังเกตและสัมภาษณ์ต้องทาการบันทึกข้ อมูลความประพฤติ
ของผู้เ รี ย น และ ท าการตัด สิ น ความประพฤติ ผ้ ูเ รี ย นตามที่ ป รากฎพบเห็ น จากการได้ สัง เกต
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สัมภาษณ์ ผ้ ูเรี ยน และ บุคคลที่อยู่ใกล้ ชิดผู้เรี ยน ควรกาหนดเกณฑ์ในลักษณะระดับคะแนนจิต
พิสัย ชี ล้ ัก ษณะความประพฤติผ้ ูเรี ยน ให้ ครู ทุกคนปฏิบัติการวัด และประเมิน ผลให้ เป็ น เกณฑ์
มาตรฐานเดียวกัน ครูผ้ สู อนควรบันทึกรายละเอียดชี ้แจงลักษณะความประพฤติของผู้เรี ยนตามที่
ได้ สงั เกตสัมภาษณ์ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ อง และ ปรับความประพฤติผ้ เู รี ยนจนปรากฏการเปลี่ยนแปลง
ไปสูค่ วามประพฤติเชิงสร้ างสรรค์ก่อนตัดสินผลให้ ผ้ เู รี ยนเลื่อนชันหรื
้ อจบการศึกษา
“ประเมิ นประเมิ น 360 องศา เชิ งประจักษ์ และประเมิ นอย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลา
จากกิ จกรรม จากปัจจัยต่างๆ” (ศึกษาธิ การจังหวัด)
“ครู ต้อ งเน้น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ควร Reflection เป็ นการสะท้อ นผล
เรี ยนรู้ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นแบบทดสอบ ใช้คาถามโยนคาถาม ควรจะประเมิ นทุกครั้งทีม่ ี การจัดการ
เรี ยนรู้” (ศึกษานิ เทศก์)
“ต้องมาคุยกัน ครู คนนี ้ไม่ได้เป็ นที่ปรึ กษา แต่เขาสอน ลูก ลูก นักเรี ยนผมเป็ น
ยังไง ว่าอย่างนัน้ เหมื อนกันหรอ ผมสอนด้วย มาสอนด้วย ครู 2 คน เอามาแล้วคุยกัน หาค่ากลาง
เด็กปกติ เด็กไม่ปกติ ประเมิ น เนีย่ มันยาก คนไม่ใช่วตั ถุ แบบประเมิ นที่ผ่านมาหลายๆ อย่าง มัน
เอามาจากการประเมิ นวัตถุ” (รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายงบประมาณ)
“ก็ ยอมรับว่ามันก็ ยากต่อการวัด กับการตี การคุยมาเป็ นสเกล หรื อรู บิคก็ ตาม
สาหรับตัวหนูเองที่จะวัดเค้ายังไง ต่อให้มีรูบิคมันก็ มันก็ไม่ได้ คื อบางคนอาจจะบอกว่า ก็ตงั้ รู้บิค
มา บางทีมนั ก็ก่ากึ่ง คือบางทีเราก็จาเป็ นต้องตัดสิ นเค้าด้วยเกรด แต่ถา้ เอาตรงนีม้ าแก้เค้าระหว่าง
เรี ยนก็ได้” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ )
“การประเมิ นผูเ้ รี ยน ต้องร่ วมมื อกัน มานัง่ คุยกัน พูดคุยกับพ่อแม่ พูดคุยกับลูก
กับครู การติ๊ กคะแนนเป็ นสุดท้าย” (ครูผสู้ อนรายวิ ชาพลศึกษา)
จากมุมมองของกลุม่ ผู้ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้
บริ การสถานศึกษา และครูผ้ สู อน ดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบที่โรงเรี ยนควรปฏิบตั ิในการวัด
และประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ใน 3 ส่วน คือ
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เครื่ องมือวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ความถี่
ในการวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ
ระบบการตัดสินและรายงานผลการวัดและการประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังนี ้
1) เครื่ อ งมื อ วัด และประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะผู้ เ รี ย นหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ แก่ การสังเกตความประพฤติผ้ เู รี ยนตามสภาพจริ ง การซักถามสัมภาษณ์
ผู้เรี ยนและผู้ที่อยู่ใกล้ ชิดผู้เรี ยน แนวคาถามสะท้ อนคิด สมุดบันทึกประจาวันสะท้ อนความคิ ด
ความรู้ สึก ของผู้เรี ย น เกณฑ์ วัดและประเมิน คุณลักษณะผู้เ รี ยน แบบบัน ทึกพัฒนาการความ
ประพฤติของผู้เรี ยน และ แบบรายงานผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
2) ความถี่ในการวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ควรปฏิบตั ิในลักษณะ การสังเกตความประพฤติผ้ เู รี ยนซ ้าทุกครัง้ ที่ครูเข้ าสอน
และปรับเปลี่ยนผู้เรี ยนไปสู่ความประพฤติเชิงสร้ างสรรค์ และการสังเกตความประพฤติผ้ เู รี ยนทุก
คนโดยครูที่ปรึกษาประจาชันและปรั
้
บเปลี่ยนผู้เรี ยนไปสูค่ วามประพฤติเชิงสร้ างสรรค์
3) ระบบการตัดสินและรายงานผลการวัดและการประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยน
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ควรปฏิบตั ิในลักษณะ การตัดสินและรายงานผล
คุณลักษณะผู้เรี ยนปลายภาคเรี ยนในลักษณะแสดงระดับเกรดบ่งชี ้ลักษณะความประพฤติผ้ เู รี ยน
ตามสภาพจริ ง และ การตัดสินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนให้ เลื่ อนชัน้ หรื อจบการศึกษาบนฐานการ
ปรับเปลี่ยนผู้เรี ยนไปสูค่ วามประพฤติเชิงสร้ างสรรค์
1.3.2 แนวการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรียนหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ส าหรั บ โรงเรี ย น ตามมุ ม มองของกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้ น
มุมมองของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึก ษาตอนต้ น ส่วนใหญ่เห็นว่าครู ผ้ ูสอนควรทา
การประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนทุกครัง้ ที่มีการสอน ควรสังเกตความประพฤติผ้ เู รี ยนและสัมภาษณ์
ความประพฤติผ้ ูเรี ยนจากผู้ที่เกี่ยวข้ องใกล้ ชิดผู้เรี ยน เช่น เพื่อน ผู้ปกครอง ครู ผ้ ูสอนรายวิชาอื่น
เป็ นต้ น ใช้ แบบสอบถามที่ตั ้งคาถามให้ ผ้ เู รี ยนยกตัวอย่างเหตุการณ์และวิธีแก้ ปัญหา และครู ต้อง
ทาบันทึกเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงความประพฤติของผู้เรี ยน จากมุมมองที่กล่าวมานี ้ ปรากฎข้ อ
ค้ น พบที่ ครู ควรปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
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ตอนต้ น ในลักษณะการสังเกตความประพฤติ ผ้ เู รี ยนตามสภาพจริ ง ทาการซักถามผู้เรี ยนและผู้ที่
อยู่ใกล้ ชิดผู้เรี ยน ทาการเก็บข้ อมูลความประพฤติผ้ เู รี ยนทุกครัง้ ที่มีคาบสอน ทาบันทึกพัฒนาการ
ความประพฤติของผู้เรี ยน และ ทาแบบสอบถามประเมินความประพฤติโดยผู้เรี ยนประเมินตนเอง
“ประเมิ นผลงานของนักเรี ยนว่าเข้าใจในการทางานด้วยกันหรื อไม่ โดยผูส้ อน
คอยจับตาดูพฤติ กรรมทุกกลุ่ม ให้นกั เรี ยนทุกคนทาแบบสอบถาม สร้างแบบทดสอบแล้วให้เพือ่ น
ประเมิ น ยกตัวอย่างปัญหาแล้วให้หาวิ ธีแก้ปัญหาร่ วมกัน เสร็ จแล้วเราก็จะสังเกตการกระทาของ
นักเรี ยนทุกคนและสอบถามความคิ ดเห็นของผู้อยู่ใกล้ชิดนักเรี ยนทุกคน ไปถามพ่อแม่ไปถามครู
ค่อนข้างได้ความจริ ง” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.2)
“อยากให้ครู ประเมิ นโดยการตัง้ คาถามโดยโต้ตอบกับครู แบบปากกเปล่า วัด
รายบุคคลนะคะ สังเกต จับตา สังเกตพฤติ กรรมเด็กคนนี ้เป็ นยังไงคนนี ้ เป็ นยังไง เรี ยกไปคุย
รายบุคคลก็ได้ค่ะ สังเกตพฤติ กรรมเด็กๆ เขี ยนบันทึกข้อมูลว่ามี การเปลีย่ นแปลงอะไรบ้างไหมทุก
คนที่ประเมิ นใช้การสังเกตและเรี ยนรู้ พฤติ กรรมนักเรี ยน วัดจากผลงานและผลลัพธ์ ที่ ผลงานที่
ทางานร่ วมกัน แล้วก็เป็ นพฤติ กรรมของระหว่างบุคคลทีเ่ คยไม่เข้าใจกันอะค่ะ แล้วก็จดทีเ่ ขาวัดกับ
คุณลักษณะนะคะ เขาว่าจะการเช็คเขาจะมี ใบให้นกั เรี ยนเช็ค” (กลุ่มผูเ้ รี ยน ม.1)
1.3.3 แนวการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรียนหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรั บโรงเรี ยน ตามมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัด
การศึ ก ษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน ส่วนใหญ่ เห็นว่าครู ต้องใส่ใจคอยสังเกตความ
ประพฤติผ้ เู รี ยน ความใส่ใจของครูคือเครื่ องมือประเมินผู้เรี ยน ไม่ควรใช้ วิธีการให้ คะแนนเก็บความ
ประพฤติ ครู และผู้ปกครองควรสังเกตความประพฤติผ้ เู รี ยนอย่างสม่าเสมอ ครู ควรพูดคุยซักถาม
ผู้เรี ยน ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนบันทึกบอกเล่าเหตุการณ์ประจาวัน ควรเก็บข้ อมูลความประพฤติผ้ เู รี ยนโดย
ใช้ เป็ นแนวการสอบถามผู้ปกครอง และ ทาการบันทึกข้ อมูลความประพฤติผ้ ูเรี ยนอย่างละเอียด
โรงเรี ยนควรปรับความประพฤติให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการปรับเปลี่ยนจนปรากฏเห็นความประพฤติเชิง
สร้ างสรรค์แล้ วจึงจะให้ เลื่อนชัน้ และ ทาการตัดสินและรายงานผลคุณลักษณะผู้เรี ยนด้ วยการแจก
แจงความประพฤติผ้ เู รี ยนตามที่ปรากฏจริง
“คิ ดว่าก็ดู ก็ดูจากพฤติ กรรมเด็กบ่อยๆ ประจา” (คุณแม่ ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ม.3)
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“อันนี ้ มันสมควรที่จะ.....คื อว่า... มันต้องเน้น เน้นไอ้จุดเนีย่ ..มัน...ให้คนเขานัน่
กันเลยเนีย่ ให้ให้นกั เรี ยนมี ความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างนี ้ ใช่ไหม พอมี ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
แต่เราไม่รู้ว่าการประเมิ นของเขาน่ะเป็ นยังไง โอเค จบในหลักสูตรบวกลบคูณหารอย่างไรได้ แต่
คุณต้องมี ไอ้ข้อความพวกนีเ้ ข้าไป ดูพฤติ กรรมโอเค อันนีใ้ ห้เป็ น 20 30 เปอร์ เซ็นต์ ” (ผูใ้ หญ่บ้าน
2)
“เสนอให้ครู นนั่ แหละสาคัญ ก็ต้องดูแลใส่ใจคนทีเ่ กอย่างใกล้ชิด คื อประเมิ นเค้า
เรื ่อย ก็ต้องเอาใจใส่ให้เค้าทางาน ปลุกต้นไม้ หรื อให้เค้าปลุกผักอย่างไร นัน้ แหละ ถื อว่าประคอง
เค้า ทัง้ โรงเรี ยนและที่บ้าน ความเอาใจใส่กิจกรรมเนี ่ยสาคัญมาก นัน้ แหละ” (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
8)
“ผู้ใหญ่เด็กไม่มาโรงเรี ยนวันนี ้เด็กไปไหน เนี ่ยอย่างเงี ่ยครู ทาการประเมิ นแล้ว”
(ผูใ้ หญ่บา้ น)
“พฤติ กรรม ผม ผมไม่อยากให้เก็บคะแนน จะทายังไงให้ให้เรารู้ว่า เด็กรู้ว่าเรามี
ความเข้าใจ การนาเสนอออกมา ว่าเขามีความเข้าใจเรื ่องนีย้ งั ไงอย่างไร ต้องมี การเขี ยน การให้ไม่
ว่าจะเป็ นการสัมภาษณ์ ให้ติ๊ก ให้เขี ยนนัน่ เป็ นการเช็คจากภายในของเขา นอกจากตัวเด็กแล้ว
บุคคลต่อไปที่เขาจะต้องไปหาข้อมูล จากเพื่อนของเขา จากครอบครัวของเขา คื อพ่อคื อแม่คือ
ผูป้ กครอง อาจจะเขียนไม่ได้ ก็สมั ภาษณ์ ” (บาทหลวง)
จากมุมมองของกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้ปกครอง และ
ผู้แทนชุมชน ดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบที่โรงเรี ยนควรปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ใน 3 ส่วน คือ เครื่ องมือวัดและ
ประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ความถี่ในการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ระบบการตัดสิน
และรายงานผลการวัดและการประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ดังนี ้

289
1) เครื่ อ งมื อ วัด และประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะผู้ เ รี ย นหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ แก่ การสังเกตความประพฤติผ้ เู รี ยนตามสภาพจริ ง การซักถามสัมภาษณ์
ผู้เรี ยนและผู้ที่อยู่ใกล้ ชิดผู้เรี ยน แนวคาถามสะท้ อนคิด สมุดบันทึกประจาวันสะท้ อนความคิด
ความรู้สกึ ของผู้เรี ยน เกณฑ์วดั และประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนและการปฏิบตั ิการวัดและประเมิน
ให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน แบบบันทึกพัฒนาการความประพฤติของผู้เรี ยน และ แบบรายงานผล
คุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2) ความถี่ในการวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ควรปฏิบตั ิในลักษณะการวัดซ ้าทุกครัง้ ที่ครู เข้ าสอนและปรับเปลี่ยนผู้เรี ยน
ไปสูค่ วามประพฤติเชิงสร้ างสรรค์
3) ระบบการตัดสินและรายงานผลการวัดและการประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยน
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ควรปฏิบตั ิในลักษณะการตัดสินผลคุณลักษณะ
ผู้เรี ยนให้ เลื่อนชันหรื
้ อจบการศึกษาบนฐานการปรับเปลี่ยนผู้เรี ยนไปสูค่ วามประพฤติเชิงสร้ างสรรค์
จะเห็นได้ ว่า ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ประกอบด้ วย กลุม่ ผู้ให้ บริ การการศึกษา
กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา สะท้ อน
ผ่านภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎข้ อ
ค้ นพบแนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ใน 3 ส่วน คือ เครื่ องมือวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึก ษาตอนต้ น ความถี่ในการวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ระบบการตัดสินและรายงานผลการวัดและการประเมิน
คุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีสาระสาคัญดังนี ้
1) เครื่ อ งมื อ วัด และประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะผู้ เ รี ย นหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ แก่
1.1) การสังเกตความประพฤติผ้ ูเรี ยน เป็ นลักษณะครู ทาการสังเกตความ
ประพฤติผ้ ูเรี ยนตามสภาพจริ ง ครู สงั เกตความประพฤติผ้ ูเรี ยนผ่านการซักถามผู้เรี ยนโดยครู ใช้
คาถามสะท้ อนคิด และ ครู สังเกตการสะท้ อนความคิดความรู้ สึกจากสมุด บันทึกประจาวันของ
ผู้เรี ยน
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1.2) การซักถามสัมภาษณ์ ผ้ ูเรี ยนและผู้ที่อยู่ใกล้ ชิดผู้เรี ยน เป็ นลักษณะครู
เป็ นผู้ทาซักถามสัมภาษณ์เพื่อนผู้เรี ยน ครู ผ้ ูสอนรายวิชาอื่น ผู้ปกครอง หรื อผู้อื่นที่ใกล้ ชิดผู้เรี ยน
เกี่ยวกับความประพฤติของผู้เรี ยน
1.3) แนวคาถามสะท้ อนคิด เป็ นลักษณะแนวคาถามเกี่ยวกับความประพฤติ
ของผู้เรี ยนในการอยู่ร่วมสังคมอย่างสันติ โดยครู เป็ นผู้ซกั ถามเพื่อทาการสังเกตความประพฤติ
ผู้เรี ยน
1.4) สมุดบันทึกประจาวันสะท้ อนความคิดความรู้สกึ ของผู้เรี ยน เป็ นลักษณะ
ครูมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนเขียนบันทึกมุมมองความคิดความรู้สกึ ของผู้เรี ยนต่อเหตุการณ์หรื อสิ่งที่ผ้ ไู ด้
เรี ยนได้ ปฏิบตั ิหรื ออยู่ร่วมด้ วยในแต่ละวัน
1.5) เกณฑ์ วัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยน เป็ นลักษณะเกณฑ์ ตัวบ่งชี ้
ระดับการปฏิบตั ิตนของผู้เรี ยนสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยครูถือปฏิบตั ิในการกากับ
ดูแลผู้เรี ยนไปในทศทางเดียวกัน
1.6) แบบบัน ทึกพัฒนาการความประพฤติของผู้เรี ยน เป็ น ลักษณะครู จด
บันทึกสิ่งที่ได้ สงั เกตการประพฤติปฏิบตั ิตนของผู้เรี ยนสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
1.7) แบบสอบถามประเมินความประพฤติโดยผู้เรี ยนประเมินตนเอง เป็ น
ลักษณะแบบสอบถามความประพฤติผ้ ูเรี ยนโดยสมมติสถานการณ์ และให้ ผ้ ูเรี ยนแสดงคาตอบ
อธิบายแนวทางในการแก้ ปัญหาตามโจทย์สถานการณ์
1.8) แบบรายงานผลคุ ณ ลั ก ษณะผู้ เรี ยนหลั ก สู ต รสั น ติ ศึ ก ษาระดั บ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เป็ น ลัก ษณะแบบรายงานที่ อ ธิ บ ายรายละเอี ย ดความประพฤติ ผ้ ูเ รี ย น
รายบุคคล
2) ความถี่ในการวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ควรปฏิบตั ิใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
2.1) การปฏิบตั ิการวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนแบบวัดซ ้า โดยทุกครัง้
ที่เข้ าสอนครูผ้ สู อนต้ องทาการสังเกต พูดคุยสนทนากับผู้เรี ยน และประเมินความรับ ผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้เรี ยนอย่างสม่าเสมอ เช่น การมาเรี ยน ความประพฤติขณะอยู่ในคาบเรี ยน การ
ส่งงาน ความชอบความถนัดของผู้เรี ยนแต่ละคน การปฏิบตั ิตนต่อเพื่อนและครู เป็ นต้ น และบันทึก
ผลการประเมิ น ความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องผู้เ รี ย นต้ อ งสอดคล้ อ งกับ สภาพการ
ประพฤติ ข องผู้ เรี ย นที่ เ ป็ น อยู่ ทุ ก ครั ง้ อย่ า งสม่ า เสมอ ทัง้ นี ท้ ุ ก ครั ง้ ที่ ท าการวัด และประเมิ น
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คุณลักษณะผู้เรี ยน ควรทาการปรับ พัฒนา หรื อให้ แรงเสริ มในการรักษาคุณลักษณะเชิงบวกของ
ผู้เรี ยนไปพร้ อมกัน
2.2) การปฏิบตั ิการวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนแบบรายวัน โดยทุกวัน
ครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ กากับและประเมินการปฏิบัติหน้ าที่การมาโรงเรี ยนของผู้เรี ยน และคอย
กากับ ดูแ ลประสานกับผู้ปกครอง และบัน ทึกผลการมาเรี ยนโรงเรี ยนของผู้เรี ย นทุกครั ง้ อย่าง
สม่าเสมอ
3) ระบบการตัดสินและรายงานผลการวัดและการประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยน
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ควรปฏิบตั ิใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
3.1) การตัดสินและรายงานผลคุณลักษณะผู้เรี ยนปลายภาคเรี ยนในลักษณะ
แสดงระดับเกรดบ่งชี ้ลักษณะความประพฤติผ้ เู รี ยนตามสภาพจริง
3.2) การตัดสินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนให้ เลื่อนชัน้ หรื อจบการศึกษาบนฐาน
การปรั บ เปลี่ ย นผู้เ รี ย นไปสู่ค วามประพฤติ เ ชิ ง สร้ างสรรค์ โดยครู ที่ ป รึ ก ษาประจ าชัน้ ประเมิ น
คุณลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ ของผู้เรี ยน ภาคเรี ยนละ 1 ครั ง้ ผ่านการประเมิน รวมกับครู ผ้ ูส อน
ผู้ปกครอง และเพื่อนผู้เรี ยน และนาผลการประเมินไปปรับปรับเปลี่ยนผู้เรี ยนไปสู่ความประพฤติ
เชิงสร้ างสรรค์ โดยครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ เป็ นผู้บนั ทึกผลการประเมินให้ สอดคล้ องกับสภาพการ
ประพฤติของผู้เรี ยนที่เป็ นอยู่
จากข้ อค้ นพบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ที่ เ ป็ น อยู่ใ นชุม ชนท้ อ งถิ่ น ต่ า งจัง หวัด ตามมุม มองของผู้รั บ ประโยชน์ ประกอบด้ ว ย กลุ่ม ผู้
ให้ บริ การการศึกษา กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัด
การศึกษา ดังกล่าวในส่วนที่หนึ่งของบทที่ 9 นี ้ ผู้วิจยั ทาการแปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูล
เชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ อ รรถประโยชน์ ใ นการออกแบบหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ส าหรั บ โรงเรี ย น โดยใช้ เ ทคนิ ค อรรถประโยชน์ -พหุลัก ษณ์ (Multi-Utility
Attribute Technique: MAUT) (สุ วิ ม ล ว่ อ งวาณิ ช . 2558: 384-394) และ น าไปจั ด ล าดั บ
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังจะกล่าวในส่วน
ที่สองต่อไปนี ้
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ อรรถประโยชน์ ในการออกแบบหลักสูตรหลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรียน โดยประยุกต์ ใช้ เทคนิคอรรถประโยชน์ -พหุ
ลักษณ์ (Multi-Attribute Utilities Techniques: MAUT) ตามมุมมองของคณะกรรมการ
ประเมินความต้ องการจาเป็ น (Needs Assessment Committee: NAC)
ในส่วนนี ้ ผู้วิจยั นาข้ อค้ นพบแนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมั ธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ตามกระบวนทัศน์เชิงคุณภาพในตอนที่ 1 ของบทที่ 7 มาทาการแปลงไปสู่
ข้ อมูลเชิงปริ มาณ โดยผู้วิจัยนาข้ อมูลเชิงคุณภาพร่ างงลงในแผนภาพต้ นไม้ แห่งคุณค่า (value
tree) และ จั ด ท าแบบประเมิ น อรรถประโยชน์ ใ นการออกแบบหลั ก สู ต รสั น ติ ศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน จากนัน้ ผู้วิจยั นาผลการวิเคราะห์จดั ลาดับคุณลักษณะที่จาเป็ น
ของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังกล่าวไว้ ในตอนที่ 3 ของบทที่ 5 และ
ผลการวิเคราะห์สาหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่
ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม ดังกล่าวในตอนที่ 2 ของบทที่ 6 และ ข้ อค้ นพบแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรั บโรงเรี ยน ตามมุมมองของผู้รับ
ประโยชน์ ดังกล่าวไว้ ในตอนที่ 1 ของบทที่ 7 และ โครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนที่
เป็ นสนามวิจัย ประกอบกับแผนภาพต้ นไม้ แห่งคุณค่า (value tree) แนวการออกแบบสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน และ แบบประเมินอรรถประโยชน์ในการออกแบบ
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน นาเสนอต่อคณะกรรมการประเมิน
ความต้ องการจาเป็ น (Needs Assessment Committee: NAC) จานวน 10 คน ประกอบด้ วย 1)
กลุม่ ผู้ให้ บริ การการศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 2 คน ผู้แทนครูผ้ สู อน จานวน 2 คน
ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน และ 2) กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผู้แทน
ผู้ ปกครอง จ านวน 2 คน และ ผู้ แ ทนชุ ม ชน จ านวน 3 คน เพื่ อ ร่ ว มกัน วิ เ คราะห์ แ ละค้ น หา
อรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์ในการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับ
โรงเรี ยน โดยประยุกต์ใช้ เทคนิคอรรถประโยชน์-พหุลกั ษณ์ (Multi-Attribute Utilities Techniques:
MAUT) ปรากฎผลการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณ์ (attributes) ประกอบ ด้ วย 4 คุณลักษณ์หลัก และ 19
คุณลักษณ์รอง แสดงรายละเอียดดังภาพประกอบ 12 แผนภาพต้ นไม้ แห่งคุณค่า (value tree) เพื่อ
ทาการวิเคราะห์อรรถประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้ เทคนิคอรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์ (Multi-Attribute
Utilities Techniques: MAUT)
ผลการวิ เ คราะห์ อ รรถประโยชน์ ใ นการออกแบบจัด หลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน พบว่า แนวการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) แบบกิจกรรมรายวิชาโฮม
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รูมมีอรรถประโยชน์รวมสูงสุด รองลงมาคือ แนวการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในระดับหลักสูตรร่ วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) แบบค่ายพักแรมปฏิบตั ิ
ธรรมใช้ ชีวิตร่ วมกัน แนวการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นในระดับหลักสูตรชัน้ เรี ยนแบบบูรณาการสอดแทรกเชื่อมโยงลงในรายวิชา แนวการจัด
หลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในระดับหลักสูตรชุมชนแบบ
จัดให้ ความรู้ สันติศึกษากับผู้บริ หาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ตามลาดับ ดังแสดงใน
ตาราง 7
โดยพบว่า คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น ให้ นา้ หนักความสาคัญกับ
คุณลักษณ์หลักด้ านแนวการจัดการเรี ยนรู้มากที่สดุ รองลงมาคือ คุณลักษณ์หลักด้ านการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยน คุณลักษณ์หลักด้ านคุณลักษณะผู้สาเร็ จหลักสูตร และคุณลักษณ์หลัก
ด้ านวัตถุประสงค์หลักสูตร
ส่วนการให้ น ้าหนักของคุณลักษณ์รองพบว่า คุณลักษณ์รองที่มีน ้าหนักความสาคัญ
มากที่สดุ คือ รู ปแบบการสอนแบบหยดน ้า รองลงมาคือ การฝึ กผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะผู้ร้ ู หน้ าที่
และรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น การฝึ กผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะผู้ร้ ูทนั สถานการณ์แห่งตนและปั จจัย
แวดล้ อม การมุ่งให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ การฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะ
ผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ การสร้ างสัมพันธภาพแบบเข้ าถึงใจ รูปแบบ
การสอนแบบครู พาทา การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบบ้ านใส่ใจ การมุ่งให้ ผ้ เู รี ยนมี เจตคติ
ทางบวกสาหรั บการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสัน ติ สัมพันธภาพแบบพี่เลีย้ ง การวัดและประเมิน
คุณลักษณะผู้เรี ยนแบบวัดซ ้า การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนแบบการร่ วมปรับความ
ประพฤติ การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนแบบรายวัน การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยน
แบบคู่สัญญา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนแบบตัดสินผลคะแนนปลายภาคเรี ยน
รูปแบบการสอนแบบเฉพาะกลุม่ การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบเครื อข่าย การมุ่งให้ ผ้ เู รี ยนมี
องค์ความรู้ การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ และ การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบหลักความ
เชื่อบาปบุญ
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ภาพประกอบ 12 แสดงแผนภาพต้ นไม้ แห่งคุณค่า (value tree) แนวการออกแบบหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน

0.9
0.9
0.9

12.31
4.41
4.23
3.67

1) วัตถุประสงค์ หลักสูตร
1.1) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติ
1.2) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติทางบวกสาหรับการ
อยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ
1.3) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีองค์ความรู้การอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างสันติ
3.30

3.81

3.97

1

0.9

1

3.67

3.81

4.41

1

0.9

0.9

3.67

3.81

3.97

prob. x W

ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
จัดแบบกิจกรรม
จัดเข้ าค่ายปฏิบตั ิ
รายวิชาโฮมรูม
ธรรมใช้ ชีวิตร่วมกัน

prob. prob. x W prob. prob. x W prob.

้ ยน
ระดับชันเรี
จัดแบบบูรณาการ
สอดแทรกเชื่อมโยง
ลงในรายวิชา

น ้าหนัก
(W)

คุณลักษณ์หลัก/คุณลักษณ์รอง

ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์อรรถประโยชน์-พหุลกั ษณ์ในการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน

0.9

0.8

0.9

3.30

3.38

3.97

ระดับหลักสูตรชุมชน
จัดให้ ความรู้สนั ติศกึ ษา
กับผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน
prob.
prob. x W
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น ้าหนัก
(W)

1

1

4.37

4.46

1

4.41

4.46

4.37

4.41

1

1

1

4.46

4.37

4.41

prob. x W

ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
จัดแบบกิจกรรม
จัดเข้ าค่ายปฏิบตั ิ
รายวิชาโฮมรูม
ธรรมใช้ ชีวิตร่วมกัน

prob. prob. x W prob. prob. x W prob.

้ ยน
ระดับชันเรี
จัดแบบบูรณาการ
สอดแทรกเชื่อมโยง
ลงในรายวิชา

2) คุณลักษณะผู้สาเร็จหลักสูตร
13.24
2.1) เพื่อฝึ กผู้เรี ยนให้ เป็ นผู้ร้ ูทนั สถานการณ์แห่ง 4.41
1
ตนและปั จจัยแวดล้ อม ประกอบด้ วย รู้จกั ตนเอง
รู้จกั จัดการอารมณ์ รู้ทนั รู้ปอ้ งกันสิ่งเสพติด
2.2) เพื่อฝึ กผู้เรี ยนให้ เป็ นผู้เปิ ดใจยอมรับความ
4.37
1
แตกต่างทางความคิดความเชื่อ ประกอบด้ วย ใส่
ใจเอื ้อเฟื อ้ มีสมั มาคารวะให้ เกียรติผ้ อู ื่น กตัญญู
กตเวที
2.3) เพื่อฝึ กผู้เรี ยนให้ เป็ นผู้ร้ ูหน้ าที่และ
4.46
1
รับผิดชอบตนเองและผู้อื่น ประกอบด้ วย สานึก
ในหน้ าที่ ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์

คุณลักษณ์หลัก/คุณลักษณ์รอง

ตาราง 7 (ต่อ)

0.9

0.8

0.8

4.01

3.50

3.53

ระดับหลักสูตรชุมชน
จัดให้ ความรู้สนั ติศกึ ษา
กับผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน
prob.
prob. x W

296

สนทนา ชวนสังเกต ชวนซักถาม เชื่อมโยงผู้เรี ยนสู่
วัตถุประสงค์ที่กาลังเรี ยนรู้ นาผู้เรี ยนให้ ฝึกปฏิบตั ิ ชวน
สังเกตเปรี ยบเทียบ สะท้ อนเชื่อมโยงสาเหตุ ผลลัพธ์
ผลกระทบ ข้ อควรระวัง ชวนสรุปเชื่อมโยงไปสู่
แนวทางพัฒนาปรับปรุง และ การนามาปรับใช้ ใน
้ จจุบนั และอนาคต
ชีวิตประจาวันของตนเองทังในปั

3) แนวการจัดการเรียนรู้
3.1) รูปแบบการสอนแบบน ้าหยด เป็ นลักษณะที่
ครูผ้ สู อนประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างให้
ผู้เรี ยนได้ ยินได้ เห็นเป็ นประจาทุกวัน
3.2) รูปแบบการสอนแบบครูพาทา ครูผ้ สู อนชวน

คุณลักษณ์หลัก/คุณลักษณ์รอง

ตาราง 7 (ต่อ)

1

1

58.02
4.51

4.32

4.32

4.51

1

1

4.32

4.51

1

1

4.32

4.51

1

1

4.32

4.51

ระดับหลักสูตรชุมชน
จัดให้ ความรู้สนั ติ
ศึกษากับผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน
prob. x W prob. prob. x W

ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
จัดแบบกิจกรรม
จัดเข้ าค่ายปฏิบตั ิ
รายวิชาโฮมรูม
ธรรมใช้ ชีวิตร่วมกัน

prob. prob. x W prob. prob. x W prob.

้ ยน
น ้าหนัก ระดับชันเรี
(W)
จัดแบบบูรณาการ
สอดแทรกเชื่อมโยง
ลงในรายวิชา
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3.56

3.93

0.9

0.9

1

1

4.37

3.95

1

1

4.37

3.95

0.9

1

3.93

3.95

ระดับหลักสูตรชุมชน
จัดให้ ความรู้สนั ติ
ศึกษากับผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน
prob. x W prob. prob. x W

ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
จัดแบบกิจกรรม
จัดเข้ าค่ายปฏิบตั ิ
รายวิชาโฮมรูม
ธรรมใช้ ชีวิตร่วมกัน

prob. prob. x W prob. prob. x W prob.

้ ยน
น ้าหนัก ระดับชันเรี
(W)
จัดแบบบูรณาการ
สอดแทรกเชื่อมโยง
ลงในรายวิชา

3.3) รูปแบบการสอนแบบเฉพาะกลุม่ เป็ น
3.95
ลักษณะครูผ้ สู อนสอนอบรมสันติศกึ ษาให้
สอดคล้ องกับลักษณะของผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ หรื อ
ให้ การอบรมผู้เรี ยนเฉพาะบุคคล จัดแยกเวลา
อบรมสันติศกึ ษาแยกลักษณะกลุม่ ผู้เรี ยนในการ
อบรมให้ ความรู้
3.4) สัมพันธภาพแบบเข้ าถึงใจ เป็ นลักษณะที่ครูผ้ ู 4.37
ครูผ้ สู อนควรต้ องทาความเข้ าใจรู้จกั ลักษณะนิสยั
ความถนัดของผู้เรี ยนรายบุคคล และ รู้แนวทาง
วิธีการที่จะใช้ ปลูกฝังกล่อมเกลาผู้เรี ยนแต่ละคน

คุณลักษณ์หลัก/คุณลักษณ์รอง

ตาราง 7 (ต่อ)
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3.5) สัมพันธภาพแบบพี่เลี ้ยง เป็ นลักษณะ
ครูผ้ สู อนควรเป็ นฝ่ ายเข้ าหาซักถามความเป็ นไป
ของผู้เรี ยน เปิ ดใจพูดคุยกับผู้เรี ยนให้ มิตรไมตรี
ประคับประคองให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ วางใจอบอุน่ ต้ องใจ
เย็นพร้ อมที่จะรับฟั ง ไม่ใช่คาสัง่ ห้ าม ไม่นาข้ อเสีย
มากล่าวโดยตรง คอยชี ้แนะให้ ผ้ เู รี ยนปรับตัวเข้ า
หาผู้อนื่

คุณลักษณ์หลัก/คุณลักษณ์รอง

ตาราง 7 (ต่อ)

4.18

1

4.18

1

4.18

1

4.18

1

4.18

ระดับหลักสูตรชุมชน
จัดให้ ความรู้สนั ติ
ศึกษากับผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน
prob. x W prob. prob. x W

ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
จัดแบบกิจกรรม
จัดเข้ าค่ายปฏิบตั ิ
รายวิชาโฮมรูม
ธรรมใช้ ชีวิตร่วมกัน

prob. prob. x W prob. prob. x W prob.

้ ยน
น ้าหนัก ระดับชันเรี
(W)
จัดแบบบูรณาการ
สอดแทรกเชื่อมโยง
ลงในรายวิชา
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0.9

3.81

1

4.23

1

4.23

0.6

2.54

ระดับหลักสูตรชุมชน
จัดให้ ความรู้สนั ติ
ศึกษากับผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน
prob. x W prob. prob. x W

ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
จัดแบบกิจกรรม
จัดเข้ าค่ายปฏิบตั ิ
รายวิชาโฮมรูม
ธรรมใช้ ชีวิตร่วมกัน

prob. prob. x W prob. prob. x W prob.

้ ยน
น ้าหนัก ระดับชันเรี
(W)
จัดแบบบูรณาการ
สอดแทรกเชื่อมโยง
ลงในรายวิชา

3.6) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบบ้ านใส่ 4.23
ใจ เป็ นลักษณะครูผ้ สู อนคอยเชื่อมต่อข้ อความ
ความประพฤติของผู้เรี ยนให้ ผ้ ปู กครองได้ รับรู้ และ
ประสานความร่วมมือผู้ปกครองคอยดูแลกากับ
ดูแลกาชับผู้เรี ยนที่บ้านไปพร้ อมกัน

คุณลักษณ์หลัก/คุณลักษณ์รอง

ตาราง 7 (ต่อ)

300

1

4.04

1

4.04

1

4.04

0.6

2.42

ระดับหลักสูตรชุมชน
จัดให้ ความรู้สนั ติ
ศึกษากับผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน
prob. x W prob. prob. x W

ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
จัดแบบกิจกรรม
จัดเข้ าค่ายปฏิบตั ิ
รายวิชาโฮมรูม
ธรรมใช้ ชีวิตร่วมกัน

prob. prob. x W prob. prob. x W prob.

้ ยน
น ้าหนัก ระดับชันเรี
(W)
จัดแบบบูรณาการ
สอดแทรกเชื่อมโยง
ลงในรายวิชา

3.7) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบ
4.04
ั ญา เป็ นลักษณะครูผ้ สู อนกับผู้เรี ยนร่วมกัน
คูส่ ญ
้ ยน ร่วมกัน
กาหนดกติกาข้ อตกลงและเงื่อนไขชันเรี
กากับดูแลการปฏิบตั ิตนของผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตาม
้ ยน ทาความเข้ าใจ
กติกาข้ อตกลงและเงื่อนไขชันเรี
สิทธิผ้ เู รี ยนและผลกระทบจากการปฏิบตั ิและไม่
ปฏิบตั ิตามกติกาข้ อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ร่วมกัน

คุณลักษณ์หลัก/คุณลักษณ์รอง

ตาราง 7 (ต่อ)

301

3.95

3.25

1

1

1

1

3.25

3.95

1

1

3.25

3.95

0.8

0.9

2.60

3.56

ระดับหลักสูตรชุมชน
จัดให้ ความรู้สนั ติ
ศึกษากับผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน
prob. x W prob. prob. x W

ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
จัดแบบกิจกรรม
จัดเข้ าค่ายปฏิบตั ิ
รายวิชาโฮมรูม
ธรรมใช้ ชีวิตร่วมกัน

prob. prob. x W prob. prob. x W prob.

้ ยน
น ้าหนัก ระดับชันเรี
(W)
จัดแบบบูรณาการ
สอดแทรกเชื่อมโยง
ลงในรายวิชา

3.8) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบ
3.95
เครื อข่าย เป็ นลักษณะครูผ้ สู อนคอยใส่ใจดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ติดตามความเป็ นไปของผู้เรี ยน
จากครูผ้ สู อนอื่นอย่างสม่าเสมอ โดยครูผ้ สู อนแต่
ละคนถือปฏิบตั ิการกากับติดตามผู้เรี ยนในทิศทาง
เดียวกัน
3.9) การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบหลัก
3.25
ความเชื่อบาปบุญ เป็ นลักษณะที่ครูผ้ สู อนควรใช้
หลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่
ตนเองนับถือในการวางเงื่อนไขกากับผู้เรี ยน

คุณลักษณ์หลัก/คุณลักษณ์รอง

ตาราง 7 (ต่อ)
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ครัง้ ที่เข้ าสอนครูผ้ สู อนทาการวัดและประเมินคุณลักษณะ
ผู้เรี ยนซ ้าๆ โดยครูผ้ สู อนสังเกต พูดคุยสนทนากับผู้เรี ยน
และประเมินความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ผู้เรี ยนอย่างสม่าเสมอ เช่น การมาเรี ยน ความประพฤติ
ขณะอยู่ในคาบเรี ยน การส่งงาน ความชอบความถนัดของ
ผู้เรี ยนแต่ละคน การปฏิบตั ิตนต่อเพื่อนและครู เป็ นต้ น
และบันทึกผลการประเมินความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของผู้เรี ยนต้ องสอดคล้ องกับสภาพการประพฤติ
้ ้ทุกครัง้ ที่
ของผู้เรี ยนที่เป็ นอยู่ทกุ ครัง้ อย่างสม่าเสมอ ทังนี
ทาการวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยน ควรทาการปรับ
พัฒนา หรื อให้ แรงเสริมในการรักษาคุณลักษณะเชิงบวก
ของผู้เรี ยนไปพร้ อมกัน

0.9

3.762

1

4.18

1

4.18

0.6

2.51

ระดับหลักสูตรชุมชน
จัดให้ ความรู้สนั ติ
ศึกษากับผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน
prob. x W prob. prob. x W

ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
จัดแบบกิจกรรม
จัดเข้ าค่ายปฏิบตั ิ
รายวิชาโฮมรูม
ธรรมใช้ ชีวิตร่วมกัน

prob. prob. x W prob. prob. x W prob.

้ ยน
น ้าหนัก ระดับชันเรี
(W)
จัดแบบบูรณาการ
สอดแทรกเชื่อมโยง
ลงในรายวิชา

16.44
4.1) การวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยนแบบวัดซ ้า ทุก 4.18

4) การวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรียน

คุณลักษณ์หลัก/คุณลักษณ์รอง

ตาราง 7 (ต่อ)

303

4.2) การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยน
้ ากับและ
แบบรายวัน โดยครูที่ปรึกษาประจาชันก
ประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่การมาโรงเรี ยนของ
ผู้เรี ยน และคอยกากับดูแลประสานกับผู้ปกครอง
และบันทึกผลการมาเรียนโรงเรี ยนของผู้เรียนทุก
ครัง้ สม่าเสมอ

คุณลักษณ์หลัก/คุณลักษณ์รอง

ตาราง 7 (ต่อ)

4.09

0.9

3.681

1

4.09

1

4.09

0.6

2.45

ระดับหลักสูตรชุมชน
จัดให้ ความรู้สนั ติ
ศึกษากับผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน
prob. x W prob. prob. x W

ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
จัดแบบกิจกรรม
จัดเข้ าค่ายปฏิบตั ิ
รายวิชาโฮมรูม
ธรรมใช้ ชีวิตร่วมกัน

prob. prob. x W prob. prob. x W prob.

้ ยน
น ้าหนัก ระดับชันเรี
(W)
จัดแบบบูรณาการ
สอดแทรกเชื่อมโยง
ลงในรายวิชา
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1

4.18

1

4.18

1

4.18

0.5

2.09

ระดับหลักสูตรชุมชน
จัดให้ ความรู้สนั ติ
ศึกษากับผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน
prob. x W prob. prob. x W

ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
จัดแบบกิจกรรม
จัดเข้ าค่ายปฏิบตั ิ
รายวิชาโฮมรูม
ธรรมใช้ ชีวิตร่วมกัน

prob. prob. x W prob. prob. x W prob.

้ ยน
น ้าหนัก ระดับชันเรี
(W)
จัดแบบบูรณาการ
สอดแทรกเชื่อมโยง
ลงในรายวิชา

4.3) การตัดสินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนให้ เลื่อนชัน้
4.18
หรื อจบการศึกษาบนฐานการปรับเปลี่ยนผู้เรี ยน
ไปสูค่ วามประพฤติเชิงสร้ างสรรค์ โดยครูที่ปรึกษา
นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
้
ประจาชันประเมิ
ผู้เรี ยน ภาคเรียนละ 1 ครัง้ ผ่านการประเมินรวม
กับครูผ้ สู อน ผู้ปกครอง และเพื่อนผู้เรี ยน และนา
ผลการประเมินไปปรับปรับเปลี่ยนผู้เรี ยนไปสู่
ความประพฤติเชิงสร้ างสรรค์ โดยครูที่ปรึกษา
้ นผู้บนั ทึกผลการประเมินให้ สอดคล้ อง
ประจาชันเป็
กับสภาพการประพฤติของผู้เรี ยนที่เป็ นอยู่

คุณลักษณ์หลัก/คุณลักษณ์รอง

ตาราง 7 (ต่อ)
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96.28
3

3.99

1

99.17
1

3.99

1

98.73
2

3.99

0.4

82.74
4

1.60

ระดับหลักสูตรชุมชน
จัดให้ ความรู้สนั ติ
ศึกษากับผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน
prob. x W prob. prob. x W

ระดับหลักสูตรร่วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
จัดแบบกิจกรรม
จัดเข้ าค่ายปฏิบตั ิ
รายวิชาโฮมรูม
ธรรมใช้ ชีวิตร่วมกัน

prob. prob. x W prob. prob. x W prob.

้ ยน
น ้าหนัก ระดับชันเรี
(W)
จัดแบบบูรณาการ
สอดแทรกเชื่อมโยง
ลงในรายวิชา

4.4) การตัดสินและรายงานผลคุณลักษณะผู้เรี ยน 3.99
1
ปลายภาคเรี ยนในลักษณะแสดงระดับเกรดบ่งชี ้
ลักษณะความประพฤติผ้ เู รี ยนตามสภาพจริง
รวม
100.00
ลาดับที่

คุณลักษณ์หลัก/คุณลักษณ์รอง

ตาราง 7 (ต่อ)
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จากผลการวิจยั ศึกษาข้ อมูลบริ บทพื ้นที่วิจยั ข้ อมูลผู้ให้ ข้อมูล ดังกล่าวในบทที่ 4 การให้
ความหมายของสันติ ข้ อค้ นพบภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ที่ เ ป็ น อยู่ใ นชุม ชนท้ อ งถิ่ น ต่ า งจัง หวัด ข้ อ ค้ น พบคุณ ลัก ษณะจ าเป็ น ของวัย รุ่ น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ผลการวิเคราะห์จดั ลาดับคุณลักษณะที่
จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังกล่าวในบทที่ 5 ข้ อค้ นพบ
ปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่ เป็ น อยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ สาเหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
อันนาไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม ดังกล่าวในบทที่ 6 เป็ นการค้ นพบที่นามาสู่การ
บรรลุความมุ่งหมายการวิจยั เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น และตอบโจทย์ ค าถามการวิ จัย ข้ อ 1 คุณ ลัก ษณะที่ จ าเป็ น ของผู้ส าเร็ จ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร ข้ อ 1.1 ภาพลักษณะปั จจุบนั ลักษณะ
การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร ข้ อ 1.2 คุณลักษณะของผู้สาเร็ จ
หลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ควรเป็ น อย่ า งไร ข้ อ 1.3 ท าไมต้ อ งพัฒ นา
คุณลักษณะจาเป็ นให้ เกิดกับผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ข้ อ 2.
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของสถานศึกษา เป็ นอย่างไร ข้ อ 2.1 ภาพปั จจุบนั
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของสถานศึกษาจัดหลักสูตร กิจกรรม วิธีการจัดการ
เรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
เป็ นอย่างไร จากคาตอบดังกล่าว นาไปสูก่ ารค้ นหาแนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ส าหรั บ โรงเรี ย น เพื่ อ ประมวลเป็ น สารสนเทศในการพิ จ ารณาออกแบบ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ พหุวิธีการ ดังนี ้
1) ทาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยนากระบวนทัศน์เชิงคุณภาพ และ นา
แนวคิดการประเมินความต้ องการจาเป็ น ในส่วนค้ นหาสิ่งที่ควรเป็ น (what should be) ประยุกต์ใช้
เพื่อค้ น หาท าความเข้ า ใจเชิง ลึก แนวทางการออกแบบหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ของสถานศึก ษาจัด หลัก สูต ร กิ จ กรรม วิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู้ การวัด และประเมิ น ผล
คุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร โดยการค้ นหาทา
ความเข้ าใจสะท้ อน ผ่านการให้ ความหมายของสันติ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ภาพลักษณะปั จจุบนั การ
ประพฤติตนของผู้เรี ย นระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้ น ที่ เป็ น อยู่ในชุมชนท้ องถิ่น ต่างจัง หวัด และ
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คุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ตาม
มุมมองของผู้รับประโยชน์
2) ทาการแปลงข้ อค้ นพบเชิ งคุณภาพไปสู่ข้อมูลเชิงปริ มาณ ด้ วยการประยุกต์ ใช้
กิจกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ ในส่วนกิจกรรมวิเคราะห์ทางเลือก (needs
solution) โดยใช้ เทคนิคอรรถประโยชน์ -พหุลักษณ์ (Multi-Utility Attribute Technique: MAUT)
ประกอบกับ เทคนิ ค กลุ่ม สมมติ นัย โดยคณะกรรมการประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (Needs
Assessment Committee: NAC) ทาการแปลงข้ อค้ นพบแนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ดังกล่าวในตอนที่ 1 ของบทที่ 7 ลงบนแผนภาพต้ นไม้
แห่งคุณค่า (Value Tree) เพื่อแปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูลเชิงปริ มาณ ทาการวิเคราะห์
อรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์ในการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับ
โรงเรี ยน และ ทาการลงคะแนนประเมินระดับความน่าจะเป็ น อรรถประโยชน์ ในการออกแบบ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ดังกล่าวในตอนที่ 2 ของบทที่ 7 นี ้
การดาเนินการดังกล่าวทัง้ 2 ตอน ปรากฎข้ อค้ นพบ แนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติ
ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ส าหรั บ โรงเรี ย น ดัง กล่า วในตอนที่ 1 ของบทที่ 7 และ แนว
อรรถประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ใน
ตอนที่ 2 ของบทที่ 7 นี ้
จากการดาเนินการวิจยั ศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
มัธยมศึก ษาตอนต้ น และศึก ษาแนวทางการออกแบบหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับมัธยมศึก ษา
ตอนต้ น ปรากฏข้ อค้ น พบ ข้ อมูลบริ บทพื น้ ที่ วิจัย ข้ อมูลผู้ให้ ข้อมูล ดัง กล่าวในบทที่ 4 การให้
ความหมายของสันติ ข้ อค้ นพบภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ที่ เ ป็ น อยู่ใ นชุม ชนท้ อ งถิ่ น ต่ า งจัง หวัด ข้ อ ค้ น พบคุณ ลัก ษณะจ าเป็ น ของวัย รุ่ น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ผลการวิเคราะห์จดั ลาดับคุณลักษณะที่
จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังกล่าวในบทที่ 5 ข้ อค้ นพบ
ปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่ เป็ น อยู่ในชุมชน
ท้ องถิ่ น ต่า งจังหวัด และ ผลการวิเคราะห์ สาเหตุแห่ง ปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึก ษาตอนต้ น อัน น าไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสัง คม ดัง กล่าวในบทที่ 6 แนว
ทางการออกแบบหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรั บโรงเรี ยน และ ผลการ
วิเคราะห์แนวอรรถประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับ
โรงเรี ย น ในบทที่ 7 เป็ น การค้ น พบที่ น ามาสู่การบรรลุตามความมุ่ง หมายการวิจัย เพื่อศึกษา
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คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และตอบโจทย์
คาถามการวิจัย ข้ อ 1 คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น เป็ น อย่ า งไร ข้ อ 1.1 ภาพลักษณะปั จจุบันลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น เป็ น อย่ า งไร ข้ อ 1.2 คุณ ลัก ษณะของผู้สาเร็ จ หลักสูต รสัน ติ ศึกษาระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ควรเป็ น อย่ างไร ข้ อ 1.3 ท าไมต้ อ งพัฒ นาคุณ ลัก ษณะจ าเป็ น ให้ เ กิดกับ
ผู้สาเร็ จหลัก สูตรสัน ติศึก ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ข้ อ 2. หลักสูตรสัน ติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นของสถานศึกษา เป็ นอย่างไร ข้ อ 2.1 ภาพปั จจุบนั หลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึก ษาตอนต้ น ของสถานศึกษาจัดหลัก สูต ร กิจกรรม วิธีการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและ
ประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร และ
และ ข้ อ 2.2 แนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของสถานศึกษา
ควรจัดหลักสูตร กิจกรรม วิธีการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร
จากผลการวิ จัย ศึก ษาดัง กล่า วข้ า งต้ น ผู้วิ จัย ท าการแปลควาหมายผลการวิ จัย และ
ประมวลเป็ น สารสนเทศ น าแนวทางวิธี การจัด หลัก สูต รและการสอนสัน ติ ศึกษาของยูเนสโก
(UNESCO. 2001) และ สารสนเทศที่ได้ จากการแปลความหมายผลการวิจัย นาไปใช้ ออกแบบ
เขียนร่ างหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรั บโรงเรี ยน ดังจะกล่าวในบทที่ 8
ต่อไป

บทที่ 8
การออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สาหรับโรงเรียน
ในบทที่ 8 นี ้ ผู้วิจยั นาเสนอการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สาหรับโรงเรี ยน โดยจัดลาดับการนาเสนอเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 กระบวนการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 กระบวนการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ในกระบวนการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นนี ้ ผู้วิจัยทาการ
แปลความหมายผลการวิจัยที่ได้ ทาศึกษาข้ อมูลบริ บทพื ้นที่วิจยั ภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติ
ตนของผู้เรี ย นระดับมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ เป็ น อยู่ในชุมชนท้ องถิ่น คุณลักษณะที่ จาเป็ น ของ
ผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้ น ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตน
ของผู้เรี ยนระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้ น ปั จจัยสาหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม แนวทางการจัดหลักสูตรและ
กิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน และอรรถประโยชน์ในการ
ออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ดังกล่าวในบทที่ 4 บทที่ 5
บทที่ 6 และ บทที่ 7 เพื่อนามาใช้ ในการออกแบบเขียนร่ างหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน โดยนาแนวคิดหลักการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับโรงเรี ยน และ
แนวทางวิธีการจัดหลักสูตรและการสอนสันติศึ กษาของยูเนสโก (UNESCO. 2001) มาใช้ เป็ น
กรอบแนวทางในการวางโครงสร้ างการจัดองค์ประกอบหลักสูตร ทาการประมวลและเรี ยบเรี ยง
นามาเขียนร่ างหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ประกอบด้ วย 5 ส่วน มีสาระสาคัญ
ดังนี ้
ส่ ว นที่ ห นึ่ ง รู ป เล่ ม หลั ก สู ต รสั น ติ ศึ ก ษาระดั บ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ประกอบด้ วย ปกหน้ า คานาหลักสูตร สารบัญ และ ปกหลัง ดังนี ้

311
ก. ปกหน้ า ผู้วิจยั เขียนระบุชื่อ ภาคภาษาไทย “หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ น พุทธศักราช 2562” และ ระบุชื่อ ภาคภาษาอังกฤษ “Peace Education In
Lower Secondary B.E. 2019” ระบุ ชื่ อ ผู้ วิ จัย และระบุ ชื่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจัด ท า
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ข. คานาหลักสูตร ผู้วิจยั เขียนเกริ่ นนาแสดงแหล่งที่มาของสาระแต่ละส่วนในเล่ม
หลักสูตร แสดงเป้าหมายในการนาเสนอหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ระบุ
ชื่อ-สกุลของผู้วิจยั
ค. สารบัญ ผู้วิจยั เขียนระบุหวั ข้ อสาคัญ หัวข้ อย่อย และ เลขหน้ า ประกอบด้ วย
ส่วนนา แนวปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้สนั ติศกึ ษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น แนวปฏิบตั ิการ
ติดตามและประเมินพัฒนาการผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น แผนปฏิบตั ิ
การการจัดการเรี ยนรู้สนั ติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น บรรณานุกรม และ ภาคผนวก
ส่วนที่สอง เป็ นส่วนนา ประกอบด้ วย ความเป็ นมา ปรัชญา เอกลักษณ์ วิสยั ทัศน์
ภารกิจ และ เป้าหมายหลักสูตร มีสาระสาคัญดังนี ้
ก. ความเป็ นมาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั ทา
การประมวลจากข้ อค้ นพบภาพปั จจุบันลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่น และผลการศึกษาสาเหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันนาไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม ตามสภาพที่เป็ นอยู่ใน
ชุมชนท้ องถิ่นจังหวัด ประกอบกับรายงานสถานการณ์ปัจจุบนั ที่กาลังเกิดขึ ้นในพื ้นที่ต่างจังหวัด
และ แนวทางภาครัฐในการกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
เพื่อเรี ยบเรี ยงเหตุความเป็ นมาและความจาเป็ นของสถานศึกษาในการออกแบบหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และเรี ยบเรี ยงเขียนร่างความเป็ นมาหลักสูตร
ข. ปรัชญาหลักสูตรสันติศึกษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั ทาการ
ประมวลจากผลการศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ปรั ชญาแนวคิดทฤษฎี สัน ติภาพและทฤษฎี สัน ติศึกษาในบทที่ 2 เอกสารแผนพัฒนา
โรงเรี ยนในสนามวิจัย เอกสารหลักสูตรโรงเรี ยนในสนามวิจัย วิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยนที่เป็ นสนาม
วิจยั และ เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาในสนามวิจยั นามาเรี ยบเรี ยงเขียนร่ างปรัชญา
หลักสูตร โดยระบุวา่ “การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาหรับการสร้ างผู้คนให้ อยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ”
ค. เอกลักษณ์หลักสูตรสันติศึกษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจัยทา
การประมวลจากผลการวิ จั ย คุ ณ ลัก ษณะที่ จ าเป็ น ของผู้ ส าเร็ จ หลัก สู ต รสัน ติ ศึ ก ษาระดั บ
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มัธยมศึกษาตอนต้ น ผลการศึกษาอรรถประโยชน์ในด้ านการออกแบบวัตถุประสงค์หลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ผลการศึกษาอรรถประโยชน์ในด้ านการออกแบบแนวการ
ปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติสาหรับ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับ
โรงเรี ยน เพื่อนามาเรี ยบเรี ยงเขียนร่ างเอกลักษณ์หลักสูตร นามาใช้ ประกอบ โดยระบุในการร่ าง
เอกลักษณ์หลักสูตรไว้ ว่า “โรงเรี ยนจัดหลักสูตรเน้ นการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะควบคู่การปลูกฝั งเจตคติ
ทางบวก สร้ างองค์ ความรู้ การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ และกระบวนการสอนยึดผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลางเน้ นความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน”
ง. วิ สัย ทัศน์ ห ลักสูตรสัน ติศึกษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น จากการ
ประมวลภาพปรัชญาหลักสูตร และ เอกลักษณ์ หลักสูตร ประกอบกับผลการวิจัยคุณลักษณะที่
จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั นามาเรียบ
เรี ยงเขียนร่ างวิสยั ทัศน์หลักสูตรระบุไว้ ว่า “หลักสูตรสันติศึกษาระดับโรงเรี ยนมุ่งเสริ มสร้ างผู้เรี ยน
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ให้ เ ป็ น ผู้ส าเร็ จ หลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ มี
คุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ เพื่อธารงมรดกสังคมสันติภาพของชุมชนท้ องถิ่น
ต่างจังหวัด”
จ. ภารกิจหลักสูตรสันติศึกษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจัยทาการ
ประมวลจากภาพเอกลักษณ์ สูตร และ วิสัยทัศน์ สูตร ดังกล่าวข้ างต้ น ประกอบกับ ผลการวิจัย
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผลการศึกษา
อรรถประโยชน์ในด้ านการออกแบบแนวการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ
สาหรับผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับโรงเรี ยน และ อรรถประโยชน์ในด้ านการออกแบบ
แนวการวัด และการประเมิ น ผลผู้เ รี ยนหลักสูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ส าหรั บ
โรงเรี ยน เพื่อนามาเรี ยบเรี ยงเขียนร่างภารกิจหลักสูตรระบุไว้ วา่ “โรงเรี ยนมีภารกิจที่ต้องดาเนินการ
เพื่อให้ บรรลุวิสยั ทัศน์หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังนี ้ 1) ส่งเสริ มการปลูกฝั ง
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ อยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ 2) ส่งเสริ มการพัฒนาครู และบุคล
การทางการศึกษาให้ อยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติและเป็ นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมในสังคมอย่าง
สันติ และ 3) ส่งเสริ มการสร้ างความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนในการ
ปลูกฝังผู้เรี ยนสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ”
ฉ. เป้าหมายหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั ทาการ
ประมวลจากผลการศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น อัน เป็ น คุณ ลัก ษณะของการอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่ างสัน ติ ประกอบด้ ว ยคุณ ลัก ษณะ 3
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ประการ เพื่อนามาเรี ยบเรี ยงเขียนร่ างเป้าหมายหลักสูตร โดยระบุในการร่ างหลักสูตรว่า “การ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีเป้าหมายในการปลูกฝังทักษะ
เจตคติทางบวก และความรู้สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนที่จบหลักสูตรสันติ
ศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เป็ น ผู้มี คุณ ลัก ษณะส าหรั บ การอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่ า งสัน ติ
ประกอบด้ วยคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี ้ 1) คุณลักษณะผู้ร้ ูหน้ าที่และรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น
คือ ผู้เรี ยนมีสานึกในหน้ าที่ตนเอง ซื่อสัตย์ และมัธยัสถ์ 2) คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรั บ ความ
แตกต่างทางความคิดความเชื่อ คือ ผู้เรี ยนมีสมั มาคารวะ ให้ เกียรติผ้ อู ื่ น ใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และ
มี ความกตัญญูกตเวที และ 3) คุณลักษณะผู้ร้ ู ทันสถานการณ์ แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม คือ
ผู้เรี ยนรู้จกั ตนเองและปั จจัยแวดล้ อม จัดการอารมณ์ตนเอง และ รู้ทนั รู้ปอ้ งกันสิ่งเสพติด”
ส่วนที่สาม แนวปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้สนั ติศกึ ษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
ประกอบด้ วย เนื ้อหา กิจกรรม วิธีจดั การเรี ยนรู้ สื่อและแหล่งเรี ยนรู้ โครงสร้ างเนื ้อหาและจุดเน้ น
พัฒนาการคุณลักษณะผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ การจัดเวลาเรี ยน มี
สาระสาคัญดังนี ้
ก. เนื อ้ หา ผู้วิ จัย ท าการประมวลจากผลการศึก ษาคุณ ลั ก ษณะที่ จาเป็ น ของ
ผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นทาการแปลความหมาย และ นามาเขียนร่าง
การจัดเนื ้อหาหลักสูตรแบ่งเป็ น 3 กลุ่มเนื ้อหา โดยพิจารณาบนฐานข้ อมูลอันเป็ นคุณลักษณะของ
การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ครอบคลุมคุณลักษณะ 3 ประการ ได้ แก่ 1) กลุม่ เนื ้อหาการรู้หน้ าที่
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น กาหนดเนือ้ หาว่าด้ วย การสานึกในหน้ าที่ตนความซื่อสัตย์
และความมัธยัสถ์ 2) กลุ่มเนื ้อหาการเปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ กาหนด
เนื ้อหาว่าด้ วย การมีสมั มาคารวะและให้ เกียรติผ้ อู ื่น การเปิ ดใจรับฟั งความเห็นความเชื่อที่แตกต่าง
การทักทายสื่อสารต่อผู้อื่นด้ วยกิริยาวาจาสุภาพ การใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่คนรอบข้ าง และการมี
ความกตัญญูกตเวที และ 3) กลุ่มเนื ้อหาการรู้ทนั สถานการณ์แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม กาหนด
เนื ้อหาว่าด้ วย การรู้จกั ตนเองและปั จจัยแวดล้ อม การจัดการอารมณ์ ตนเอง และการรู้ทนั รู้ปอ้ งกัน
สิ่งเสพติด
ข. กิจกรรม ผู้วิจัยทาการประมวลจากผลการศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของ
ผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ผลการศึกษาแนวทางการออกแบบ
หลัก สู ต รสัน ติ ศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ส าหรั บ โรงเรี ย น โดยในส่ ว นผลการศึ ก ษา
อรรถประโยชน์ในด้ านการออกแบบวัตถุประสงค์หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สาหรับโรงเรี ยน นามาเขียนร่ างผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ และ ในส่วนผลการศึกษาแนวการจัดหลักสูตร
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และกิจกรรมหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน นามาเขียนร่างกิจกรรม
หลักสูตร โดยระบุในร่างหลักสูตรว่า
“กิจกรรมสาคัญในการดาเนินการให้ เกิดผลลัพธ์การเรี ยนรู้ ดังภาพประกอบ
20 ได้ แก่ 1) กิจกรรมให้ ความรู้ จัดให้ ความรู้ผ้ เู รี ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง
เกี่ยวกับระเบียบกติกาข้ อตกลงการประพฤติตนของผู้เรี ยนเพื่อการอยู่ร่วมในสังคม 2) กิจกรรมโฮม
รูม จัดให้ ครูที่ปรึกษาประจาชันพบปะผู
้
้ เรี ยนหลังกิจกรรมเข้ าแถวเคารพธงชาติยามเช้ าทุกวัน และ
จัดให้ ครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ พบปะผู้เรี ยนทุกสัปดาห์ 3) กิจกรรมบูรณาการแบบสอดแทรกสันติ
ศึกษาเชื่อมโยงในรายวิชา จัดให้ ทกุ รายวิชาอบรมและปฏิบตั ิสนั ติศึกษาสอดแทรกในขณะทาการ
สอน 4) กิจกรรมค่ายวิถีแห่งสันติ จัดค่ายพักแรมให้ ผ้ ูเรี ยนใช้ ชีวิตร่ วมกันกาหนดกติกา ร่ วมกัน
แก้ ปัญหา โดยครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ บุคลากรทางการศึกษา ดูแ ลให้ คาชีแ้ นะช่วยเหลือผู้เรี ยน
ตลอดการอยู่ค่ายพักแรม และเชิญผู้ปกครองร่วมสังเกตให้ คาชี ้แนะผู้เรี ยนในการอยู่ค่ายพักแรม 5)
กิจกรรมเยี่ยมบ้ าน จัดครูที่ปรึกษาประจาชันประสานผู
้
้ ปกครองและออกเยี่ยมบ้ านผู้เรี ยน และ 6)
กิจกรรมยกย่องตัวแบบ จัดให้ มีการยกย่องผู้เรี ยนที่ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีหน้ าเสาธง โดย
ครู ที่ ปรึ ก ษาประจาชัน้ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ร่ วมสัง เกตพิจารณาผู้เรี ยนที่มี
คุณลักษณะอันเป็ นแบบอย่างที่ดีสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ” และระบุวา่
“ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านความรู้ ผู้เรี ยนได้ รับรู้
ทาความเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ผ้ ูเรี ยนของตน ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกติกาข้ อตกลง รู้ อารมณ์
ความรู้ สึกความต้ องการของตนและผู้อยู่รอบข้ าง รู้ สถานะบทบาทตนเอง รู้ สถานะครอบครัวของ
ตน รู้ภยั อันตรายสิ่งเสพติดและวิธีระวังป้องกันตนเองจากการเสพติดเกม สารเสพติด และภัยจาก
สิ่งเสพติดอื่นๆ 2) ด้ านทักษะ ผู้เรี ยนได้ รับการฝึ กปฏิบตั ิความรับผิดชอบในหน้ าที่ การปฏิบตั ิตน
ตามกติกาข้ อตกลง ไม่โกหกไม่ผดั ผ่อนการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ตนเองมีต่อผู้อื่น ปฏิบตั ิการใช้ และดูแล
รั กษาอุปกรณ์ การเรี ยน สมุด ตารา เครื่ องนุ่งห่ม ทรั พย์ สินของตน และสาธารณสมบัติ ให้ เกิด
ประโยชน์ สูง ประหยัด สุด ปฏิ บัติ ก ารมี สัม มาคารวะและการให้ เ กี ย รติ ผ้ ูอื่ น ปฏิ บัติ ก ารใส่ ใ จ
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่คนรอบข้ าง ปฏิบตั ิกตัญญูกตเวที ปฏิบตั ิการสังเกตและรับรู้อารมณ์ความรู้สกึ ความ
ต้ องการของตนและผู้อยู่รอบข้ าง ปฏิบตั ิการระงับยับยังความรู
้
้ สกึ ของตนเองเมื่อเผชิญเหตุการณ์
ยัว่ กระทบอารมณ์ และปฏิบตั ิการระวังป้องกันตนเองจากการเสพติดเกม สารเสพติด และภัยจาก
สิ่งเสพติดอื่นๆ และ 3) ด้ านเจตคติ ผู้เรี ยนได้ ร้ ู สึกสานึกในหน้ าที่ตน เห็นคุณค่าในการประพฤติ
ปฏิบตั ิตนอย่างตรงไปตรงมาไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวง เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสิ่งของส่วน
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ตนและสาธารณสมบัติ เห็ น คุณ ค่ า การให้ เ กี ย รติ ผ้ ู อื่ น เห็ น อกเห็ น ใจผู้อื่ น เห็ น คุณ ค่ า ผู้ที่ ใ ห้
คุณประโยชน์ตน เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น และเห็นคุณค่าสันติวิธี”
ค. วิธีจดั การเรี ยนรู้ ผู้วิจยั ทาการประมวลจากผลการศึกษาอรรถประโยชน์ในด้ าน
การออกแบบแนวการปลูก ฝั ง คุณ ลักษณะการอยู่ร่วมในสัง คมอย่างสัน ติสาหรั บ ผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน เพื่อนามาเรี ยบเรี ยงเขียนร่ างวิธีการจัดการเรี ยนรู้ โดยระบุใน
การร่ างหลักสูตรว่า “วิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางที่เน้ นสัมพันธภาพเชิง บวก
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยนในกระบวนการเรี ยนรู้ (Positive-Interaction in learning management
process) ประกอบด้ ว ย รู ปแบบการสอน สัมพัน ธภาพที่ ผ้ ูสอนแสดงต่อผู้เรี ยน และ การวาง
เงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยน โดยรูปแบบการสอนปฏิบตั ิใน 3 รูปแบบ ได้ แก่ รูปแบบการสอนแบบน ้า
หยด รูปแบบการสอนแบบครูพาทา และ รูปแบบการสอนแบบเฉพาะกลุม่ สัมพันธภาพที่ครูผ้ สู อน
แสดงต่อผู้เรี ยนปฏิบตั ิใน 2 ลักษณะ ได้ แก่ สัมพันธภาพแบบเข้ าถึงใจ และ สัมพันธภาพแบบพี่
เลีย้ ง และ การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนปฏิบัติใน 4 ลักษณะ ได้ แก่ ลักษณะแรก การวาง
เงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบเครื อข่าย ลักษณะที่สอง การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบบ้ าน
ใส่ใจ ลักษณะที่สาม การวางเงื่อนไขกากับ ดูแลผู้เรี ยนแบบคู่สญ
ั ญา และ ลักษณะที่สี่ การวาง
เงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบหลักความเชื่อบาปบุญ”
ง. สื่อและแหล่งเรี ยนรู้ ผู้วิจยั ทาการประมวลจากผลการศึกษาอรรถประโยชน์ใน
ด้ านการออกแบบแนวการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติสาหรับ ผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน เพื่อนามาเรี ยบเรี ยงเขียนร่ างสื่อและแหล่งเรี ยนรู้ บนฐานข้ อ
ค้ นพบแนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ในส่วน
แนวการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตร และแนวการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติสาหรับผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยระบุในการร่ างหลักสูตรว่า “การออกแบบ
สถานการณ์จาลอง เหตุการณ์การประพฤติตนประจาวันของผู้เรี ยน เหตุการณ์ประจาวันที่ผ้ เู รี ยน
ก าลัง เผชิ ญ แหล่ง เรี ย นรู้ ภายในโรงเรี ย น แหล่ง เรี ย นรู้ บริ บ ทชุม ชนใกล้ โ รงเรี ย น แหล่ง เรี ย นรู้
ออนไลน์”
จ. โครงสร้ างเนือ้ หาและจุดเน้ นพัฒนาการคุณลักษณะผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ผู้วิ จัย น าร่ างเนื อ้ หา และ กิ จ กรรม ดัง กล่า วข้ า งต้ น และ ผลการศึก ษา
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มาใช้ เรี ยบเรี ยง
เขี ย นร่ า งโครงสร้ างเนื อ้ หาโดยผู้วิ จัย ได้ พิ จ ารณาข้ อ ค้ น พบแนวการจัด หลัก สูต รและกิ จ กรรม
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ ที่

316
เสนอไว้ สองประการ คือ ให้ จดั สอนทุกคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติไปพร้ อมกันทุก
ระดับชัน้ เรี ยน และให้ จัดสอนแยกคุณลักษณะการอยู่ ร่วมในสังคมอย่างสันติในแต่ละระดับชัน้
เรี ยน ผู้วิจยั จึงทาการประสานความต้ องการจาเป็ นตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ทงสองประการ
ั้
เข้ าด้ วยกัน ในลักษณะเรี ยบเรี ยงขียนร่ างโครงสร้ างเนือ้ หาด้ วยการเขียนระบุจุดเน้ นพัฒนาการ
คุณลักษณะผู้เรี ยนสันติศกึ ษาในแต่ละระดับชัน้
ฉ. การจัด เวลาเรี ย น ผู้วิ จัย ท าการประมวลจากการศึก ษาเอกสารหลัก สูตร
โรงเรี ยนในสนามวิจัย ประกอบกับ ผลการศึกษาอรรถประโยชน์ ในการออกแบบหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ในส่วนแนวการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตร
เพื่อนามาเรี ยบเรี ยงเขียนร่ างเวลาเรี ยนระบุไว้ ในการร่ างแผนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ สนั ติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ทาการสรุ ปภาพรวมเวลาเรี ยนระบุไว้ ในร่ างการจัดเวลาเรี ยน
“กาหนดระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 6 ภาคเรี ยน รวม 3 ปี การศึกษา” แสดงเวลา
เรี ยนโดยภาพรวม และ จาแนกตามหน่วยการเรี ยนรู้ และกิจกรรมของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ ใน
รูปแบบตาราง
ส่ว นที่ สี่ แนวปฏิ บัติ ก ารติ ด ตามและประเมิ น พัฒ นาการผู้เ รี ย นสัน ติ ศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั ทาการประมวลจากผลการศึกษาอรรถประโยชน์ในด้ านการออกแบบ
แนวการวัด และการประเมิ น ผลผู้เ รี ยนหลักสูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ส าหรั บ
โรงเรี ยน และ อรรถประโยชน์ในด้ านการออกแบบแนวการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติสาหรั บ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรั บโรงเรี ยน ประกอบกับร่ างเป้าหมาย
หลักสูตร โครงสร้ างเนื ้อหาและจุดเน้ นพัฒนาการคุณลักษณะผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมั ธยมศึกษา
ตอนต้ น และ แนวปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ สันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อเรี ยบเรี ยง
เขี ย นร่ า งแนวปฏิ บัติก ารติ ด ตามและประเมิ น พัฒ นาการผู้เรี ย นสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึกษา
ตอนต้ น ประกอบด้ วย การติดตามและประเมินพัฒนาการคุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติ เกณฑ์การบรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรสันติศึกษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
และ การรายงานผลพัฒนาการผู้เรี ยนสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีสาระสาคัญดังนี ้
ก. การติดตามและประเมินพัฒนาการคุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติ ผู้วิจยั เรี ยบเรี ยงเขียนร่างการติดตามและประเมินพัฒนาการคุณลักษณะสาหรับการอยู่
ร่วมในสังคมอย่างสันติของผู้เรี ยนสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยระบุวา่ “โรงเรี ยนจัดให้
มีการติตามและประเมินพัฒนาการทัง้ 3 ปี การศึกษา โดยในแต่ละปี การศึกษาจัดการดาเนินการ
ติดตามและประเมินออกเป็ น 3 ลาดับเวลา” ดังนี ้
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1) ก า ร ป ร ะ เ มิ น วิ นิ จ ฉั ย ผู้ เ รี ย น ก่ อ น เ ริ่ ม ปี ก า ร ศึ ก ษ า ( Diagnostic
Assessment) เป็ นลักษณะการประเมินแบบมีส่วนร่ วมระหว่างผู้เรี ยน และครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้
เพื่ อ ค้ น หาลัก ษณะความประพฤติ ผ้ ู เ รี ย นรายบุ ค คลที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บัน ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์และตัวบ่งชี ้คุณลักษณะจาเป็ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติมาก
น้ อยเพียงใด และนาผลการประเมินผู้เรี ยนรายบุคคลมาใช้ ทาความเข้ าใจกับผู้เรี ยนก่อนเข้ าสู่การ
เรี ยนรู้มโนทัศน์ใหม่ และใช้ ในการปรับความเข้ มแผนการจัดการเรี ยนรู้ก่อนเริ่ มปี การศึกษา มีการ
ดาเนินการใน 2 ส่วน คือ 1.1) การประเมินโดยผู้เรี ยนวินิจฉัยตนเองตามแบบสารวจการปฏิบตั ิตน
สาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ (ดูในภาคผนวกหลักสูตร) โดยดาเนินการในวันที่นดั หมาย
ประชุมปฐมนิเทศผู้เรี ยนก่อนเปิ ดภาคเรี ยน และ 1.2) การประเมินโดยครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้
วินิจฉัยผู้เรี ยน ในขัน้ ตอนนีใ้ ห้ ครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ้ ูเรี ยนแต่ละคนได้
วินิจฉัยประเมินตนเองตามแบบสารวจการปฏิบตั ิตนสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ทาการ
เปรี ยบเทียบระหว่างเกณฑ์และตัวบ่งชีค้ ุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น และ ประเมินระดับความจาเป็ นในการได้ รับการกากับติดตามดูแลช่วยเหลือ
พัฒนาผู้เรี ยนรายบุคคลให้ เกิดคุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ จากนัน้ ครู ที่
ปรึ กษาประจาชัน้ จัดทาบันทึกผลการวินิจฉัยคุณลักษณะพื ้นฐานเบื ้องต้ นสาหรับการอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างสันติของผู้เรี ยนรายบุคคล เพื่อเก็บไว้ เป็ นฐานข้ อมูล และจัดส่งให้ ฝ่ายงานกากับดูแล
ช่วยเหลือผู้เรี ยนและครู ผ้ ูสอนแต่ละรายวิชาใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับปรับความเข้ มแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ก่อนเริ่ มปี การศึกษา โดยในเอกสารหลักสูตรผู้วิจยั ได้ จดั ทาเอกสารประกอบการประเมินไว้ ใน
ภาคผนวก
2) การติดตามและประเมินพัฒนาการผู้เรี ยนช่วงระหว่างเรี ยน (Formative
Assessment) เป็ นการประเมินแบบมีส่วนร่ วมระหว่างครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ ครู ผ้ ูสอน ผู้เรี ยน
เพื่อน และ ผู้ปกครอง โดยผู้ประเมินและบันทึกข้ อมูลหลัก คือ ครูที่ปรึกษาประจาชัน้ ส่วนผู้ประเมิน
และบันทึกข้ อมูลรอง คือ ครู ผ้ ูสอน และผู้มีส่วนร่ วมให้ ข้อมูลและประเมิน คือ ผู้เรี ยน เพื่อน และ
ผู้ปกครอง ในการประเมินพัฒนาการผู้เรี ยนยึดกระบวนการฐานข้ อมูลผู้เรี ยนรายบุคคล ใช้ วิธีการ
สังเกตสัมภาษณ์ในการเก็บข้ อมูลการประเมินลักษณะความประพฤติผ้ เู รี ยนรายบุคคล โดยผู้วิจยั
จัด ท าเอกสารประกอบการประเมิ นไว้ ในภาคผนวก กระบวนการประเมิ น เน้ น การตรวจสอบ
พัฒนาการคุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ตามกระบวนการประเมินพัฒนาการ
คุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติของระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ตามที่อธิบาย
รายละเอียดไว้ ในตารางเกณฑ์ตวั บ่งชี ้ ผู้ประเมิน และ กระบวนการประเมินพัฒนาการคุณลักษณะ
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การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อนาผลการประเมินมาใช้
ปรับความเข้ มในวิธีการจัดการเรี ยนรู้สาหรับพัฒนาผู้เรี ยนแต่ละคน
3) การประเมินผลเมื่อสิ ้นปี การศึกษา (Summative Assessment) เป็ นการ
ประเมิ น สรุ ป พัฒนาการ คุณ ลัก ษณะส าหรั บการอยู่ร่ วมในสัง คมอย่างสัน ติ ข องผู้เรี ยน โดยผู้
ประเมิน คือครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ ต้ องพิจารณาจากข้ อมูลผลการประเมิน ร่ วมกับหลายฝ่ ายที่ได้
ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอมาตั ้งแต่เริ่ มสัปดาห์แรกที่เข้ าเรี ยนจนถึงสัปดาห์สดุ ท้ ายของหลักสู ตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ทังการประเมิ
้
นรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาคเรี ยน โดยผู้วิจยั ได้
จัดทาเอกสารประกอบการประเมินไว้ ในภาคผนวก
ข. เกณฑ์การบรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรสันติศึกษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ผู้วิ จัย ท าการเรี ย บเรี ย งเขี ย นร่ า งระดับ พัฒ นาการผู้เ รี ย น ในการประเมิ น พัฒ นาการ
คุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ และ คุณสมบัติผ้ เู รี ยนที่จะสาเร็ จหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยระบุไว้ วา่
“ระดับพัฒนาการผู้เรี ยน จัดจาแนกระดับพัฒนาการผู้เรี ยนเป็ น 5 ระดับ
ได้ แก่ ระดับ 5 หมายถึง ผู้เรี ยนปฏิบัติเป็ นประจาสม่าเสมอหรื อปฏิบัติทุกครัง้ มีค่าเท่ากับ 100
เปอร์ เซนต์ ระดับ 4 หมายถึง ผู้เรี ยนปฏิบตั ิบ่อยครัง้ มีค่าเท่ากับ 80 เปอร์ เซนต์ ระดับ 3 หมายถึง
ผู้เรี ยนปฏิบตั ิเป็ นบางครัง้ มีค่าเท่ากับ 50 เปอร์ เซนต์ ระดับ 2 หมายถึง ผู้เรี ยนปฏิบตั ิน้อยครัง้ มีค่า
เท่ากับ 20 เปอร์ เซนต์ และ ระดับ 1 หมายถึง ผู้เรี ยนไม่เคยปฏิบตั ิเลย มีคา่ เท่ากับ 0 เปอร์ เซนต์”
“ผู้เรี ยนที่จะสาเร็จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ผู้เรี ยนที่จะสาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นต้ องมี
เวลาเรี ยนรวม ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยนในแต่ละปี การศึกษา
2. ผู้เรี ยนที่จะสาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นต้ อง
ได้ รับการประเมินพัฒนาการตั ้งแต่สปั ดาห์แรกที่เข้ าเรี ยนจนถึงสัปดาห์สดุ ท้ ายของหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ครบทัง้ 16 ตัวบ่งชี ้ และมีพฒ
ั นาการคุณลักษณะสาหรับการอยู่
ร่วมในสังคมอย่างสันติ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1. ผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ต้ องมีระดับ
พัฒนาการคุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ดังนี ้
-คุณ ลัก ษณะผู้ร้ ู หน้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบตนเองและผู้อื่ น ต้ อ งมี
พัฒนาการในระดับผู้เรี ยนปฏิบตั ิบ่อยครัง้ อย่างน้ อย 2 ตัวบ่งชี ้
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-คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิดความ
เชื่อ ต้ องมีพฒ
ั นาการในระดับผู้เรี ยนปฏิบตั ิบ่อยครัง้ อย่างน้ อย 4 ตัวบ่งชี ้
-คุณลักษณะผู้ร้ ูทนั สถานการณ์แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม ต้ องมี
พัฒนาการในระดับผู้เรี ยนปฏิบตั ิบ่อยครัง้ อย่างน้ อย 4 ตัวบ่งชี ้
2.2 ผู้ ส าเร็ จ หลั ก สู ต รสั น ติ ศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ต้ องมี
พัฒนาการคุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ดังนี ้
-คุณ ลัก ษณะผู้ร้ ู หน้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบตนเองและผู้อื่ น ต้ อ งมี
พัฒนาการในระดับผู้เรี ยนปฏิบตั ิบ่อยครัง้ อย่างน้ อย 4 ตัวบ่งชี ้
-คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิดความ
เชื่อ ต้ องมีพฒ
ั นาการในระดับผู้เรี ยนปฏิบตั ิบ่อยครัง้ อย่างน้ อย 5 ตัวบ่งชี ้
-คุณลักษณะผู้ร้ ูทนั สถานการณ์แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม ต้ องมี
พัฒนาการในระดับผู้เรี ยนปฏิบตั ิบ่อยครัง้ หรื อ ระดับ 4 ขึ ้นไป อย่างน้ อย 5 ตัวบ่งชี ้
2.3 ผู้ ส าเร็ จ หลั ก สู ต รสั น ติ ศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ต้ องมี
พัฒนาการคุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ดังนี ้
-คุณ ลัก ษณะผู้ร้ ู หน้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบตนเองและผู้อื่ น ต้ อ งมี
พัฒนาการในระดับผู้เรี ยนปฏิบตั ิบ่อยครัง้ ทุกตัวบ่งชี ้
-ระดับพัฒนาการคุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทาง
ความคิดความเชื่อต้ องมีพฒ
ั นาการในระดับผู้เรี ยนปฏิบตั ิบ่อยครัง้ ทุกตัวบ่งชี ้
-ระดับ พัฒ นาการคุณ ลัก ษณะผู้ร้ ู ทัน สถานการณ์ แ ห่ ง ตนและ
ปั จจัยแวดล้ อม ต้ องมีพฒ
ั นาการในระดับผู้เรี ยนปฏิบตั ิบ่อยครัง้ ทุกตัวบ่งชี ้
3. กรณี เมื่อสิ ้นสุดภาคเรี ยนที่ 1 ในแต่ละปี การศึกษา ผู้เรี ยนปรากฏผล
การประเมินพัฒนาการไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ข้อ 2 ผู้ปกครองต้ องเข้ ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
กิจกรรมสัมมนาการดูแลกากับติดตามให้ คาปรึ กษาผู้เรี ยน จนกระทั่งผู้เรี ยนที่เป็ นลูกหลานใน
ปกครองปรับเปลี่ยนลักษณะการประพฤติตนเป็ นไปตามเกณฑ์ข้อ 2”
ค. การรายงานผลพัฒนาการผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั
เรี ยบเรี ยงเขียนร่างการายงานผลพัฒนาการผู้เรี ยน โดยระบุไว้ วา่ “การรายงานผลพัฒนาการผู้เรียน
เป็ นการสื่อสารให้ ผ้ ปู กครองและผู้เรี ยนทราบความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ครูผ้ สู อนและ
ครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ ต้ องสื่อสารข้ อมูลพัฒนาการผู้เรี ยนรายบุคคลระหว่างกันทุกสัปดาห์ ครู ที่
ปรึ กษาประจาชัน้ สื่อสารข้ อมูลผู้เรี ยนกับผู้ปกครองทุกสัปดาห์ และครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ ต้ อง
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สรุปผลการประเมินและจัดทาเอกสารรายงานผลพัฒนาการให้ ผ้ ปู กครองทราบเป็ นระยะ หรื ออย่าง
น้ อยภาคเรี ย นละ 1 ครั ง้ โดยผู้วิ จัยจัดท าแบบรายงานผลพัฒนาการผู้เรี ยน และตัวอย่างการ
รายงานพัฒนาการผู้เรี ยน ในลักษณะเอกสารประกอบไว้ ในภาคผนวกหลักสูตร
ส่วนที่ห้า แผนปฏิบตั ิการการจัดการเรี ยนรู้สนั ติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
จากร่ างเป้าหมายหลักสูตร แนวปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ และ แนวปฏิบตั ิการวัด
และประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้วิจยั ทาการประมวลและเรี ยบเรี ยงเขียนระบุไว้ ในการร่างแผนปฏิบตั ิการเรี ยนรู้ ในแต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู้ระบุ เนือ้ หา กิจกรรม เวลาเรี ยน วิธีจดั การเรี ยนรู้ สือและแหล่งเรี ยนรู้ ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ ตัว
บ่งชี ้ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน วิธีการและเครื่ องมือประเมินพัฒนาการผู้เรี ยน และผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้ ผ้ สู อนใช้ ปฏิบตั ิจดั การเรี ยนรู้ โดยแผนปฏิบตั ิการเรี ยนรู้สนั ติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ประกอบด้ วย หน่วยการเรี ยนรู้ 8 หน่วยการเรี ยนรู้ สานึกในหน้ าที่ตน หน่วยการเรี ยนรู้ ซื่อสัตย์
มัธ ยัส ถ์ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ การมี สัม มาคารวะและให้ เ กี ย รติ ผ้ ูอื่ น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ การใส่ ใ จ
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่คนรอบข้ าง หน่วยการเรี ยนรู้ ความกตัญญูกตเวที หน่วยการเรี ยนรู้ การรู้จกั ตนเอง
และปั จจัยแวดล้ อม หน่วยการเรี ยนรู้ การจัดการอารมณ์ตนเอง หน่วยการเรี ยนรู้ การรู้ทนั รู้ปอ้ งกัน
สิ่งเสพติด

ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผู้วิจัยนา (ร่ าง) หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นดังกล่าวไว้ ในตอนที่ 1
เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อทาการตรวจสอบความเหมาะสมองค์ประกอบ
หลักสูตรและสานวนการใช้ ภาษาพร้ อมให้ ข้อเสนอแนะ ผู้วิจยั นาข้ อเสนอแนะมาทาการปรับปรุ ง
เขียนเป็ น (ร่างฉบับที่ 2) หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
รวมจานวน 5 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการวัดและประเมินผล จานวน 2 คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ จานวน 1 คน เพื่อทาการ
ตรวจสอบความเหมาะสมองค์ ประกอบ (ร่ างฉบับที่ 3) หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบ ใน 5 ส่วน ได้ แก่ 1) รูปเล่มหลักสูตร 2) ความเป็ นมา ปรัชญา เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายหลักสูตร 3) แนวปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ 4) การติดตามและ
ประเมินพัฒนาการผู้เรี ยน และ 5) แผนปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ สัน ติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น มีรายละเอียด ดังนี ้
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ส่ ว นที่ห นึ่ ง รู ปเล่มหลักสูตรสันติศึกษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น เมื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมส่วนย่อยของรูปเล่มหลักสูตร พบว่า
ก. ในส่ว นคานาหลักสูตรและการจัดรู ปเล่ม ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ได้ แก่
ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นหลัก สูต รและการมัธ ยมศึก ษา ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นการวัด และประเมิ น ผล และ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ เห็นว่า คานาหลักสูตรมีความเหมาะสม ส่วนผู้เชี่ยวชาญ จานวน 2 คน
เห็นว่า ไม่เหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา เสนอให้ ทาการปรับย้ าย คา
ว่า “คานา” มาวางกึ่งกลางหน้ ากระดาษ ทาการปรับเพิ่มสีสนั รูปเล่ม ทาการปรับภาษาในส่วนปก
จากคาว่า “B.E. 2019” ให้ ใช้ คาว่า “B.E. 2562” และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล เสนอ
ให้ ทาการปรับภาษา
ข. ในส่ ว นการจัด สารบัญ ผู้เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 4 คน ได้ แ ก่ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ าน
หลักสูตรและการมัธยมศึกษา จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล จานวน 2 คน
และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ จานวน 1 คน เห็นว่า มีความเหมาะสม ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้ าน
หลักสูตรและการมัธยมศึกษา จานวน 1 คน เห็นว่า ไม่เหมาะสม โดยเสนอให้ ทาการปรับภาษา
ค. ในส่วนขนาดตัวอักษรที่ใช้ จัดพิมพ์หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 5 คน เห็นว่ามี
เหมาะสม
ส่ ว นที่ ส อง ความเป็ น มา ปรั ชญา เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมาย
หลักสูตร เมื่อพิจารณาส่วนย่อย พบว่า
ก. ในส่ ว นปรั ช ญาหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 5 คน เห็นว่า มีเหมาะสมกับสภาวะสังคมโลก และ สังคมประเทศ
ข. ในส่ว นเอกลักษณ์ หลักสูตรสันติศึกษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธ ยมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การวัด และประเมิ น ผล และ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นสัน ติ ภ าพ เห็ น ว่ า เอกลัก ษณ์ ห ลัก สูต รมี ค วาม
เหมาะสม และคานึงถึงความเป็ นมนุษย์ สิทธิประโยชน์ของผู้เรี ยน และให้ การเคารพในศักดิ์ศรี ของ
ครูผ้ สู อน ส่วนผู้เชี่ยวชาญ จานวน 2 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล ไม่แน่ใจว่าเอกลักษณ์ หลักสูตรเหมาะสม และคานึงถึง
ความเป็ นมนุษย์ สิทธิประโยชน์ของผู้เรี ยน และ ให้ การเคารพในศักดิ์ศรี ของครูผ้ สู อน
ค. ในส่ว นวิ สัย ทัศ น์ ห ลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น
ผู้เชี่ ย วชาญ ทัง้ 5 คน เห็ น ว่า ส่ว นวิสัยทัศน์ ห ลักสูตรกับแผนการศึกษาแห่ ง ชาติ และ ภารกิจ
หลักสูตรกับภารกิจของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีเหมาะสม
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ง. ในส่วนเป้าหมายหลักสูตรสันติศึกษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นกับ
ช่วงวัยของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
หลักสูตรและการมัธยมศึกษา จานวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล จานวน 1
คน เห็ น ว่ า เป้ า หมายหลัก สูต รมี ค วามแหมาะสม ส่ ว นผู้เ ชี่ ย วชาญจ านวน 2 คน ไม่ แ น่ ใ จว่ า
เป้าหมายหลักสูตรเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล เสนอให้ ควรขยายการ
อธิบายให้ เห็นลักษณะผู้สาเร็ จหลักสูตร และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพไม่แน่ใจว่าลักษณะสานึก
ในหน้ าตนเป็ นส่วหนึง่ ของลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ
ส่ วนที่สาม แนวปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย เนือ้ หา กิจกรรม วิธีจัดการ
เรี ยนรู้ สื่อและแหล่งเรี ยนรู้ โครงสร้ างเนื ้อหาและจุดเน้ นพัฒนาการคุณลักษณะผู้เรี ยนสันติศึกษา
และการจัดเวลาเรี ยน เมื่อพิจารณาแนวปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้สว่ นย่อย พบว่า
ก. ในส่วนรายละเอียดความชัด เจนของกลุ่มเนื ้อหาที่จะใช้ จดั การเรี ยนรู้ ในส่วน
สื่อและแหล่งเรี ยนรู้ที่จะใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ และ ในส่วนรายละเอียดความชัดเจนของวิธีจดั การ
เรี ยนรู้ ในส่วนสัมพันธภาพที่ผ้ สู อนแสดงต่อผู้เรี ยนทัง้ 2 ลักษณะ คือ สัมพันธภาพแบบพี่เลี ้ยง และ
สัมพันธภาพแบบเข้ าถึงใจ สาหรับปฏิบตั ิจดั การเรี ยนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 5 คน เห็นว่า มีเหมาะสม
โดยเสนอในส่วนรายละเอียดความชัดเจนของวิธีจดั การเรี ยนรู้ ให้ ปรับคาว่า “สัมพันธภาพ”และให้
ใช้ คาว่า “ปฏิสมั พันธ์”
ข. ในส่วนรายละเอียดความชัดเจนของกิจกรรมที่จะใช้ จดั การเรี ยนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและ
ประเมิน และผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ เห็นว่า มีความเหมาะสม ส่วนผู้เชี่ยวชาญ จานวน 2 คน
ได้ แก่ผ้ ูเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา จานวน 1 คน และ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการวัดและประเมิน จานวน 1 คน ไม่เน่ใจว่าเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการ
มัธยมศึกษาเสนอให้ ปรับกิจกรรมเยี่ยมบ้ านโดยจัดเยี่ยมเฉพาะบ้ านที่ผ้ เู รี ยนมีประเด็นปั ญหา
ค. ในส่วนรายละเอียดความชัดเจนของวิธีจดั การเรี ยนรู้ ในส่วนรูปแบบการสอน
สันติศึกษาทัง้ 3 รู ปแบบ คือ รู ปแบบการสอนแบบนา้ หยด รู ปแบบการสอนแบบครู พาทา และ
รูปแบบการสอนแบบเฉพาะกลุ่ม ที่จะนาไปปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 4 คน
ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา จานวน 2 คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัด
และประเมิน จานวน 2 คน เห็นว่า มีความเหมาะสม ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ จานวน 1 คน
ไม่แน่ใจว่าเหมาะสม โดยเสนอให้ ทาการปรับการกาหนดบทลงโทษผู้เรี ยน เป็ นการให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทา
ความเข้ าใจในสิ่งที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลง
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ง. ในส่วนรายละเอียดความชัดเจนของการวางเงื่อนไขและกากับดูแลผู้เรี ยน ทัง้
4 ลักษณะ คือ การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบเครื อข่าย การวางเงื่อนไขกากับ ดูแลผู้เรี ยน
แบบคู่สัญญา การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบบ้ านใส่ใจ และ การวางเงื่อนไขกากับดูแล
ผู้เรี ยนแบบหลักความเชื่อบาปบุญ ที่จะนาไปปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนรู้ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน
ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมิน และ
ผู้เชี่ ย วชาญด้ า นสัน ติภาพ เห็ น ว่า มี ความเหมาะสม ในส่วนผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 2 คน ได้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา จานวน 1 คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและ
ประเมิน จานวน 1 คน ไม่เน่ใจว่าเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา
เสนอว่า การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบบาปบุญอาจไม่เหมาะสมกับขัน้ เรี ยนที่ มีความ
แตกต่างทางศาสนา
จ. ในส่วนโครงสร้ างเนื ้อหาและจุดเน้ นพัฒนาการคุณลักษณะผู้เรี ยนสันติศึกษา
ระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา จานวน 1 คน
เห็นว่า มีความเหมาะสม ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ ไม่แน่ใจว่าเหมาะสม ในส่วนผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา จานวน 1 คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมิน จานวน
2 คน เห็นว่าไม่เหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การวัดและประเมิน เสนอให้ ปรับภาษาในการอธิบายจุดเน้ นพัฒนาการคุณลักษณะผู้เรี ยนฯ แบบ
รูบริคส์
ส่ ว นที่ส่ ี การติดตามและประเมินพัฒนาการผู้เรี ยนสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น และเอกสารประกอบการติดตามและประเมินพัฒนาการผู้เรี ยน เมื่อพิจารณาการติดตาม
และประเมินพัฒนาการผู้เรี ยนส่วนย่อย พบว่า
ก. ในส่ ว นการประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย ผู้ เรี ย นก่ อ นเริ่ ม ปี การศึ ก ษา ( Diagnostic
Assessment) ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 4 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา
จานวน 1 คน ผู้เชี่ ย วชาญด้ นการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน ผู้เชี่ ยวชาญด้ านสันติภาพ
จานวน 1 คน เห็นว่า มีความเหมาะสม ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้ นการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน ไม่
แน่ ใ จว่ า เหมาะสม โดยเสนอให้ แก้ ไข ค าว่ า “Diagnostic Assessment” เป็ นการใช้ ค าว่ า
“placement assessment”
ข. ในส่ ว นเอกสารประกอบการประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย ผู้เ รี ย นก่ อ นเริ่ ม ปี ก ารศึก ษา
(Diagnostic Assessment) ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการ
มัธยมศึกษา จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ จานวน 1 คน เห็นว่า มีความเหมาะสม ส่วน
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ผู้เชี่ยวชาญด้ นการวัดและประเมินผล จานวน 2 คน ไม่แน่ใจว่าเหมาะสม โดยเสนอให้ แก้ ไข คาว่า
“Diagnostic Assessment” เป็ น การใช้ ค าว่ า “placement assessment” และ เพิ่ ม การอธิ บ าย
เกณฑ์การให้ คะแนนแบบช่วงคะแนน
ค. ในส่ ว นการประเมิ น ผลเมื่ อ สิ น้ ปี การศึ ก ษา (Summative Assessment)
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 4 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา จานวน 2 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้ นการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ จานวน 1 คน
เห็นว่า มีความเหมาะสม ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้ นการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน ไม่แน่ใจว่า
เหมาะสม โดยเสนอให้ เพิ่มการอธิบายในลักษณะช่วงคะแนน
ง. ในส่ว นเกณฑ์ การบรรลุตามเป้าหมายหลักสูตร ในส่วนตัวบ่ง ชีต้ ามเกณฑ์
คุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และในส่วนเอกสาร
ประกอบการรายงานผลพั ฒนาการผู้เรี ยนสัน ติ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้เ ชี่ ยวชาญ
จานวน 4 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ น
การวัดและประเมินผล จานวน 1 คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ จานวน 1 คน เห็นว่า มีความ
เหมาะสม ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้ นการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน ไม่แน่ใจว่าเหมาะสม โดยเสนอ
ให้ ทาการปรับภาษา และเพิ่มตัวอย่างการเขียนแปลผลคะแนนและการนาผลประเมินไปใช้
จ. ในส่ ว นการติ ด ตามและประเมิ น พั ฒ นาการผู้ เรี ย นช่ ว งระหว่ า งเรี ย น
(Formative Assessment) กระบวนการประเมิ น พัฒนาการคุณ ลัก ษณะส าหรั บ การอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างสันติของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ในลาดับการติดตามและประเมินพัฒนาการ
ผู้เ รี ย นช่ ว งระหว่ า งเรี ย น (Formative Assessment) ในส่ว นเอกสารประกอบการติ ด ตามและ
ประเมิ น พัฒ นาการผู้เ รี ย นช่ ว งระหว่ า งเรี ย น (Formative Assessment) และ ในส่ ว นเอกสาร
ประกอบการประเมินผลเมื่อสิ ้นปี การศึกษา (Summative Assessment) ผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 5 คน เห็น
ว่า มีเหมาะสม
ส่ วนที่ห้า แผนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ สนั ติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เมื่อ
พิจารณาแผนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ พบว่า
ก. ในส่ว นแผนปฏิ บัติ ก ารจัด การเรี ย นรู้ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ส านึ ก ในหน้ า ที่ ต น
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 4 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา จานวน 2 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้ นการวัดและประเมินผล จานวน 2 คน เห็นว่า มีความเหมาะสม ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้ าน
สันติภาพ จานวน 1 คน จานวน 1 คน ไม่แน่ใจว่าเหมาะสม โดยเสนอให้ ปรับวิธีจัดการเรี ยนรู้ ใน
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ส่วนการวางเงื่อนไข “การมีบทลงโทษ” ควร ใช้ วิธีการวางเงื่อนไขโดยการ “ทาความเข้ าใจกับ
ผู้เรี ยน”
ข. ในส่วนแผนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ หน่วยการเรี ยนรู้ ซื่อสัตย์มัธยัสถ์ หน่วย
การเรี ยนรู้ การมีสมั มาคารวะและให้ เกียรติผ้ อู ื่น หน่วยการเรี ยนรู้ การใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่คนรอบ
ข้ าง หน่วยการเรี ยนรู้ ความกตัญญูกตเวที หน่วยการเรี ยนรู้ การรู้ จักตนเองและปั จจัยแวดล้ อม
หน่วยการเรี ยนรู้ การจัดการอารมณ์ ตนเอง และ หน่วยการเรี ยนรู้ การรู้ ทันรู้ ป้องกันสิ่งเสพติด
ผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 5 คน เห็นว่า มีเหมาะสม
ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผู้วิจยั ได้ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 5 คน มาทาการปรับแก้ ไขจัดทาเป็ น (ร่างฉบับที่
3) หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จากนัน้ นาเสนอ (ร่ างฉบับที่ 3) หลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ให้ ผ้ ใู ห้ บริ การการศึกษาทัง้ 3 ฝ่ าย รวมจานวน 13 คน ได้ แก่ 1)
ผู้บ ริ ห ารการศึก ษา จ านวน 2 คน คื อ ผู้บ ริ ห ารการศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา จ านวน 1 คน และ ผู้ บริ ห ารการศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา จ านวน 1 คน 2) ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา จ านวน 7 คน คื อ ผู้ บริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาประจาจังหวัด จานวน 4 คน ผู้บริหารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาอาเภอ จานวน 1 คน
ผู้บริ หารโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 1 คน และ ผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมรับนักเรี ยน
ประจา จานวน 1 คน และ 3) ครู ผ้ ูสอน จานวน 4 คน คือ ครู ผ้ ูสอนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจา
จังหวัด จานวน 1 คน ครูผ้ สู อนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาอาเภอ จานวน 1 คน ครูผ้ สู อนโรงเรี ยน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 1 คน และ ครูผ้ สู อนโรงเรี ยนมัธยมรับนักเรี ยนประจา จานวน 1
คน ทุกฝ่ ายได้ ทาการตรวจสอบแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ของหลั กสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบทังโดยมุ
้
มมองภาพรวมและมุมมองผู้ให้ บริ การการศึกษาแต่ละฝ่ าย มี
รายละเอียดดังนี ้
3.1 มุมมองของผู้ให้ บริการการศึกษาทัง้ 3 ฝ่ าย ในการให้ สถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยม
ประจาจังหวัด โรงเรี ยนมัธยมประจาอาเภอ และ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งตังอยู
้ ่ใน
พื ้นที่บริบทจังหวัดเดียวกัน รวมทังโรงเรี
้
ยนมัธยมรับนักเรี ยนประจา สังกัดสานักเขตพื ้นที่การศึกษา
เดียวกัน นาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นไปปฎิบตั ิจดั ให้ บริ การการศึกษา ปรากฎ
ข้ อค้ นพบแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ในการนาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นไปปฎิบตั ิ
จัดให้ บริ การการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า มีความเป็ นไปอย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.96
เมื่อพิจารณาแนวโน้ มความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นรายด้ าน แสดง
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รายละเอียดแสดงในตาราง 8 พบว่า ด้ านการตอบสนองความต้ องการของชุมชนสังคมท้ องถิ่น มี
ความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ด้ านการปฏิบตั ิจดั การเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร
สัน ติ ศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษา มี ค วามเป็ น ไปได้ อ ย่ า งมากที่ สุด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 0.97 ด้ า น
ประโยชน์และผลกระทบที่จะได้ รับจากการให้ บริการหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 และ ด้ านการที่จะได้ รับการสนับสนุนปั จจัย
นาเข้ าการจัดให้ บริ การการศึก ษาตามหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีค วาม
เป็ นไปได้ อย่างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.89
ตาราง 8 แสดงการวิเคราะห์ภาพรวมแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ของหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ตามมุมมองของผู้ให้ บริการการศึกษา
รายการตรวจสอบ
มุมมองผู้ให้ บริการการศึกษา
แนวโน้ มความเป็ นไปได้ ผู้บริหาร ผู้บริหาร
ครูผ้ สู อน
หลักสูตรสันติศกึ ษา การศึกษา สถานศึกษา ระดับ ม. ต้ น
ระดับมัธยมศึกษา
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
ตอนต้ น
(N=2)
(N=7)
(N=4)
(N=13)
ภาพรวมความเป็ นไปได้ ของหลักสูตรในการให้ สถานศึกษานาไป
0.96
ปฎิบตั ิจดั ให้ บริการการศึกษา
ด้ านการตอบสนอง
1.00
1.00
1.00
1.00
ความต้ องการของชุมชน
สังคมท้ องถิ่น
ด้ านการสนับสนุนปั จจัย 0.75
0.92
1.00
0.89
นาเข้ าการจัดให้ บริการ
การศึกษาตามหลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
ด้ านการปฏิบตั ิการ
1.00
0.92
1.00
0.97
จัดการเรี ยนรู้ตาม
หลักสูตร

ภาพรวม
การแปลผล
มีความเป็ นไปได้
อย่างมากที่สดุ
มีความเป็ นไปได้
อย่างมากที่สดุ
มีความเป็ นไปได้
อย่างมาก

มีความเป็ นไปได้
อย่างมากที่สดุ
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ตาราง 8 (ต่อ)
รายการตรวจสอบ
มุมมองผู้ให้ บริการการศึกษา
แนวโน้ มความเป็ นไปได้ ผู้บริหาร ผู้บริหาร
ครูผ้ สู อน
หลักสูตรสันติศกึ ษา การศึกษา สถานศึกษา ระดับ ม. ต้ น
ภาพรวม
ระดับมัธยมศึกษา
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
การแปลผล
ตอนต้ น
(N=2)
(N=7)
(N=4)
(N=13)
ด้ านประโยชน์และ
1.00
1.00
1.00
1.00
มีความเป็ นไปได้
ผลกระทบจาก
อย่างมากที่สดุ
หลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
3.2 มุ มมองผู้บริ หารการศึกษา ในการให้ สถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยมประจาจังหวัด
โรงเรี ยนมัธยมประจาอาเภอ และ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งตัง้ อยู่ในพืน้ ที่บริ บท
จังหวัดเดียวกัน รวมทังโรงเรี
้
ยนมัธยมรับนักเรี ยนประจา สังกัด สานักเขตพื ้นที่การศึกษาเดียวกัน
น าหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้ นไปปฎิบัติจัดให้ บริ การการศึกษา ปรากฎข้ อ
ค้ นพบแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ในการนาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นไปปฎิบตั ิจดั
ให้ บริ การการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.93
เมื่อพิจารณาแนวโน้ มความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นรายด้ าน แสดง
รายละเอียดแสดงในตาราง 9 พบว่า
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของชุมชนสังคมท้ องถิ่น มีความเป็ นไปได้ อย่างมาก
ที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00
ด้ านการสนับสนุนปั จจัยนาเข้ าการจัดให้ บริ การการศึกษาตามหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.75 โดยส่วนย่อย
พบว่า ในส่วนการให้ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจัดหางบประมาณสนับสนุนสื่อและแหล่งเรี ยนรู้ สนั ติ
ศึกษาด้ วยตนเอง มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ในส่วนที่ครูและบุคลการ
ทางการศึกษาจะสามารถเป็ นแบบอย่างการประพฤติตนตามแบบแผนคุณลักษณะของการอยู่ร่วม
ในสังคมอย่างสันติตามที่ระบุในหลักสูตร มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00
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ในส่วนการให้ เขตพืน้ ที่การศึกษาจัดหางบประมาณ และพัฒนาครู และบุคลการทางการศึกษา
สาหรับโรงเรี ยนที่จะให้ บริการการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ มีความเกือบเป็ นไปไม่ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.50 ในส่วนการให้ เขตพื ้นที่การศึกษาจัดหางบประมาณสนับสนุนนให้ โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนหลักสูตร
สัน ติศึก ษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้ น เพื่อจัดกิจกรรมสร้ างความร่ วมมื อระหว่างสถานศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน สาหรับการปลูกฝังผู้เรี ยนสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติตามหลักสูตร
ฉบับนี ้ มีความเกือบเป็ นไปไม่ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.50 โดยเสนอให้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานต้ องจัดงบประมาณ เพื่อให้ ขบั เคลื่อนการให้ การสนับสนุนการพัฒนาครูและบุ
คลการทางการศึกษาสาหรับโรงเรี ยนที่จะให้ บริ การการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ และให้ โรงเรี ยนใช้
การบริหารจัดการเพิ่มเติมงบประมาณเฉพาะที่มีอยู่สว่ นหนึง่ แล้ ว
ด้ านการปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร มีความเป็ นไปได้ อย่ างมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 โดยส่วนย่อยพบว่า ในส่วนครูและบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนที่เปิ ด
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในเขตพื ้นที่การศึกษา จะสามารถจัดการสอนตามวิธีจดั การเรี ยนรู้
ตามที่ระบุในหลักสูตร มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ในส่วนครูและบุคล
การทางการศึกษาของโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในเขตพืน้ ที่การศึกษา จะ
สามารถประยุกต์ใช้ สื่อและแหล่งเรี ยนรู้ ตามที่ระบุในหลักสูตรเพื่อจัดการสอนตามหลักสูตรนี ้ มี
ความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ในส่วนครูและบุคคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในเขตพื ้นที่การศึกษา จะสามารถจัดการสอนตาม
โครงสร้ างเนื ้อหาจุดเน้ นพัฒนาการ และตัวบ่งชี ้คุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ
ของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นตามที่ระบุในหลักสูตร มีความเป็ นไปได้ อย่ างมากที่สุด มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.00 ในส่ ว นครู แ ละบุ ค ลการทางการศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ เ ปิ ด สอนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ในเขตพืน้ ที่การศึกษาของท่าน จะสามารถติดตามประเมิน และรายงาน
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรี ยนตามแนวปฏิบตั ิการติดตามและประเมินพัฒนาผู้เรี ยนที่ระบุในหลักสูตร
มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00
ด้ านประโยชน์และผลกระทบจากหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มี
ความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 โดยส่วนย่อยพบว่า หากโรงเรี ยนที่เปิ ดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในเขตพื ้นที่การศึกษาจัดการสอนตามหลักสูตรนี ้ จะสามารถผลิตผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความเป็ นไปได้
อย่างมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 หากโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในเขต
พืน้ ที่การศึกษาจัดการสอนตามหลักสูตรนี ้ จะส่งผลกระทบให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
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อย่างสัน ติภายในโรงเรี ย น มี ความเป็ น ไปได้ อย่างมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 1.00 และ หาก
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในเขตพื ้นที่การศึกษาจัดการสอนตามหลักสูตรนี ้ จะ
ส่งผลกระทบให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนสังคมเขตพืน้ ที่ที่โรงเรี ยน
ให้ บริการการศึกษา มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ของหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตามมุมมองของผู้บริหารการศึกษา
รายการตรวจสอบแนวโน้ ม
ความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ภาพรวมความเป็ นไปได้ ของหลักสูตรในการ
ให้ สถานศึกษานาไปปฎิบตั ิจดั ให้ บริการ
การศึกษา
ตอนที่ 1 ความต้ องการของชุมชน
สังคมท้ องถิ่นในการใช้ หลักสูตร
ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ ในสภาพชุมชน
สังคมเขตพื ้นที่บริการการศึกษาของท่าน
กาลังจะเผชิญหรื อเผชิญอยูก่ บั ภาวะการ
เปลี่ยนแปลง และจาเป็ นต้ องอาศัยโรงเรี ยน
จัดหลักสูตรนี ้ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่
ร่วมในสังคมอย่างสันติกบั ผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
ตอนที่ 2 การสนับสนุนปั จจัยนาเข้ าการจัด
ให้ บริการการศึกษาตามหลักสูตร
ข้ อ 2.1 ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ ในสภาพ
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ในเขตพื ้นที่การศึกษาของท่าน จะสามารถ
จัดหา งบประมาณด้ วยตนเองในการ
สนับสนุนสื่อและแหล่งเรี ยนรู้

มุมมองผู้บริหารการศึกษา
ค่าเฉลี่ย แปลผล
ข้ อเสนอแนะ
(N=2)
0.93
เป็ นไปได้

1.00

เป็ นไปได้

1.00

เป็ นไปได้

0.75

เป็ นไปได้

1.00

เป็ นไปได้
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ตาราง 9 (ต่อ)
รายการตรวจสอบแนวโน้ ม
ความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

มุมมองผู้บริหารการศึกษา
แปลผล
ข้ อเสนอแนะ

ค่าเฉลี่ย
(N=2)
1.00
เป็ นไปได้

ข้ อ 2.2 ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ ที่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจะสามารถ
เป็ นแบบอย่างการประพฤติตนตามแบบ
แผนคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติ
ข้ อ 2.3 ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ ใน 0.50
การให้ เขตพื ้นที่การศึกษาของท่านจัดหา
งบประมาณและพัฒนาครูและบุคลการ
ทางการศึกษาสาหรับโรงเรี ยนที่จะ
ให้ บริการการศึกษาตามหลักสูตรนี ้

ข้ อ 2.4 ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ ใน 0.50
การให้ เขตพื ้นที่การศึกษาของท่านจัดหา
งบประมาณสนับสนุนนให้ โรงเรี ยนที่เปิ ด
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อจัด
กิจกรรมสร้ างความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
สาหรับการปลูกฝังผู้เรี ยนสาหรับการอยู่
ร่วมในสังคมอย่างสันติ ตามหลักสูตร
ฉบับนี ้

เป็ นไปได้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานต้ องจัด
งบประมาณมาเพื่อ
ขับเคลื่อน เนื่องจาก
สานักงานเขตพื ้นที่การ
ประถมศึกษามีข้อจากัดด้ าน
งบประมาณ
เป็ นไปได้ มีงบประมาณเฉพาะอยู่สว่ น
หนึง่ แล้ วให้ ใช้ การบริหาร
จัดการเพิ่มเติม
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ตาราง 9 (ต่อ)
รายการตรวจสอบแนวโน้ ม
ความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

มุมมองผู้บริหารการศึกษา
แปลผล
ข้ อเสนอแนะ

ค่าเฉลี่ย
(N=2)
ตอนที่ 3 การปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ตาม 1.00
เป็ นไปได้
หลักสูตร
ข้ อ 3.1 ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ ที่ครู 1.00
เป็ นไปได้
และบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยน
ที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นใน
เขตพื ้นที่การศึกษา ของท่าน จะสามารถ
จัดการสอนตามวิธีจดั การเรียนรู้ ตามที่
ระบุในหลักสูตร
ข้ อ 3.2 ท่านคิดว่าครูและบุคลการทาง
1.00
เป็ นไปได้
การศึกษาโรงเรี ยนท่าน จะสามารถ
ประยุกต์ใช้ สื่อและแหล่งเรี ยนรู้ตามที่ระบุ
ในหลักสูตรนี ้ เพื่อจัดการสอนตาม
หลักสูตรนี ้ เป็ นไปได้ หรื อไม่
ข้ อ 3.3 ท่านคิดว่ เป็ นไปได้ หรื อไม่ ที่ครู
1.00
เป็ นไปได้
และบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยน
ที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นใน
เขตพื ้นที่การศึกษา ของท่าน จะสามารถ
จัดการสอนตามโครงสร้ างเนื ้อหาจุดเน้ น
พัฒนาการและตัวบ่งชี ้คุณลักษณะสาหรับ
การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติของ ผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ตามที่ระบุใน
หลักสูตร
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ตาราง 9 (ต่อ)
รายการตรวจสอบแนวโน้ ม
ความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

มุมมองผู้บริหารการศึกษา
ค่าเฉลี่ย แปลผล
ข้ อเสนอแนะ
(N=2)
1.00
เป็ นไปได้

ข้ อ 3.4 ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ ที่ครู
และบุคลการทางการศึกษาของโรงเรี ยนที่
เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในเขต
พื ้นที่การศึกษาของท่าน จะสามารถ
ติดตามประเมิน และรายงานพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรี ยน ตามแนวปฏิบตั ิการ
ติดตามและประเมินพัฒนาผู้เรี ยนที่ระบุไว้
ตอนที่ 4 ประโยชน์ และ ผลกระทบจาก
1.00
หลักสูตร
ข้ อ 4.1 ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ หาก
1.00
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นในเขตพื ้นที่การศึกษาของท่าน
จัดการสอนตามหลักสูตรนี ้ จะสามารถผลิต
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ เป็ นผู้มี
คุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ
ข้ อ 4.2 ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ หาก
1.00
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นในเขตพื ้นที่การศึกษาของท่าน
จัดการสอนตามหลักสูตรนี ้ จะส่งผลกระทบ
ให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมการอยูร่ ่วมกันอย่าง
สันติภายในโรงเรี ยน

เป็ นไปได้
เป็ นไปได้

เป็ นไปได้
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ตาราง 9 (ต่อ)
รายการตรวจสอบแนวโน้ ม
ความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ข้ อ 4.3 ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ หาก
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นในเขตพื ้นที่การศึกษาของท่าน
จัดการสอนตามหลักสูตรนี ้ จะส่งผลกระทบ
ให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมการอยูร่ ่วมกันอย่าง
สันติในชุมชนสังคมเขตพื ้นที่ที่โรงเรี ยน
ให้ บริการการศึกษา

มุมมองผู้บริหารการศึกษา
ค่าเฉลี่ย แปลผล
ข้ อเสนอแนะ
(N=2)
1.00
เป็ นไปได้

3.3 มุมมองผู้บริ หารสถานศึกษา ในการให้ สถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยมประจาจังหวัด
โรงเรี ยนมัธยมประจาอาเภอ และ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งตัง้ อยู่ในพืน้ ที่บริ บท
จังหวัดเดียวกัน รวมทังโรงเรี
้
ยนมัธยมรับนักเรี ยนประจา สังกัด สานักเขตพื ้นที่การศึกษาเดียวกัน
น าหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้ นไปปฎิบัติจัดให้ บริ การการศึกษา ปรากฎข้ อ
ค้ นพบแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ในการนาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นไปปฎิบตั ิจดั
ให้ บริ การการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.96
เมื่อพิจารณาแนวโน้ มความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นรายด้ าน แสดง
รายละเอียดแสดงในตาราง 10 พบว่า
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของชุมชนสังคมท้ องถิ่น มีความเป็ นไปได้ อย่างมาก
ที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00
ด้ านการสนับสนุนปั จจัยนาเข้ าการจัดให้ บริ การการศึกษาตามหลักสู ตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.92 โดยส่วนย่อย
พบว่า หากโรงเรี ยนท่านจัดให้ บริ การการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยน
ท่านจะพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสื่อและแหล่งเรี ยนรู้ตามหลัก สูตร มีความ
เป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 ในส่วนครูและบุคลการทางการศึกษาของโรงเรี ยน
จะสามารถเป็ นแบบอย่างการประพฤติตน ตามแบบแผนคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่าง
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สันติตามหลักสูตร มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 หากโรงเรี ยนท่านจัด
ให้ บริ การการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนจะพิจารณาอนุมตั ิจดั สรร
งบประมาณการพัฒนาครู และบุคลการทางการศึกษา เพื่อจัดการสอนตามหลักสูตรนี ้ มีความ
เป็ นไปได้ อย่างมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 หากโรงเรี ยนท่านจัดให้ บริ การการศึกษาตาม
หลักสูตรนี ้ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนจะพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรงบประมาณ สนับสนุนการ
สร้ างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อการปลูกฝังผู้เรี ยนสาหรับการอยู่
ร่วมในสังคมอย่างสันติตามหลักสูตรฉบับนี ้ มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.90
ด้ านการปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.92 โดยส่วนย่อย พบว่า ส่วนครู และบุคลการทางการศึกษาของโรงเรี ยนจะ
สามารถจัดการสอนตามวิธีจดั การเรี ยนรู้ตามหลักสูตรนี ้ มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.00 ส่วนครู และบุคลการทางการศึกษาของโรงเรี ยนจะสามารถประยุกต์ใช้ สื่อและแหล่ง
เรี ยนรู้ เพื่อจัดการสอนตามหลักสูตรนี ้ มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ส่วน
ครู และบุคลการทางการศึกษาของโรงเรี ยนจะสามารถจัดการสอนตามโครงสร้ างเนือ้ หาจุดเน้ น
พัฒ นาการ และตัว บ่ ง ชี ค้ ุณ ลัก ษณะส าหรั บ การอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่ า งสัน ติ ข องผู้เ รี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นตามหลักสูตรนี ้ มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 โดย
เสนอให้ โรงเรี ยนจัดให้ มีการฝึ กอบรมเชิงปฏฺบัติการเตรี ยมความพร้ อม และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ให้ ส ามารถจัด การสอนตามโครงสร้ างเนื อ้ หาจุด เน้ น พัฒ นาการและตัว บ่ ง ชี ้
คุณ ลัก ษณะส าหรั บ การอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่ า งสัน ติ ต ามหลัก สูต รนี ้ ส่ว นครู แ ละบุค ลการทาง
การศึกษาของโรงเรี ยนจะสามารถจัดการติดตามและประเมินผู้เรี ยนตามหลักสูตรนี ้ มีความเป็ นไป
ได้ อย่ า งมากที่ สุด มี ค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 0.90 โดยเสนอให้ สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้
พื น้ ฐานควรเพิ่ ม อัต ราก าลัง ครู ผ้ ูส อนให้ กับ สถานศึก ษา เพื่ อ การติ ด ตามดูแ ลผู้เ รี ย นให้ เ กิ ด มี
ประสิทธิผลตามหลักสูตร เนื่องด้ วยสภาพการปั จจุบนั ครูมีภาระงานนอกเหนือการสอนมาก
ด้ านประโยชน์และผลกระทบจากหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มี
ความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 โดยส่วนย่อย พบว่า หากโรงเรี ยนท่านจัดการ
เรี ยนการสอนตามหลักสูตรนี ้ จะสามารถผลิตผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยนท่านให้
เป็ นผู้มีคุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมกันอย่างสัน ติ มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.00 หากโรงเรี ยนท่านจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรนี ้ จะส่งผลกระทบให้ เกิดเป็ น
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในโรงเรี ยน มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.00 และ หากโรงเรี ย นท่ า นจัด การเรี ย นการสอนตามหลักสูต รนี ้ จะส่ง ผลกระทบให้ เ กิดเป็ น
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วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนสังคมเขตพื ้นที่บริ การการศึกษาของโรงเรี ยน มีความ
เป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ของหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ตามมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา
รายการตรวจสอบแนวโน้ ม
ความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ภาพรวมความเป็ นไปได้ ของหลักสูตรในการให้
สถานศึกษานาไปปฎิบตั ิจดั ให้ บริการการศึกษา
ตอนที่ 1 ความต้ องการของชุมชนสังคมท้ องถิ่นใน
การใช้ หลักสูตร
ข้ อ 1.1 ท่านเห็นว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ ในบริบท
ชุมชนสังคมขตพื ้นที่บริการการศึกษาของโรงเรี ยน
ท่านกาลังจะเผชิญหรื อเผชิญอยู่กบั ภาวะการ
เปลี่ยนแปลง และจาเป็ น ต้ องอาศัยโรงเรี ยนจัด
หลักสูตรนี ้ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะการอยูร่ ่วมใน
สังคมอย่างสันติกบั ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
ตอนที่ 2 การสนับสนุนปั จจัยนาเข้ าการจัด
ให้ บริการการศึกษาตามหลักสูตร
ข้ อ 2.1 ท่านคิดว่า หากโรงเรียนท่านจัดให้ บริการ
การศึกษาตามหลักสูตรนี ้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรี ยนท่านจะพิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสื่อและแหล่งเรี ยนรู้
ตามหลักสูตรนี ้ เป็ นไปได้ หรื อไม่

มุมมองผู้บริหารสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย แปลผล
ข้ อเสนอแนะ
(N=7)
0.96
เป็ นไปได้
1.00

เป็ นไปได้

1.00

เป็ นไปได้

0.92

เป็ นไปได้

0.90

เป็ นไปได้
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ตาราง 10 (ต่อ)
รายการตรวจสอบแนวโน้ ม
ความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ข้ อ 2.2 ท่านคิดว่ครูและบุคลการทางการศึกษา
โรงเรี ยนท่าน จะสามารถเป็ นแบบอย่างการ
ประพฤติตนตามแบบแผนคุณลักษณะของการอยู่
ร่วมในสังคมอย่างสันติ เป็ นไปได้ หรื อไม่
ข้ อ 2.3 ท่านคิดว่า หากโรงเรียนท่านจัดให้ บริการ
การศึกษาตามหลักสูตรนี ้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรี ยนท่านพิจารณาอนุมตั ิจดั สรร
งบประมาณการพัฒนาครูและบุคลการทาง
การศึกษา เพื่อจัดการสอนตามหลักสูตรนี ้ เป็ นไป
ได้ หรื อไม่
ข้ อ 2.4 ท่านคิดว่า หากโรงเรียนท่านจัดให้ บริการ
การศึกษาตามหลักสูตรนี ้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรี ยนท่านพิจารณาอนุมตั ิจดั สรร
งบประมาณสนับสนุนการสร้ างความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อ
การปลูกฝังผู้เรี ยนสาหรับการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติตามหลักสูตรฉบับนี ้ เป็ นไปได้ หรื อไม่
ตอนที่ 3 การปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ตาม
หลักสูตร
ข้ อ 3.1 ท่านคิดว่าครูและบุคลการทางการศึกษา
ของโรงเรี ยนท่าน จะสามารถจัดการสอนตามวิธี
จัดการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรนี ้ เป็ นไปได้ หรื อไม่

มุมมองผู้บริหารสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย แปลผล
ข้ อเสนอแนะ
(N=7)
1.00
เป็ นไปได้

0.90

เป็ นไปได้

0.90

เป็ นไปได้

0.92

เป็ นไปได้

1.00

เป็ นไปได้
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ตาราง 10 (ต่อ)
รายการตรวจสอบแนวโน้ ม
ความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

มุมมองผู้บริหารสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
ข้ อเสนอแนะ
(N=7)
ข้ อ 3.2 ท่านคิดว่าครูและบุคลการทาง 1.00
เป็ นไปได้
การศึกษาโรงเรี ยนท่าน จะสามารถ
ประยุกต์ใช้ สื่อและแหล่งเรี ยนรู้ตามที่
ระบุไว้ ในหน้ าที่ 9 เพื่อจัดการสอน
ตามหลักสูตรนี ้ เป็ นไปได้ หรื อไม่
ข้ อ 3.3 ท่านคิดว่ครูและบุคลการทาง 0.90
เป็ นไปได้ โรงเรี ยนควรจัดให้ มีการ
การศึกษาโรงเรี ยนท่าน จะสามารถ
ฝึ กอบรมเชิงปฏฺบัติการ
จัดการสอนตามโครงสร้ างเนื ้อหา
เตรี ยมความพร้ อมและ
จุดเน้ นพัฒนาการและตัวบ่งชี ้
พัฒนาครูและบุคลากร
คุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมใน
ทางการศึกษา ให้ สามารถ
สังคมอย่างสันติของ ผู้เรี ยนระดับ
จัดการสอนตามโครงสร้ าง
มัธยมศึกษาตอนต้ น ตามที่ระบุใน
เนื ้อหาจุดเน้ นพัฒนาการ
หลักสูตรนี ้ เป็ นไปได้ หรื อไม่
และตัวบ่งชี ้คุณลักษณะ
สาหรับการอยูร่ ่วมในสังคม
อย่างสันติ ตามหลักสูตรนี ้
ข้ อ 3.4 ท่านคิดว่า ครูและบุคลการทาง 0.90
เป็ นไปได้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาของโรงเรี ยนท่านสามารถ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานควร
จัดการติดตามและประเมินผู้เรี ยนตาม
เพิ่มอัตรกาลังครูผ้ สู อน
หลักสูตรนี ้ เป็ นไปได้ หรื อไม่
ให้ กบั สถานศึษกา เพื่อการ
ติดตามดูแลผู้เรี ยนให้ เกิดมี
ประสิทธิผลตามหลักสูตร
เนื่องด้ วยสภาพการปั จจุบนั
ครูมีภาระงานนอกเหนือการ
สอนมาก

338
ตาราง 10 (ต่อ)
รายการตรวจสอบแนวโน้ ม
ความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

มุมมองผู้บริหารสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย แปลผล
ข้ อเสนอแนะ
(N=7)
1.00
เป็ นไปได้

ตอนที่ 4 ประโยชน์และผลกระทบจาก
หลักสูตร
ข้ อ 4.1 ท่านคิดว่า หากโรงเรียนท่าน
1.00
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรนี ้ จะ
สามารถผลิตผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นของโรงเรี ยนท่านให้ เป็ นผู้มี
คุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ เป็ นไปได้ หรื อไม่
ข้ อ 4.2 ท่านคิดว่า หากโรงเรียนท่าน
1.00
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรนี ้ จะ
ส่งผลกระทบให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติในโรงเรี ยนท่าน เป็ นไป
ได้ หรื อไม่
ข้ อ 4.3 ท่านคิดว่า หากโรงเรียนท่าน
1.00
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรนี ้ จะ
ส่งผลกระทบให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนสังคมเขตพื ้นที่
บริการการศึกษาของโรงเรี ยนท่าน เป็ นไป
ได้ หรื อไม่

เป็ นไปได้

เป็ นไปได้

เป็ นไปได้

3.4 มุมมองครู ผ้ ูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ในการให้ สถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยม
ประจาจังหวัด โรงเรี ยนมัธยมประจาอาเภอ และ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งตังอยู
้ ่ใน
พื ้นที่บริบทจังหวัดเดียวกัน รวมทังโรงเรี
้
ยนมัธยมรับนักเรี ยนประจา สังกัดสานักเขตพื ้นที่การศึกษา
เดียวกัน นาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นไปปฎิบตั ิจดั ให้ บริ การการศึกษา ปรากฎ
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ข้ อค้ นพบแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ในการนาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นไปปฎิบตั ิ
จัดให้ บริ การการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 1.00 แสดงรายละเอียดแสดงในตาราง 11 เมื่อพิจารณาแนวโน้ มหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของชุมชนสังคมท้ องถิ่นในการใช้ หลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00
ด้ านการนาแผนปฏิบตั ิการหน่วยการเรี ยนรู้ และแนวปฏิบตั ิการติดตามและประเมิน
พัฒนาการผู้เรี ยนไปปฏิบตั ิจดั การเรี ยนรู้ตามสภาพบริ บทของโรงเรี ยน มีความเป็ นไปได้ อย่างมาก
ที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00
ด้ านประโยชน์และผลกระทบจากหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มี
ความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ของหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ตามมุมมองของครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

รายการตรวจสอบแนวโน้ มความเป็ นไปได้
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

มุมมองครูผ้ สู อน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ค่าเฉลี่ย แปลผล ข้ อเสนอแนะ
(N=7)
1.00
เป็ นไปได้

ภาพรวมความเป็ นไปได้ ของหลักสูตรในการให้
สถานศึกษานาไปปฎิบตั ิจดั ให้ บริการการศึกษา
ตอนที่ 1 ความต้ องการของชุมชนสังคมท้ องถิ่นในการใช้ 1.00
หลักสูตร
ข้ อ 1.1 ท่านเห็นว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ ในบริบทชุมชน
1.00
สังคมขตพื ้นที่บริการการศึกษาของโรงเรี ยนท่านกาลังจะ
เผชิญหรื อเผชิญอยู่กบั ภาวะการเปลี่ยนแปลง และ
จาเป็ นต้ องอาศัยโรงเรี ยนจัดหลักสูตรนี ้ เพื่อปลูกฝัง
คุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติกบั ผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

เป็ นไปได้
เป็ นไปได้
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ตาราง 11 (ต่อ)

รายการตรวจสอบแนวโน้ มความเป็ นไปได้
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

มุมมองครูผ้ สู อน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ค่าเฉลี่ย แปลผล
ข้ อเสนอแนะ
(N=7)
1.00
เป็ นไปได้

ตอนที่ 2 การนาแผนปฏิบตั ิการหน่วยการเรี ยนรู้ และ
แนวปฏิบตั ิการติดตามและประเมินพัฒนาการผู้เรี ยน
ไปปฏิบตั ิจดั การเรี ยนรู้ตามสภาพบริบทของโรงเรี ยน
ข้ อ 2.1 ตามสภาพบริบทครู บุคลากรทางการศึกษา
1.00
และสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยนท่าน ท่านเห็นว่าเป็ นไปได้
หรื อไม่ ในการจัดการสอนตามแผนปฏิบตั กิ ารหน่วย
การเรี ยนรู้สานึกในหน้ าที่ตน
ข้ อ 2.2 ตามสภาพบริบทครู บุคลากรทางการศึกษา
1.00
และสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยนท่าน ท่านเห็นว่าเป็ นไปได้
หรื อไม่ ในการจัดการสอนตามแผนปฏิบตั กิ ารหน่วย
การเรี ยนรู้ ซื่อสัตย์มธั ยัสถ์
ข้ อ 2.3 ตามสภาพบริบทครู บุคลากรทางการศึกษา
1.00
และสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยนท่าน ท่านเห็นว่าเป็ นไปได้
หรื อไม่ ในการจัดการสอนตามแผนปฏิบตั กิ ารหน่วย
การเรี ยนรู้ การมีสมั มาคารวะและให้ เกียรติผ้ อู ื่น
ข้ อ 2.4 ตามสภาพบริบทครู บุคลากรทางการศึกษา
1.00
และสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยนท่าน ท่านเห็นว่าเป็ นไปได้
หรื อไม่ ในการจัดการสอนตามแผนปฏิบตั กิ ารหน่วย
การเรี ยนรู้ การใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่คนรอบข้ าง

เป็ นไปได้

เป็ นไปได้

เป็ นไปได้

เป็ นไปได้
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ตาราง 11 (ต่อ)

รายการตรวจสอบแนวโน้ มความเป็ นไปได้
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ข้ อ 2.5 ตามสภาพบริบทครู บุคลากรทางการศึกษา
และสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยนท่าน ท่านเห็นว่าเป็ นไปได้
หรื อไม่ ในการจัดการสอนตามแผนปฏิบตั กิ ารหน่วยการ
เรี ยนรู้ การมีความกตัญญูกตเวที
ข้ อ 2.6 ตามสภาพบริบทครู บุคลากรทางการศึกษา
และสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยนท่าน ท่านเห็นว่าเป็ นไปได้
หรื อไม่ ในการจัดการสอนตาม แผนปฏิบตั ิการหน่วย
การเรี ยนรู้ การรู้จกั ตนเองและปั จจัยแวดล้ อม
ข้ อ 2.7 ตามสภาพบริบทครู บุคลากรทางการศึกษา
และสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยนท่าน ท่านเห็นว่าเป็ นไปได้
หรื อไม่ ในการจัดการสอนตามแผนปฏิบตั กิ ารหน่วยการ
เรี ยนรู้ การจัดการอารมณ์ หน้ าที่
ข้ อ 2.8 ตามสภาพบริบทครู บุคลากรทางการศึกษา
และสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยนท่าน ท่านเห็นว่าเป็ นไปได้
หรื อไม่ ในการจัดการสอนตามแผนปฏิบตั กิ ารหน่วยการ
เรี ยนรู้ การรู้ทนั รู้ปอ้ งกันสิ่งเสพติด
ข้ อ 2.9 ท่านเห็นว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ ตามสภาพบริบทครู
บุคลากรทางการศึกษา และสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยน
ท่าน จะสามารถติดตามประเมินและรายงานผล
พัฒนาการผู้เรี ยนสันติศกึ ษาฯ ตามแนวปฏิบตั ิการ
ติดตามและประเมินพัฒนาการผู้เรี ยน

มุมมองครูผ้ สู อน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ค่าเฉลี่ย แปลผล ข้ อเสนอแนะ
(N=7)
1.00
เป็ นไปได้

1.00

เป็ นไปได้

1.00

เป็ นไปได้

1.00

เป็ นไปได้

1.00

เป็ นไปได้
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ตาราง 11 (ต่อ)

รายการตรวจสอบแนวโน้ มความเป็ นไปได้
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ข้ อ 2.10 ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ ตามสภาพบริบท
ครู บุคลากรทางการศึกษา และสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยน
ท่าน จะสามารถจัดการเรี ยนรู้ตามโครงสร้ างเนื ้อหา
จุดเน้ นพัฒนาการและตัวบ่งชี ้คุณลักษณะผู้เรี ยน และ
ติดตาม ประเมิน รายงานผลพัฒนาการผู้เรี ยน ตามแนว
ปฏิบตั ิการติดตามและประเมินผู้เรี ยนสันติศกึ ษาฯ โดย
ใช้ เอกสารประกอบฯ ในภาคผนวก ก ข และ ค
ตอนที่ 3 ประโยชน์และผลกระทบจากหลักสูตร
ข้ อ 3.1 ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ หากโรงเรี ยนท่าน
จัดการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ นฉบับนี ้ จะสามารถทาให้ ผ้ เู รี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยนท่านเป็ นผู้มี
คุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ข้ อ 3.2 ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ หากโรงเรี ยนท่าน
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นฉบับนี ้ จะส่งผลกระทบให้
เกิดเป็ นวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในโรงเรี ยน
ท่าน
ข้ อ 3.3 ท่านคิดว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ หากโรงเรี ยนท่าน
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นฉบับนี ้ จะส่งผลกระทบให้
เกิดเป็ นวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน
สังคมเขตบริการการศึกษาของโรงเรี ยนท่าน

มุมมองครูผ้ สู อน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ค่าเฉลี่ย แปลผล ข้ อเสนอแนะ
(N=7)
1.00
เป็ นไปได้

1.00
1.00

เป็ นไปได้
เป็ นไปได้

1.00

เป็ นไปได้

1.00

เป็ นไปได้
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จากผลการวิจยั ศึกษา ข้ อมูลบริบทพื ้นที่วิจยั ข้ อมูลผู้ให้ ข้อมูล ดังกล่าวในบทที่ 4 การ
ให้ ความหมายของสัน ติ ข้ อค้ น พบภาพลัก ษณะปั จ จุ บัน การประพฤติ ต นของผู้ เ รี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ข้ อค้ นพบคุณลักษณะจาเป็ นของวัยรุ่น
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ส าหรั บ การอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่ า งสัน ติ ผลการวิ เ คราะห์ จัด ล าดับ
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังกล่าวในบทที่ 5
ข้ อค้ นพบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ใน
ชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ ผลการวิเคราะห์ สาเหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึก ษาตอนต้ น อัน น าไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสัง คม ดัง กล่าวในบทที่ 6 แนว
ทางการออกแบบหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรั บโรงเรี ยน และ ผลการ
วิเคราะห์แนวอรรถประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับ
โรงเรี ย น ในบทที่ 7 เป็ นการค้ นพบที่ น ามาสู่ ก ารบรรลุ ค วามมุ่ ง หมายการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษา
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และตอบโจทย์
คาถามการวิจัย ข้ อ 1 คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้ สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น เป็ น อย่ า งไร ข้ อ 1.1 ภาพลักษณะปั จจุบันลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น เป็ น อย่ า งไร ข้ อ 1.2 คุณ ลัก ษณะของผู้สาเร็ จ หลักสูต รสัน ติ ศึกษาระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ควรเป็ น อย่ างไร ข้ อ 1.3 ท าไมต้ อ งพัฒ นาคุณ ลั ก ษณะจ าเป็ น ให้ เ กิดกับ
ผู้สาเร็ จหลัก สูตรสัน ติศึก ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ข้ อ 2. หลักสูตรสัน ติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นของสถานศึกษา เป็ นอย่างไร ข้ อ 2.1 ภาพปั จจุบนั หลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึก ษาตอนต้ น ของสถานศึกษาจัดหลัก สูต ร กิจกรรม วิธีการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและ
ประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นอย่างไร จาก
ค าตอบดัง กล่า ว น าไปสู่ก ารออกแบบหลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ส าหรั บ
โรงเรี ยน โดยผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ พหุวิธีการ ดังนี ้
1) ท าการแปลความหมายผลการวิ จัย ที่ ไ ด้ ท าศึ ก ษาภาพลัก ษณะปั จ จุ บัน การ
ประพฤติ ต นของผู้ เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ เ ป็ นอยู่ ใ นชุ ม ชนท้ องถิ่ น ต่ า งจั ง หวั ด
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้ น ปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น แนวการออกแบบหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน เพื่อใช้ ในการออกแบบเขียนร่ างหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน โดยนาแนวทางวิธีการจัดหลักสูตรและการสอน
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สันติศึกษาของยูเนสโก (UNESCO. 2001) มาใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการเขียนร่ างหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2) ทาการนาร่ างหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อทาการตรวจสอบความเหมาะสมองค์ประกอบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตามแนวคิดการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาสาหรับโรงเรี ยนของยูเนสโก (UNESCO. 2001) ด้ วย
แบบตรวจสอบความเหมาะสมแบบตรวจสอบรายการ 3 ระดับ คือ เหมาะสม ไม่แน่ใจว่าเหมาะสม
และ ไม่เหมาะสม และ เพิ่มข้ อคาถามปลายเปิ ด เพื่อเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพในลักษณะข้ อแสนอ
แนะของผู้เ ชี่ ย วชาญ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูลเชิ ง ปริ มาณและข้ อ มูล เชิ ง คุณ ภาพ น าข้ อ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาปรับปรุงร่างหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
3) ทาการตรวจสอบความเป็ นไปได้ หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตามแนวคิดความต้ องการจาเป็ นตามพื ้นฐานรู ปแบบองค์ประกอบองค์กรของคอฟแมน; และคน
อื่นๆ (Kaufman; & et al. 1993) โดยนาเสนอผู้ให้ บริ การการศึกษาทาการตรวจสอบความเป็ นไป
ได้ ด้ วยแบบตรวจสอบความเป็ นไปได้ แบบตรวจสอบรายการ 3 ระดับ คือ เป็ นไปได้ ไม่แน่ใจว่า
เป็ นไปได้ และ เป็ นไปไม่ได้ และ เพิ่มข้ อคาถามปลายเปิ ด เพื่อเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพในลักษณะ
ข้ อเสนอแนะของผู้ให้ บริ การการศึกษา ทาการวิเคราะห์ข้อมูลข้ อมูลเชิงปริ มาณและข้ อมูลเชิง
คุณภาพและแปลความหมาย
การดาเนินการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนพื ้นฐาน
การมีสว่ นร่วมของผู้รับประโยชน์ ปรากฏข้ อค้ นพบ ข้ อมูลบริบทพื ้นที่วิจยั ข้ อมูลผู้ให้ ข้อมูล ดังกล่าว
ในบทที่ 4 การให้ ความหมายของสันติ ข้ อค้ นพบภาพลักษณะปั จจุบนั การประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ข้ อค้ นพบคุณลักษณะจาเป็ นของ
วัยรุ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ผลการวิเคราะห์จัดลาดับ
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น ดังกล่าวในบทที่ 5
ข้ อค้ นพบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ใน
ชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด และ ผลการวิเคราะห์ สาเหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึก ษาตอนต้ น อัน น าไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่ วมในสัง คม ดัง กล่าวในบทที่ 6 แนว
ทางการออกแบบหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรั บโรงเรี ยน และ ผลการ
วิเคราะห์แนวอรรถประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับ
โรงเรี ยน ดังกล่าวในบทที่ 7 และ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมความเป็ นไปได้ ของหลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังกล่าวในบทที่ 8 เป็ นการค้ นพบที่ทาให้ บรรลุตามความมุ่ง
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หมายการวิจยั ที่ม่งุ ศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น และ ออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนพื ้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับประโยชน์ และ ตอบโจทย์คาถามการวิจยั ตามที่ระบุไว้ ในบทที่ 1 ทุกประการ
หมายเหตุ: ผู้สนใจเล่มหลักสูตรสันติศึกษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น พุทธศักราช 2562
ฉบับสมบูรณ์ สามารถติดต่อได้ ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

บทที่ 9
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และ ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนพื ้นฐานการมีส่วนร่ วมของ
ผู้รับประโยชน์ เป็ นการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรมีความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ ศึกษาคุณลักษณะ
ที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ออกแบบหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนพื ้นฐานการมีสว่ นร่วมของผู้รับประโยชน์
ในขันตอนการวิ
้
จยั ประยุกต์ใช้ พหุวิธีการและพหุลกั ษณะ เริ่ มจากการประยุกต์กระบวน
ทัศน์เชิงคุณภาพตามแนวทางกรณีศึกษา (Case Study) และ แนวคิดการประเมินความต้ องการ
จาเป็ น เพื่อทาความเข้ าใจเชิงลึก ด้ วยการสัมภาษณ์รายบุคคลและรายกลุม่ จากผู้ให้ ข้อมูลที่อาศัย
อยู่ในบริ บทสนามวิจยั รวมจานวน 42 คน ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา จานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์
จานวน 1 คน ผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 5 คน ครูผ้ สู อน จานวน 7 คน ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น จานวน 13 คน ผู้ปกครอง จานวน 6 คน และ ผู้แทนชุมชน จานวน 7 คน และ จากนัน้
ประยุกต์ใช้ กิจกรรมประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ โดยใช้ วิธีการจัดเรี ยงลาดับด้ วย
การ์ ด เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว และ เทคนิคการวิเคราะห์อรรถประโยชน์ -พหุ
ลักษณ์ ทาการแปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูลเชิงปริ มาณ เพื่อทาการยืนยันและขยายการ
อธิบายข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพ ด้ วยการให้ คะแนนจัดเรี ยงลาดับในแบบประเมินจัดลาดับ 3 ประเภท
ได้ แก่ แบบประเมินลาดับคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น แบบประเมินปั จจัยสาหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
อันนาไปสูค่ วามไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม และ แบบประเมินอรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์ในการ
ออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยใช้ เทคนิคกลุม่ สมมุตินยั ผู้เข้ าร่วมวิจยั
คือ คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น จานวน 10 คน ได้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน
2 คน ผู้แทนครู ผ้ ูสอน จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ผู้แทนผู้ปกครอง จานวน 2 คน
และ ผู้แทนชุมชน จานวน 3 คน นาข้ อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เนื ้อหา ข้ อมูลเชิงปริ มาณทาการ
วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดยค านวณหาค่ า มัธ ยมฐาน ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้ อยละ และ ความถี่ น าผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ มาร่ างหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสม จานวน 5 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา
จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล จานวน 2 คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ
จานวน 1 คน ทาการปรับปรุ งเป็ นหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จากนันน
้ าเสนอ
ผู้ให้ บริ การการศึกษาทาการตรวจสอบความเป็ นไปได้ จานวน 13 คน ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา
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จานวน 2 คน ผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 7 คน และ ครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน
4 คน ดังแสดงในตาราง
ผู้วิจยั ทาการสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และ ข้ อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
สรุ ปผลการวิจัย
ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบน
พื ้นฐานการมีส่วนร่ วมของผู้รับประโยชน์ โดยสรุ ปผลการวิจัยครอบคลุมตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย ทัง้ 2 ประการ คือ เพื่อการศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ เพื่อการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
บนพื ้นฐานการมีสว่ นร่วมของผู้รับประโยชน์ โดยนาเสนอเป็ น 2 ตอน ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะที่จ าเป็ นของผู้ ส าเร็ จ หลั ก สู ต รสั น ติ ศึ ก ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผลการศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะที่ จ าเป็ น ของผู้ ส าเร็ จ หลัก สู ต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ด้ วยการประยุกต์ใช้ กระบวนทัศน์เชิงคุณภาพตามแนวทางกรณีศกึ ษา (Case
Study) และ แนวคิ ด การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น เพื่ อ มุ่ง ค้ น หาท าความเข้ า ใจเชิ ง ลึก
ความหมายแบบแผนพฤติ ก รรม สิ่ ง ที่ เ ป็ น อยู่ (what is) สิ่ ง ที่ ค วรเป็ น (what should be) และ
สาเหตุ และ ประยุกต์ใช้ กิจกรรมประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ โดยใช้ เทคนิคการจัด
เรี ย งล าดับ การ์ ด เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ต้ น ไม้ แ ห่ ง ความล้ ม เหลว และ เทคนิ ค การวิ เ คราะห์
อรรถประโยชน์ -พหุลัก ษณ์ ประกอบกับเทคนิ คกลุ่มสมมุตินัย เพื่อท าการแปลงข้ อค้ นพบเชิ ง
คุณภาพไปสูข่ ้ อมูลเชิงปรมาณ ผลที่ได้ จากการวิจยั ในแต่ละขันตอนพบ
้
5 ประเด็นตามลาดับ ได้ แก่
1) การให้ ค วามหมายของสัน ติ 2) ภาพปั จ จุ บัน ลัก ษณะการประพฤติ ต นของผู้ เ รี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด 3) คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น 4) ปั จจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติ
ตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ 5) แนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1.1 การให้ ความหมายของสันติ ปรากฏการให้ ความหมายใน 2 ส่วน คือ 1)
สันติภายในตัวบุคคล เป็ นการให้ ความหมายสะท้ อนสภาวะความรู้สกึ อารมณ์ ความคิดที่สมั พันธ์
เชื่อมโยงสะท้ อนจิตใจที่อยู่ภายในตัวบุคคล ให้ ความหมายในลักษณะที่ สันติ คือ สติ สมาธิ ความ
สบายใจ และ 2) สันติระหว่างบุคคลกับปั จจัยแวดล้ อม เป็ นสถานะความสัมพันธ์ ของบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตการทามาหากินชุมชนสังคมที่อยู่อาศัยในบริ บทท้ องถิ่นต่างจังหวัด ในลักษณะ
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ที่ สันติ คือ การมีอยู่มีกิน การมีสมั พันธภาพที่ดี การมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และ การมีความ
มัน่ คงปลอดภัย และพบว่าในการให้ ความหมายของสันติ ทงั ้ 2 ส่วน ปรากกฏคาสาคัญที่แสดงถึง
แก่นความหมายของสันติ คือ สงบ นิ่ง เงียบ ไม่วนุ่ วาย ความสุข ความพอดี และ ความมัน่ คง
1.2 ภาพปั จ จุบัน ลัก ษณะการประพฤติ ต นของผู้เ รี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษา
ตอนต้ น ที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด ปรากฏใน 3 ลักษณะ ได้ แก่ 1) เพิกเฉยต่อหน้ าที่ เป็ น
ลักษณะที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิหน้ าที่ 2) มีความละอายเกรงกลัว
ต่า เป็ นลักษณะที่มีความอดทนรอคอยต่าและจัดการกับอารมณ์ ตัวเองยังไม่ได้ และ 3) มีโลก
ส่วนตัวสูง เป็ นลักษณะฝักใฝ่ โลกเสมือนจริ ง ไม่ค่อยใส่ใจสิ่งรอบข้ าง และ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน
มากกว่าประโยชน์สว่ นร่วม
1.3 คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ประกอบด้ วยคุณลักษณะ 3 ประการ เรี ยงตามลาดับ ได้ แก่ 1) คุณลักษณะผู้ร้ ูหน้ าที่และ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็ นลักษณะผู้สานึกรู้ บทบาทหน้ าที่ สิทธิ ความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ต่อตนเองและปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อผู้อื่น ด้ วยความซื่อสัตย์มธั ยัสถ์ 2) คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับ
ความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ เป็ นลักษณะผู้มีสมั มาคารวะให้ เกียรติผ้ อู ื่น เปิ ดใจทาเข้ าใจ
ในความแตกต่างหลากหลาย ใส่ใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่ อแผ่คนรอบข้ าง และ มีความกตัญญูกตเวที และ 3)
คุณลักษณะผู้ร้ ู ทันสถานการณ์ แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม เป็ นผู้รับรู้ อารมณ์ ความรู้ สึก ความ
ต้ องการของตนเองและผู้อยู่รอบข้ าง ระงับอารมณ์ของตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ยวั่ กระทบ รู้ สถานะ
ครอบครัวของตนเอง และ รู้ทนั รู้ปอ้ งกันสิ่งเสพติด
1.4 ปั จจั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ลั ก ษณะการประพฤติ ต นของผู้ เรี ยนระดั บ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ค้ น พบว่ า มี ส าเหตุม าจากปั จ จัย สาเหตุภ ายในบุค คลและปั จ จัย สาเหตุ
ภายนอก โดยพบว่าชุดปั จจัยสาเหตุภายในบุคคล มีโอกาสเกิดร้ อยละ 11.93 ส่วนชุดปั จจัยสาเหตุ
ภายนอก มีโอกาสเกิดร้ อยละ 88.07 เมื่อพิจารณาในแต่ละชุดปั จจัย พบว่า
ชุดปั จจัยสาเหตุภายในบุคคล พบ 2 สาเหตุหลัก เรี ยงตามลาดับโอกาส
เกิดเป็ นสาเหตุจากน้ อยไปหามาก ได้ แก่ สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงแห่งช่วงวัยรุ่ น มีโอกาสเกิด
ร้ อยละ 5.08 และ สภาพความแตกต่างของบุคคลมีโอกาสเกิดร้ อยละ 6.85
ชุดปั จจัยสาเหตุภายนอก พบ 5 สาเหตุหลัก เรี ยงตามลาดับโอกาสเกิด
เป็ นสาเหตุจากน้ อยไปหามาก ได้ แก่ สภาพการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรของโรงเรี ยน มี
โอกาสเกิดร้ อยละ 9.98 สภาพการวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนของโรงเรี ยน มีโอกาสเกิด
ร้ อยละ 14.82 สถานการณ์แห่งยุคสมัยมีโอกาสเกิดร้ อยละ 17.24 สภาพการปลูกฝั งคุณลักษณะ

349
การอยู่ร่ ว มกัน ในสัง คมอย่ า งสัน ติ ข องโรงเรี ย นมี โ อกาสเกิ ด ร้ อยละ 18.64 และ สภาพการณ์
ครอบครัวมีโอกาสเกิดร้ อยละ 27.36
1.5 แนวทางการออกแบบหลักสูตรสัน ติศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น
สาหรับโรงเรี ยน พบว่า แนวการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ในระดับหลักสูตรหลักสูตรร่ วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) แบบกิจกรรมรายวิชาโฮมรู มมี
อรรถประโยชน์รวมสูงสุด รองลงมาคือ แนวการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นในระดับหลักสูตรร่ วม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน) แบบค่ายปฏิบตั ิธรรมใช้ ชีวิต
ร่ วมกัน แนวการจัดหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ในระดับ
หลัก สูต รชัน้ เรี ย นแบบบูร ณาการสอดแทรกเชื่ อ มโยงลงในรายวิช า แนวการจัด หลัก สูต รและ
กิจกรรมหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ในระดับหลักสูตรชุมชนแบบจัดให้ ความรู้
สันติศกึ ษากับผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ตามลาดับ
โดยภาพรวมแนวการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นสาหรั บโรงเรี ยน พบว่า ให้ ความสาคัญ มากที่สุดในด้ านการออกแบบแนวการปลูกฝั ง
คุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติสาหรับ ผู้เรี ยน ให้ ความสาคัญรองลงมา ในด้ านการ
ออกแบบแนวการวัด และประเมิ น คุณ ลัก ษณะผู้เ รี ย น ด้ า นการออกแบบคุณ ลัก ษณะผู้ส าเร็ จ
หลักสูตร และ ด้ านการออกแบบวัตถุประสงค์หลักสูตร ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาอรรถประโยชน์ ใ นด้ านการออกแบบแนวการปลูก ฝั ง
คุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติสาหรับผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน
พบว่าให้ ความสาคัญจากมากไปหาน้ อยตามลาดับ ดังนี ้ ให้ ความสาคัญมากที่สดุ กับ รู ปแบบการ
สอนแบบหยดน ้า รองลงมาคือ การสร้ างสัมพันธภาพแบบเข้ าถึงใจ รูปแบบการสอนแบบครูพาทา
การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบบ้ านใส่ใจ การสร้ างสัมพันธภาพแบบพี่เลี ้ยง การวางเงื่อนไข
กากับดูแลผู้เรี ยนแบบคู่สญ
ั ญา รูปแบบการสอนแบบเฉพาะกลุม่ การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยน
แบบเครื อข่าย และ การวางเงื่อนไขกากับดูแลผู้เรี ยนแบบหลักความเชื่อบาปบุญ ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาอรรถประโยชน์ ในด้ านการออกแบบแนวการวัดและการ
ประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรั บโรงเรี ยน
พบว่าให้ ความสาคัญจากมากไปหาน้ อยตามลาดับ ได้ แก่ การวัดและประเมินคุณลักษณะผู้เรี ยน
แบบวัดซ ้า การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนแบบการร่ วมปรับความประพฤติ การวัดและ
ประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนแบบรายวัน และ การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้เรี ยนแบบ
ตัดสินผลคะแนนปลายภาคเรี ยน ตามลาดับ
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เมื่อพิจารณาอรรถประโยชน์ ในด้ านการออกแบบคุณลักษณะผู้สาเร็ จ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน พบว่าให้ ความสาคัญจากมากไปหา
น้ อยตามลาดับ ได้ แก่ คุณลักษณะผู้ร้ ู หน้ าที่และรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น คุณลักษณะผู้ร้ ู ทัน
สถานการณ์ แห่ ง ตนและปั จจัย แวดล้ อม และ คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรั บความแตกต่างทาง
ความคิดความเชื่อ ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาอรรถประโยชน์ ในด้ านการออกแบบวัตถุประสงค์หลักสูตร
สันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรับโรงเรี ยน พบการให้ ความสาคัญจากมากไปหาน้ อย
ตามลาดับ ได้ แก่ การมุ่งให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ การมุ่งให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติ
ทางบวกสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่าง และ การมุ่งให้ ผ้ เู รี ยนมีองค์ความรู้ การอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติ ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การออกแบบหลั ก สู ต รสั น ติศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น บน
พืน้ ฐานการมีส่วนร่ วมของผู้รับประโยชน์
การออกแบบหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น บนฐานผู้ รั บ
ประโยชน์ ในชุมชนท้ องถิ่นมี ส่วนร่ วมในกระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ได้ แก่ ผู้บริ ห าร
การศึ ก ษา ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผ้ ูส อน ผู้เ รี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และ บุคคลภายนอกชุมชนท้ องถิ่น ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการ
มัธยมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมิ น และผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ ในการตรวจสอบ
ความเหมาะสมพร้ อมกับ ให้ ข้ อ เสนอแนะ ในการปรั บ ปรุ ง (ร่ า ง) หลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น จนกระทั่งพัฒนาเป็ นหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นฉบับ
สมบูรณ์ และผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ ูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ ทา
การตรวจสอบแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ของหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นฉบับ
สมบูรณ์ พบว่า โดยภาพรวมแนวโน้ ม หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ในการให้
สถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยมประจาจังหวัด โรงเรี ยนมัธยมประจาอาเภอ และ โรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา รวมทังโรงเรี
้
ยนมัธยมรับนักเรี ยนประจา นาไปปฎิบตั ิจดั ให้ บริการการศึกษา มีความ
เป็ น ไปอย่ า งมากที่สุด มี ค่า เฉลี่ย เท่ ากับ 0.96 เมื่ อพิจารณาแนวโน้ มรายด้ าน พบว่า ด้ านการ
ตอบสนองความต้ องการของชุมชนสังคมท้ องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ด้ านการปฏิบตั ิจัดการ
เรี ย นรู้ ตามหลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึกษา มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 0.97 ด้ า นประโยชน์ และ
ผลกระทบที่จะได้ รับจากการให้ บริ การหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 1.00 มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ และ ด้ านการที่จะได้ รับการสนับสนุนปั จจัยนาเข้ า
การจัดให้ บริ การการศึกษาตามหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.89 มีความเป็ นไปได้ อย่างมาก สรุปได้ ดงั นี ้
2.1 ด้ านการตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของชุมชนสังคมท้ องถิ่น
การออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนฐานการมี
ส่วนร่ วมของผู้รับประโยชน์ พบว่า แนวโน้ มหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ในการ
ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของชุมชนสังคมท้ องถิ่นในบริ บทโรงเรี ยนมัธยมประจาจังหวัด
โรงเรี ยนมัธยมประจาอาเภอ และ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งตัง้ อยู่ในพืน้ ที่บริ บท
จังหวัดเดียวกัน รวมทังโรงเรี
้
ยนมัธยมรับนักเรี ยนประจา สังกัด สานักเขตพื ้นที่การศึกษาเดียวกัน มี
ความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ
2.2 ด้ านการสนับสนุนปั จจัยนาเข้ าการจัดให้ บริ การการศึกษาตามหลักสูตร
สันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ในการให้ สถานศึกษานาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ไปปฎิบตั ิจดั ให้ บริการการศึกษา มีความเป็ นไปได้ อย่างมาก ในการได้ รับการสนับสนุนปั จจัยนาเข้ า
การจัดให้ บริ การการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานต้ องจัดงบประมาณมาเพื่อขับเคลื่อนการให้ การสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลการ
ทางการศึกษาสาหรั บโรงเรี ยนที่จะให้ บริ การการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ และให้ โรงเรี ยนใช้ การ
บริหารจัดการเพิ่มเติมงบประมาณเฉพาะที่มีอยู่สว่ นหนึง่ แล้ ว
2.3 ด้ านการปฏิบตั ิจดั การเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
ในส่ ว นการจัด การเรี ย นรู้ มี ค วามเป็ น ไปได้ อ ย่ า งมากที่ สุด ในการที่
โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและครู ผ้ ูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยนมัธยม
ประจาจังหวัด โรงเรี ยนมัธยมประจาอาเภอ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา และ โรงเรี ยน
มั ธ ยมรั บ นั ก เรี ย นประจ า จะสามารถปฏิ บัติ จั ด การเรี ย นรู้ ตามหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นนี ้ โดยมีข้อเสนอแนะให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพิ่ม
อัต ราก าลัง ครู ผ้ ูส อนให้ กับ สถานศึก ษา เพื่ อ การติ ด ตามดูแ ลผู้เ รี ย นให้ เ กิ ด มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตาม
หลักสูตร เนื่องด้ วยสภาพการปั จจุบนั ครูมีภาระงานนอกเหนือการสอนมาก
2.4 ด้ านประโยชน์และผลกระทบที่จะได้ รับจากการให้ บริ การหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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ในการจัดให้ บริ การการศึกษาตามหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น นี ้ มี ความเป็ น ไปได้ อย่ า งมากที่สุด ในการที่ สถานศึกษาจะสามารถผลิตผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นให้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และจะส่งผลกระทบให้
เกิ ด เป็ น วัฒ นธรรมการอยู่ร่ ว มกัน อย่ า งสัน ติ ใ นโรงเรี ย นและในชุม ชนสัง คมเขตพื น้ ที่ บ ริ ก าร
การศึกษาของโรงเรี ยน
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจยั ทาการอภิปรายข้ อค้ นพบที่ปรากฎในผลการวิจยั ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของ
การวิจยั ทัง้ 2 ประการ ได้ แก่ การศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น และ การออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนพื ้นฐาน
การมีสว่ นร่วมของผู้รับประโยชน์ โดยนาเสนอเป็ น 2 ตอน ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
ผลการศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ด้ วยการประยุกต์ใช้ กระบวนทัศน์เชิงคุณภาพตามแนวทางกรณีศกึ ษา (Case Study) และ
และ แนวคิดการประเมินความต้ องการจาเป็ น เพื่อมุ่งค้ นหาทาความเข้ าใจเชิงลึกความหมายแบบ
แผนพฤติ ก รรม สิ่ ง ที่ เ ป็ นอยู่ (what is) สิ่ ง ที่ ค วรเป็ น (what should be) และ สาเหตุ และ
ประยุกต์ใช้ กิจกรรมประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบู รณ์ โดยใช้ เทคนิคการจัดเรี ยงลาดับ
ด้ วยการ์ ด เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว และ เทคนิคการวิเคราะห์อรรถประโยชน์ พหุลกั ษณ์ ประกอบกับเทคนิคกลุม่ สมมุตินยั เพื่อทาการแปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพไปสูข่ ้ อมูลเชิง
ปรมาณ ผลที่ได้ จากการวิจยั ในแต่ละขันตอนพบ
้
5 ประเด็นตามลาดับ ได้ แก่ การให้ ความหมาย
ของสันติ ภาพปั จจุบนั ลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ใน
ชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ปั จจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
และ แนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน
ในการอภิปรายผลการวิจยั ในตอนที่ 1 นี ้ ผู้วิจยั ทาการอภิปรายใน 2 ลาดับ คือ 1) ผล
การศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ด้ วยการ
ประยุกต์ใช้ กระบวนทัศน์ เชิงคุณภาพตามแนวทางกรณี ศึกษา (Case Study) และ แนวคิดการ
ประเมินความต้ องการจาเป็ น เพื่อมุ่งค้ นหาทาความเข้ าใจเชิงลึกสิ่งที่เป็ นอยู่ (what is) และ สิ่งที่
ควรเป็ น (what should be) และ 2) การประยุกต์ใช้ กิจกรรมประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบ
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สมบูรณ์ โดยใช้ เทคนิคการจัดเรี ยงลาดับด้ วยการ์ ด เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว
และ เทคนิคการวิเคราะห์อรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์ ประกอบกับเทคนิคกลุม่ สมมุตินยั เพื่อทาการ
แปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูลเชิง ปรมาณ การอภิปรายผลการวิจัยนาเสนอตามลาดับ
ต่อไปนี ้
1.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ด้ วยการประยุกต์ใช้ กระบวนทัศน์เชิงคุณภาพตามแนวทางกรณีศกึ ษา (Case
Study) และ แนวคิดการประเมินความต้ องการจาเป็ น เพื่อมุ่งค้ นหาทาความเข้ าใจเชิงลึกสิ่งที่
เป็ น อยู่ (what is) และ สิ่ ง ที่ ค วรเป็ น (what should be) ตามมุม มองของผู้ รั บ ปรโยชน์ ได้ แ ก่
ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา ครูผ้ สู อน ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน จะเห็นได้ ว่า คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ประกอบด้ วยคุณลักษณะ 3 ประการ ได้ แก่ คุณลักษณะผู้ร้ ู หน้ าที่และ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ
และ คุณลักษณะผู้ร้ ูทนั สถานการณ์แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม เริ่ มจากการความเชื่อตามการรับรู้
ของผู้รับประโยชน์ ทุกฝ่ าย ซึ่งเป็ นผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริ บทสถานการณ์ ชุมชนท้ องถิ่นที่โรงเรี ยน
มั ธ ยมศึ ก ษาประจ าจั ง หวั ด ให้ บริ ก ารการศึ ก ษา ความเชื่ อ ตามการรั บ รู้ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด
ประสบการณ์ในบริ บทสถานการณ์ของตน ทาให้ ผ้ คู นเกิดความเชื่อและถ่ ายทอดเป็ นความหมาย
แบบแผนพฤติกรรม ผู้คนในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัดถ่ายทอดความหมายของสันติ โดยกล่าวถึง
สันติใน 2 ส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงสันติในความหมายถึงการมีสติ การมีสมาธิ และ การมีความสบาย
ใจ หรื อเรี ยกว่าสันติภายในตัวบุคคล ส่วนที่สองกล่าวถึงสันติในความหมายถึงการมีอยู่มีกิน การมี
สัมพันธภาพที่ดี การมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และ การมีความมัน่ คงปลอดภัย หรื อเรี ยกว่า
สันติระหว่างบุคคลกับปั จจัยแวดล้ อม และพบว่า ในการสะท้ อนภาพการประพฤติตนของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ ภาพคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสั นติ สาหรับ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ทัง้ 3 คุณลักษณะ ปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการประพฤติตนของ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ แนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น สาหรั บโรงเรี ย น ทัง้ หมดเป็ น การถ่ายทอดที่สะท้ อนมาจากพืน้ ฐานความเชื่ อของผู้รั บ
ประโยชน์ตามการให้ ความหมายของสันติดงั กล่าว เห็นได้ จากการสะท้ อนภาพปั จจุบนั ลักษณะ
โลกส่วนตัวสูง และ คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ เป็ นการ
สะท้ อนความเชื่อว่าสันติคือการมีสมั พันธภาพที่ดี ส่วนภาพปั จจุบนั ลักษณะเพิกเฉยต่อหน้ าที่และ
คุณลักษณะผู้ร้ ูหน้ าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็ นการสะท้ อนความเชื่อว่าสันติคือการมี

354
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและการมีอยู่มีกิน และ ภาพปั จจุบนั ลักษณะความละอายเกรงกลัวต่า
และคุณลักษณะผู้ร้ ูทนั สถานการณ์แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม เป็ นการสะท้ อนความเชื่อว่าสันติคือ
ความมัน่ คงปลอดภัย รวมไปถึงการที่ผ้ รู ับประโยชน์ในชุมชนท้ องถิ่นได้ ให้ มมุ มองปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นการสะท้ อนมาจากความเชื่อว่าสันติ
เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล และ สันติเกิดขึน้ ระหว่างบุคคลกับปั จจัยแวดล้ อม ตลอดจนการที่ผ้ ูรั บ
ประโยชน์ได้ ให้ มมุ มองแนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับ
โรงเรี ยน เป็ นการสะท้ อนมาจากความเชื่อว่าการที่ผ้ ูคนจะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินนั ้ ย่อมเกิดจาก
การสร้ างสันติระหว่างบุคคลกับปั จจัยแวดล้ อม เห็นได้ ว่าการทาความเข้ าใจผู้รับประโยชน์ทกุ ฝ่ าย
ซึง่ เป็ นผู้ที่อาศัยอยู่ในบริ บทสถานการณ์ชมุ ชนท้ องถิ่นในพื ้นที่การให้ บริ การการศึกษาของโรงเรี ยน
ด้ วยการค้ นหาเชิงลึกสิ่งที่เป็ นอยู่ (what is) และ สิ่งที่ควรเป็ น (what should be) ตามกระบวนทัศน์
เชิงคุณภาพตามแนวทางกรณีศกึ ษา (Case Study) และ แนวคิดการประเมินความต้ องการจาเป็ น
ช่ ว ยท าให้ นัก วิ จัย และพัฒ นาหลัก สูต รได้ เ ข้ า ถึ ง มุม มอง การรั บ รู้ ความรู้ สึ ก การกลั่น กรอง
ประสบการณ์ การให้ คุณค่า และความเชื่อของผู้อยู่ในชุมชนท้ องถิ่นที่กาลังเผชิญอยู่กับสภาพ
ปั ญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้ องอย่างลึกซี ้ง ตลอดจนได้ รับการถ่ายทอดมุมมองแนวทางเลือกที่จะ
ตอบสนองความจาเป็ นหรื อแก้ ไขปั ญหาที่ผ้ คู นกาลังเผชิญอยู่ในชุมชนท้ องถิ่น เพื่อเป็ นสารสนเทศ
สาหรับนักวิจยั และพัฒนาหลักสูตรและโรงเรี ยน นาไปออกแบบหลักสูตรให้ สนองตอบความจาเป็ น
ของชุมชนท้ องถิ่น เทียบเคียงกับที่อภิชาติ ตังปรั
้ ชญากุล (2560) ใช้ วิธีการทาความเข้ าใจเชิงลึก
ด้ วยการสัมภาษณ์ สนทนา และสังเกต ตามกระบวนทัศน์เชิงคุณภาพ เพื่อทาความเข้ าใจมุมมอง
ประสบการณ์ความรู้ เจตคติ การปฏิบตั ิ และปั ญหาการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรื อนในชุมชน
และให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องมีส่วนร่ วมกันในการสร้ างและพัฒนารู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ด้ ว ยการจัด ประชุม ร่ ว มผู้บ ริ ห าร พนัก งนเทศบาล ตัว แทนผู้น าชุม ชน และตัว แทนครั ว เรื อ น
ผลการวิจยั ของอภิชาติ ตั ้งปรัชญากุล (2560) พบว่า การให้ ครัวเรื อนในชุมชนมีส่วนร่ วมสะท้ อน
สภาพปั ญหา ร่วมสร้ างและร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ทาให้ ครัวเรื อน
ในชุมชนมี ความรู้ มีเจตคติที่ดี และให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
อย่างมากที่สดุ และเมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณขยะมูลฝอยในชุมชนหลังการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการจัดขยะมูลฝอย พบว่า ปริ มาณขยะมูลฝอยในชุมชนลดลงถึงร้ อยละ 44.57
ดังนัน้ การจะพัฒนาหลักสู ตรให้ สอดคล้ องสนองตอบตามสภาพปั ญหาความจาเป็ นในชุมชน
ท้ องถิ่น จึงควรเริ่ มจากการทาความเข้ าใจเชิงลึกกับผู้รับประโยชน์ในชุมชนท้ องถิ่นพื ้นที่เขตบริ การ
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การศึกษาของโรงเรี ยนในชุมชนท้ องถิ่น ด้ วยการประสานความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั และพัฒนา
หลักสูตรเชิงคุณภาพกับสถานศึกษา
1.2 การประยุกต์ใช้ กิจกรรมประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ โดยใช้
เทคนิคการจัดเรี ยงลาดับด้ วยการ์ ด เทคนิคการวิเคราะห์ ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว และ เทคนิคการ
วิเคราะห์อรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์ ประกอบกับเทคนิคกลุม่ สมมุตินยั เพื่อทาการแปลงข้ อค้ นพบ
เชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูล เชิงปรมาณ จะเห็นได้ ว่า การประยุกต์ใช้ กิจกรรมประเมินความต้ องการ
จาเป็ นแบบสมบูรณ์ ประกอบกับเทคนิคกลุม่ สมมุตินยั เป็ นกระบวนการนาข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพที่
รวบรวมจากชุมชนท้ องถิ่นเข้ าสู่โรงเรี ยนผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยโรงเรี ยนแต่งตังตั
้ วแทนผู้รับ
ประโยชน์ร่วมเป็ นคณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น กรรมการทุกคนรับรู้ ข้อค้ นพบเชิง
คุณภาพ และแสดงความคิดเห็นผ่านการวิเคราะห์จดั เรี ยงลาดับการ์ ดคุณลักษณะของการอยู่ร่วม
ในสังคมอย่างสันติสาหรับผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อจัดลาดับคุณลักษณะที่จาเป็ นของ
ผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดั บมัธยมศึกษาตอนต้ น การวิเคราะห์แผนภาพต้ นไม้ แห่งความ
ล้ มเหลวเพื่อวิเคราะห์สาเหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อัน
น าไปสู่ความไม่สงบในการอยู่ร่วมในสังคม และ การวิเคราะห์ แผนภาพต้ นไม้ แห่งคุณค่าเพื่อ
วิเคราะห์แนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน ทัง้ 3
เทคนิควิธีการนี ้ เปิ ดให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการวิเคราะห์การ์ ด แผนภาพ และ
โดยเฉพาะการให้ กรรมการแสดงความเห็นผ่านตัวเลขด้ วยการลงคะแนนในแบบประเมินรายบุคคล
เป็ นวิธีการที่ช่วยคลี่คลายอิทธิพลจากการล๊ อบบี ้ในกลุ่มกรรมการ คลี่คลายอิทธิการแทรกแซงการ
ตัดสินใจ คลี่คลายความขัดแย้ งอันเกิดจากกรรมการในกลุ่มมีความเห็นไม่ตรงกัน และป้องกัน
ความลาเอียงหรื อการสรุปแบบเหมารวมจากกรรมการตัวแทนโรงเรี ยน และตัวผู้วิจยั หรื อนักพัฒนา
หลักสูตร เทียบเคียงได้ กบั ผลการวิจยั ของปารณทัตต์ แสนวิเศษ.(2555: 77-78) ที่พบว่า การมีสว่ น
ร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน ทาให้ ชุมชนได้ รับบริ การการจัดการศึกษาตรงกับ
ความต้ องการของชุมชน ตลอดจนการที่ชุมชนได้ มีบทบาทในการตัดสินใจกากับดูแลตรวจสอบ
และให้ การสนับสนุนโรงเรี ยนทาให้ ชมุ ชนรู้สกึ เป็ นเจ้ าของโรงเรี ย น และทาให้ โรงเรี ยนมีรูปแบบการ
บริ หารจัดการเป็ นของตน สามารถจัดการทรัพยากรได้ อย่างคุ้มค่า โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และ
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของอแมนด้ า; ลินดา;และ รัวเบน(Amanda ; Linda; and Reuben. 2016
ที่พบว่า ความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนและชุมชนสนับสนุนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน พัฒนาโรงเรี ยน
และชุมชนให้ เข้ มแข็ง และสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของประสิทธิ์ เผยกลิ่น (2555) ที่พบว่า การที่
สถานศึกษาเชิญผู้ปกครองเครื อข่าย ผู้นาชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
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ขันพื
้ ้นฐาน รวมทังก
้ าหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการจัดการเรี ยนการสอน กิจกรรมการเรี ยน
การสอน กิจกรรมเสริ มหลักสูตร เพื่อพัฒนาและร่ วมจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ สอดคล้ อง
ตอบสนองกับความต้ องการของชุมชน เป็ นแบบอย่างที่ดีของการบริ หารงานความสัมพันธ์ ชุมชน
กับสถานศึกษานามาซึง่ ประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ เู รี ยนและสังคมส่วนรวม
นอกจากนี ้ ในการประเมินความต้ องการจาเป็ นด้ วยการวิเคราะห์เชิงปริ มาณผ่าน
วิธีการจัดเรี ยงลาดับการ์ ด ทาให้ โรงเรี ยนได้ รับรู้ ข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพ และทาการยืนยันลาดับ
ความต้ องการจาเป็ นผ่านการใช้ ตัวเลขแสดงคะแนนประเมิน เป็ นการให้ โรงเรี ยนโดยกรรมการ
ยืนยันลาดับเป้าหมายหลักสูตรโรงเรี ยนไปพร้ อมกัน ส่วนเทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความ
ล้ มเหลวใช้ ตวั เลขในการลงคะแนนประเมิน เป็ นการขยายข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพ ยืนยันให้ เห็นส่วน
ที่ เ ป็ น สาเหตุส าคัญ แห่ ง ปั ญ หาพฤติ กรรมผู้เรี ย นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ฯ และเทคนิ คการ
วิเคราะห์อรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์ใช้ ตวั เลขในการลงคะแนนประเมินเป็ นการขยายข้ อค้ นพบเชิง
คุณภาพ ทาให้ เห็นจุดเน้ นสาคัญที่ต้องใช้ ออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ส าหรั บ โรงเรี ย น เพื่ อ อุด รอยรั่ ว สาเหตุห รื อ ปิ ด จุ ด อ่ อ นที่ จ ะท าให้ ห ลัก สูต รโรงเรี ย นล้ ม เหลว
สอดคล้ องตามที่อญ
ั ชลี สารรัตนะ (2554: 9) กล่าวว่า การประเมินความต้ องการจาเป็ นจะทาให้
การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรี ยนการสอนถูกต้ องมีนา้ หนักหรื อหลักฐานที่เพียงพอใน
การสร้ างความมั่น ใจ ท าให้ การพัฒ นาหลัก สูต รตัง้ อยู่ บ นหลัก การของความเข้ า ใจ ความ
สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ อธิบายได้ โดยปลอดจากอคติ ไม่ใช่เป็ นการลองผิดลองถูก แต่ช่วยให้ ลอง
ถูกมากกว่าลองผิด และช่วยให้ ประหยัดเวลาและทรัพยากร ดังนัน้ นักวิจยั และพัฒนาหลักสูตรควร
การประยุกต์ใช้ กิจกรรมประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ โดยใช้ ทคนิคการจัดเรี ยงลาดับ
ด้ วยการ์ ด เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว เทคนิคการวิเคราะห์อ รรถประโยชน์-พหุ
ลักษณ์ และ เทคนิคกลุ่มสมมุตินยั ในการออกแบบหลักสูตร เพื่อให้ หลักสูตรที่ออกแบบเป็ นแบบ
แผนที่สามารถแสดงแนวทางแก้ ไขพัฒนาได้ ตรงกับสภาพปั ญหาท้ องถิ่น โดยการกลัน่ กรองปั จจัย
เสี่ ย งที่ มี ค วามซับ ซ้ อ น และหาแนวทางป้อ งกัน ปั จ จัย เสี่ ย งที่ จ ะท าให้ ห ลัก สูต รล้ ม เหล ว โดย
กระบวนการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรอยู่บนพื ้นฐานกระบวนการกลุม่ ผู้รับประโยชน์จากหลักสูตร

ตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนพืน้ ฐาน
การมีส่วนร่ วมของผู้รับประโยชน์
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การออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนพื ้นฐานการมีสว่ นร่วม
ของผู้ รั บ ประโยชน์ เป็ นการน าสารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ บริ ห ารการศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ ห ารสถานศึกษา ครู ผ้ ูสอน ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้ปกครอง และ
ผู้แทนชุมชน ในกระบวนการวิจยั และพัฒนาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ด้ วยประยุกต์ ใช้ กระบวนทัศน์ เชิงคุณภาพตามแนวทางกรณี ศึกษา
(Case Study) แนวคิดการประเมิน ความต้ องการจาเป็ น และ กิจกรรมประเมินความต้ องการ
จาเป็ นแบบสมบูรณ์ โดยใช้ เทคนิคการจัดเรี ยงลาดับด้ วยการ์ ด เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ แห่ง
ความล้ มเหลว และ เทคนิคการวิเคราะห์อรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์ ประกอบกับเทคนิคกลุม่ สมมุติ
นัย เพื่ อ น ามาใช้ อ อกแบบและพัฒ นาหลัก สูต รสัน ติ ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ร่ ว มกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา ผู้เชี่ยวด้ านการวัดและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
สันติภาพ ผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษา และ ครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ทาให้
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สุดในการที่จะให้
สถานศึกษานาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปปฎิบัติจัดให้ บริ การการศึกษา
โดยเฉพาะมีความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ ในการที่ หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
จะตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของชุมชนสังคมท้ องถิ่น โรงเรี ยนและครูผ้ สู อนจะสามารถปฏิบตั ิ
จัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร จะเกิดประโยชน์จากผลิตผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ เป็ นผู้มี
คุณลักษณะสาหรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติตามหลักสูตร จะสามารถส่งผลกระทบให้ เกิดเป็ น
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในโรงเรี ยน และในชุมชนสังคมเขตพื ้นที่บริ การการศึกษาของ
โรงเรี ยน และ มีความเป็ นไปได้ อย่างมาก ในการที่โรงเรี ยนจะได้ รับการสนับสนุนปั จจัยนาเข้ าเพื่อ
จัดให้ บริการการศึกษาตามหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ทัง้ นี ้ อาจเนื่องด้ วยโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาจังหวัด โรงเรี ยนมัธยมประจาอาเภอ
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนโรงเรี ยนมัธยมรับนักเรี ยนประจา มีสภาพความ
ต้ องการจาเป็ น มีวิสยั ทัศน์ที่จะส่งเสริ มการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ มีบริ บทแวดล้ อมด้ วยชุมชน
ที่ผ้ คู นอยู่ร่วมกันด้ วยความปกติสขุ และโรงเรี ยนเปิ ดให้ ชมุ ชนสังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ซึ่งเป็ นบริ บทที่ใกล้ เคียงกับสนามวิจัย จึงทาให้ เห็นว่าแนวโน้ มการนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นฉบับนี ้ไปปฏิบตั ิให้ บริ การการศึกษามีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ เทียบเคียงได้
กับ แนวคิ ด การวิ จัย ทางการพยาบาลข้ า มวัฒ นธรรม (transcultural nursing research) ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการศึกษาการปฏิบตั ิที่คานึงถึงความเหมือนหรื อความแตกต่างของวัฒนธรรมที่
เกี่ ยวข้ อง ทัง้ ในระดับบุคคลและกลุ่ม เน้ นการค้ นหาความหมาย วิธีคิด ปั จจัยทางสังคม และ
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รูปแบบความสัมพันธ์ รวมทังศึ
้ กษาวิธีการที่นาไปสูค่ วามลงตัวของการดูแลหรื ออยู่ร่วมอย่างเข้ าใจ
เข้ าถึงและพัฒนาร่ วมกัน แม้ ว่าจะเปลี่ยนสถานที่ไปจากที่ได้ ศึกษาไว้ หากสภาพแวดล้ อมหรื อ
บริบทที่เหมือนกันปรากฏการณ์จะเกิดขึ ้นได้ ในแบบแผนเดียวกัน (ปราณีต ส่องวัฒนา. 2557: 6-7)
ข้ อจากัดในงานวิจยั
1. การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนฐานการมี ส่วน
ร่ วมของผู้รับประโยชน์ แบบประยุกต์พหุวิธีการพหุลกั ษณะในขันตอนวิ
้
จัย โดยเริ่ มจากกระบวน
ทัศน์เชิงคุณภาพตามแนวทางกรณีศึกษา (Case Study) และ แนวคิดการประเมินความต้ องการ
จาเป็ น เพื่อมุ่งค้ นหาทาความเข้ าใจเชิงลึกสิ่งที่เป็ นอยู่ (what is) และ สิ่งที่ควรเป็ น (what should
be) และ ประยุกต์ใช้ กิจกรรมประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ โดยใช้ เทคนิคการจัด
เรี ยงลาดับด้ วยการ์ ด เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว และ เทคนิคการวิเคราะห์
อรรถประโยชน์ -พหุลัก ษณ์ ประกอบกับเทคนิ คกลุ่มสมมุตินัย เพื่อท าการแปลงข้ อค้ น พบเชิ ง
คุณภาพไปสูข่ ้ อมูลเชิงปริมาณ สาหรับการออกแบบหลักสูตร มีข้อจากัด ดังนี ้
1.1 การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนฐานการมี
ส่ว นร่ ว มของผู้รั บ ประโยชน์ แบบประยุก ต์ พ หุวิ ธี ก ารพหุลัก ษณะในขัน้ ตอนวิ จัย จ าเป็ น ต้ อ ง
ดาเนินการตามลาดับขันตอนในแต่
้
ละวิธีการและเทคนิควิธี เริ่ มตังแต่
้ ใช้ กระบวนทัศน์เชิงคุณภาพ
ตามแนวทางกรณี ศึกษา (Case Study) และ แนวคิดการประเมินความต้ องการจาเป็ น เพื่อมุ่ง
ค้ น หาท าความเข้ า ใจเชิ ง ลึก สิ่ ง ที่ เ ป็ น อยู่ (what is) และ สิ่ ง ที่ ค วรเป็ น (what should be) และ
ประยุกต์ใช้ กิจกรรมประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ และต้ องอาศัยกลไกการตรวจสอบ
แบบสามเส้ าเชิงซ้ อนหลายลักษณะ ได้ แก่
1.1.1 การตรวจสอบแบบสามเส้ า โดยวิธีการเชิงคุณภาพด้ วยการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลหลายกลุ่ม ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ ูสอน ผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้ปกครอง และ ผู้แทนชุมชน
1.1.2 การตรวจสอบแบบสามเส้ า โดยการแปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูล
เชิ ง ปริ ม าณ และให้ ตัว แทนผู้รั บ ประโยชน์ ที่ อ าศัย อยู่ชุม ชนในเขตพื น้ ที่ บ ริ ก ารการศึก ษาของ
สถานศึกษา/โรงเรี ยน ได้ แก่ ตัวแทนผู้บริ หารสถานศึกษา ตัวแทนครูผ้ สู อน ตัวแทนผู้ปกครอง และ
ตัวแทนชุมชน แสดงมุมมองผ่านการใช้ ตวั เลขลงคะแนนยืนยันจัดลาดับและขยายการอธิบายข้ อ
ค้ นพบจากชุมชน
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1.1.3 การตรวจสอบแบบสามเส้ า โดยผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ าย ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล และ ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
สันติภาพ
1.1.4 การตรวจสอบแบบสามเส้ า โดยผู้ให้ ข้อมูลเป็ นผู้รับประโยชน์ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนท้ องถิ่น ผู้วิจยั และพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษา/โรงเรี ยน ซึ่งเป็ นตัวแทนผู้รับ
ประโยชน์ ที่อาศัยอยู่ชุมชนท้ องถิ่นในเขตพืน้ ที่บริ การการศึกษาของสถานศึกษา/โรงเรี ยน และ
บุคคลภายนอกชุมชนคือผู้เชี่ยวชาญ
1.2 การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นบนฐานการมี
ส่วนร่วมของผู้รับประโยชน์ แบบประยุกต์พหุวิธีการพหุลกั ษณะในขันตอนวิ
้
จยั จาเป็ นต้ องใช้ กลไก
ความร่ วมมือแบบสามขา คือ 1) นักวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเป็ นผู้วิจัยสืบเสาะรวบรวมความ
ต้ องการจาเป็ นของชุมชน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา/โรงเรี ยน 2) สถานศึกษา/
โรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางประสานความร่ วมมือระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา/โรงเรี ยนและ
นักวิจยั และพัฒนาหลักสูตร เพื่อการทางานออกแบบหลักสูตร และ 3) คณะกรรมการสถานศึกษา/
โรงเรี ยนร่วมเป็ นศูนย์พิจารณาวิเคราะห์จดั ลาดับความต้ องการจาเป็ นของชุมชน จัดลาดับปั จจัยที่
จะเสี่ยงที่จะทาให้ หลักสูตรสถานศึกษา/โรงเรี ยนล้ มเหลว และ จัดลาดับสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์
สูงสุด ได้ แก่ เป้าหมายคุณลักษณะผู้สาเร็ จหลักสูตรสถานศึกษา/โรงเรี ยน วิธีการจัดการเรี ยนรู้
วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรี ยน และการตัดสินผลผู้เรี ยน เพื่อเป็ นการตรวจสอบยืนยันข้ อค้ นพบ
เชิงคุณภาพด้ วยกระบวนการวิพากษ์ ผ่านกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และ เป็ นการป้องกันอคติจากตัว
นัก วิ จัย และพัฒ นาหลัก สูต รในการน าข้ อ ค้ น พบเชิ ง คุณ ภาพมาใช้ ใ นการออกแบบหลัก สูต ร
สถานศึกษา/โรงเรี ยน
2. การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรี ยน โดย
การประยุกต์ใช้ กระบวนทัศน์เชิงคุณภาพตามแนวทางกรณีศกึ ษา (Case Study) และ แนวคิดการ
ประเมินความต้ องการจาเป็ น เพื่อมุ่งค้ นหาทาความเข้ าใจเชิงลึกสิ่งที่เป็ นอยู่ (what is) และ สิ่งที่
ควรเป็ น (what should be) มีข้อจากัด ดังนี ้
2.1 ผู้วิ จัย และพัฒ นาหลัก สูต รจ าเป็ น ต้ อ งฝั ง ตัว คลุก คลี อ ยู่ใ นสนามวิ จัย และใช้
เวลานานหลายเดือนในกระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์เนือ้ หา เพราะเป็ นการทา
ความเข้ าใจเชิงลึกทุกมิติ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย และมีประเด็นซับซ้ อน
ที่เกี่ยวข้ อง
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2.2 ผู้วิจยั และพัฒนาหลักสูตรจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญและให้ เวลาในการประสาน
สัมพันธภาพกับผู้เกี่ยวข้ องในสนามวิจยั ไม่ด่วนสรุปในข้ อมูลที่ได้ เห็น ได้ ยิน ได้ ฟัง และ ใช้ เวลาใน
การฝังตัวอยู่ในสนามวิจยั ให้ มากพอ เป็ นสิ่งจาเป็ นในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงลึก
2.3 ผู้วิจัยและพัฒนาหลักสูตรจาเป็ น ต้ องเตรี ยมการก่อนลงสู่สนามวิจัยเพื่อเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ โดยเตรี ยมแนวคาถามสัมภาษณ์ และทาการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากนัน้ น าไปท าการทดลองสัม ภาษณ์ ปรั บ ปรุ ง แนวค าถามสัม ภาษณ์ จนกระทั่ง สามารถ
สัมภาษณ์ซกั ถาม และ ทาความเข้ าใจได้ ตรงตามความมุ่งหมายของการวิจยั
2.4 ผู้วิจัยและพัฒนาหลักสูตรจาเป็ นต้ องเตรี ยมอุปกรณ์ สาหรับใช้ วาดภาพเขียน
บันทึก โดยนาไปใช้ ในการสัมภาษณ์ ดังนี ้
2.4.1 การสัมภาษณ์รายบุคคล ผู้สมั ภาษณ์เขียนบันทึกหรื อวาดภาพสิ่งที่กาลัง
ท าการสนทนาระหว่งผู้สัมภาษณ์ และบุคคลผู้ให้ สัมภาษณ์ ลงในกระดาษ เพื่อผู้ให้ สัมภาษณ์
มองเห็นไปพร้ อมกัน เป็ นการช่วยผู้สมั ภาษณ์และบุคคลผู้ให้ สมั ภาษณ์เห็นภาพ ทาให้ ความเข้ าใจ
ความหมายสิ่งที่กาลังสนทนาได้ ตรงกัน ทังนี
้ ้ ในระหว่างการสนทนาผู้ให้ สมั ภาษณ์สามารถซักถาม
ผู้สัมภาษณ์ เพื่อทาความเข้ าใจสิ่งที่กาลังสนทนาให้ ตรงกันได้ โดยผู้ ให้ สัมภาษณ์ สามารถปรั บ
ระดับภาษา การเลือกใช้ คา ในใช้ ซักถามเพื่อช่วยผู้ให้ การสัมภาษณ์ สะท้ อนความคิดมุมมอง
ภายในตน และถ่ายทอดผ่านการอธิบายยกตัวอย่าง เพื่อผู้ให้ สมั ภาษณ์และผู้สมั ภาษณ์ได้ ทาความ
เข้ าใจตรงกันในการให้ ความหมายสิ่งที่กาลังสนทนาด้ วยกัน
2.4.2 การสัมภาษณ์กลุ่มผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เริ่ มจากผู้สมั ภาษณ์
เริ่ มคาถามหลัก ให้ เวลาผู้ให้ สมั ภาษณ์คิดและเขียนคาตอบลงในแผ่นกระดาษ ต่อมาผู้สมั ภาษณ์
ขอผู้ให้ สมั ภาษณ์นาแผ่นกระดาษมาวางเรี ยงเพื่อทุกคนในกลุ่มที่ให้ สมั ภาษณ์ได้ เห็นภาพร่ วมกัน
จากนัน้ ผู้สัมภาษณ์ ใช้ คาถามซักเพื่อขอคาอธิ บายขยายความคาตอบในแผ่น กระดาษที่ ผ้ ูใ ห้
สัมภาษณ์เขียนไว้ โดยผู้ให้ สมั ภาษณ์แต่ละคนอธิบายแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระ
ทัง้ สองเทคนิคนีจ้ าเป็ นต้ องใช้ ในการสัมภาษณ์ เป็ นเทคนิคสาคัญมากในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล นอกจากเครื่ องบันทึกเสียง กล้ องถ่ายรูป และ สมุดบันทึกภาคสนาม
3. การประยุกต์ใช้ กิจกรรมประเมินความต้ องการจาเป็ นแบบสมบูรณ์ โดยใช้ เทคนิคการ
จัดเรี ยงลาดับด้ วยการ์ ด เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว และ เทคนิคการวิเคราะห์
อรรถประโยชน์ -พหุลัก ษณ์ ประกอบกับเทคนิ คกลุ่มสมมุตินัย เพื่อท าการแปลงข้ อค้ น พบเชิ ง
คุณภาพไปสูข่ ้ อมูลเชิงปริมาณ มีข้อจากัด ดังนี ้
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3.1 การใช้ เทคนิคการจัดเรี ยงลาดับด้ วยการ์ ดประกอบกับเทคนิคกลุม่ สมมุตินยั เพื่อ
ทาการแปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูลเชิงปริ มาณ การจัดกระบวนการกลุ่มด้ วยเทคนิควิธี
จัดเรี ยงลาดับด้ วยการ์ ดนี ้ ผู้วิจยั จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในศึกษาสารวจ เตรี ยมการเอกสารข้ อค้ นพบเชิง
คุณภาพที่เกี่ยวข้ องกับสภาพที่เป็ นอยู่ และสภาพที่ควรเป็ น เพื่อส่งให้ คณะกรรมกาประเมินความ
ต้ องการจาเป็ นได้ ทาความเข้ าใจล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วัน การใช้ เทคนิคการจัดเรี ยงลาดับด้ วย
การ์ ดเป็ นเทคนิคต้ องใช้ ร่วมกับการมีสว่ นร่วมในกระบวนการกลุม่ สังเกตเห็นว่าเป็ นวิธีการที่ทาให้
ผู้เข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ นสนใจตื่นเต้ น และกระตือรื อร้ นในการจัด
เรี ยงลาดับด้ วยการ์ ดเป็ นอย่างมาก ผู้วิจัยจัดเตรี ยมและทาการ์ ดคุณลักษณะจาเป็ นของผู้สาเร็ จ
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ชุดละ 9 ใบ การ์ ดทุกใบเขียนระบุคณ
ุ ลักษณะ และ
เขียนระบุลาดับเว้ นที่ว่างสาหรับการกรอกคะแนนลาดับ และจาเป็ นต้ องเขียนระบุชื่อกรรมการที่
จัดเรี ยงบนการ์ ดทุกใบและแบบประเมินทุกฉบับ การใช้ เวลาในการจัดเรี ยงลาดับด้ วยการ์ ดของ
สมาชิกขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณจานวนการ์ ดที่ต้องการให้ จดั เรี ยงลาดับ ในการวิจยั นี ้มีจานวนการ์ ดที่ใช้
จัดลาดับคุณลักษณะ จานวน 9 ใบ ผู้วิจยั เปิ ดให้ คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ นแสดง
ความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ ไม่เร่ งรัดเวลากรรมการในการพิจารณาและจัดเรี ยงการ์ ด กรรมการแต่
ละคนใช้ เวลาในการจัดเรี ยงลาดับด้ วยการ์ ดและกรอกคะแนนลงแบบประเมินประมาณสองชัว่ โมง
3.2 การใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลว ประกอบกับเทคนิคกลุ่ม
สมมุตินยั ตัวผู้วิจยั ต้ องทาความเข้ าใจและทดลองแปลงข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพลงในร่ างแผนภาพ
ต้ นไม้ แห่งความล้ มเหลว การดาเนินการกิจกรรมนีใ้ ช้ เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ขึน้ อยู่ กับความ
ซับซ้ อนของข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพ ส่วนในการเตรี ยมการจัดกระบวนการกลุ่มด้ วยเทคนิ คการ
วิเคราะห์ต้นไม้ แห่งความล้ มเหลวนี ้ ผู้วิจยั ต้ องเตรี ยมการเอกสารข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้ อง
โดยเฉพาะการจัดเตรี ยมเอกสารอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์แผนภาพต้ นไม้ แห่ง ความ
ล้ มเหลวสาเหตุแห่ ง ปั ญหาการประพฤติตนของผู้เ รี ยนฯ เพื่อให้ คณะกรรมการประเมิน ความ
ต้ องการจาเป็ นได้ ทาความเข้ าใจล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วัน และในการจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อ
วิเคราะห์แผนภาพต้ นไม้ แห่งความล้ มเหลว และให้ กรรมการกรอกคะแนนลงแบบประเมินนี ้ ต้ องใช้
เวลาประมาณ 2 วัน เนื่ อ งด้ ว ยประเด็ น ปั จ จัย ในการวิเ คราะห์ มีจ านวนมาก ในการวิ เ คราะห์
แผนภาพต้ นไม้ แห่งความล้ มเหลวนี ้เป็ นการวิเคราะห์ตามความรู้ สึกความเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินความต้ องการจาเป็ น โดยผู้วิจยั ใช้ การฉายภาพบนจอโปรเจคเตอร์ และ การเขียนแผนภาพ
ต้ นไม้ แห่งความล้ มเหลวลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ ประกอบเข้ าด้ วยกัน เป็ นการวาดใหญ่จดุ เดียวให้
กรรมการทุกคนมองมาที่จุดเดียวกัน และให้ กรรมการพิจารณากรอกคะแนนลงแบบประเมิน
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รายบุคคล แต่ไม่ได้ ทาการ์ ดหรื อสติ๊กเกอร์ สญ
ั ลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์แผนภาพต้ นไม้ แห่งความ
ล้ มเหลวให้ กรรมการได้ ทดลองทาการวิเคราะห์รายบุคคล จึงอาจทาให้ การวิเคราะห์แผนภาพต้ นไม้
แห่งความล้ มเหลวในช่วงบ่ายมีความกระตือรื อร้ นน้ อยกว่าช่วงเช้ า
3.3 การใช้ เทคนิคการวิเคราะห์อรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์ ประกอบกับเทคนิคกลุ่ม
สมมุตินยั ผู้วิจยั จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการเตรี ยมการเอกสารข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อ
จัดส่งให้ คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ นได้ ทาความเข้ าใจล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วัน
การทากระบวนการวิเคราะห์แผนภาพต้ นไม้ แห่งคุณค่า เพื่อวิเคราะห์อรรถประโยชน์ -พหุลกั ษณ์ใน
การออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นกระบวนการที่จาเป็ นต้ องทา
ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์สาเหตุแห่งปั ญหาการประพฤติตนของผู้เรี ยนฯ ไม่สามารถนาเทคนิคการ
วิ เ คราะห์ อ รรถประโยชน์ - พหุลัก ษณ์ ไ ปใช้ ก่ อนท าการวิเ คราะห์ ค วามต้ องการจาเป็ น และการ
วิเคราะห์สาเหตุปัญหา
3.4 การใช้ เทคนิ คกลุ่มสมมตินัย ผู้วิจัยจาเป็ นต้ องคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมวิจัยในกลุ่ม
สมมุตินัยจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องเป็ นตัวแทนจากทุกฝ่ ายอย่างน้ อยฝ่ ายละ 1 คน และ ขนาดกลุ่ม
ผู้เข้ าร่ วมวิจัยในรู ปแบบกลุ่มสมมุตินยั ควรมีสมาชิกอย่างน้ อย 10-15 คน ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับลักษณะ
ของหน่วยงานหรื อองค์กร
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปปฏิบัติ
1.1 จากผลการศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น อัน เป็ น คุณ ลัก ษณะของการอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่ า งสัน ติ ประกอบด้ ว ย
คุณลัก ษณะ 3 ประการ เรี ย งตามลาดับความสาคัญจาเป็ น ได้ แก่ คุณลักษณะผู้ร้ ู หน้ าที่ และ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น คุณลักษณะผู้เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ
คุณลักษณะผู้ร้ ู ทันสถานการณ์ แห่งตนและปั จจัยแวดล้ อม เป็ นข้ อค้ นพบที่สะท้ อนผ่านการให้
ความหมายที่แสดงแก่นสารของสันติ ภาพปั จจุบันลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ เ ป็ น อยู่ใ นชุม ชนท้ องถิ่ น และ ปั จ จัย สาเหตุที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ลัก ษณะการ
ประพฤติตนของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นอยู่ในชุมชนท้ องถิ่นต่างจังหวัด
1.1.1 สาหรับสถานศึกษา/โรงเรี ยน ในการนาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จ
หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันเป็ นคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่าง
สัน ติ ทัง้ 3 ประการ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการก าหนดเป้ า หมายคุ ณ ลัก ษณะผู้ เ รี ย นของโรงเรี ย น
สถานศึกษาควรปฏิบตั ิ ดังนี ้
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ก. ควรทาความเข้ าใจการให้ ความหมายที่แสดงแก่นสารของสันติให้ ท่องแท้
และทาความเข้ าใจความหมายของสันติกบั คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันเป็ นคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ทัง้ 3 ประการ
ข. ควรประชาสัมพันธ์และทาความเข้ าใจกับครูและบุคคลากรภายในโรงเรียน
ให้ เข้ าใจตรงกัน ในความหมายของสันติกบั คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันเป็ นคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ทัง้ 3 ประการ
ค. ควรประชาสัม พัน ธ์ แ ละท าความเข้ า ใจกับผู้ป กครองและชุมชนสัง คม
ท้ องถิ่นในเขตบริ การการศึกษาของโรงเรี ยนได้ ทาความเข้ าใจตรงกัน ในความหมายของสันติกับ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ จ าเป็ นของผู้ ส าเร็ จ หลั ก สู ต รสัน ติ ศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น อั น เป็ น
คุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ทัง้ 3 ประการ โดยเปิ ดรับฟั ง และทาความเข้ าใจ
มุมมองของผู้ปกครองและชุมชนสังคมท้ องถิ่นในเขตบริ การการศึกษาของโรงเรี ยน ในการให้
ความหมายของสันติและคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติควบคูไ่ ปพร้ อมกัน
1.1.2 สาหรับครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ในการนาคุณลักษณะที่จาเป็ น
ของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันเป็ นคุณลักษณะของการอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างสันติ ทัง้ 3 ประการ ประยุกต์ใช้ ในการกาหนดเป้าหมายชันเรี
้ ยนและกาหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรี ยนรายบุคคล โดยครูผ้ สู อน ควรปฏิบตั ิ ดังนี ้
ก. ควรทาความเข้ าใจการให้ ความหมายที่แสดงแก่นสารของสันติให้ ท่องแท้
และทาความเข้ าใจความหมายของสันติกบั คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอันเป็ นคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ทัง้ 3 ประการ
ข. ควรทาความเข้ าใจลักษณะการประพฤติตนของผู้เรี ยนรายบุคคล ควบคู่
ไปกับการทาความเข้ าใจสภาพการณ์ครอบครัวของผู้เรี ยนรายบุคคล โดยพิจารณาสถานการณ์
แห่งยุคสมัย และ สภาพที่เป็ นอยู่ภายในโรงเรี ยนของท่าน ทังในส่
้ วนการจัดหลักสูตรและกิจกรรม
หลักสูตรของโรงเรี ยน การปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ และระบบการวัด
และประเมิน ผลคุณลัก ษณะผู้เรี ยนของโรงเรี ยน ประกอบการท าความเข้ าใจและประยุกต์ ใช้
คุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ทัง้ 3 ประการ ในการกาหนดเป้าหมายชันเรี
้ ยนและ
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรี ยนรายบุคคล ให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ ความต้ องการ
จาเป็ นของผู้เรี ยนแต่ละบุคคล
1.1.3 สาหรับผู้ปกครอง ในการนาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็จหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันเป็ นคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ทัง้ 3
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ประการ ประยุกต์ใช้ เป็ นเป้าหมายการดูแลบ่มเพาะให้ บตุ รหลานมีคณ
ุ ลักษณะของการอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างสันติ โดยผู้ปกครองควรทาความเข้ าใจการให้ ความหมายที่แสดงแก่นสารของสันติให้
ท่องแท้ และทาความเข้ าใจความหมายของสันติกบั คุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันเป็ นคุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ทัง้ 3
ประการ ควบคู่ไปพร้ อมกับการทาความเข้ าใจสภาพการณ์ที่เป็ นอยู่ภายในครอบครัวบุตรหลาน
ของตนเอง และทาความเข้ าใจภาพปั จจุบันลักษณะการประพฤติตนของบุตรหลานท่าน โดย
พิจารณาสถานการณ์แห่งยุคสมัยและสภาพการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สัน ติ ข องโรงเรี ย นที่ บุต รหลานท่ า นก าลัง ศึก ษาอยู่ ประกอบการท าความเข้ า ใจลัก ษณะการ
ประพฤติตนของบุตรหลานตนเองที่เป็ นอยู่ และประยุกต์ใช้ คุณลักษณะของการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างสันติ ทัง้ 3 ประการ ในการกาหนดเป้าหมายการดูแลบ่มเพาะบุตรหลาน
1.2 จากผลการออกแบบหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น บนฐานการมี
ส่วนร่ วมของผู้รับประโยชน์ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หาร
สถานศึ ก ษา ครู ผ้ ู สอน ผู้ เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ผู้ ปกครอง ผู้ แทนชุ ม ชน และ
บุคคลภายนอกชุมชน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
วัดและประเมิน และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ ปรากฏข้ อค้ นพบสาคัญ โดยภาพรวมในการที่จะให้
สถานศึกษานาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปปฎิบตั ิจัดให้ บริ การการศึกษา มี
ความเป็ นไปอย่างมากที่สดุ เมื่อพิจารณาการจะนาไปจัดให้ บริ การการศึกษา ใน 4 ประเด็น พบว่า
มีแนวโน้ มความเป็ นไปได้ อย่างมากที่สดุ ในการตอบสนองความต้ องการของชุมชนสังคมท้ องถิ่น
การปฏิ บัติ จัด การเรี ย นรู้ ตามหลัก สูต รสัน ติ ศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ประโยชน์ แ ละ
ผลกระทบที่จะได้ รับจากการให้ บริ การหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ มีความ
เป็ นไปได้ อย่างมาก ในการที่จะได้ รับการสนับสนุนทรัพยกรการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสันติ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
1.2.1 ส าหรั บ สถานศึ ก ษา/โรงเรี ย น ในการน าหลั ก สู ต รสั น ติ ศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ นไปจัดให้ บริการการศึกษา ควรปฏิบตั ิ ดังนี ้
ก. ควรเป็ นสถานศึกษา/โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในเขตต่างจังหวัด
พื ้นที่ภาคกลาง หรื อเป็ นสถานศึกษา/โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่มีวิสยั ทัศน์ในการส่งเสริม
การอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ส่งเสริมสันติวฒ
ั นธรรม หรื อส่วเสริมสนับสนุนการใช้ สนั ติวิธี
ข. ควรพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนั และปั จจัยแวดล้ อมในบริ บทพื ้นที่บริการ
การศึกษาของโรงเรี ยน เทียบเคียงกับสถานการณ์และปั จจัยแวดล้ อมในบริบทของสนามวิจยั
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ค. ควรเชิญชวนให้ ผ้ รู ับประโยชนในพื ้นบริ การการศึกษาของโรงเรี ยนให้ เข้ า
มามีส่วนร่ วม ได้ แก่ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผ้ สู อน บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรี ยน ผู้ปกครอง และ ชุมชุน มีสว่ นร่วมในการให้ บริการและขอความร่วมมือในการ
ปฏิบตั ิหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ง. ควรประชาสัมพันธ์ และทาความเข้ าใจกับผู้มีส่วนร่ วมทุกฝ่ าย ให้ เข้ าใจ
ตรงกันในเป้าหมายและแนวปฏิบตั ิของหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยเริ่ มจาก
การประชาสัมพันธ์และทาความเข้ าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาเป็ นลาดับแรก
จ. ควรนาเสนอสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาต้ นสังกัด และคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาวางแผนจัดสรรงบประมาณในการเตรี ยมและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในการจัดการเรี ยนรู้สนั ติศึกษาตามหลักสูตร และงบประมาณสนับสนุนทรัพยากร
สาหรับจัดการเรี ยนรู้สนั ติศกึ ษาตามหลักสูตร
ฉ. ควรเตรี ยมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสาหรับปฏิบตั ิจดั การ
เรี ยนรู้ สันติศึกษาตามหลักสูตร เพื่อให้ ครู ทาความเข้ า ใจและปรั บวิธีการจัดการเรี ยนรู้ หรื อการ
ปลูกฝั งการอยู่ร่วมในสังคมอย่างผู้มีสติ มีสมาธิ มีความสบายใจ มีสมั พันธภาพที่ดี มีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน และ มีความมัน่ คงปลอดภัย ให้ เป็ นไปตามหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
ช. ควรเน้ น การปฏิ บัติ จัด การเรี ย นรู้ การอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่ า งสัน ติ ทัง้ ใน
ระดับชันเรี
้ ยน ระดับกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน และระดับชุมชน ดังนี ้
1) ระดับชัน้ เรี ยน มุ่งเน้ นครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ ดูแลจัดกิจกรรมรายวิชา
โฮมรู ม เป็ นหลัก เพื่ อ ปลู ก ฝั ง การอยู่ ร่ ว มในสัง คมอย่ า งผู้ มี ส ติ มี ส มาธิ มี ค วามสบายใจ มี
สัมพันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน และ มีความมัน่ คงปลอดภัย รองลงมาคือ
ครูผ้ สู อนทุกรายวิชาบูรณาการสอดแทรกปลูกฝังทาความเข้ าใจการอยู่ร่วมในสังคมอย่างผู้มีสติ มี
สมาธิ มีความสบายใจ มีสมั พันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน และ มี ความ
มัน่ คงปลอดภัย ลงในทุกรายวิชา
2) ระดับกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน เน้ นกิจกรรมค่ายพักแรม ปฏิบตั ิธรรมทา
ความเข้ าใจการใช้ ชีวิตร่วมกันอย่างผู้มีสติ มีสมาธิ มีความสบายใจ มีสมั พันธภาพที่ดี มีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน และ มีความมัน่ คงปลอดภัย
3) ระดับชุมชน เน้ นการให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจปลูกฝั งการอยู่ร่วม
ในสัง คมอย่ า งอย่ า งผู้มี ส ติ มี ส มาธิ มี ค วามสบายใจ มี สัม พัน ธภาพที่ ดี มี ค วามเป็ น ระเบี ย บ
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เรี ย บร้ อย มี อ ยู่มี กิ น และ มี ค วามมั่น คงปลอดภัย ให้ แ ก่ ผ้ ูบ ริ ห าร สถานศึ ก ษา ครู บุค ลากร
ผู้ป กครอง ชุม ชน และ ประสานความร่ ว มมื อ ครู ผ้ ูส อน บุค ลากรทางการศึ ก ษาทุก คน และ
ผู้ปกครอง ทุกฝ่ ายร่วมกันกากับดูแลผู้เรี ยน
ซ. ควรเน้ นและพัฒนาครู ผ้ ูสอนให้ ปฏิบตั ิจัดการเรี ยนรู้ การอยู่ร่วมในสังคม
อย่างอย่างผู้มีสติ มีสมาธิ มีความสบายใจ มีสมั พันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มี
กิน และ มีความมัน่ คงปลอดภัย ตามแนวปฏิบตั ิจัดการเรี ยนรู้ ตามที่ระบุในหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ดังนี ้
1) ครู ผ้ สู อนต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่สร้ างสรรค์ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นได้
ยินได้ ฟังเป็ นประจา หรื อเรี ยกว่า “การสอนแบบน ้าหยด”
2) ครูผ้ สู อนต้ องชวนสนทนา ชวนสังเกต ชวนซักถาม ชวนผู้เรี ยนเชื่อมโยง
สู่วัตถุประสงค์ ที่กาลังเรี ยนรู้ นาผู้เรี ยนให้ ฝึกปฏิบัติ ชวนสังเกตเปรี ยบเทียบ สะท้ อนเชื่อมโยง
สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้ อควรระวัง ชวนสรุปเชื่อมโยงไปสู่ แนวทางพัฒนาปรับปรุง และ การ
นามาปรับใช้ ในชีวิตประจาวันของตนเองทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต หรื อเรี ยกว่า “การสอนแบบครู
พาทา”
3) ครู ผ้ ูสอนต้ องสัง เกตท าความเข้ าใจสอนอบรมการอยู่ร่วมในสัง คม
อย่างผู้มีสติ มีสมาธิ มีความสบายใจ มีสมั พันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน
และ มีความมั่นคงปลอดภัย ให้ สอดคล้ องกับลักษณะของผู้เรี ยนแต่ละกลุ่ ม หรื อให้ การอบรม
ผู้เรี ยนเฉพาะบุคคล จัดแยกเวลาอบรมการอยู่ร่วมในสังคมอย่างผู้มีสติ มีสมาธิ มีความสบายใจ มี
สัมพันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน และ มีความมัน่ คงปลอดภัย และ แยก
ลักษณะกลุ่มผู้เรี ยนในการอบรมให้ ความรู้ การอยู่ร่วมในสังคมอย่างผู้มี สติ มีสมาธิ มีความสบาย
ใจ มีสมั พันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน และ มีความมัน่ คงปลอดภัย หรื อ
เรี ยกว่า “การสอนแบบเฉพาะกลุม่ ”
4) ครู ผ้ ูสอนต้ องทาความเข้ าใจรู้ จักลักษณะนิสยั ความถนัดของผู้เรี ยน
แต่ละคนและรู้แนวทางวิธีการที่จะใช้ ปลูกฝังกล่อมเกลาผู้เรี ยนแต่ละคน และ ครูผ้ สู อนควรเป็ นฝ่ าย
เข้ าหาซักถามความเป็ นไปของผู้เรี ยน เปิ ดใจพูดคุยกับผู้เรี ยนให้ มิตรไมตรี ประคับประคองให้
ผู้เรี ยนรู้สกึ วางใจอบอุ่น ต้ องใจเย็นพร้ อมที่จะรับฟั ง ไม่ใช่คาสัง่ ห้ าม ไม่นาข้ อเสียมากล่าวโดยตรง
และ คอยชี ้แนะให้ ผ้ เู รี ยนปรับตัวเข้ าหาผู้อื่น หรื อเรี ยกว่า “การสร้ างสัมพันธภาพระหว่างครู ผ้ สู อน
กับผู้เรี ยนแบบเข้ าถึงใจ”
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5) ครูผ้ สู อนควรต้ องสื่อสารข้ อมูลความประพฤติของผู้เรี ยนให้ ผ้ ปู กครอง
ได้ รับรู้อย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือผู้ปกครองคอยดูแลกากับดูแลกาชับผู้เรี ยนที่บ้านไป
พร้ อมกัน และระหว่างครูผ้ สู อนกับผู้เรี ยนร่วมกันกาหนดกติกาข้ อตกลงและเงื่อนไขชันเรี
้ ยน ร่วมกัน
กากับดูแลการปฏิบัติตนของผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามกติกาข้ อตกลงและเงื่อนไขชั น้ เรี ยน ทาความ
เข้ าใจสิทธิ ผ้ ูเรี ยนและผลกระทบจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามกติกาข้ อตกลงและเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ ร่วมกัน และ ติดตามความเป็ นไปของผู้เรี ยนจากครู ผ้ ูสอนอื่นอย่างสม่าเสมอ ชีแ้ นะ
ช่วยเหลือหากเกิดปั ญหาที่เกินความสามารถของผู้เรี ยน โดยครูผ้ สู อนแต่ละคนถือปฏิบตั ิการกากับ
ติดตามผู้เรี ยนในทิศทางเดียวกัน หรื อเรี ยกว่า “การสร้ างสัมพันธภาพระหว่างครู ผ้ สู อนกับผู้เรี ยน
แบบพี่เลี ้ยง”
ฌ. ควรเน้ นครู ผ้ ูสอนและครู ที่ปรึ กษาประจาชัน้ ทาการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยครูผ้ สู อนทาการวัดและประเมินผลคุณลัก ษณะ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นแบบวัดซ ้า ทุกครัง้ ที่เข้ าสอนครู ผ้ ูสอนต้ องทาการสังเกต พูดคุย
สนทนากับผู้เรี ยน และประเมินความประพฤติการมาเรี ยน การปฏิบตั ิตนขณะอยู่ในคาบเรี ยน การ
ส่งงาน ลักษณะความชอบความถนัดของผู้เรี ยนแต่ละคน การปฏิบตั ิตนต่อครู เพื่อน และผู้อื่น และ
บันทึกผลการประเมินการประพฤติตนของผู้เรี ยนต้ องสอดคล้ องกับสภาพการประพฤติของผู้เรี ยนที่
เป็ นอยู่ทกุ ครัง้ อย่างสม่าเสมอ ทังนี
้ ้ทุกครัง้ ที่ทาการวัดและประเมินการประพฤติตนของผู้เรี ยน ควร
ทาการปรับ พัฒนา หรื อให้ แรงเสริ มในการรักษาคุณลักษณะเชิงบวกของผู้เรี ยนไปพร้ อ มกัน และ
นาผลการประเมินไปใช้ ปรับเปลี่ยนผู้เรี ยนไปสูค่ วามประพฤติเชิงสร้ างสรรค์ ตัดสินผลคุณลักษณะ
ผู้เรี ยนให้ เลื่อนชันหรื
้ อจบการศึกษาบนฐานการปรับเปลี่ยนผู้เรี ยนไปสูค่ วามประพฤติเชิงสร้ างสรรค์
โดยผ่านการประเมินร่วมกับครูผ้ สู อน ผู้ปกครอง และเพื่อนผู้เรี ยน โดยครูที่ปรึกษาประจาชันเป็
้ นผู้
บันทึกผลการประเมินให้ สอดคล้ องกับสภาพการประพฤติตนของผู้เรี ยนที่เป็ นอยู่
1.2.2 สาหรับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ในการนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นไปจัดให้ บริการการศึกษา ควรปฏิบตั ิ ดังนี ้
ก. ควรพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนั และปั จจัยแวดล้ อมในบริ บทพื ้นที่บริการ
การศึกษาของโรงเรี ยน เทียบเคียงกับสถานการณ์และปั จจัยแวดล้ อมในบริบทของสนามวิจยั
ข. ควรเชิญชวนให้ ผ้ ูรับประโยชนในพื ้นบริ การการศึกษาของสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา ได้ แก่ คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา ผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษา
ครู ผ้ ูส อน บุค ลากรทางการศึก ษา ผู้เ รี ย น ผู้ป กครอง และ ชุม ชุน มี ส่ว นร่ ว มในการให้ บ ริ ก าร
การศึกษา และ ขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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ค. ควรประชาสัมพันธ์ และทาความเข้ าใจกับผู้มีส่วนร่ วมทุกฝ่ าย ให้ เข้ าใจ
ตรงกันในเป้าหมายและแนวปฏิบตั ิของหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยเริ่ มจาก
การประชาสัมพันธ์ และทาความเข้ าใจกับคณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา ผู้บริ หารการศึกษา
และ ศึกษานิเทศก์ เป็ นลาดับแรก เพื่อให้ ความรู้และทาความเข้ าใจการปลูกฝังการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างผู้มีสติ มีสมาธิ มี ความสบายใจ มีสมั พันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน
และ มีความมัน่ คงปลอดภัย
1.2.3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ควรจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดให้ บริ การหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อเตรี ยมการและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สาหรับปฏิบตั ิจดั การเรี ยนรู้การปลูกฝั งการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างผู้มีสติ มีสมาธิ มีความสบายใจ มีสมั พันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน
และ มีความมัน่ คงปลอดภัย ตามหลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 การวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ ศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อันเป็ นคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ปรากฎข้ อค้ นพบว่า
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงแห่งช่วงวัยรุ่ น เป็ นหนึ่งในปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องการประพฤติตนของ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ เนื่องจากผู้เรี ยนในแต่ละช่วงชันมี
้ พฒ
ั นาการช่วงวัยแตกต่าง
กัน ดังนัน้ ในการวิจัยครัง้ ต่อไป จึงควรทาการศึกษาคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ
สาหรั บผู้เรี ยนช่วงชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย และ ช่วงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อช่วงชัน้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.2 การวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ ศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ด้ วยการประยุกต์พหุวิธีการ โดยเริ่ มจากการประยุกต์กระบวนทัศน์เชิง
คุณภาพตามแนวทางกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อทาความเข้ าใจเชิงลึก ปรากฎข้ อค้ นพบว่า
การให้ ความหมายของสันติตามมุมมองของผู้รับประโยชน์ในชุมชน กล่าวถึงสันติความหมายถึง
ความมัน่ คงปลอดภัย อันหมายความถึงการที่บคุ คลอยู่ร่วมในครอบครัวไม่ไปข้ องเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ไม่เสพติดเกมหรื อเป็ นเหยื่อในสังคมออนไลน์และมีสขุ ภาพดีไม่เจ็บป่ วย และ กล่าวถึงสันติใน
ความหมายถึงการมีอยู่มีกิน อันหมายความถึงการที่บคุ คลอยู่ร่วมในครอบครัวมีที่อยู่อาศัย มีกิน มี
อาชีพ มีเครื่ องอานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและมีเงินใช้ ไม่ขัดสน จากข้ อค้ นพบที่
ปรากฎนีแ้ สดงสันติระหว่างบุคคลกับปั จจัยแวดล้ อม เป็ นการให้ ความหมายของสันติในสภาวะ
ความสัมพันธ์ ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิต อาชีพ ชุมชนสังคมที่อยู่อาศัย ในบริ บทท้ องถิ่น
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ต่างจังหวัดที่เป็ นอยู่ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป จึงควรทาการศึกษาความหมายของสันติในบริ บท
อื่น
2.3 การวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ ศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบว่า สภาพปั จจุบนั สัมพันธภาพระหว่างครู ผ้ ูสอนและ
ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นเป็ นไปทังสั
้ มพันธภาพเชิงบวกและเชิงลบ และ พบว่าแนวการ
ปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ครู ผ้ ูสอนควรสร้ างสัมพันธภาพในลักษณะ
สัม พัน ธภาพแบบเข้ า ถึ ง ใจและสัมพัน ธภาพแบบพี่เ ลี ย้ ง ดัง นัน้ ในการวิ จัยครั ง้ ต้ อ งไปจึง ควร
ทาการศึกษาการพัฒนาครู ผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อสร้ างสัมพันธภาพแบบเข้ าถึงใจ
และสัม พัน ธภาพแบบพี่ เ ลี ย้ งระหว่า งครู ผ้ ูส อนและผู้เ รี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น เพื่ อ ให้
ครูผ้ สู อนจัดการเรี ยนรู้การอยู่ร่วมในสังคมอย่างผู้มีสติ มีสมาธิ มีความสบายใจ มีสมั พันธภาพที่ดี
มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน และ มีความมัน่ คงปลอดภัย
2.4 การวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ ศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ปรากฏข้ อ ค้ น พบว่ า สภาพปั จ จุ บัน การสอนโดยครู ผ้ ู ส อนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นตัวแบบทังเชิ
้ งสร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์ และ พบว่าแนวการปลูกฝั ง
คุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ครูผ้ สู อนควรทาการสอนแบบน ้าหยด ดังนัน้ ในการวิจยั
ครัง้ ต้ องไป จึงควรทาการศึกษาการพัฒนาครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ ทาการสอนแบบ
หยดน ้า เพื่อให้ ครู ผ้ สู อนจัดการเรี ยนรู้ การอยู่ร่วมในสังคมอย่างผู้มีสติ มีสมาธิ มีความสบายใจ มี
สัมพันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน และ มีความมัน่ คงปลอดภัย
2.5 การวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ ศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ปรากฏข้ อ ค้ น พบว่ า สภาพปั จ จุ บัน การสอนโดยครู ผ้ ู ส อนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นลักษณะพูดตามเนื ้อหาในหนังสือตารา ออกคาสัง่ ให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิ และ
ห้ ามปรามไม่ให้ ผ้ ูเรี ยนปฏิบัติ ขาดการพูดเชื่อมโยงสถานการณ์ กับบทเรี ยน ขาดการใช้ คาถาม
ปลายเปิ ดชักชวนเข้ าสู่บทเรี ยน และ พบว่าแนวการปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่าง
สันติ ครูผ้ สู อนควรทาการสอนแบบครู พาทา ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต้ องไป จึงควรทาการศึกษาการ
พัฒนาครู ผ้ ูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ ทาการสอนแบบครู พาทา เพื่อให้ ครู ผ้ ูสอนจัดการ
เรี ยนรู้ปลูกฝังนาพาผู้เรี ยนปฏิบตั ิตนในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างผู้มีสติ มีสมาธิ มีความสบายใจ มี
สัมพันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน และ มีความมัน่ คงปลอดภัย
2.6 การวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ ศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ปรากฎข้ อ ค้ น พบว่ า สภาพปั จ จุ บัน การสอนโดยครู ผ้ ู ส อนระดับ
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มัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นลักษณะการบอกกล่าวพูดบอกอบรมโดยรวมทัง้ ชันเรี
้ ยน และ พบว่าแนว
การปลูกฝั งคุณลักษณะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติ ครู ผ้ สู อนควรทาการสอนแบบเฉพาะกลุ่ม
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต้ องไป จึงควรทาการศึกษาการพัฒนาครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้
ทาการสอนแบบเฉพาะกลุม่ เพื่อให้ ครูผ้ สู อนจัดการเรี ยนรู้การอยู่ร่ วมในสังคมอย่างผู้มีสติ มีสมาธิ
มีความสบายใจ มีสมั พันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน และ มีความมั่นคง
ปลอดภัย
2.7 การวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ ศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้สาเร็ จหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปรากฎข้ อค้ นพบว่า แนวทางการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ควรจัดหลักสูตรระดับหลักสูตรชุมชน เป็ นลักษณะการออกแบบกาหนด
คาบเวลา ลักษณะเนื ้อหา กิจกรรมสาหรับบุคลการภายในโรงรี ยนและชุมชน โดยให้ ความรู้ สนั ติ
ศึกษา ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต้ องไปจึงควรทาการศึกษาการพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษาและบุคล
การภายในโรงรี ยน เพื่อให้ มีความรู้ และปลูกฝั ง การอยู่ร่วมในสังคมอย่างผู้มีสติ มีสมาธิ มีความ
สบายใจ มีสมั พันธภาพที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีอยู่มีกิน และ มีความมัน่ คงปลอดภัย
2.8 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรในครัง้ นี ้ ได้ ทาการออกแบบหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น บนฐานการมี ส่ว นร่ ว มของผู้รั บ ประโยชน์ ใ นชุม ชน ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห าร
การศึ ก ษา ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผ้ ูส อน ผู้เ รี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และ บุคคลภายนอกชุมชน ได้ แก่ ผู้เชี่ ยวชาญด้ านหลักสูตรและการ
มัธยมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมิน และผู้เชี่ยวชาญด้ านสันติภาพ จนกระทัง่ พัฒนา
เป็ นหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ ผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษา
ครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ทาการตรวจสอบ พบว่า โดยภาพรวมแนวโน้ มความเป็ นไปได้
ในการนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นไปปฎิบตั ิจดั ให้ บริ การการศึกษา มีความ
เป็ น ไปอย่ างมากที่สุด ดัง นัน้ ในการวิจัยครั ง้ ต่อไป จึง ควรท าการศึกษาประสิทธิ ผลในการนา
หลักสูตรสันติศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นไปปฏิบตั ิให้ บริการการศึกษา โดยอาจทาการทดลอง
น าหลัก สู ต รสัน ติ ศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ไปปฏิ บัติ ใ นสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นที่มีบริบทใกล้ เคียงกับสนามวิจยั นี ้
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสัมภาษณ์ ก่ งึ โครงสร้ างสาหรับการสัมภาษณ์ รายบุคคลและการสัมภาษณ์ กลุ่มย่ อย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. มารุต

พัฒผล

กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร)
อาจารย์ประจา
สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกั ดิ ์ ลักษณา
กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร)
อาจารย์ประจา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นริสรา
พึง่ โพธิ์สภ ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์ )
อาจารย์ประจา
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
4. อาจารย์ ดร. พรรณี
บุญประกอบ กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร)
อดีตรองผู้อานวยการฝ่ ายบริหารและ
แผนงาน
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
5. อาจารย์ ดร.ขนิษฐา
สาลีหมัด
กศ.ด. (ภาวะผู้นา)
อาจารย์ประจา
สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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6. ดร.ไพรินทร์

โชติสกุล
รัตน์

7. นายนริศ

มณีขาว

Ph.D. (Women's Spirituality)
วิทยากรการสือ่ สารอย่างสันติ
เสมสิกขาลัย
ฝ่ ายงานวิจยั สันติศกึ ษา
มูลนิธสิ นั ติภาพและวัฒนธรรม
ศศม. (จิตวิทยาการให้คาปรึกษา)
กระบวนกรการสือ่ สารสร้างความรัก
ความเข้าใจ
ผู้สอน Heart Lock-In® คนไทยคนแรก
ที่ได้ รับการรับรองจากสถาบัน Heart
Math
ผู้อทุ ิศตนให้ กบั การพัฒนาชีวิต จิตใจ
สร้ างความรักความเข้ าใจ สร้ างสันติ
ของผู้คนนาน 40 ปี
องค์กรบ้ านใส่ใจ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
1. ว่าที่ร้อยตรี ดร. มนัส

2. อาจารย์ ดร. ศรี สมร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตา

บุญประกอบ

Ed.D. Curriculum and Instruction
(Postsecondary Education)
อดีตรองผู้อานวยการฝ่ ายสื่อการศึกษา
และสังคมสัมพันธ์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อดีตอาจารย์โรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
พุม่ สอาด
กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร)
อาจารย์ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต
เจริญสุข
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา)
หัวหน้ าภาควิชาการวัดผลและการวิจยั
ทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ตุลย์เมธาการ ค.ด. (การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา)
อาจารย์ประจา
ภาควิชาการวัดผลและการวิจยั ทาง
การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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5. ดร.ไพรินทร์

โชติสกุลรัตน์ Ph.D. (Women's Spirituality)
วิทยากรการสือ่ สารอย่างสันติ
เสมสิกขาลัย
ฝ่ ายงานวิจยั สันติศกึ ษา
มูลนิธสิ นั ติภาพและวัฒนธรรม
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ภาคผนวก ข
ตารางแสดงข้ อมูลทั่วไปผู้ให้ ข้อมูล

392
ตาราง 12 แสดงข้ อมูลพื ้นฐานผู้ให้ ข้อมูล โดยการให้ สมั ภาษณ์รายบุคคล
กลุม่ ผู้ให้ บริการ
การศึกษา

กลุม่
ผู้รับบริการ
การศึกษา

กลุม่ ผู้ได้ รับ
ผลกระทบ
จากการจัด
การศึกษา

ผู้เรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้ น

1 1
1 - 4
3
1 5

5
2
7

5
8
13

5
1
6

3
4
7

3
3

1

2
1
1
1
2
7

-

1

1
2
2
5

2
2
2
6

1
1
2
2
1
7

2
1
3

1
1

5
5

3
4
7

13
13

6
6

3
4
7

2

ครูผ้ สู อน

ผู้แทนชุมชน

สมรส
หย่าร้ าง
รวม

ผู้ปกครอง

เพศ
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ช่ วงอายุ
อายุ 31-35 ปี
อายุ 36-40 ปี
อายุ 41-45 ปี
อายุ 46-50 ปี
อายุ 51-55 ปี
อายุ 56 ปี ขึ ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด

ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารการศึกษา

ข้ อมูลทัว่ ไป
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ตาราง 12 (ต่อ)
กลุม่ ผู้ให้ บริการ
การศึกษา

กลุม่
ผู้รับบริการ
การศึกษา

กลุม่ ผู้ได้ รับ
ผลกระทบ
จากการจัดการศึกษา

ผู้แทนชุมชน

-

-

-

-

-

2

-

3
-

1
-

5
-

7
-

5
4
4
13

1
2
5

1
1
2
4

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

-

2

1

-

1

-

ผู้เรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้ น

ผู้ปกครอง

จบปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทย

ครูผ้ สู อน

รวม
การศึกษาระดับปริญญาตรี
จบปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา

ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา

การศึกษาระดับพืน้ ฐาน
ไม่ได้ เข้ ารับการศึกษา
ในระบบ
จบ ป.4
กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ ม.1
กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ ม.2
กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ ม.3
จบ ม.3
จบ มศ.5/ม.6/ปวช.
รวม
การศึกษาระดับ
ต่ากว่ าปริญญาตรี
จบ ปวส./อนุปริญญา

ผู้บริหารการศึกษา

ข้ อมูลทัว่ ไป

1
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ตาราง 12 (ต่อ)
กลุม่ ผู้ให้ บริการ
การศึกษา

กลุม่
ผู้รับบริการ
การศึกษา

กลุม่ ผู้ได้ รับ
ผลกระทบ
จากการจัดการศึกษา

ครูผ้ สู อน

ผู้ปกครอง

ผู้แทนชุมชน

1

-

-

1

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1
-

-

-

-

-

ผู้เรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้ น

ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา

จบปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จบปริญญาตรี
สาขาวิชาพลศึกษา
จบปริญญาตรี
สาขาวิชาสังคมศึกษา
จบปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
จบปริญญาตรี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จบปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
จบปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา
จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี

ผู้บริหารการศึกษา

ข้ อมูลทัว่ ไป
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ตาราง 12 (ต่อ)
กลุม่ ผู้ให้ บริการ
การศึกษา

กลุม่
ผู้รับบริการ
การศึกษา

กลุม่ ผู้ได้ รับ
ผลกระทบ
จากการจัดการศึกษา

ผู้ปกครอง

ผู้แทนชุมชน

-

-

-

-

-

-

1

3

1

6

7

-

1

1
2

3

-

3

1

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

3

1

1
5

1
-

-

-

1
2

-

-

1

-

-

-

-

ผู้เรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้ น

ครูผ้ สู อน

จบปริญญาโท สาขาหลักสูตร
และการสอน
จบปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี
และการสื่อสาร
จบปริญญาโท สาขาภาษาไทย
จบปริญญาโท สาขาวิปัสสนา
รวม
การศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จบประกาศนียบัตรบัณฑิต
การบริหารการศึกษา

ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา

จบปริญญาตรี สาขาปร้ ชญา
และเทววิทยา
จบปริญญาตรี สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
รวม
การศึกษาระดับปริญญาโท
จบการศึกษาปริญญาโท สาขา
การบริหารการศึกษา

ผู้บริหารการศึกษา

ข้ อมูลทัว่ ไป

396
ตาราง 12 (ต่อ)
กลุม่ ผู้ให้ บริการ
การศึกษา

กลุม่
ผู้รับบริการ
การศึกษา

กลุม่ ผู้ได้ รับ
ผลกระทบ
จากการจัดการศึกษา

ครูผ้ สู อน

ผู้ปกครอง

ผู้แทนชุมชน

-

-

1

1
1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1
1

3
3

1
-

-

-

-

-

-

ผู้เรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้ น

ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา

จบประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู
รวม
การศึกษาระดับปริญญาเอก
จบปริญญาเอก สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
จบปริญญาเอก สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
รวม
ประสบการณ์ ด้านการ
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา 1–4 ปี
บริหารการศึกษา 5–9 ปี
บริหารการศึกษา 10-15 ปี
บริหารการศึกษา 16-20 ปี
บริหารการศึกษา 21 ปี ขึ ้นไป
รวม

ผู้บริหารการศึกษา

ข้ อมูลทัว่ ไป

397
ตาราง 12 (ต่อ)
กลุม่ ผู้ให้ บริการ
การศึกษา

กลุม่
ผู้รับบริการ
การศึกษา

กลุม่ ผู้ได้ รับ
ผลกระทบ
จากการจัดการศึกษา

ผู้ปกครอง

ผู้แทนชุมชน

1
1

-

1
2
2
5

-

-

-

1
-

3
3

1
1

1
2
2
5

3
1
3
7

-

1
1

2
2

3
-

1
-

5
-

7
-

-

2
2
2

1
4

ผู้เรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้ น

ครูผ้ สู อน

ทาการสอน 10-15 ปี
ทาการสอน 16-20 ปี
ทาการสอน 21 ปี ขึ ้นไป
รวม
อาชีพ
รับราชการ
ค้ าขาย
เกษตรกรรมและเลี ้ยงปศุสตั ว์

ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา

ประสบการณ์ ด้านการ
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา 1–4 ปี
บริหารสถานศึกษา 5–9 ปี
บริหารสถานศึกษา 10-15 ปี
บริหารสถานศึกษา 16-20 ปี
บริหารสถานศึกษา 21 ปี ขึ ้นไป
รวม
ประสบการณ์ ด้านการสอน
ทาการสอน 5–9 ปี

ผู้บริหารการศึกษา

ข้ อมูลทัว่ ไป

398
ตาราง 12 (ต่อ)
กลุม่ ผู้ให้ บริการ
การศึกษา

กลุม่
ผู้รับบริการ
การศึกษา

กลุม่ ผู้ได้ รับ
ผลกระทบ
จากการจัด
การศึกษา

ครูผ้ สู อน

ผู้ปกครอง

ผู้แทนชุมชน

3

1

5

7

-

6

2
7

2
1
3

1
-

1
1
3
5

1
1
1
1
1
2
7

2
2
1
1
1
2
-

1
1
1
1
1
1
6

1
2
1
1
1
1
7

ผู้เรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้ น

ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา

นักบวช
รวม
ท้ องถิ่นที่อยู่อาศัย
อาเภอเสมา
อาเภอตาลตะโหนด
อาเภอร่มกระชาย
อาเภอจัน่ หมาก
อาเภอเหมันต์
อาเภอเทพ
จังหวัดใกล้ เคียง
รวม

ผู้บริหารการศึกษา

ข้ อมูลทัว่ ไป

399
ตาราง 13 แสดงข้ อมูลพื ้นฐานคณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น

ศึกษานิเทศก์

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้แทนครูผ้ สู อน

ผู้ปกครอง

ผู้แทนชุมชน

คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น
(Needs Assessment Committee: NAC)

1
1

1
1
2

2
2

2
2

3
3

1
1

1
1
2

1
1
2

2
2

1
2
3

1
1

2
2

2
2

6
6

2
1
3

-

1
1

1
-

-

-

ข้ อมูลทัว่ ไป

เพศ
เพศหญิง
เพศชาย
รวม
ช่ วงอายุ
อายุ 35-40 ปี
อายุ 41-45 ปี
อายุ 46-50 ปี
อายุ 51-55 ปี
อายุ 56 ปี ขึ ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้ าง
รวม
การศึกษาระดับปริญญาตรี
จบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
จบปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา

400
ตาราง 13 (ต่อ)

ศึกษานิเทศก์

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้แทนครูผ้ สู อน

ผู้ปกครอง

ผู้แทนชุมชน

คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น
(Needs Assessment Committee: NAC)

1
1

2

1
2

1
1
2

1
1
1
3

1
1

2
2

1
1

1
1
2

1
1
1
3

-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

1
1

ข้ อมูลทัว่ ไป

จบปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จบปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา
จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
จบปริญญาตรี สาขาปร้ ชญาและเทววิทยา
จบปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
รวม
การศึกษาระดับปริญญาโท
จบปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จบปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
จบปริญญาโท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
จบปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
จบปริญญาโท สาขาวิปัสสนา
รวม
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จบประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา
รวม
การศึกษาระดับปริญญาเอก
จบปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
รวม

401
ตาราง 13 (ต่อ)

ศึกษานิเทศก์

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้แทนครูผ้ สู อน

ผู้ปกครอง

ผู้แทนชุมชน

คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น
(Needs Assessment Committee: NAC)

1
1

-

-

-

-

-

1
1
2

-

1
1

1
1

1
1

2
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

ข้ อมูลทัว่ ไป

ประสบการณ์ ด้านการบริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา 10-15 ปี
รวม
ประสบการณ์ ด้านการบริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา 5–9 ปี
บริหารสถานศึกษา 10-15 ปี
บริหารสถานศึกษา 16-20 ปี
บริหารสถานศึกษา 21 ปี ขึ ้นไป
รวม
ประสบการณ์ ด้านการสอน
ทาการสอน 5–9 ปี
ทาการสอน 10-15 ปี
ทาการสอน 16-20 ปี
ทาการสอน 21 ปี ขึ ้นไป
รวม

402
ตาราง 13 (ต่อ)

ศึกษานิเทศก์

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้แทนครูผ้ สู อน

ผู้ปกครอง

ผู้แทนชุมชน

คณะกรรมการประเมินความต้ องการจาเป็ น
(Needs Assessment Committee: NAC)

1
1

2
2

2
2

2
2

1
2
3

1
1

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
1
3

ข้ อมูลทัว่ ไป

อาชีพ
รับราชการ
เกษตรกรรมและเลี ้ยงปศุสตั ว์
นักบวช
ข้ าราชการบานาญ (ครู)
รวม
ท้ องถิ่นที่อยู่อาศัย
อาเภอเสมา
อาเภอตาลตะโหนด
อาเภอร่มกระชาย
อาเภอจัน่ หมาก
อาเภอเหมันต์
อาเภอเทพ
จังหวัดใกล้ เคียง
รวม

ประวัติผู้เขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
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