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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคใ์นการพัฒนาคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทาง

ชาติพันธุ์ส  าหรบันักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 การสรา้งคู่มือการจัดการ
เรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ โดยสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลหลกั 3 กลุ่ม จ านวน 23 คน คือ 
นักวิชาการดา้นประวตัิศาสตร  ์นักการศึกษาดา้นสังคมศึกษาและครูสังคมศึกษา วิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ 
พบว่าคู่มือประกอบดว้ย ตอนที่ 1 ปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรียน ตอนที่ 2 การจดัการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ์ และตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลด
อคติทางชาติพนัธุ ์ระยะที่ 2 การตรวจสอบคณุภาพคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์
โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการลดอคติทางชาติพนัธุ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวตัิศาสตร ์และ
ผู้เช่ียวชาญด้านสังคมศึกษา พบว่าคู่มือมีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากับ 1.00 แปลผลได้ว่าคู่มือมี
คณุภาพและน าไปใชจ้ดัการเรียนรูไ้ด ้และระยะที่ 3 การส ารวจความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการ
จดัการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้วามถ่ี รอ้ยละ คา่เฉลี่ยเลขคณิตและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติทดสอบทีส าหรบักลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียวและกลุ่มตวัอย่าง
สองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าครูสังคมศึกษามีความคิดเห็นต่อคู่มือในระดับ
เหมาะสมมากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และครูสังคมศึกษาที่มีประสบการณ์
แตกตา่งกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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The aim of this research is to develop a handbook on history learning management in 

order to minimize ethnic prejudices among senior high school students. The study was divided into 
three phases; phase 1 was the creation of a handbook on history learning management to minimize 
ethnic prejudice. The study used qualitative data analysis to analyze the in-depth interviews with 
three groups of key informants. There were twenty-three participants in this research, including 
academics, historians and social studies educators, who were analyzed using qualitative data 
analysis. The handbook consisted of three parts: (1) the history of learning management problems in 
schools; (2) the history of learning management to minimize ethnic prejudice; and (3) the history of 
learning activities used to minimize ethnic prejudice. Phase 2 consisted of the quality of the history of 
learning management to minimize ethnic prejudice was examined by 7 experts in history and social 
studies, in terms of minimizing ethnic prejudice. It was found that the handbook had a consistency 
index (IOC) value equal to 1.00. It can be interpreted that the handbook is of good quality and can 
be used to manage learning. Phase 3 was a survey of the opinions of social studies teachers on 
history learning management in order to minimize ethnic prejudice. The data were analyzed using 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypotheses testing was performed with a 
t-test for one sample and a t-test for independent samples. The hypothesis testing found that social 
studies teachers had opinions regarding the handbook at a very appropriate level, higher than the 
standard .05 level of significance. However, social studies teachers with different experiences had 
different opinions at a .05 level of significance. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้  าเร็จลุล่วงดว้ยประการทั้งปวงเกิดจากความกรุณาอย่างยิ่งของ
อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ อาจารย ์ดร.พรใจ ลี่ทองอิน และ อาจารย ์ดร.วรวฒุิ สภุาพ ที่คอย
อบรมสั่งสอน ใหค้  าปรกึษาแนะน า แกไ้ขปรบัปรุง ช่วยเหลือ ดแูลเอาใส่ใจอย่างเต็มก าลงัดว้ยความ
เมตตากรุณาต่อศิษย ์ซึง่หมายรวมถึงการเปิดโอกาสและสนบัสนนุใหท้ าปรญิญานิพนธใ์นหวัขอ้ที่ตรง
กบัความตอ้งการภายใตอ้ปุสรรคนานปัการ ขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร หงส์พนัส แห่งคณะครุศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ประธานกรรมการสอบปรญิญานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย ์ดร.สนุีย ์เห
มะประสิทธ์ิ แห่งคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ที่
กรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ่งใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อการท าวิจยัใหมี้ความสมบูรณ์
ยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.องอาจ นยัพฒัน ์และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
พิศมยั รตันโรจนส์กลุ แห่งคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
โดม ไกรปกรณ์ แห่งคณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย ์ดร.ชยัรตัน ์โตศิลา 
แห่งคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร และครูสายสนุีย ์หนแูสง ครูช านาญการพิเศษ (ค.ศ.3) 
แห่งโรงเรยีนธญัรตัน ์จงัหวดัปทมุธานี ที่ไดใ้หค้วามอนเุคราะหใ์นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือการ
วิจยัและใหค้ าแนะน าอนัมีคณุค่ายิ่งในการพฒันาเครื่องมือ 

ขอกราบขอบพระคณุ ศาสตราจารย ์ดร.อรรถจกัร ์สตัยานุรกัษ์ และ ศาสตราจารยเ์กียรติ
คณุสายชล สตัยานรุกัษ ์แห่งคณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.
อานนัท ์กาญจนพนัธุ์ แห่งคณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วชัระ 
สิน ธุป ระมา  และ  ผู้ช่ วยศาสตราจารย์พิ พัฒ น์  กระแจะจันท ร์ แห่ งคณ ะศิ ลปศาสตร ์
มห าวิ ท ย าลั ย ธ รรม ศ าสต ร์  อ าจ า รย์  ด ร .ลลิ ต า  ห าญ วงศ์  แห่ งคณ ะสั งค ม ศ าส ต ร ์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ อาจารย์สุพลธัช  เตชะบู รณ ะ  แห่ งสาขาวิชาศิ ลปศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช อาจารยว์ริศรา ตัง้คา้วานิช แห่งคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราช
ภฏัพิบลูสงคราม อาจารยศ์ิรพิจน ์เหลา่มานะเจรญิ นกัวิชาการอิสระ  ผูใ้หข้อ้มลูหลกักลุม่นกัวิชาการ
ดา้นประวตัิศาสตรท์ี่ไดใ้หค้วามอนเุคราะหใ์นการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความรูท้างดา้นประวตัิศาสตร ์

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.นาตยา ปิลนัธนานนท ์แห่งคณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ศศิพัชร 
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จ าปา แห่งคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติศกัดิ ์ลกัษณา แห่ง
คณะศึกษาศาสตร  ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล แห่ง
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูช้่วยศาสตราจารยอ์รรถพล อนนัตวรสกุล แห่งคณะครุ
ศาสตร  ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ แห่งสถาบันสังคมศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ ศึกษานิเทศกณ์ัฏฐเมธร ์ดลุคนิต แห่งส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มนักการศึกษาด้านสังคมศึกษาที่ได้ให้ความ
อนเุคราะหใ์นการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความรูท้างดา้นการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

ขอกราบขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นววรรณ  วุฒฑะกุล  แห่งโรงเรียนสาธิต
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม อาจารย ์ดร.ชลภมูิ บรรหาร แห่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั ครูทิชานนท ์ชมุแวงวาปี แห่งโรงเรียนเพ็ญพิทยา จงัหวดัอดุรธานี ครูอรรถพล 
ประภาสโนบล แห่งโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ปทมุธานี ครูทวิช ลกัษณส์ง่า แห่งโรงเรียน
ราชินีบรูณะ จงัหวดันครปฐม และครูชตุิเดช ส าเรจ็ แห่งโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ผูใ้หข้อ้มลูหลกั
กลุ่มครูสังคมศึกษาที่ไดใ้หค้วามอนุเคราะหใ์นการสัมภาษณ์เก่ียวกับความรูท้างดา้นการจัดการ
เรียนรูป้ระวตัิศาสตรแ์ละแบง่ปันประสบการณก์ารจดัการเรียนรูใ้นระดบัมธัยมศกึษา 

ขอกราบขอบพระคณุ ศาสตราจารยก์ิตติคณุ ดร.สรุิชยั หวนัแกว้ แห่งศนูยศ์ึกษาสนัติภาพ
และความขัดแยง้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รองศาสตราจารย  ์ดร.วาสนา วงศส์ุรวฒัน์ แห่งคณะ
อกัษรศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั รองศาสตราจารย ์ดร.ภิญญพนัธุ ์พจนะลาวณัย ์แห่งคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง อาจารย ์ดร.ชาติชาย มกุสง แห่งคณะ
สงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ อาจารย ์ดร.สรภสั น า้สมบรูณ ์แห่งคณะศึกษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร.อรรฏชณม ์สจัจะพฒันกลุ แห่งคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏพิบูลสงคราม  และอาจารย์อลงกรณ์  อัศวโสวรรณ  แห่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ที่ได้อ่านคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์อย่างพินิจ
พิเคราะหแ์ละใหค้ าแนะน าอนัมีคณุค่ายิ่งในการปรบัปรุงคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์  ใหมี้
ความสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย ์ดร.เกศินี ครุณาสวสัดิ ์และ อาจารย ์ดร.รุจน ์ฦาชา อาจารย์
ที่ปรกึษาวิชาการและอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาวิทยาการทาง
การศึกษาและการจัดการเรียนรู  ้(สงัคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร  ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในระดับปริญญาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ
คณาจารยใ์นระดบัปรญิญามหาบณัฑิตท่ีมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้
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อนัมีคณุค่าสงูยิ่งในการท าปรญิญานิพนธใ์หส้  าเรจ็ลลุว่ง และเป็นประดจุแสงสว่างน าทางผูว้ิจยัใหใ้ช้
ชีวิตในสงัคมที่ดาษดื่นไปดว้ยอวิชชาและความเห็นแก่ตวั 

ขอขอบพระคณุคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน
ธัญรตัน์ จังหวัดปทุมธานี ที่คอยใหก้ าลังใจ ความช่วยเหลือและถามไถ่ความคืบหนา้ของการท า
ปรญิญานิพนธอ์ยู่เสมอ ขอขอบพระคณุมิตรสหายหลายๆ ท่านที่ใหก้ าลงัใจ ค าปรกึษาแนะน าในดา้น
ต่างๆ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งไม่อาจกล่าวได้หมดในกิตติกรรมประกาศนี ้ และขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น
สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู ้(สงัคมศกึษา) รหสั 59 กาญจนา อทุิศ (พี่กิก๊) 
วิภ ูฝาเรือนดี (พี่โอม) และนนัทิยา ชุ่มช่ืนดี (นอ้งวิว) ที่เรียนรว่มกนัและเป็นก าลงัใจที่ดีใหก้นัและกนั
เสอมา 

สุดทา้ยขอขอบคุณตัวเองที่ทุ่มเทตัง้ใจท าปริญญานิพนธ์ฉบับนีจ้นส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
และขอกราบขอบพระคณุบิดา มารดาและครอบครวัที่สนบัสนุนใหก้ารศึกษาที่ดีมีคณุภาพแก่ผูว้ิจยั
เสมอมาจวบจนปัจจบุนั 

  
  

พนัธน์พุงษ ์ วงวาน 
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บทที ่1 
บทน า 

ความส าคัญของปัญหา  
ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 เป็นศตวรรษแห่งความรุนแรงและการท าลายลา้งอย่างไม่เคยปรากฏ

มาก่อนในประวตัิศาสตรม์นุษยชาติ (สญัชัย สุวงับุตร, 2555, น. 1) ผลกระทบจากสงครามโลก 
ครัง้ที่  2 ได้สรา้งความตระหนักต่อการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของมนุษยชาติ ฝ่าย
สมัพันธมิตรจึงเห็นถึงความจ าเป็นในการจดัตัง้องคก์ารระหว่างประเทศขึน้ เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเสริมสรา้งสันติภาพและความมั่นคงขึน้ในโลก น าไปสู่สถาปนาอุดมการณ์สิทธิมนุษยชน 
(human right) ระหว่างประเทศที่ เป็นทางการและการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ (United 
Nations: UN) ใน ค.ศ.1945 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อธ ารงไวซ้ึ่งสนัติภาพและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ (ขจรศกัดิ ์สิทธิ, 2555, น. 11; สวุิมล รุง่เจรญิ, 2540, น. 251-253) 

ดว้ยวตัถปุระสงคข์ององคก์ารสหประชาชาติขา้งตน้ จึงน าไปสูค่วามรว่มมือในการจดัท า
ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ.1948 แมว้่าปฏิญญาสากลฯ ไม่ไดมี้
สถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ถือเป็นมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนที่นานาประเทศ
ยอมรบั (อดุมศกัดิ์ สินธิพงษ,์ 2550, น. 57) ซึ่งประเทศไทยมีพนัธกรณีในการปฏิบตัิตามในฐานะ
รฐัสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติ ดงัขอ้ความที่กลา่ววา่ 

“ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทัง้ปวงตามที่ก าหนดไวใ้นปฏิญญานี ้โดยปราศจาก

การแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชือ้ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง

หรอืทางอื่น พืน้เพทางชาติหรอืสงัคม ทรพัยส์ิน การเกิดหรอืสถานะอื่น” 
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2551, น. 21) 

แมอ้ดุมการณส์ิทธิมนษุยชนจะเป็นที่รบัรูอ้ย่างกวา้งขวางผ่านกฎบตัรสหประชาชาติ และ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยองค์การสหประชาชาติได้อาศัย
บทบญัญัติดงักลา่วเป็นเครื่องมือในการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหร้ฐัสมาชิกตระหนกัถึงความส าคญั
และเห็นถึงความจ าเป็นในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (อดุมศกัดิ ์สินธิพงษ,์ 2550, น. 
59) แต่ปรากฏการณภ์ายหลงัสงครามโลก ครัง้ที่ 2 ไดน้  าไปสูค่วามตงึเครียดระหวา่งสองขัว้อ  านาจ
ใหม่และทวีความรุนแรงกลายเป็น “สงครามเย็น” (Cold War) (สุวิมล รุ่งเจริญ, 2540, น. 277-
278) และสงครามตัวแทนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งสะท้อนถึงความล้มเหลวขององค์การ
สหประชาชาติในการเผยแพรอ่ดุมการณส์ิทธิมนษุยชนและการธ ารงไวซ้ึง่สนัติภาพของโลก 
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อย่างไรก็ตาม อุดมการณ์สิทธิมนุษยชนก็ไดส้รา้งโอกาสและผลกัดันใหมี้การเรียกรอ้ง
สิทธิและความเท่าเทียมทางสังคมในฐานะ “มนุษย์” โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1960-1970 
(สวุิมล รุง่เจรญิ, 2540, น. 310) ทัง้กรณีกลุม่คนผิวสีที่ต่อสูเ้รียกรอ้งความเสมอภาคทางสงัคมและ
กฎหมายเท่ากบัคนผิวขาว (สมร นิติทณัฑป์ระภาศ, 2553, น. 82) กรณีการเรยีกรอ้งของกลุม่วยัรุน่
อเมริกันเพื่อต่อตา้นการท าสงครามเวียดนาม หรือกรณีกลุ่มสตรีที่เรียกรอ้งสิทธิสตรีเพื่อใหเ้กิด
ความเท่าเทียมกนัระหว่างหญิงและชาย (วารุณี ภูรสิินสิทธ์ิ, 2545, น. 30; สวุิมล รุง่เจริญ, 2540, 
น. 315) ประกอบกับปรากฏการณใ์นทศวรรษ 1980 ไดเ้กิดการการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 
(วิเชียร อินทะสี, 2557, น. 29) น าไปสู่การเฟ่ืองฟูของระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ซึ่งมี
ความสอดคลอ้งกบัอดุมการณส์ิทธิมนษุยชน สง่ผลใหอ้ดุมการณส์ิทธิมนษุยชนและประชาธิปไตย
กลายเป็นอุดมการณ์ ระดับโลก (global ideology) ที่ เติบโตและแผ่ขยายไปทั่ วโลกผ่าน
กระบวนการโลกาภิวตัน ์

กระบวนการโลกาภิวตัน ์(globalization) ที่เกิดขึน้ในช่วงทศวรรษ 1960 (สเตเกอร ์แมน
เฟร็ด, 2553, น. 23) เป็นปรากฏการณ์ที่ไดร้บัการยอมรบัจากนักวิชาการส่วนใหญ่ เพราะเป็น
กระบวนการที่โลกสามารถเช่ือมโยงถึงกันผ่านการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วฉบับไวประดุจโลกไร้
พรมแดน ส่งผลใหม้ิติเวลา (time) และพืน้ที่ (spaces) ไม่ใช่อปุสรรคในการขวางกัน้อีกต่อไป ท า
ให้เกิดแนวคิดเรื่อง “หมู่บา้นโลก” (global village) (Amin, 2000, p. 2) รวมทั้งการคมนาคมที่
รวดเร็วน าไปสู่ความคล่องตวัของการเคลื่อนยา้ยถิ่นฐานของประชากรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
(อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2553, น. 205) ซึ่งก่อใหเ้กิด “วัฒนธรรมขา้มพรมแดน” (transnational 
culture) สง่ผลใหผู้ค้นในสงัคมมีความแตกต่างหลากหลาย พรมแดนทางวฒันธรรมเชิงพืน้ที่ค่อยๆ 
สลายตวั วฒันธรรมที่มีอ  านาจเหนือกวา่แพรก่ระจายผ่านสินคา้และสื่อนานาชนิดอย่างรวดเรว็ (นง
เยาว ์เนาวรตัน,์ 2551, น. 114; อานนัท ์กาญจนพนัธุ,์ 2555ข, น. 82) 

นอกจากนี ้สถานการณ์ในปลายคริสต์ศตวรรษที่  20 อุดมการณ์สิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตยส่งผลใหค้นกลุ่มต่างๆ ในสงัคมแสดงออกซึ่งอตัลกัษณ ์( identity) ของตนเองที่เคย
ถกูกดทบัและถูกผลกัใหอ้อกห่างไปยงัชายขอบในสงัคมมาอย่างยาวนาน อตัลกัษณข์องคนกลุ่ม
ต่างๆ จึงมีความหลากหลายซบัซอ้น ในบางบริบทก็มีการยึดถือสองอตัลกัษณไ์ปพรอ้มกนั แต่ ใน
กรณีคนบางชาติพันธุแ์มว้่ายังสืบทอดวฒันธรรมเดิมไว ้แต่ก็พยายามเก็บกดซ่อนเรน้อตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธุเ์ดิมเอาไวใ้นบริบทที่ตอ้งสมัพนัธก์บัคนอื่นและสมัพนัธก์บัทางราชการ โดยแสดงอตั
ลกัษณ์ทางชาติพันธุ์เดิมเม่ืออยู่ในกลุ่มคนชาติพันธุ์เดียวกันเท่านั้น ขณะที่คนบางชาติพันธุ์ก็มี
ความพยายามในการรกัษาอตัลกัษณท์างชาติพนัธุเ์ดิมของตนเอาไว ้(สายชล สตัยานรุกัษ์, 2558
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ก, น. 1089) อตัลกัษณจ์ึงเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลและปรบัเปลี่ยนไปมา (ป่ินแกว้ เหลืองอรา่มศรี, 2546, 
น. 7) สง่ผลใหเ้กิดการผสานอตัลกัษณท์างวฒันธรรมอย่างซบัซอ้น 

ดว้ยเหตุนี ้โลกาภิวตันจ์ึงเป็นกระบวนการส าคญัที่น  าไปสู่การสลายความแตกต่างทาง
ชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม ดา้นหนึ่งโลกาภิวัตนช์่วยปลุกเรา้และแพร่กระจายอุดมการณ์
สากลที่ช่วยใหม้นษุยย์ดึเหนี่ยวรวมกนัมากขึน้ (ธีรยทุธ บญุมี, 2541, น. 99) สง่ผลใหส้งัคมโลกใน
ศตวรรษที่  21 เป็นสังคมที่ มีความเป็นพหุวัฒนธรรมสูง ให้ความส าคัญกับอุดมการณ์สิทธิ
มนุษยชนและประชาธิปไตย น าไปสู่การตั้งค าถามและพยายามหาค าอธิบายเพื่อต่อรองทาง
อ านาจกับสภาพความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึน้ในสังคม (วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2553, น. 235) การ
เรียกรอ้งสิทธิทางสงัคมและสิทธิที่จะมีอตัลกัษณข์องตนเอง (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ, 2553, น. 206) 
เพื่อเป็นการสรา้งพืน้ที่ทางสงัคม (social space) ใหส้ามารถแสดงความมีตวัตนไดอ้ย่างเท่าเทียม 
รวมทั้งกระแสพหุวัฒนธรรม (multicultural) เรียกรอ้งให้รฐัจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมและ
การศึกษาขา้มวฒันธรรม ที่ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรูก้ารอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นอย่างอดทนอดกลัน้ และ
ความเคารพความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม (นงเยาว ์เนาวรตัน,์ 2551, น. 117) 

แม้ว่าอุดมการณ์ระดับโลกที่แพร่กระจายผ่านกระบวนการโลกาภิวัตน์จะส่งผลให้
อดุมการณส์ิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเป็นที่รบัรูข้องสงัคมไทยอย่างยาวนานหลายทศวรรษ 
ดังปรากฏค าว่าประชาธิปไตยในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 (ส  านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2504, น. 3) ที่รฐัมีความมุ่งหมายใหพ้ลเมืองทุกคนไดร้บัการศึกษาตามเอกัตภาพ 
เพื่อใหเ้ป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม มีวฒันธรรม มีระเบียบวินยั รูจ้กัรบัผิดชอบ มีสขุภาพพลานามยั
ที่สมบูรณ์และมีความเป็นประชาธิปไตย กระทั่งในปัจจุบนัประเทศไทยด าเนินการตามแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, น. 95) ดงัปรากฏใน
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ โดยรฐัมีความมุ่ง
หมายเพื่อเสริมสรา้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
และส่งเสริมความเป็นพลเมือง (civic education) ในสงัคมไทย รวมทัง้การยอมรบัและเห็นคณุค่า
ของการอยู่รว่มกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม แต่การจดัการศึกษาสมยัใหม่โดยรฐัยงัไม่สามารถสรา้ง
นกัเรียนใหเ้คารพความแตกต่างหลากหลายในสงัคมพหุวฒันธรรมไดอ้ย่างแทจ้ริง สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2559, น. 13) ที่เสนอว่าการจดัการศกึษาโดย
รฐั ทัง้ในส่วนของการจดัท าแผนการศึกษา การพฒันาหลกัสตูร และการแบ่งการศึกษาเป็นระดบั
ต่างๆ มีลกัษณะรวมอ านาจไวท้ี่สว่นกลาง สง่ผลใหร้ะบบการศกึษาไม่ใหค้วามส าคญักบัความเป็น
ชมุชนและสงัคมพหวุฒันธรรมที่มีศาสนา ภาษา ชาติพนัธุแ์ละวฒันธรรมที่หลากหลาย 
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กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีเป้าหมายเพื่อพฒันานกัเรียน
ใหส้ามารถอยู่ร่วมกนัในสงัคมที่มีความเช่ือมสมัพนัธก์นัและมีความแตกต่างหลากหลาย ช่วยให้
สามารถปรบัตนเองกับบริบทสภาพแวดลอ้ม เป็นพลเมืองดี มีความรบัผิดชอบ มีความรู ้ทักษะ 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรูใ้นสงัคมไดต้ลอด
ชีวิต (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551ข, น. 1-5) กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาฯ จงึมีพนัธกิจหลกัใน
การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ แต่อย่างไรก็ตาม การใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นหลกัสตูรอิงมาตรฐาน (standards based curriculum) ที่ก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู ้ตัวชีว้ัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์(ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2558, น. 1-2) มีโครงสรา้งยืดหยุ่นทัง้ดา้นสาระการเรียนรู ้เวลาและการจดัการเรียนรู ้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก, น. 4) แต่จากรายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะหเ์อกสารและ
งานวิจัยเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551 และผลการใช้หลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 พบว่าครูยงัขาดการวิเคราะหม์าตรฐานและตวัชีว้ดัตาม
หลกัสตูรเพื่อน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู ้การจดัการเรียนรูจ้ึงยดึแบบเรียนของส านกัพิมพเ์อกชน
เป็นส าคญั (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558, น. 15) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรูต้าม
หลกัสตูรอิงเนือ้หา (content based curriculum) แบบเดิม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของมาเรียม นิล
พนัธุ,์ ไชยยศ ไพวิทยศิรธิรรม, ศิรวิรรณ วณิชวฒันวรชยั, และ อบุลวรรณ สง่เสรมิ (2558, น. 31) ที่
กลา่ววา่ครูบางสว่นยงัมีการจดัการเรียนรูแ้บบเดิมโดยไม่อิงมาตรฐานและตวัชีว้ดั 

ปัจจบุนัการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 กระทรวงศึกษาธิการจะอนุญาตใหส้  านักพิมพเ์อกชนสามารถตีพิมพแ์บบเรียนวิชา
ประวตัิศาสตรจ์ าหน่ายเพื่อใชใ้นการจัดการเรียนรู ้และเปิดโอกาสใหค้รูสามารถเลือกแบบเรียน
จากส านักพิมพเ์อกชนไดอ้ย่างอิสระ แต่ก็มีการตั้งคณะกรรมการท าหนา้ที่ตรวจสอบและแกไ้ข
แบบเรยีน (ชาญวิทย ์เกษตรศิร,ิ 2557, ออนไลน)์ สะทอ้นวา่รฐัยงัคงรกัษาอ านาจในการตรวจสอบ
และอนุญาตการใช้แบบเรียนประวัติศาสตรใ์นโรงเรียนอย่างเข้มข้น ปัญหาของแบบเรียน
ประวัติศาสตรส์ะทอ้นไดจ้ากงานวิจัยเรื่องการรบัรูป้ระวัติศาสตรค์วามสัมพันธ์ไทย -ลาว: ผ่าน
แบบเรียนประวตัิศาสตรไ์ทยและลาว ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-6 (ค.ศ.1975-2009) ของวิลบุล สินธุ
มาลย ์(2554, น. 151-153) ผลการวิจยัสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ประวตัิศาสตรแ์ละการก าหนดเนือ้หาใน
แบบเรียนเนน้เรื่องสงครามระหว่างไทยกบัเจา้อนุวงศ ์เนน้เฉพาะประวตัิศาสตรเ์ชิงสงครามผ่าน
การใหภ้าพของ “ผูแ้พ”้ และ “ผูช้นะ” ที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเหนือกว่าของไทย ซึ่งส่งผลต่อการ
รบัรู ้ความรูส้กึและความสมัพนัธข์องประชาชนทัง้สองประเทศ 
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การจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรช์าตินิยมจึงเป็นสาเหตุส  าคัญประการหนึ่งในการ
สรา้งความอคติและความเกลียดชังต่อกลุ่มคนชาติพันธุ์อื่น โดยส่งเสริมทศันคติที่มุ่งเนน้การยึด
ตนเองเป็นศูนยก์ลาง (สุเนตร ชุตินธรานนท ์และคนอื่น ๆ, 2557, น. 23-24) กรณีของกลุ่มชาติ
พนัธุใ์นประเทศ ประวตัิศาสตรแ์ห่งชาติเป็นเรื่องราวของอาณาจกัรที่มีศนูยอ์  านาจอยู่ในภาคกลาง 
จงึขาดความสืบเนื่องเก่ียวกบัอดีตที่เกิดขึน้ในภมูิภาคอื่น รวมทัง้ยงัไม่มีพืน้ท่ีทางประวตัิศาสตรข์อง
กลุ่มชาติพนัธุบ์นที่สงูและชมุชนคนต่างชาติต่างภาษาที่อพยพเขา้มาตัง้ถิ่นฐานหรือถกูกวาดตอ้น
เขา้มา (นิธิ เอียวศรีวงษ์, 2549, น. 28) หรือในกรณีภาพพจนต์วัแบบของปัตตานีในประวตัิศาสตร์
แห่งชาติของไทยคือแขก ประเทศราชที่เต็มไปดว้ยความวุ่นวายภายในและเป็นกบฏเสมอ (ธงชยั 
วินิจจะกลู, 2560, น. 106-107) ชาติพนัธุน์อกประเทศ ประวตัิศาสตรแ์ห่งชาติพิจารณาถึงประเทศ
พม่าในมมุมองที่แสดงถึงอคติในฐานะปัจจามิตรที่กา้วรา้วและรุกรานไทยเสมอ (ธงชยั วินิจจะกลู, 
2556, น. 265; สุเนตร ชุตินธรานนท ์และคนอื่น ๆ, 2557, น. 83) หากพิจารณาถึงประเทศลาว 
ประวตัิศาสตรไ์ทยมีมมุมองต่อลาวในฐานะผูร้บัความเอือ้อารีและการอุปถมัภ์จากไทย แต่ก็เป็น
กบฏและไม่รูส้  านึกบุญคุณของไทย โดยเฉพาะเหตุการณ์กบฏเจา้อนุวงศ ์และหากพิจารณาถึง
ประเทศกมัพชูา ประวตัิศาสตรไ์ทยมีมมุมองตอ่กมัพชูาในฐานะเพื่อนบา้นที่ไม่น่าไวว้างใจและฉวย
โอกาสรุกรานไทยอยู่เสมอ ดังส านวนที่ว่า “ขอมแปรพักตร”์ (ธงชัย วินิจจะกูล, 2556, น. 265; 
2560, น. 135-137) 

ดว้ยเหตนุี ้ประวตัิศาสตรช์าตินิยมจึงสง่ผลใหค้นไทยรบัรูค้วามเป็นศตัรูกบัประเทศเพื่อน
บา้น ส่งผลใหเ้กิดอคติ ความขดัแยง้ ความเกลียดชงั และมีแนวโนม้น าไปสู่การใชค้วามรุนแรงใน
การแกปั้ญหาระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น รวมทัง้ยงัเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
รวมกลุ่มกนัเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) (สายชล สตัยานรุกัษ์, 2558ก, น. 3; สุ
เนตร ชตุินธรานนท ์และคนอื่น ๆ, 2557, น. 24) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัการศกึษาดา้นสงัคม
ศึกษาที่กล่าวว่า “ประวตัิศาสตรท์ี่เราเรียนกันอยู่ทุกวนันีเ้ป็นประวตัิศาสตรท์ี่เนน้การท่องจ าและ
สรา้งความเป็นชาตินิยมใหก้บันกัเรียน” (อรรถพล อนนัตวรสกลุ, 2560, ออนไลน)์ อนัน าไปสู่การ
กีดกนัทางสงัคมและสรา้งความเป็นอื่นใหก้บัคนกลุม่ต่างๆ อย่างตอ่เนื่องเสมอมา 

หากพิจารณาปัญหาเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน ดา้นการจดัการเรียนรูย้งัมีความเขา้ใจว่า
ประวตัิศาสตรเ์ป็นเรื่องราว (stories) ของช่ือคน สถานที่ ล  าดบัวนัเวลาและเหตกุารณ ์ครูจึงจดัการ
เรียนรูด้ว้ยวิธีการท่องจ า (rote learning) ที่มุ่งเนน้เนือ้หาผ่านการใชแ้บบเรียนประวตัิศาสตรเ์พียง
เลม่เดียว จนท าใหแ้บบเรียนกลายเป็น “ตวัวิชาเรียน” หรือ “ตวัก าหนดความรู”้ ที่มีความส าคญัใน



  6 

การก าหนดโลกทศันท์างประวตัิศาสตรข์องนกัเรียน สว่นวิธีการสรา้งองคค์วามรูท้างประวตัิศาสตร์
ผ่านการใชห้ลักฐานทางประวัติศาสตร ์การวิเคราะหว์ิพากษ์ การใชเ้หตุผล การใชแ้นวคิดและ
วิธีการทางประวตัิศาสตรย์งัคงมีนอ้ย ซึ่งอาจส่งผลใหน้กัเรียนไม่เกิดความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ขาด
ความเขา้ใจผูอ้ื่นและไม่สามารถพฒันาทกัษะการเรียนรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างแทจ้รงิ ในขณะท่ีการวดั
และประเมินผลการเรียนรูไ้ม่มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการของประวตัิศาสตรท์ี่มุ่งเนน้กระบวนการ
เรียนรูม้ากกว่าความจ า ส่งผลใหค้รูเนน้การวัดและประเมินผลโดยใชข้อ้สอบแบบปรนัย ซึ่งไม่
สามารถวดัพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกระบวนการของนกัเรียนได ้(เฉลิม มลิลา นิติเขตต์
ปรีชา, 2559, น. 280; พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู, 2556, น. 328-329) 

ดว้ยเหตนุี ้ประวตัิศาสตรช์าตินิยมจึงน าไปสูก่ารแบ่งแยกอตัลกัษณ ์“ความเป็นไทย” และ 
“ความเป็นอื่น” ซึ่งไม่สอดรับกับกระแสอุดมการณ์ระดับโลกที่ เน้นการเคารพความแตกต่าง
หลากหลายของผูค้น กรอบความเขา้ใจหรือแนววิเคราะหป์ระวตัิศาสตรช์าตินิยมที่เคยใชท้ าความ
เขา้ใจสงัคมไทยมาเนิ่นนานจวบจนปัจจบุนัไม่สามารถที่จะสืบทอดพลงัในการอธิบายไดอ้ย่างเดิม
ต่อไป ประวตัิศาสตรใ์นยคุสรา้งชาติไม่สามารถสรา้งความเขา้ใจแก่ผูค้นในมิติของโลกยคุปัจจบุนั
ได ้อนัเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศผ่านการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ ความไม่เขา้ใจความเปลี่ยนแปลงในสงัคมจึง
อาจน าไปสู่ความรุนแรงและปัญหาทางสงัคมที่หลากหลายมากขึน้ตามไปดว้ย ซึ่งอาจส่งผลให้
สังคมไทยตกอยู่ในสภาวะที่ มีการเคลื่อนย้ายทางสังคมสูง (social high mobility) โดยการ
เคลื่อนยา้ยทางสงัคมที่สงูมกัเกิดขึน้ในสงัคมที่รูไ้ม่เท่าทนัความเปลี่ยนแปลง จึงก่อใหเ้กิดความตึง
เครียดที่สูงมาก (high tension) พรอ้มกันนัน้ในสงัคมที่อยู่ในสภาวะเช่นนีย้่อมมีแนวโนม้ที่จะใช้
อารมณแ์ละความรุนแรงในการตดัสินใจสงูตามไปดว้ย (อรรถจกัร ์สตัยานรุกัษ,์ 2558, น. 4) 

จากสถานการณข์า้งตน้ สะทอ้นว่าการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรย์งัไม่สามารถพฒันา
นกัเรียนสู่ความเป็นพลเมืองในสงัคมพหุวฒันธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ดว้ยเหตนุี  ้การ
จัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรจ์ึงควรให้ความส าคัญกับการแสวงหาแนวทางการจัดการเรียนรูท้ี่
น  าไปสู่การสรา้งพลเมืองใหมี้คณุลกัษณะที่เคารพความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม โดย
มุ่งเนน้พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห ์การตดัสินใจ และการมีค่านิยมรว่มกนัของคนในประเทศ
เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาใหพ้ลเมืองมีความฉลาดในการประสานประโยชนร์ะหวา่งผูท้ี่มีความคิดและ
ความตอ้งการที่มีจุดหมายต่างกนั ใหมี้ความรูเ้ก่ียวกบัสังคมไทยที่ก าลงัเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึง้ 
เขา้ใจบริบทและแกปั้ญหาอย่างสนัติ ใหพ้ลเมืองมีความรู ้ทัศนคติและทักษะในการท างานเพื่อ
สงัคมสว่นรวม รูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของโลก แกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในสงัคมดว้ยความรูแ้ละความ
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เข้าใจ เช่ือมั่นและรูส้ึกเป็นเจ้าของประเทศ มีเจตจ านงทางการเมืองร่วมกัน และมีวิถีชีวิต
สอดคลอ้งกบัระบอบประชาธิปไตย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, น. 14) เพื่อเป็น
การเตรียมพลเมืองไทยใหมี้ความพรอ้มสอดคลอ้งกบัสงัคมพหุวฒันธรรมในศตวรรษที่ 21 ที่เนน้
การด ารงอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ และการก่อรูปของพหุสงัคม 
หรือวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มต่างๆ โดยอยู่ร่วมกันได้บนพื ้นฐานของการเป็น “พลเมืองทาง
วฒันธรรม” (cultural citizenship) ที่เท่าเทียมกนั (ยศ สนัตสมบตัิ, 2551, น. 155) 

การสรา้งความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งการเรียนรูเ้ป็นหวัใจส าคญัของการด ารงชีวิต โดยเฉพาะการเรียนรูท้ี่จะอยู่รว่มกนั
ในสงัคมโลกอย่างรูเ้ท่าทนั กรอบการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 จึงใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความ
เป็นพลเมือง ทั้งความพลเมืองไทย ความเป็นพลเมืองอาเซียนและความเป็นพลเมืองโลก 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, น. 22) โดยกรอบการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 มีวิชา
ประวตัิศาสตรเ์ป็นวิชาแกนส าคัญวิชาหนึ่ง มีทักษะทางสงัคมและสงัคมขา้มวฒันธรรม  (social 
and cross cultural skills) เป็นทกัษะที่ส  าคญัเช่นเดียวกนั (วิจารณ ์พานิช, 2556, น. 20) โรงเรยีน
ควรมีบทบาทในการจัดการเรียนรู ้ในลักษณะการเรียนรู ้เชิงรุก (active learning) ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรูท้ี่นักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างมีชีวิตชีวาและตื่นรู ้นกัเรียนลง
มือปฏิบตัิและใชก้ระบวนการคิด การจดักิจกรรมการเรียนรูบ้นพืน้ฐาน 2 ประการ คือ การเรียนรู ้
เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย ์และบุคคลมีแนวทางในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนั โดย
นักเรียนเปลี่ยนบทบาทจากผู้รบัความรู ้(receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสรา้งความรู ้(co-
creators) เป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นขณะปฏิบตัิกิจกรรม
ผ่านกระบวนการคิด โดยเฉพาะกระบวนการคิดขัน้สงู ไดแ้ก่ การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์และการ
ประเมินคา่ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2559, น. 23-24) 

การจดัการเรียนรูเ้พื่อใหน้กัเรียนมีความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตวัชีว้ดั 
สมรรถนะส าคญั และคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ตอ้งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 
การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่านกัเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถือ
ว่านักเรียนมีความส าคญัที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหน้ักเรียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ และมาตรา 6 การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุ (พระราชบญัญัติการศกึษา
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แห่งชาติ พ.ศ.2542, 2542, น. 3-7) ดว้ยเหตุนีก้ารจัดการเรียนรูจ้ึงตอ้งเนน้นักเรียนเป็นส าคัญ
(child centered approach) (สิริวรรณ ศรีพหล, 2554, น. 136) โดยจัดให้สอดคลอ้งกับความ
สนใจ ความสามารถและความถนัดของนักเรียน การใชเ้ทคนิควิธีการจัดการเรียนรูแ้ละแหล่ง
ความรูท้ี่หลากหลาย เนน้วดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพฒันาการทางสมอง เนน้ใหค้วามส าคญัทัง้ความรูแ้ละคณุธรรม (พิมพนัธ ์เดชะคุปต ์
และ พเยาว ์ยินดีสขุ, 2551, น. 25) เพื่อพฒันานกัเรียนใหส้ามารถปรบัตวัสอดคลอ้งกบัสงัคมพหุ
วฒันธรรมในศตวรรษท่ี 21 ที่มีความสลบัซบัซอ้นไดอ้ย่างเป็นปกติสขุ 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคใ์นการพฒันาคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์เพื่อลด

อคติทางชาติพนัธุส์  าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยมีวตัถปุระสงคย์่อย ดงันี ้
1. การสรา้งคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์เพื่อลดอคติทางชาติพันธุส์  าหรบั

นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 
2. การตรวจสอบคณุภาพคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์เพื่อลดอคติทางชาติ

พนัธุส์  าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 
3. การส ารวจความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่ มี ต่อคู่ มือการจัดการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตร ์เพื่อลดอคติทางชาติพนัธุส์  าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคใ์นการพฒันาคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์เพื่อลด

อคติทางชาติพนัธุส์  าหรบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึ่งเป็นสารสนเทศส าคญัส าหรบัครูสงัคม
ศกึษาในการน าไปใชป้ระโยชน ์ดงันี ้

ประโยชน์เชิงวิชาการ เป็นเอกสารแนวทางปฏิบัติส  าหรบัครูสังคมศึกษาที่ช่วย
เพิ่มพนูและเปิดพรมแดนความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ์
ส  าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในด้านปัญหาการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรใ์น
โรงเรียน การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์และกิจกรรมการเรยีนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์

ประโยชน์เชิงปฏิบัติการ เป็นเอกสารแนวทางปฏิบัติส  าหรบัครูสังคมศึกษาที่
สามารถน าไปใชจ้ัดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร์ส  าหรบันักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอคติทางชาติพนัธุข์องนกัเรียนที่มีต่อกลุ่มชาติพนัธุอ์ื่น และพฒันานกัเรียน
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ให้สามารถด าเนินชีวิตในฐานะพลเมืองทางวัฒนธรรมที่เคารพความแตกต่างหลากหลายใน
สงัคมไทย สงัคมภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และสงัคมโลก 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคใ์นการพฒันาคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์เพื่อลด

อคติทางชาติพนัธุส์  าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่มีขอบเขตการวิจยั ดงันี ้
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ขอบเขตดา้นเนือ้หาในการพฒันาคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์เพื่อลดอคติ
ทางชาติพนัธุส์  าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ไดแ้ก่ 

ตอนที่  1 ปัญหาการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรใ์นโรงเรียน ประกอบด้วย 
เปา้หมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรข์องรฐัที่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่
อคติทางชาติพนัธุ ์การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพนัธุ ์กระบวนการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์แหลง่เรยีนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ ์และผลของการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทาง
ชาติพนัธุ ์

ตอนที่  2 การจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ ์
ประกอบด้วย เป้าหมายการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ เนื ้อหา
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์หลกัการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่าร
ลดอคติทางชาติพนัธุ ์กระบวนการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์กิจกรรม
การเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ บทบาทครูในการจัดการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ บทบาทนักเรียนในการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่
น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์แหล่งเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์และการประเมินผลอคติทางชาติพนัธุ ์

ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ ์
ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูท้ี่  1 วัฒนธรรมร่วมรากอุษาคเนย์ กิจกรรมการเรียนรูท้ี่  2  
สงัคมไทยสงัคมพหชุาติพนัธุ ์และกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3 สนทนาประเด็นประวตัิศาสตรร์ว่มสมยั 

ขอบเขตด้านผู้ใหข้้อมูลหลัก 
ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการพฒันาคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์เพื่อ

ลดอคติทางชาติพนัธุส์  าหรบันกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดแ้ก่ นกัวิชาการดา้นประวตัิศาสตร ์
นกัการศกึษาดา้นสงัคมศกึษา และครูสงัคมศกึษา 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร ์หมายถึง การด าเนินการ

สรา้งและปรบัปรุงเอกสารแนวทางปฏิบตัิส  าหรบัครูสงัคมศึกษาในการน าไปใชจ้ัดการเรียนรูว้ิชา
ประวตัิศาสตรส์  าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

2. ประวัติศาสตร ์หมายถึง วิชาที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาประวัติศาสตรใ์นระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่จดัอยู่ในสาระที่ 4 มาตรฐาน ส 4.1 ส 4.2 และ ส 4.3 ของกลุม่สาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยจัดการเรียนรูแ้บบอิงมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 และก าหนดตวัชีว้ดัช่วงชัน้ใหโ้รงเรียนบรหิารจดัการวิชา
เรียนในแตล่ะระดบัชัน้ตามหลกัสตูรสถานศกึษา 

3. ชาติพันธุ ์หมายถึง กลุ่มคนที่มีวฒันธรรมบางประการรว่มกนั เช่น ปกาเกอะญอ 
อาข่า ไทใหญ่ มอญ มลายมูสุลิม พม่า ลาว และเขมร เป็นตน้ 

4. การลดอคติทางชาติพันธุ ์หมายถึง การเปลี่ยนเจตคติเชิงลบไปสู่การมีเจตคติ
เชิงบวกของนักเรียนที่มีต่อกลุ่มชาติพนัธุ์อื่น เพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดีและเคารพความแตกต่าง
หลากหลายทางชาติพนัธุ ์

5. คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ หมายถึง 
เอกสารแนวทางปฏิบัติส  าหรบัครูสังคมศึกษาในการน าไปใช้จัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตร์
ส  าหรบันักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเปลี่ยนเจตคติเชิงลบไปสู่การมี
เจตคติเชิงบวกของนักเรียนที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์อื่น เพื่อสรา้งความเขา้ใจอันดีและเคารพความ
แตกตา่งหลากหลายทางชาติพนัธุ ์

6. ประสบการณ์ หมายถึง ประสบการณใ์นการจดัการเรียนรูข้องครูสงัคมศึกษาที่
ก าหนดตามต าแหน่งและวิทยฐานะ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณ์
นอ้ย คือ ครูผูช้่วย และครู ค.ศ.1 และครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณม์าก คือ ครู ค.ศ.2 (ช านาญ
การ) ครู ค.ศ.3 (ช านาญการพิเศษ) ครู ค.ศ.4 (เช่ียวชาญ) และครู ค.ศ.5 (เช่ียวชาญพิเศษ) 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. ครูสงัคมศกึษามีความคิดเห็นต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทาง

ชาติพนัธุใ์นระดบัเหมาะสมมากและมีค่าเฉลี่ยสงูกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนด 
2. ครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณแ์ตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคู่มือการจดัการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุแ์ตกตา่งกนั 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตาม
หวัขอ้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศกึษาวิชาประวตัิศาสตร ์
การจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์
หลกัสตูรวิชาประวตัิศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ปัญหาการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์

ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาคูมื่อครู 
ความหมายของคูมื่อครู 
องคป์ระกอบของคูมื่อครู 
ขัน้ตอนการพฒันาคูมื่อครู 
ขอ้ควรค านงึในการพฒันาคูมื่อครู 

ตอนที่  3 แนวคิดเก่ียวกับแนวการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์กับแบบเรียนวิชา
ประวตัิศาสตร ์

พฒันาการและลกัษณะแนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตร ์
แนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรใ์นแบบเรียนวิชาประวตัิศาสตร ์

ตอนที่ 4 แนวคิดเก่ียวกบัอคติทางชาติพนัธุผ์่านการศกึษาวิชาประวตัิศาสตร ์
มโนทศันว์า่ดว้ยอคติ 
มโนทศันว์า่ดว้ยอคติทางชาติพนัธุ ์
การจดัการศกึษาวิชาประวตัิศาสตรก์บัการสรา้งอคติทางชาติพนัธุ ์
แนวทางการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์

ตอนที่ 5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
งานวิจยัที่เก่ียวกบัประวตัิศาสตรแ์ละอคติทางชาติพนัธุ ์
งานวิจยัที่เก่ียวกบัการลดอคติทางชาติพนัธุ ์

ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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ตอนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาประวัตศิาสตร ์
ประวัติศาสตรม์าจากค าว่า Historia ในภาษากรีก ซึ่งแปลว่าการไต่สวนหรือคน้ควา้    

(สิริวรรณ ศรีพหล, 2554, น. 2) ประวตัิศาสตรจ์ึงเป็นวิชาที่ศึกษาขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัเหตกุารณใ์น
อดีตของสังคมมนุษยใ์นมิติของเวลา โดยวัตถุประสงคข์องการศึกษาประวัติศาสตรใ์นโรงเรียน
เป็นไปเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองใหเ้ขา้ใจวิวฒันาการของมนษุยแ์ละสงัคม การเรียนรูอ้ดีตเพื่อ
ท าความเขา้ใจปัจจุบันและวางแผนอนาคต เป็นบทเรียนในการแกปั้ญหาต่างๆ โดยการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรต์ามธรรมชาติของวิชาเป็นการใชก้ระบวนการสืบสวนสอบสวนทางประวตัิศาสตร ์
การใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตรแ์ละการลงมือปฏิบตัิที่ปราศจากอคติและความล าเอียง ซึ่งแนวคิด
เก่ียวกบัการจดัการศกึษาวิชาประวตัิศาสตรมี์รายละเอียดดงันี ้

การจัดการเรียนรู้วิชาประวัตศิาสตร ์
การจัดการเรียนรูเ้พื่อใหน้ักเรียนมีความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู ้ 

ตวัชีว้ดั สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอันพึงประสงคต์ามที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ตอ้งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
มาตรา 22 การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัวา่นกัเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง
ได ้และถือวา่นกัเรยีนมีความส าคญัท่ีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหน้กัเรยีนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ (พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, น. 7) 
การจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรจ์ึงตอ้งเนน้ “นักเรียนเป็นส าคัญ” (สิริวรรณ ศรีพหล, 2554, 
น. 136) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู ้สื่อ แหล่งเรียนรู ้และวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเป็นส าคัญ (พิมพันธ์ เดชะคุปต ์
และ พเยาว ์ยินดีสขุ, 2551, น. 25) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. หลกัการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์
การจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรใ์นปัจจบุนัไดเ้ปลี่ยนแปลงจากอดีต โดย

ในอดีตถือว่าธรรมชาติของวิชาประวตัิศาสตรเ์ป็นการเรียนที่เนน้การจดจ าเหตกุารณ ์เพื่อเป็นการ
ท านายอนาคต แต่ในปัจจบุนัการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรไ์ดข้ยายขอบเขตไปอย่างกวา้งขวาง 
ประวตัิศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานส าหรบัการศกึษาเชิงวิเคราะหเ์หตกุารณใ์นปัจจบุนั โดยใชเ้หตกุารณใ์น
อดีตเป็นบทเรียนและเป็นเครื่องชีท้าง  ด้วยเหตุนี ้การจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรจ์ึงต้องเน้น
นกัเรียนเป็นส าคญัพรอ้มกบัการพฒันานกัเรียนใหมี้ความคิดเชิงวิพากษว์ิจารณข์อ้มลูหลกัฐานใน
อดีตหรือเหตกุารณท์ี่ก  าลงัจะเกิดขึน้อย่างมีเหตผุลและมีวิจารณญาณ (สิริวรรณ ศรีพหล, 2554, 
น. 136) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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1.1 การสรา้งความเขา้ใจพืน้ฐานเก่ียวกบัวิชาประวตัิศาสตร ์ครูควรสรา้ง
ความเข้าใจพื ้นฐานเก่ียวกับวิชาประวัติศาสตรว์่าเป็นวิชาที่อาศัยการศึกษาจากหลักฐานที่
หลงเหลืออยู่ เพื่อสรา้ง “ข้อเทจ็จริงทางประวัตศิาสตร”์ (historical fact) ไม่ใช่ความจรงิ (ไชยนัต ์
รชัชกูล, 2557, น. 33) ท าให้เรื่องราวทางประวัติศาสตรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก
หลกัฐานทางวิชาการและเทคโนโลยีที่คน้พบขึน้ใหม่ ในขณะเดียวกนัวิชาประวตัิศาสตรเ์ป็นวิชาที่
แสดงใหเ้ห็นว่าสงัคมมนษุยมี์การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวตั (dynamic) ตลอดเวลา ไม่มีอะไรที่
หยุดนิ่งตายตัว อดีต ปัจจุบันและอนาคตมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้ ดว้ยเหตุนี ้  การจัดการ
เรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรจ์ึงควรแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงเหตกุารณใ์นอดีตกบัปัจจบุนัใหเ้กิด
ความสมัพนัธก์นั เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตรม์ากขึน้ (สิรวิรรณ ศรี
พหล, 2554, น. 138) ซึ่งจะช่วยใหน้ักเรียนเกิดส านึกว่าสิ่งที่ตนไดศ้ึกษาในวิชาประวัติศาสตรมี์
คุณค่าที่จะน าไปประยุกตใ์ชใ้นการเขา้ใจเหตุการณ์ปัจจุบันและวางแผนอนาคตได ้(ประณาท 
เทียนศรี, 2556, น. 21) ทัง้นีอ้าจน าเสนอดว้ยการท าเสน้แสดงเวลา เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ
อย่างลกึซึง้เก่ียวกบัเวลา (Timmins, Vernon, และ Kinealy, 2005, p. 72) 

1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์ครูควรใชว้ิธีการจดัการ
เรียนรูท้ี่เนน้นักเรียนเป็นส าคญั วิธีนีน้ับว่าเป็นการจดัการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ เพราะนักเรียน
เป็นผูป้ฏิบัติ ไม่ใช่เป็นผูร้บัขอ้มูลหรือเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตรเ์ท่านั้น การจัดการ
เรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรค์วรใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตรเ์ป็นพื ้นฐาน วิธีการทางวิทยาศาสตรท์ี่ควร
น ามาประยกุตใ์ช ้เช่น วิธีการทางประวตัิศาสตร ์วิธีการแกปั้ญหา และวิธีการสืบสวนสอบสวน เป็น
ตน้ (สิริวรรณ ศรีพหล, 2554, น. 137-138) โดยอาจใชห้ลกัฐานชัน้ตน้ (primary sources) ทัง้ที่
เป็นหลกัฐานที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรและไม่เป็นลายลกัษณอ์กัษร (Timmins และคนอื่น ๆ, 2005, 
p. 72) ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดเชิง
วิพากษ์วิจารณเ์ก่ียวกับเหตุการณท์ี่เกิดขึน้ในอดีตหรือก าลงัจะเกิดขึน้อย่างมีเหตุผล คิดเป็น ท า
เป็น และแก้ปัญหาเป็น รูจ้ักแสวงหาความจริง สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันได ้
นอกจากนีย้งัมีวิธีการอื่นๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การฝึกหดัตดัสินใจ และการทศันศึกษา
หรือศึกษานอกสถานที่ การท าโครงงานประวัติศาสตร ์เป็นต้น แต่ทั้งนีก้ารจัดการเรียนรูว้ิชา
ประวัติศาสตรย์ังตอ้งค านึงถึงระดับช่วงวัย ภูมิหลัง ระดับสติปัญญา และความแตกต่างของ
นกัเรยีนเป็นส าคญั (เฉลิม มลิลา นิติเขตตป์รีชา, 2559, น. 150-151) 

1.3 การหลีกเลี่ยงอคติของครูในการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์ครู
ไม่ควรสอดแทรกทัศนคติหรืออคติของตนเองใหแ้ก่นักเรียน ซึ่งอาจเป็นอคติที่มีปัจจัยเก่ียวกับ    
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ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ท าใหค้รูเกิดความล าเอียงและใหค้วามรู้
ความเข้าใจแก่นักเรียนผิดไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น ครูต้องตระหนักว่าการจัดการเรียนรูว้ิชา
ประวัติศาสตรเ์ป็นเรื่องราวของ “ข้อเท็จจริง” ที่ปราศจากอคติ ครูต้องเป็นกลางโดยค านึงถึง
ประโยชนข์องนักเรียนและสงัคมเป็นส าคญั (สิริวรรณ ศรีพหล, 2554, น. 138-139) ทัง้นีค้รูอาจ
ออกแบบเนือ้หาใหน้กัเรยีนศกึษาประวตัิศาสตรเ์ชิงสงัคมและวฒันธรรมในภมูิภาคอื่นๆ เพื่อใหเ้กิด
มมุมองเชิงเปรียบเทียบอย่างเขา้ใจในวฒันธรรมที่แตกต่างหลากหลาย (Timmins และคนอื่น ๆ, 
2005, p. 72) 

2. ความมุ่งหมายของการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์
ประวัติศาสตรเ์ป็น “ความทรงจ าร่วม ” ของคนในสังคม ความทรงจ า

ดงักล่าวใหค้วามหมายเราในสถานะนามธรรมว่าไปสมัพันธก์ับอะไร ประวตัิศาสตรถ์ูกถ่ายทอด
ทางสญัลกัษณ ์เช่น ต ารา อนสุาวรีย ์พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ ประวตัิศาสตรจ์ึงเป็นเสมือนซีเมนตท์ี่ยึด
โยงหน่วยต่างๆ ของสงัคมที่แตกต่างกนัใหมี้ความสมัพนัธก์นั อนัน าไปสูก่ารประกอบสรา้ง (social 
construction) เป็นโครงสรา้งทางสงัคมขึน้มา (อรรถจกัร ์สตัยานรุกัษ,์ 2555, น. 50-51) ดว้ยเหตนุี ้
การศกึษาวิชาประวตัิศาสตรจ์ึงเป็นการศกึษาเพื่อเขา้ใจอดีตของสงัคมและพฤติกรรมของมนษุยใ์น
มิติของเวลา (นิธิ เอียวศรีวงษ ์และ อาคม พฒัิยะ, 2525, น. 24) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.1 เพื่อให้รูจ้ักตนเองและสังคม การท าความเข้าใจสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมที่มนุษยส์รา้งขึน้เพื่อประโยชน์แห่งการด ารงอยู่ของสังคม เช่น รฐับาล กองทัพ ศาสนา 
ประเพณี วรรณคดี เป็นตน้ วิธีหนึ่งที่จะท าใหเ้ขา้ใจสิ่งแวดลอ้มทางสงัคมไดก้็คือการรูท้ี่มาและการ
คลี่คลายของสิ่งนัน้ กล่าวอีกนยัหนึ่งคือ การรูก้  าเนิดและพฒันาการของสิ่งนัน้ วิธีเขา้ใจสิ่งใดโดย
การศกึษาก าเนิดและพฒันาการ เรียกว่า “การเขา้สู่ปัญหาดว้ยประวตัิศาสตร”์ วิชาประวตัิศาสตร์
จึงมีคุณค่าที่ช่วยใหรู้ว้ิธีที่จะเขา้ใจสิ่งแวดลอ้มทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ (นิธิ เอียวศรีวงษ ์
และ อาคม พฒัิยะ, 2525, น. 24-25) 

2.2 เพื่ อทบทวนอดีต  เข้า ใจ ปั จจุบั น และ รู ้เท่ าทันอนาคต  วิชา
ประวตัิศาสตรมี์จดุมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนนกัเรียนใหไ้ดร้บัความรูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกบัเหตกุารณใ์นอดีต 
เพื่อน ามาเป็นวิถีทางการด าเนินชีวิต เพราะสิ่งที่เกิดขึน้ของสงัคมมนุษยปั์จจุบนั ย่อมเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากสิ่งที่คนรุน่ก่อนไดส้รา้งสรรคไ์ว ้(นิธิ เอียวศรีวงษ ์และ อาคม พฒัิยะ, 2525, น. 25-26) 
ความคิด ความเช่ือ วิถีการด าเนินชีวิต ฯลฯ ย่อมเป็นผลของประวัติศาสตร ์การท าความเขา้ใจ
สงัคมปัจจุบนัตอ้งอาศัยการศึกษาสิ่งที่เกิดขึน้ในอดีต โดยเฉพาะการน าขอ้มูลของเหตุการณ์ใน
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อดีตมาวิเคราะหเ์หตกุารณปั์จจบุนัที่คลา้ยคลงึกนั เพื่อวางแผนรบัมือความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(ประณาท เทียนศรี, 2556, น. 21; สิรวิรรณ ศรพีหล, 2552, น. 75-76) 

2.3 เพื่ อให้นัก เรียนตระหนักถึ งความเปลี่ ยนแปลงตามมิติ เวลา 
ประวตัิศาสตรเ์ป็นวิชาที่มุ่งอธิบายใหเ้ห็นว่า อดีตต่างจากปัจจบุนัและอนาคต การรูเ้ท่าทนัอดีตมี
ความจ าเป็น (สิรวิรรณ ศรีพหล, 2552, น. 70; สืบแสง พรหมบญุ, 2555, น. 31-32) เพราะความรู้
เก่ียวกบัอดีตมีอิทธิพลต่อการประท าของมนุษยใ์นปัจจบุนั เช่น การที่คนไทยบริเวณชายแดนรูส้ึก
ตนเองมีชะตากรรมรว่มกบัคนในส่วนกลาง เพราะถกูขดัเกลาในเรื่องอดีตของชาติไทยเหมือนกบั
คนในสว่นกลาง มีวีรบรุุษคนเดียวกนั มีศตัรูรว่มกนั และรูส้กึว่าไดเ้คยผ่านประสบการณร์ว่มกนัมา
ตัง้แต่อดีต ผูท้ี่เรียนวิชาประวัติศาสตรต์อ้งคิดไตร่ตรองว่าท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นี ้มีเบือ้งหลัง
ความคิดอะไรซ่อนอยู่ ฉะนัน้ คนที่มีความรูท้างประวตัิศาสตรจ์ะสามารถเขา้ใจความคิดของคนอื่น
ในสงัคมไดอ้ย่างรูเ้ท่าทนั (นิธิ เอียวศรีวงษ ์และ อาคม พฒัิยะ, 2525, น. 25-26) 

2.4 เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคิด วิชาประวตัิศาสตรม์ุ่งสรา้งวิธีคิดที่
เป็นเหตุเป็นผลบนพืน้ฐานของขอ้เท็จจริงที่ปราศจากอคติ (นิธิ เอียวศรีวงษ์ และ อาคม พฒัิยะ, 
2525, น. 26) เพื่อพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห ์การตีความ การตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของหลกัฐาน การคิดอย่างเที่ยงธรรมและเป็นกลาง (ประณาท เทียนศรี, 2556, น. 
21-22; สิริวรรณ ศรีพหล, 2552, น. 76) ช่วยใหม้องเห็นปัญหาอย่างชัดเจน การแกปั้ญหาโดย
ไตร่ตรองขอ้เท็จจริง และการใชห้ลักฐานอย่างรอบคอบ ซึ่งน าไปสู่การสรา้ง “ความเป็นตัวของ
ตวัเอง” หมายถึง การไม่หลงเช่ืออะไรง่ายๆ มีจิตใจกวา้งขวางในการรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น มี
ความคิดอย่างเสรี และสามารถวิเคราะหค์น้หาความจริงดว้ยสติปัญญาของตนเองได ้(สายพิน 
แกว้งามประเสรฐิ, 2557, ออนไลน;์ สืบแสง พรหมบญุ, 2555, น. 31-32) 

2.5 เพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างกัน การเตรียมพลเมืองใหเ้ท่าทัน
อดีต เพื่อกา้วขา้มความเกลียดชงัที่เกิดจากอคติและส านกึความเป็นชาติ โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการ
อยู่รว่มกนัในภมูิภาคและประชาคมโลกอย่างเคารพและสนัติ (เฉลิมชยั พนัธเ์ลิศ, 2559, ออนไลน)์ 

3. วิธีการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์
การจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรใ์นโรงเรียน ครูตอ้งเลือกวิธีการจัดการ

เรียนรูท้ี่เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั มีความหลากหลายและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู ้(learning 
style) ของนักเรียน เป็นการเรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบตัิที่มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง (สิรวิรรณ ศรีพหล, 2554, น. 137) เพื่อพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ที่สมบูรณ ์รวมทัง้เพื่อใหเ้ป็นการเรียนรูท้ี่มีความหมายและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของนกัเรียน โดย
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ค านึงถึงความเหมาะสมของพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและความสามารถของ
นักเรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ้(1) เนือ้หาสาระและ
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของนกัเรยีนโดยค านงึถึงความแตกต่างระหวา่ง
บคุคล (พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, น. 8) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

3.1 การจัดการเรียนรู ้โดยใช้วิ ธีการทางประวัติศาสตร์ (historical 
method) เป็นการน าวิธีการศึกษาประวตัิศาสตรท์ี่นักประวตัิศาสตรใ์ชใ้นการแสวงหาขอ้เท็จจริง
ทางประวตัิศาสตรม์าประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นล าดบั เป็นวิธีการที่นกัเรียนลงมือ
ปฏิบตัิกิจกรรมดว้ยตนเอง เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งองคค์วามรูใ้หม่ทางประวตัิศาสตร ์มีขัน้ตอนโดยสงัเขป 
ดงันี ้(เฉลิม มลิลา นิติเขตตป์รีชา, 2559, น. 156-157; สิรวิรรณ ศรพีหล, 2554, น. 140-144) 

3.1.1 ขัน้ก าหนดปัญหา นักเรียนตอ้งฝึกการสงัเกตหรือตัง้ขอ้สงสยั
เก่ียวกบัเรื่องราวของเหตกุารณใ์นอดีต เพ่ือใหเ้กิดขอ้คิดหรอืประเด็นท่ีจะน าไปสูก่ารก าหนดปัญหา
เพื่อการศึกษาและคน้หาค าตอบ เม่ือก าหนดปัญหาไดแ้ลว้ ครูควรใหน้ักเรียนอาศยัพืน้ฐานจาก
แนวคิดและทฤษฎีมาตัง้สมมติฐาน 

3.1.2 ขั้นรวบรวมหลักฐาน ครูต้องให้ค าแนะน าเก่ียวกับวิธีการ
คน้ควา้และบอกแหล่งที่นักเรียนจะสามารถแสวงหาและรวบรวมหลักฐานได้ เม่ือได้รวบรวม
หลกัฐานตามที่ตอ้งการแลว้ นักเรียนตอ้งคดัเลือกหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่จะศึกษา โดยคดั
แยกหลกัฐานเป็นหลกัฐานชัน้ตน้และหลกัฐานชัน้รอง 

3.1.3 ขั้นประเมินคุณค่าหลักฐาน นักเรียนต้องน าหลักฐานมา
วิเคราะหแ์ละประเมินค่า ทัง้โดยวิธีวิพากษ์ภายนอกและวิพากษ์ภายใน ซึ่งการวิพากษ์ภายนอกมี
จดุมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบหลกัฐานวา่มีความถกูตอ้งหรือขอ้บกพรอ่งที่จะน ามาใชห้รือไม่ เช่น อาย ุ
ผูส้รา้งหลกัฐาน จดุประสงคข์องการสรา้งหลกัฐาน เป็นตน้ ส่วนการวิพากษ์ภายในมีจดุมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาความน่าเช่ือถือของหลักฐานว่ามีความน่าเช่ือถือมาอกน้อยเพียงใด เช่น พิจารณา
แยกแยะสิ่งที่เป็นขอ้เท็จจรงิและขอ้คิดเห็นออกจากกนั เป็นตน้ 

3.1.4 ขัน้ตีความและสงัเคราะหข์อ้มลู นกัเรียนตีความและสงัเคราะห์
ขอ้มลูที่ไดจ้ากหลกัฐาน โดยตอ้งเรยีบเรียงเนือ้หาใหม่ในลกัษณะการอธิบายประกอบความคิดเห็น 
และแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้เท็จจรงิและแนวคิดเขา้ดว้ยกนั 

3.1.5 ขัน้น าเสนอผลการศึกษา นกัเรียนสามารถน าเสนอเนือ้หาที่ได้
สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ไดห้ลายรูปแบบ เช่น การท าสารคดี การท ารายงาน การเขียนบทความ การ
จดันิทรรศการ การอภิปราย เว็บไซต ์เป็นตน้ 
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3.2 การจัดการเรียน รู ้โดยใช้วิ ธีการแก้ปัญ หา (problem solving     
method) เป็นวิธีการที่มุ่งใหน้กัเรียนคน้หาค าตอบหรือแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง โดยน าเสนอใน
รูปของค าถามหรือปัญหาที่สนใจ และใหน้ักเรียนหาทางแกไ้ขปัญหานัน้ วิธีการดงักล่าวมีขัน้ตอน
โดยสงัเขป คือ ขัน้การก าหนดปัญหาและการวิเคราะหปั์ญหา ขัน้การตัง้สมมติฐาน ขัน้เก็บและ
รวบรวมขอ้มลู และขัน้การแกปั้ญหา (สิรวิรรณ ศรพีหล, 2554, น. 145-151) 

3.3 การจดัการเรยีนรูโ้ดยวิธีการสืบสวนสอบสวน (inquiry method) เป็น
วิธีการท่ีเหมาะสมและเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการเรยีนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์(สิรวิรรณ ศรีพหล, 
2554, น. 152) โดยครูท าหนา้ที่กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดค าถาม เกิดความคิดและลงมือเสาะแสวงหา
ความรู ้เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง  จนท้ายที่สุดจะเกิดมโนทัศน ์
(concept) ในเรื่องที่ศึกษา (เฉลิม มลิลา นิติเขตตป์รีชา, 2559, น. 204-205; ทิศนา แขมมณี, 
2555, น. 141) วิธีการดงักล่าวมีขัน้ตอนโดยสงัเขป คือ ขัน้การสงัเกต ขัน้การก าหนดปัญหาและ
การตัง้สมมติฐาน ขัน้การรวบรวมขอ้มลูและการประเมินขอ้มลู ขัน้การพิสจูนข์อ้สมมติฐานและการ
สรุป และขัน้การน าไปใช ้(สิรวิรรณ ศรพีหล, 2554, น. 158-159) 

3.4 การจัดการเรียนรูโ้ดยวิธีการอภิปราย (discussion method) เป็น
วิธีการที่มุ่งใหน้ักเรียนไดร้บัประสบการณ์ท างานแบบกลุ่ม เนน้การแสดงบทบาทของสมาชิกใน
กลุ่มเก่ียวกับการเสนอความคิดเห็นต่อปัญหาหรือประเด็นที่น  ามาถกเถียง หากน ามาใชใ้นวิชา
ประวัติศาสตรจ์ะท าให้นักเรียนรูจ้ักอภิปรายเหตุการณ์ เรื่องราว (เฉลิม มลิลา นิติเขตตป์รีชา, 
2559, น. 187) หรือการกระท าของบุคคลในประวัติศาสตร ์กล้าแสดงความคิดเห็น วิพากษ ์
วิจารณด์ว้ยหลกัเหตแุละผล รวมทัง้ยงัไดท้ราบความรูส้กึและทศันคติของนกัเรียนที่มีต่อเหตกุารณ์
หรือบุคคลทางประวตัิศาสตร ์วิธีการดงักล่าวมีขัน้ตอนโดยสงัเขป คือ ขัน้เตรียมการอภิปราย ขัน้
ด าเนินการอภิปราย และขัน้สรุป (สิรวิรรณ ศรพีหล, 2554, น. 161-166) 

3.5 การจัดการเรียนรูโ้ดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติ ( role playing 
method) เป็นวิธีการที่ใหน้ักเรียนแสดงบทบาท โดยน าเหตุการณ์ ประเด็น หรือปัญญาขึน้มาให้
นกัเรียนศกึษา โดยวิธีการใหน้กัเรียนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณน์ัน้ๆ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจถึง
สภาพการณท์ี่เกิดขึน้ เขา้ใจถึงปัญหาในเหตกุารณน์ัน้ๆ ตลอดจนสามารถแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ ซึง่ใน
การแสดงบทบาทสมมตินัน้ (เฉลิม มลิลา นิติเขตตป์รีชา, 2559, น. 192; ทิศนา แขมมณี, 2555, 
น. 358-359) นักเรียนซึ่งเป็นผู้แสดงบทบาทจะแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความรูส้ึก 
อารมณ์และทศันคติของบบุคลที่ผูแ้สดงสวมบทบาทอยู่ วิธีการดังกล่าวมีขัน้ตอนโดยสงัเขป คือ 
ขัน้ก าหนดปัญหาที่จะน ามาแสดง ขั้นเลือกผูแ้สดง ขั้นจัดฉากและก าหนดบทบาท ขั้นเตรียมผู้
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สังเกตการณ์ ขั้นแสดง ขั้นอภิปรายและประเมินผล และขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป
หลกัการ (สิรวิรรณ ศรพีหล, 2554, น. 178-184) 

3.6 การจัดการเรียนรูโ้ดยวิธีการแสดงละคร (dramatization method) 
เป็นวิธีการท่ีครูใชใ้นการช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูต้ามวตัถปุระสงค ์โดยใหน้กัเรียนแสดงละคร
เป็นเรื่องราวตามเนือ้หาและบทละครที่ก าหนดไว ้ท าใหเ้รื่องราวนัน้มีชีวิตชีวาขึน้มา และสามารถ
ท าใหผู้แ้สดงและผูช้มเกิดความเขา้ใจและจดจ าเรื่องนัน้ไดน้านยิ่งขึน้ การแสดงละครเป็นกิจกรรม
ที่เหมาะสมในการน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรเ์ป็นอย่างยิ่ง เพราะนกัเรียนไดล้ง
มือปฏิบตัิดว้ยตนเอง ท าใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถสะทอ้นความรูส้กึของเหตกุารณไ์ด้
อีกดว้ย วิธีการดงักลา่วมีขัน้ตอนโดยสงัเขป คือ ขัน้เตรียมบทละคร ขั้นศกึษาบทละครและก าหนด
ตวัแสดง ขัน้ซอ้มการแสดง ขัน้แสดงละครและรบัชม ขัน้อภิปรายผลการแสดง และขัน้ประเมินผล
การเรยีนรู ้(ทิศนา แขมมณี, 2555, น. 354; ประณาท เทียนศร,ี 2556, น. 12) 

3.7 การจัดการเรียน รู ้โดยวิ ธีการสถานการณ์จ า ลอง (simulation 
method) เป็นวิธีการท่ีน าเอาสถานการณจ์ าลองจรงิมาจดัใหม่ แต่พยายามใหมี้ความใกลเ้คียงกบั
สภาพความเป็นจรงิมากที่สดุ แลว้ใหน้กัเรียนอยู่ในสถานการณน์ัน้ๆ เพื่อแกปั้ญหา ท าใหน้กัเรียน
ไดมี้โอกาสฝึกการแกปั้ญหา การควบคุมสถานการณ์ การตัดสินใจและการท างานเป็นทีม หาก
น ามาใชใ้นวิชาประวตัิศาสตรจ์ะท าใหน้กัเรียนคิดทบทวนว่าเหตกุารณใ์นอดีตสามารแกไ้ขปัญหา
อย่างไรเพื่อไม่ใหเ้กิดความผิดพลาด วิธีการดงักลา่วมีขัน้ตอนโดยสงัเขป คือ ขัน้การแนะน า ขัน้การ
เขา้รว่มกิจกรรม และขัน้สรุปกิจกรรม (สิรวิรรณ ศรพีหล, 2554, น. 188-193) 

3.8 การจัดการเรียนรูโ้ดยวิธีการศึกษานอกสถานที่  (field trip method) 
เป็นวิธีการที่มุ่งใหน้กัเรียนไดส้มัผสัสภาพที่แทจ้รงิของสิ่งที่ไดศ้กึษาไปแลว้หรือก าลงัศกึษาอยู่ โดย
มุ่งสง่เสรมิหรือขยายความในหลกัการและเนือ้หาสาระที่ไดเ้รียนในชัน้เรียน สง่ผลใหน้กัเรียนไดร้บั
ประสบการณต์รง (เฉลิม มลิลา นิติเขตตป์รีชา, 2559, น. 190; ทิศนา แขมมณี, 2555, น. 343) 
รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลภายนอกโรงเรียน วิธีการดังกล่าวมีขั้นตอน
โดยสงัเขป คือ ขัน้ก าหนดปัญหาหรือประเด็นที่จะไปศกึษานอกสถานที่ ขัน้วางแผนและเตรียมการ 
ขัน้การไปศกึษานอกสถานที่ และขัน้การประเมินผล (สิรวิรรณ ศรพีหล, 2554, น. 195-197) 

3.9 การจัดการเรียนรูโ้ดยวิธีการประวัติศาสตรบ์อกเล่า (oral history 
method) เป็นวิธีการที่สามารถน ามาใชใ้นการศึกษาประวตัิศาสตรท์อ้งถิ่นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าใหป้ระวตัิศาสตรท์อ้งถิ่นมีชีวิตชีวา น่าเช่ือถือ ไม่น่าเบื่อหน่าย บางครัง้การศกึษาประวตัิศาสตร์
ทอ้งถิ่นมีหลกัฐานไม่เพียงพอ หรือยงัไม่กระจ่าง ท าใหเ้นือ้หาประวตัิศาสตรท์อ้งถิ่นไม่สมบรูณ ์จึง
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ควรใชว้ิธีการประวตัิศาสตรบ์อกเลา่ เพื่อใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มลูเพิ่มจากการสมัภาษณบ์คุคลที่อยู่
ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ของทอ้งถิ่นในอดีต จะช่วยใหน้ักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรู ้   
(สิรวิรรณ ศรพีหล, 2554, น. 206-207) 

3.10 การจัดการเรียนรูโ้ดยวิธีการโสเครติส (socratic method) เป็น
วิธีการที่ใช้การตั้งค าถามตอบโต้ระหว่างครูและนักเรียนหลายๆ ค าถามให้เช่ือมโยงต่อกัน
กลายเป็นเนือ้หาวิชา เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่ใหน้ักเรียนใชเ้หตุผลโดยการสนทนา (dialogical 
enquiry) และมีการใชค้  าถามอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมือเพื่อเขา้ถึงความรูจ้นเกิดขอ้สรุปและมโน
ทัศนข์ึน้ (เฉลิม มลิลา นิติเขตตป์รีชา, 2559, น. 179-180; ธีรพงศ ์แก่นอินทร,์ 2554, น. 158) 
วิธีการดงักล่าวมีขัน้ตอนโดยสงัเขป คือ ขัน้สงสยั ขัน้สนทนา ขัน้หาค าจ ากดัความ ขัน้อปุนยั และ
ขัน้นิรนยั 

3.11 การจัดการเรียน รู ้โดยวิ ธีการแบบโครงการ (project based 
method) เป็นวิธีที่ใหน้ักเรียนไดร้ว่มมือกนัเลือกท าโครงการที่ตนสนใจ โดยร่วมกนัส ารวจ สงัเกต 
และก าหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการท าโครงการรว่มกนั ศกึษาหาขอ้มลูความรูท้ี่จ  าเป็น และ
ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไวจ้นคน้ขอ้คน้พบ แลว้จึงเขียนรายงานน าเสนอ (ทิศนา แขมมณี, 
2555, น. 138-139) วิธีการดังกล่าวสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาประวตัิศาสตรท์อ้งถิ่นได ้เช่น 
โครงการประวตัิบุคคลส าคญัในทอ้งถิ่น โครงการจัดท าคู่มือการท่องเที่ยวประวตัิศาสตรท์อ้งถิ่น 
เป็นต้น วิธีการดังกล่าวมีขั้นตอนโดยสังเขป คือ ขั้นเสนอแนะ ขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการ ขั้น
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และขัน้ประเมินผล (เฉลิม มลิลา นิติเขตตป์รีชา, 2559, น. 183-184) 

3.12 การจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีการซินดิเคท (syndicate method) เป็น
วิธีการที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เรียกว่า 
“subgroups” และให้ศึกษาจากบัตรก าหนดงานร่วมกัน ในงานชิน้หนึ่งๆ ประกอบด้วยกรณี
ตวัอย่างและปัญหา 2-4 ปัญหา ซึ่งในบตัรก าหนดงานจะมีขอ้ก าหนดใหศ้ึกษาคน้ควา้ความรูแ้ละ
วิเคราะหป์ระเด็นปัญหาจากกรณีตวัอย่างที่เป็นมลัติมีเดีย แลว้รว่มกนัอภิปรายเพื่อแกปั้ญหา โดย
ครูเตรียมเอกสารหรือหนังสือประกอบการคน้ควา้ให ้แลว้แต่ละกลุ่มเขียนรายงานเพื่ออภิป ราย
ปัญหารว่มกนัอีกครัง้ วิธีการดงักลา่วมีขัน้ตอนโดยสงัเขป คือ ขัน้เตรียมความพรอ้มกลุม่ ขัน้น าเขา้
สูบ่ทเรยีน ขัน้ด าเนินการจดัการเรียนรู ้และขัน้สรุป (สายณัห ์สิทธิโชค, น. 217-220) 

3.13 การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการบูรณาการ ( integrated method) 
เป็นวิธีการที่มุ่งใหน้ักเรียนเช่ือมโยง ความรู ้ความคิด ทกัษะ และประสบการณท์ี่มีความหมายมี
ความหลากหลาย ใหส้ัมพันธ์กันเป็นองคร์วม โดยน าเนือ้หาต่างๆ มาผสมผสานเขา้ดว้ยกันให้
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สมบรูณแ์ละสมดลุ เป็นการจดัการเรียนรูก้บัสภาพแวดลอ้มในปัจจบุนัที่เต็มไปดว้ยเทคโนโลยี เป็น
วิธีการที่หลีกเลี่ยงการไดข้อ้มลูที่แยกสว่น ซึ่งสง่ผลใหน้กัเรียนคิดอย่างกวา้งไกลและแกปั้ญหาเป็น 
โดยลกัษณะการจดัการเรียนรูแ้บบรูณาการมี 2 ลกัษณะ คือ การบรูณาการเชิงเนือ้หาวิชา เป็นการ
ผสมผสานเนือ้หาวิชาในลักษณะของการหลอมรวมแบบสหวิทยาการ ส่วนการบูรณาการเชิง
วิธีการ เป็นการผสมผสานวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบต่างๆ โดยใช้สื่อและวิธีการให้มากที่สุด 
(สายณัห ์สิทธิโชค, น. 222-226) 

3.14 การจัดการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคผังกราฟฟิก (graphic organizer) 
เป็นวิธีการน าเสนอขอ้มูลหรือขอ้ความรู ้ซึ่งประกอบไปดว้ยขอ้มูลที่เช่ือมโยงกันในรูปแบบต่างๆ 
ช่วยจัดระบบความคิดใหน้ักเรียนสามารถมองเห็นภาพรวมของเนือ้หาสาระที่เรียน เพื่อเป็นการ
สื่อสารใหเ้กิดความเขา้ใจไดง้่าย จดจ าไดอ้ย่างรวดเร็วและยาวนาน ผงักราฟฟิกมีหลายรูปแบบ 
เช่น ผังความคิด (mind map) ผังแมงมุม (spider map) ผังก้างปลา (fishbone map) แผนภูมิ
ตน้ไม ้(tree chart) แผนภูมิองคก์าร (organization chart) แผนภูมิตาราง (table chart) เป็นตน้ 
ซึ่งผังกราฟฟิกเหล่านีส้ามารถน ามาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรไ์ดเ้ป็นอย่างดี 
เช่น แผนภูมิองคก์ารแสดงสายบงัคบับญัชาการบริหารราชการสมยัอยุธยา แผนภูมิตารางแสดง
การจดัตัง้มณฑลเทศาภิบาลในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เป็นตน้ (ดวงกมล 
สินเพ็ง, 2553, น. 251; สิรวิรรณ ศรพีหล, 2554, น. 287-295) 

3.15 การจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคเสน้เวลา (timeline) เสน้เวลาเป็นผงั
กราฟฟิกชนิดหนึ่งที่สามารถน าไปใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรใ์นเนือ้หาที่
เก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณต์่างๆ ซึ่งมีทัง้บุคคล เวลา และเหตกุารณไ์ดเ้ป็นอย่างดี เนื่องจากเสน้เวลา
จะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเหตกุารณไ์ดอ้ย่างไม่สบัสน และสามารถปะติดปะต่อเหตกุารณต์่างๆ ได้
เป็นอย่างดี เส้นเวลามีหลายรูปแบบ เช่น เส้นเวลาแบบเส้นตรงตามแนวนอน เส้นเวลาแบบ
เสน้ตรงตามแนวตัง้ เสน้เวลาแบบตาราง เป็นตน้ (สิรวิรรณ ศรพีหล, 2554, น. 301) 

4. สื่อและแหลง่การเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์
สื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้เพื่อใหน้ักเรียนเขา้ถึง

ความรู ้ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสตูรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สื่อจึงเป็นสิ่งส  าคัญจ าเป็นในการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรเ์พื่อใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู ้
เนื ้อหาประวัติศาสตรอ์ย่างถ่องแท้ นอกจากสื่อที่ครูใช้ในชั้นเรียนแล้ว แหล่งการเรียนรูว้ิชา
ประวตัิศาสตรก์็นบัว่ามีความส าคญัเช่นกนั เนื่องจากวิชาประวตัิศาสตรเ์ป็นวิชาที่มีความสมัพนัธ์
เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมของมนุษยห์รือเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในอดีต ครูจึงควรน าแหล่งเรียนรูว้ิชา
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ประวัติศาสตรม์าช่วยส่งเสริมใหน้ักเรียนไดร้บัประสบการณ์ตรง สอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 (3) การจดักิจกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบตัิใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น รกัการอ่านและเกิดการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง ดว้ยเหตุนี ้
การจัดกิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตรจ์ึงต้องใช้ทั้งสื่อและแหล่งการเรียนรูค้วบคู่กันไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก, น. 22; พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, น. 8) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

4.1 สื่อการเรียนรู ้วิชาประวัติศาสตร์ การเลือกใช้สื่ อควรเลือกให้
เหมาะสมกับการจัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของ
นักเรียน  (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 , น. 8) รวมทั้งเหมาะสมกับระดับ
พฒันาการ และรูปแบบการเรียนรูท้ี่หลากหลายของนกัเรียน โดยการจดัหาสื่อการเรียนรู ้นกัเรียน
และครูสามารถจดัท าและพฒันาขึน้เอง หรือปรบัปรุงเลือกใชอ้ย่างมีคณุภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่
รอบตัว (ประณาท เทียนศรี, 2556, น. 81) เพื่อน ามาใชป้ระกอบในการจัดการเรียนรูท้ี่สามารถ
ส่งเสริมและสื่อสารใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู ้ซึ่งสื่อการเรียนรูส้ามารถสรุปเป็นประเภท ไดแ้ก่ สื่อ
โสตทศัน ์เช่น กราฟ แผนภมูิ แผนที่ ภาพ การต์นู แผ่นปา้ย เป็นตน้ (ชรนิทร ์มั่งคั่ง, 2551, น. 281-
282; สิริวรรณ ศรีพหล, 2554, น. 350-353) สื่อสิ่งพิมพ ์เช่น หนงัสืออ่านประกอบ แบบฝึกปฏิบตัิ 
หนงัสือพิมพ ์วารสาร นิตยสาร อนสุาร หนงัสืออา้งอิง รายงานการวิจยั โปสเตอร ์แผ่นพบั เป็นตน้ 
และสื่อเทคโนโลยี เช่น ซอฟแวรก์เูกิล เอิรธ์ (Google Earth) ภาพยนตร ์วีดิทศัน ์รายการโทรทศัน ์
คอมพิวเตอรช์่วยสอน (CAI) บทเรียนออนไลน ์(e-learning) อุปกรณ์รบัสญัญาณระบบก าหนด
ต าแหน่งบนพืน้โลก (GPS) โทรศพัทส์มารท์โฟน (smartphone) เป็นตน้ 

4.2 แหล่งการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตร ์การเลือกจัดประสบการณ์การ
เรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียนผ่านทางแหล่งการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์เพื่อช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจอย่าง
ถูกตอ้งว่า เหตุการณ์หรือเรื่องราวในอดีตนัน้เป็นสิ่งที่เกิดขึน้จริง เพราะยังมีประจักษ์พยานหรือ
หลกัฐานปรากฏอยู่ สง่ผลใหก้ารเรียนวิชาประวตัิศาสตรมี์ชีวิตชีวาและน่าสนใจส าหรบันกัเรียน ซึ่ง
อาจเป็นเครอืข่ายการเรยีนรูต้่างๆ ที่มีในทอ้งถิ่นก็ได ้เช่น พระบรมมหาราชวงั พระราชวงับางปะอิน 
อทุยานประวตัิศาสตรส์โุขทยั อนสุาวรียป์ระชาธิปไตย พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร หอสมดุ
แห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนราชด าเนิน ศาสนสถานในท้องถิ่น บุคคลส าคัญหรือผู้
อาวุโสในท้องถิ่น (ชรินทร ์มั่ งคั่ ง, 2551, น. 276-278; สิริวรรณ ศรีพหล, 2554, น. 373-385) 
อนสุาวรยีส์ามกษัตรยิ ์ชมุชนโบราณตลาดสามชกุ อโุมงคร์ถไฟขนุตาน ถ า้ผีแมน เป็นตน้ 
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5. การประเมินผลการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์
การประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรียนต้องอยู่บนหลักการพื ้นฐานสอง

ประการคือ การประเมินเพื่อพฒันานกัเรียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน ในการพฒันาคณุภาพการ
เรียนรูข้องนกัเรียนใหป้ระสบผลส าเรจ็นัน้ นกัเรียนจะตอ้งไดร้บัการพฒันาและประเมินตามตวัชีว้ดั 
เพื่อใหบ้รรลตุามมาตรฐานการเรยีนรู ้สะทอ้นสมรรถนะส าคญั และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
นักเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการประเมินผลการเรียนรู ้การประเมินผลการเรียนรูเ้ป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู ้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551ก, น. 23) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

5.1 หลักการและแนวทางการประเมินผลการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตร ์
การประเมินผลการเรียนรูเ้ป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการจัดการเรียนรู ้ครูตอ้งสังเกตและ
ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนรูท้ี่ เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน (ชรินทร ์มั่งคั่ง, 2551, น. 302) 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตร ์ครูจึงควรใช ้ “การประเมิน
ตามสภาพจริง” (authentic assessment) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้
นกัเรียนเป็นส าคญัและสอดคลอ้งกบัแนวการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 มาตรา 26 ใหส้ถานศึกษาจัดการประเมินนักเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
นกัเรียน ความประพฤติ สงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการจัดการเรียน รู ้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
(พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, น. 8) ดว้ยเหตุนี ้การประเมินผลการเรียนรูต้อ้ง
ครอบคลมุทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพทุธพิสยัหรือความรู ้ดา้นทกัษะพิสยัหรือกระบวนการ และดา้น
จิตพิสยัหรอืทศันคติ (สิรวิรรณ ศรพีหล, 2554, น. 399) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

5.1.1 การประเมินพทุธพิสยัหรือความรู ้(cognitive) เป็นการประเมิน
สมรรถภาพทางสมองในส่วนของสติปัญญาของนักเรียนเก่ียวกับเนือ้หาสาระและความรูใ้นวิชา
นัน้ๆ โดยสามารถประเมินไดท้ัง้ในส่วนของขอ้เท็จจริง มโนทัศน ์หลกัการส าคัญ โครงสรา้งและ
แบบจ าลอง (สิรวิรรณ ศรพีหล, 2554, น. 400) 

5.1.2 การประเมินทกัษะพิสยัหรือกระบวนการ (psychomotor) เป็น
การประเมินทกัษะการแสวงหาความรูอ้ย่างเป็นระบบและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (สิริวรรณ 
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ศรีพหล, 2554, น. 402) เช่น การประเมินความสามารถในการอ่านเส้นเวลา การประเมิน
ความสามารถในการประเมินและตีความหลกัฐาน การประเมินการก าหนดสมมติฐาน เป็นตน้ 

5.1.3 การประเมินจิตพิสัยหรือเจตคติ (affective) เป็นการประเมิน
สมรรถภาพทางสมองในส่วนที่เก่ียวกับอารมณ์และความรูส้ึกของนักเรียน (สิริวรรณ ศรีพหล, 
2554, น. 401) โดยสามารถประเมินเจตคติและทัศนคติที่ถูกตอ้งเก่ียวกับความสมัพันธร์ะหว่าง
ไทยกับเพื่อนบา้น ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่พบในวิชาประวัติศาสตรไ์ทยและประวัติศาสตรเ์อเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

5.2 วิธีการและเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตร ์
ตอ้งเป็นการประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจดัการเรียนรู ้ครูด าเนินการเป็นปกติและสม ่าเสมอ ใช้
เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย โดยครูเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนประเมิน
ตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ซึ่งการประเมินดังกล่าว โดยมีจุดเน้นเพื่อ
ประเมินผลเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง เป็นการประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งจาก
กระบวนการ (process) การปฏิบัติกิจกรรม (performance) และผลผลิต (product) (ชัยวัฒน ์
สุทธิรตัน์, 2553, น. 214; พิมพันธ์ เดชะคุปต ์และ พเยาว ์ยินดีสุข , 2551, น. 124-125) โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย ดงันี ้

5.2.1 แบบสอบถาม การตอบแบบสอบถามในลักษณะชุดของข้อ
ค าถามหรือขอ้ความที่สรา้งที่จดัเรียงล าดบัไวอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อใชร้วบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัความ
คิดเห็น ความเช่ือ ความรูส้ึก และความสนใจของตัวอย่างผู้ตอบ โดยมีทั้งแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด และแบบปลายปิด (องอาจ นยัพฒัน,์ 2548, น. 162) ใชส้  าหรบัการเก็บขอ้มลูจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวนมาก โดยค าตอบท่ีไดร้บัควรอยู่ในขอบเขตของเรื่องที่นกัเรียนศกึษา (พิมพนัธ ์เดชะ
คปุต ์และ พเยาว ์ยินดีสขุ, 2551, น. 124) 

5.2.2 แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลกัฐานโดยใชก้ารสนทนาหรือการเจรจาโตต้อบอย่างมีจดุมุ่งหมายระหว่างผูส้มัภาษณแ์ละผูถ้กู
สมัภาษณ ์ภายใตบ้รรยากาศของการมีปฏิสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกนั และลกัษณะการสนทนาเป็นไป
อย่างยืดหยุ่น โดยมีทั้งแบบมีโครงสรา้ง แบบกึ่งโครงสรา้ง และแบบไม่มีโครงสรา้ง (องอาจ 
นยัพฒัน,์ 2548, น. 173) 

5.2.3 บนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นวิธีการรวบรวมขอ้มลูความคิดเห็น
เก่ียวกับตัวนักเรียนทั้งในด้านความรู ้ความสามารถพิเศษ ความถนัด ความสนใจ และการ
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แสดงออกของพฤติกรรมลกัษณะต่างๆ ทัง้ที่พึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน (ชยัวฒัน ์
สทุธิรตัน,์ 2553, น. 222) 

5.2.4 แบบทดสอบวดัความสามารถที่เป็นจริง (authentic test) เป็น
วิธีการสรา้งขอ้สอบโดยใชค้  าถามที่เก่ียวกบัการน าความรูไ้ปใชใ้นสถานการณต์่างๆ หรือการสรา้ง
ความรูใ้หม่จากความเขา้ใจและประสบการณเ์ดิม (ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน,์ 2553, น. 222) 

5.2.5 แบบรายงานตนเอง การรายงานตนเองเป็นวิธีการประเมินโดย
การใหน้กัเรียนบรรยายความรูส้กึหรอืพดูแสดงความคิดเห็นออกมาโดยตรง เพื่อประเมินความรูส้กึ
นกึคิด ความเขา้ใจ และความตอ้งการของนกัเรยีน (ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน,์ 2553, น. 222) 

5.2.6 แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) เป็นการจดัเก็บตวัอย่างผลงานที่
มีการรวบรวมไวอ้ย่างเป็นระบบ และกระท าอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชัน้ของหลกัสตูรหรือวิชาเรียน 
(ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน,์ 2553, น. 224) เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของนกัเรียน
ในดา้นความรูแ้ละทกัษะต่างๆ ที่นักเรียนพัฒนาไดส้  าเร็จ รวมทัง้ความพยายาม ความกา้วหนา้ 
(ชรนิทร ์มั่งคั่ง, 2551, น. 303) ความถนดั ความสนใจ และแรงจงูใจทางการเรียนที่สามารถน ามา
ประกอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิของนกัเรยีนแต่ละคน รวมทัง้ช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจตนเอง สามารถ
คิดหาแนวทางที่จะพฒันาปรบัปรุงตนเองและเป็นผูน้  าตนเองได ้(พิมพนัธ ์เดชะคุปต ์และ พเยาว ์
ยินดีสขุ, 2551, น. 124) 

5.2.7 วิธีการและเครื่องมืออื่นๆ เช่น แบบทดสอบ แบบบนัทึกผลการ
เรียนรูห้รืออนุทิน การสงัเกต การทดลอง การปฏิบตัิ การประเมินตนเอง การประเมินเพื่อน การ
ตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินชิน้งานหรอืภาระงาน เป็นตน้ (พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์
และ พเยาว ์ยินดีสขุ, 2551, น. 124; สิรวิรรณ ศรพีหล, 2554, น. 405-415) 

ดังนัน้ การจัดการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรใ์หแ้ก่นักเรียนจึงจ าเป็นตอ้งสรา้งความ
เขา้ใจพืน้ฐานว่าวิชาประวัติศาสตรเ์ป็นการศึกษาขอ้เท็จจริงจากหลักฐานอย่างเป็นกลางและ
ปราศจากความล าเอียง ครูตอ้งจดัการเรียนรูต้อ้งเนน้นกัเรียนเป็นส าคญัและครูไม่สอดแทรกอคติ
ใหแ้ก่นกัเรียน ซึ่งการเรียนประวตัิศาสตรมี์จดุมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรียนรูจ้กัอดีต เขา้ใจปัจจบุนัและ
รูเ้ท่าทันอนาคต ดว้ยเหตุนี ้การจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรจ์ึงตอ้งใชว้ิธีการจัดการเรียนรูท้ี่
หลากหลายสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู ้ความถนดัและความสนใจของนกัเรียนเป็นส าคญั ใช้
สื่อและแหล่งเรียนรูเ้ป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู ้ รวมทั้งมุ่งเนน้การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจรงิโดยใชว้ิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
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หลักสูตรวิชาประวัตศิาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลกัสตูร (curriculum) เป็นเป็นมวลประสบการณท์ี่ก  าหนดไวใ้นรายวิชา กลุ่มวิชา 

เนือ้หาสาระและกิจกรรมการเรียนรู ้โดยหลักสูตรเป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายของการเรียนรูส้  าหรบันักเรียนในแต่ละช่วงวยั รวมทัง้เป็น
แนวทางส าหรบัครูในการด าเนินการจัดการเรียนรูใ้หน้ักเรียนบรรลุเป้าหมายทั้งในดา้นความรู ้
ทกัษะกระบวนการเรียนรู ้คณุธรรมจรยิธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์(วิชยั วงษ์ใหญ่, 2552, น. 
469) โดยหลกัสตูรก็เป็นสิ่งที่สรา้งขึน้จากกระบวนการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมที่เรียกว่า “วาทกรรม” 
(discourse) ภายใต้บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตรท์ี่ มี
ลกัษณะจ าเพาะ เป็นพืน้ที่การต่อสูแ้ละต่อรองทางอดุมการณ ์ความคิด ความเช่ือและวฒันธรรม 
หลกัสตูรจึงน าเสนอบางดา้นของความจริง ไม่ใช่องคร์วมหรือภาพรวมทุกดา้นของความจริง ซึ่ง
เป็นผลจากเรื่องเลา่ มมุมอง ประสบการณ ์การตีความ และความคิดเห็นของผูเ้ขียนหลกัสตูร ดว้ย
เหตุนี ้หลกัสูตรจึงเป็น “ตัวบท” (text) ที่มีอ  านาจชอบธรรม ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นวาทกรรมหลกัของ
สังคมที่ตัดสินความรูท้ี่ชอบธรรม การก าหนดเนื ้อหาและแบบเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้
หลกัสตูรจึงไม่ไดมี้ความเป็นกลาง แต่กลบัแฝงไวด้ว้ยอ านาจและความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจที่ไม่ เท่า
เทียมกัน ในขณะเดียวกันหลักสูตรก็ เป็นพื ้นที่ การต่อรองทางวัฒนธรรม (curriculum as 
competing sites) ของคนกลุ่มต่างๆ เพื่อใหเ้รื่องเล่าของตนเองไดร้บัการยอมรบั (ออมสิน จตุพร 
และ อมรรตัน ์วฒันาธร, 2557, น. 162-167)  

ปัจจุบนัประเทศไทยใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็น
หลักสูตรอิงมาตรฐาน (standard based curriculum) ที่ก  าหนดมาตรฐานการเรียนรูใ้นแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
สมรรถนะส าคญั และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เป็นจดุหมายส าคญัในการพฒันานกัเรียน (วิชยั 
วงษ์ใหญ่, 2552, น. 469) โดยหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ไดก้ าหนดให้
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดว้ย 5 สาระ ไดแ้ก่ สาระที่ 1 
ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม สาระที่ 2 หนา้ที่พลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสงัคม สาระ
ที่ 3 เศรษฐศาสตร ์สาระที่ 4 ประวตัิศาสตร ์และสาระที่ 5 ภมูิศาสตร ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษาฯ มีความมุ่งหมายช่วยใหน้ักเรียนมีความรู ้ความ
เขา้ใจว่ามนษุยด์  ารงชีวิตอย่างไร ทัง้ในฐานะปัจเจกบคุคล และการอยู่รว่มกนัในสงัคม การปรบัตวั
ตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดั นอกจากนีย้งัช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจถึง
การพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจใน
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ตนเองและผูอ้ื่น มีความอดทน อดกลัน้ ยอมรบัในความแตกต่างและมีคณุธรรม สามารถน าความรู้
ไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสงัคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551ข, น. 1-2) สะทอ้นว่ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ มีเนือ้หาที่บูรณาการหลากหลาย
ศาสตรส์าขาวิชา สอดคลองกบัแนวคิดของโชตรศัมิ ์จนัทรส์คุนธ ์(2551, น. 20) ที่มองวา่วิชาสงัคม
ศึกษาเป็นวิชาที่บูรณาการเนือ้หาแบบสหวิทยาการระหว่างศาสตรอ์ย่างกวา้งขวาง ทัง้ ในมิติของ
ความหลากหลายเชิงเนือ้หา เวลา พืน้ที่และวฒันธรรมที่หลากหลาย 

หลกัสูตรวิชาประวตัิศาสตรเ์ป็นสาระหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษาฯ ที่
ก  าหนดให้แยกเป็นรายวิชาพื ้นฐานและไม่ต้องบูรณาการกับสาระอื่นๆ ขณะเดียวกันก็ได้
ก าหนดเวลาเรียนสาระประวตัิศาสตรไ์วอ้ย่างชดัเจน (ภิญญพนัธุ ์พจนะลาวณัย,์ 2561, น. 80; สิริ
วรรณ ศรีพหล, 2554, น. 90) นบัตัง้แต่ พ.ศ.2544 เหตผุลของการแยกวิชานีเ้ป็นไปเพื่อเสรมิสรา้ง
ความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดีของชาติผ่านกระบวนการเรียนรูส้าระประวตัิศาสตร ์ซึ่งเป็น
ผลมาจากกระแสชาตินิยมภายใตค้วามเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเมือง และภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่าจากวิกฤตการณ์ตม้ย ากุง้ในทศวรรษ 2540 โดยวงการต่างๆ มีความตื่นตัวที่จะ
กลบัไปสรา้งค าอธิบายบนฐานเศรษฐกิจที่พงัทลาย โดยเฉพาะการกลบัไปหาค าอธิบายถึงตวัตน 
“ความเป็นไทย” (ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, 2561, น. 85-86) วิชาประวัติศาสตรจ์ึงถูกใชเ้ป็น
เครื่องมือส าคัญของรฐัในการสรา้งชุดค าอธิบายว่าด้วยความเป็นไทยอีกครัง้หนึ่ง ด้วยเหตุนี ้
หลกัสตูรวิชาประวตัิศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาจงึเป็น “เครื่องมือในการถ่ายทอดอดุมการณร์ฐั”  

สาระประวตัิศาสตร ์ไดก้ าหนดการเรียนรูเ้ก่ียวกบัเวลาและยุคสมยัทางประวตัิศาสตร ์
วิธีการทางประวัติศาสตร ์พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณต์่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณส์ าคญัในอดีต บุคคลส าคญัที่มี
อิทธิพลตอ่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย 
แหล่งอารยธรรมที่ส  าคัญของโลก โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551 ได้
ก าหนดมาตรฐานการเรียน รู ้และตัวชี ้วัดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นช่วงชั้น 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551ข, น. 2) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวตัิศาสตรส์ามารถใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตรม์าวิเคราะหเ์หตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
โดยมาตรฐานนี ้จะเน้นความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรท์ี่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ  และการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางประวตัิศาสตรโ์ดยใชว้ิธีการทาง
ประวัติศาสตรอ์ย่างเป็นระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ข, น. 72-77) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
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มาตรฐานนีจ้ะเนน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูเ้ก่ียวกบัเวลา ยคุสมยัและวิธีการทางประวตัิศาสตร ์ซึ่ง
เป็นหวัใจส าคญัของการศกึษาและสรา้งองคค์วามรูท้างประวตัิศาสตร ์

2. มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันใน
ดา้นความสมัพนัธแ์ละการเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณอ์ย่างต่อเนื่อง ตระหนกัถึงความส าคญัและ
สามารถวิเคราะหผ์ลกระทบที่เกิดขึน้ โดยมาตรฐานนีจ้ะเนน้อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ และ
การติดต่อระหว่างโลกตะวนัออกกับโลกตะวนัตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก รวมทัง้เหตกุารณส์ าคญัต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง 
การเขา้สู่โลกสมยัปัจจุบนั การขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยงัทวีปอเมริกา แอฟริกาและ
เอเชีย และสถานการณข์องโลกในคริสตศ์ตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ข, น. 78-82) 
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมาตรฐานนี ้จะเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้เก่ียวกั บพัฒนาการของ
ประวตัิศาสตรส์ากลหรอืตะวนัตก ตัง้แต่อารยธรรมโลกสมยัโบราณจนถึงสมยัปัจจบุนั 

3. มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภมูิปัญญาไทย มี
ความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย โดยมาตรฐานนี ้จะเน้นประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตรไ์ทย ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริยต์่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สรา้งสรรคภ์ูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ผลงานของ
บคุคลส าคญัทัง้ชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสรา้งสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวตัิศาสตรไ์ทย 
และวางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ข, น. 83-89) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมาตรฐานนีจ้ะเนน้ใหน้ักเรียนเกิด
การเรียนรูเ้ก่ียวกบัพฒันาการของประวตัิศาสตรช์าติไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั ซึ่งหากพิจารณา
แลว้จะพบว่าหลักสูตรประวัติศาสตรใ์นส่วนนีไ้ม่ปรากฏตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง
เก่ียวกบัประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์อื่นที่ไรอ้  านาจในสงัคมไทย เช่น กลุ่มชาติ
พนัธุบ์นพืน้ที่สงู กลุม่มลายมูสุลิมในภาคใต ้เป็นตน้ 

ดังนั้น หลักสูตรวิชาประวัติศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 เป็นหลกัสตูรอิงมาตรฐานที่ก าหนดมาตรฐาน ตวัชีว้ดั
และสาระการเรียนรูแ้กนกลาง ซึง่สามารถประมวลออกเป็น 3 ดา้นส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นเวลา ยคุสมยั
และวิธีการทางประวตัิศาสตร ์ดา้นพัฒนาการของประวตัิศาสตรส์ากล และดา้นพัฒนาการของ
ประวัติศาสตรไ์ทย ซึ่งในส่วนของประวัติศาสตรไ์ทยไม่ปรากฏตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรู ้
แกนกลางที่เก่ียวกบัประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมของกลุม่ชาติพนัธุอ์ื่นในสงัคมไทย 
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ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัตศิาสตร ์
พฒันาการของการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นประเทศไทยระยะเริ่มแรกไดมี้การ

จัดการเรียนรู ้โดยจัดเป็นวิชาพงศาวดารให้นักเรียนทุกคนเรียนเก่ียวกับประวัติศาสตรช์าติ 
ประวตัิศาสตรป์ระเทศใกลเ้คียงและประวัติศาสตรโ์ลก ต่อมาวิชาประวัติศาสตรก์็ไดบ้รรจุไวใ้น
หลกัสตูรทกุฉบบัจนกระทั่งถึงปัจจบุนั (สิรวิรรณ ศรีพหล, 2554, น. 46) โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อเพื่อ
พฒันานักเรียนใหมี้ทศันคติที่รฐัพึงประสงค ์(วิทย ์วิศทเวทย,์ 2544, น. 97) การจัดการศึกษาจึง
เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอ านาจในมิติที่ รัฐมีอ านาจเหนือกว่า เพื่อช่วงชิงการนิยาม
ความหมายและการสรา้งพืน้ที่ในการหลอ่หลอมและกลอ่มเกลาอดุมการณร์ฐั ซึง่การจดัการศกึษา
วิชาประวัติศาสตรโ์ดยรัฐมักเลือกสรรและขับเน้นอุดมการณ์บางประการที่รัฐพึงปรารถนา 
โดยเฉพาะอุดมการณ์หรือแนวการวิเคราะหป์ระวัติศาสตรช์าตินิยมที่น  าไปสู่ปัญหาการจัดการ
เรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ดา้นจุดมุ่งหมายของวิชาประวตัิศาสตรไ์ทย คายส ์(ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 2550, 
น. 281 อ้างอิงจาก Keyes, 1991) เสนอว่าการศึกษาสมัยใหม่ของรัฐเป็นกลไกอันทรง
ประสิทธิภาพมากที่สดุอย่างหนึง่ที่รฐับาลใชใ้นการพร ่าสอนส านกึในความเป็นชาติใหก้บัประชาชน 
รฐัจึงสอดแทรกความมุ่งหมายของรฐัผ่านเนือ้หาและโครงเรื่องประวตัิศาสตรช์าติไทย ดงัสามารถ
สงัเคราะหเ์ป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 

1.1 เป็นประวตัิศาสตรไ์ทยที่เนน้ยึดตนเองเป็นศนูยก์ลาง เนน้ความสมัพนัธ์
กบัชาติเพื่อนบา้นในเชิงของการท าสงครามกนั ท าใหค้นไทยมีทศันคติเชิงลบหรอืดถูกูเพื่อนบา้นใน
ฐานะศตัรูของชาติไทยหรือเคยเป็นเมืองขึน้ของไทยมาก่อน รวมทัง้ปัจจบุนัประวตัิศาสตรช์ดุเดียว
ถกูใชเ้พื่อกดทบัคนในประเทศดว้ยกนัเอง เช่น กรณีสามจงัหวดัชายแดนใต ้เป็นตน้ 

“ประวตัิศาสตรช์าตินิยมส่งผลใหมี้ทัศนคติแง่ลบต่อเพื่อนบา้น ปัจจุบัน

ประวตัิศาสตรช์ดุเดียวถกูใชเ้พื่อกดทบัคนในประเทศดว้ยกนัเอง…” 
(ชาญวิทย ์เกษตรศิร,ิ 2557, ออนไลน)์ 

“การกล่ าวถึ งประเทศ เพื่ อนบ้านปรากฏให้ เห็ นอยู่ ในการสร้าง

ประวตัิศาสตรช์าติ ซึ่งส่งอิทธิพลต่อแนวคิดชาตินิยม ที่จะเนน้ความเป็นไทย

และความเป็นอื่นของรฐัเพื่อนบา้นในลกัษณะที่เป็นศตัรูหรือเคยเป็นเมืองขึน้

ของรฐัไทยมาก่อน…” 

(สเุนตร ชตุินธรานนท ์และคนอื่น ๆ, 2557, น. 23-24)  

“การรบัรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่เนน้ความสมัพันธก์ับชาติเพื่อนบา้นในเชิงของ

การท าสงครามกัน ท าใหค้นไทยมองชาติเพื่อนบา้นว่าเลวรา้ยและเป็นศัตรู
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ของชาติไทย ซึ่งการมองเช่นนีท้  าใหเ้กิดอคติต่อกัน เกิดความขดัแยง้ระหว่าง

กนัไดง้่าย เป็นอปุสรรคตอ่การรว่มมือภายในภมูิภาคอาเซียน...”  
(สายชล สตัยานรุกัษ์, 2558ก, น. 2-3) 

1.2 เป็นประวัติศาสตรไ์ทยที่ เป็นเส้นตรงจากสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและ
รตันโกสินทร ์จึงเน้นศูนย์อ  านาจในภาคกลาง มองไม่เห็นความสืบเนื่องของอดีตที่เกิดขึน้ใน
ภูมิภาค พลเมืองส่วนใหญ่ของชาติไทยจึงไม่มีต าแหน่งแห่งที่ในประวัติศาสตรแ์ห่งชาติ ซึ่ง
ทา้ยที่สดุน าไปสูก่ารสรา้ง “ความเป็นอื่น” ใหค้นไทยบางกลุม่ เช่น กลุม่มลายมูสุลิมในภาคใต ้กลุม่
ชาติพนัธุบ์นพืน้ที่สงู เป็นตน้ 

“ประวัติศาสตรแ์ห่งชาติคือประวัติศาสตรข์องราชอาณาจักรที่มีศูนย์

อ  านาจอยู่ในภาคกลาง จึงขาดความสืบเน่ืองเก่ียวกบัอดีตที่เกิดในภาคเหนือ 

อีสานและรฐัมาลาย ูยงัไม่พดูถึงกลุ่มชนบนที่สงูซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปมาหลาย

ศตวรรษแลว้ และยังไม่พูดถึงชุมชนคนต่างชาติต่างภาษาที่อพยพเขา้มาตัง้

ภูมิล  าเนาหรือถูกกวาดต้อนเข้ามาอีกจ านวนมาก กล่าวอีกนัยยะหนึ่งคือ 

พลเมืองส่วนใหญ่ของชาติไทยปัจจุบนัไม่มีต าแหน่งแหล่งที่ในประวตัิศาสตร์

แห่งชาติส  านวนนี.้..”  

(นิธิ เอียวศรีวงษ์, 2549, น. 28)  

“ประวัติศาสตรเ์ป็นวิชาที่คับแคบ มีอคติ และเป็นประวัติศาสตรแ์บบ 

“ราชาชาตินิยม” กับประวัติศาสตรแ์บบ “อ ามาตยาชาตินิยม” ยังไม่มีสิ่งที่

เรียกว่า “ประชาชาตินิยม” ดงันัน้จึงวนเวียนอยู่กับ 3 กรุง คือ สโุขทยั อยุธยา 

แลว้ก็รตันโกสินทร ์กบัมหาบรุุษ มหาสตรี…” 

(ชาญวิทย ์เกษตรศิร,ิ 2557, ออนไลน)์  

“ชาติเริ่มต้นจากสุโขทัย ต่อเน่ืองมาเป็นอยุธยาและรตันโกสินทร ์เป็น

อารยธรรมที่เจริญรุง่เรือง ศิวิไลซอ์ย่างมากมานมนานกาเลตัง้แต่แรกเริ่มของ

สโุขทยั และรุง่เรอืงอย่างมากอีกครัง้ตลอดยคุรตันโกสินทร ์…” 

(ธงชยั วินิจจะกลู, 2562, น. 203-204)  

1.3 เป็นประวตัิศาสตรไ์ทยที่เนน้การเมืองของพระมหากษัตรยิแ์ละชนชัน้น า
เป็นส าคญั สง่ผลใหข้าดการศกึษาประวตัิศาสตรใ์นมิติอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัประชาชน ซึ่งเป็นพลเมือง
สว่นใหญ่ของประเทศ เช่น ประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจ ประวตัิศาสตรส์งัคม เป็นตน้ 
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“เนือ้หาประวัติศาสตรส์่วนใหญ่ที่น ามาสอนยังเน้นน า้หนักไปในเรื่อง

พฒันาการทางการเมือง หรือประวตัิศาสตรก์ารเมือง การต่างประเทศ แต่ยงั

ขาดการศึกษาในแง่มมุเชิงประชาชน ประชาคม ชมุชน เศรษฐกิจ สงัคม และ

วัฒนธรรมอยู่มาก จึงท าให้ประวัติศาสตรเ์ป็นเรื่องเฉพาะผูน้  า ส่วนอื่นเป็น

เรื่องประกอบเท่านัน้…” 

(พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู, 2556, น. 326)  

“ประวตัิศาสตรท์ี่เนน้บทบาทของพระมหากษัตริยแ์ละชนชัน้น า ส่งผลให้

คนไทยใหค้วามส าคญัแก่ผูน้  าและรูส้ึกว่าประชาชนตอ้งพึ่งพาผูน้  าจึงจะอยู่

รอดได ้ดงันัน้เม่ือตอ้งการแกไ้ขปัญหาหรือพัฒนาประเทศ คนส่วนใหญ่ก็มัก

ยินยอมใหผู้น้  าหรือชนชัน้น ามีอ านาจและมีบทบาทอย่างเต็มที่ ส่วนประชาชน

จะถกูมองวา่ขาดความรูค้วามสามารถที่จะมีส่วนรว่มในการปกครอง...”  

(สายชล สตัยานรุกัษ์, 2558ก, น. 2-3)  

2. ด้านหลักสูตรและแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ การร่างหลักสูตรวิชา
ประวตัิศาสตรม์าจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลกัสตูรมีขอบเขตกวา้งขวางอดัแน่นดว้ยเนือ้หา
และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร ์รวมทัง้มีลกัษณะการเรียนรูป้ระวัติศาสตรด์ว้ยทฤษฎีมหาบุรุษ 
(และวีรสตรี) ใหค้วามส าคญัในการศกึษาประวตัิบคุคลส าคญั (ธงชยั วินิจจะกลู, 2562, น. 23; พร
เพ็ญ ฮั่นตระกูล, 2556, น. 326-327) โดยมุ่งเทิดทูนตวับุคคล จึงท าใหย้ากที่จะตัง้ขอ้สงสยัหรือ
วิพากษว์ิจารณ ์การจดัการเรียนรูจ้ึงตอ้งใชค้วามจ าเพียงอย่างเดียว ท าใหค้นไทยทั่วไปซึง่ผ่านการ
เรียนรู ้ประวัติศาสตร์ในลักษณะนี ้พร้อมที่จะเช่ือโดยไม่สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงทาง
ประวตัิศาสตรก์บันวนิยายอิงประวตัิศาสตร ์(เฉลิม มลิลา นิติเขตตป์รีชา, 2559, น. 275; พลบัพลงึ 
คงชนะ, 2543, น. 24) ส่วนแบบเรียนวิชาประวตัิศาสตร ์แมว้่าปัจจุบนัส านักพิมพเ์อกชนจะเป็น
ผูด้  าเนินการผลิตเอง แต่ก็ยงัตอ้งผ่านการตรวจสอบและแกไ้ขจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้
แบบเรียนยงัยึดโยงกบัอดุมการณช์าตินิยมของผูท้รงคุณวฒุิและผูเ้ขียนแบบเรียนประวตัิศาสตร ์
ด้วยเหตุนี ้ แบบเรียนประวัติศาสตรจ์ึงท าหน้าที่ถ่ายทอดอุดมการณ์ชาตินิยมที่ยึดไทยเป็น
ศนูยก์ลาง เป็นประวตัิศาสตรแ์บบเสน้ตรงต่อเนื่อง (linear history) ที่มีราชธานีไทยเป็นศนูยก์ลาง 
และขาดการมีตวัตนของประวตัิศาสตรท์อ้งถิ่น (ธงชยั วินิจจะกลู, 2562, น. 23) 

3. ดา้นวิธีการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตร ์ปัจจุบันยังมีความเขา้ใจว่าวิชา
ประวตัิศาสตรเ์ป็นเรื่องราวของช่ือคน สถานที่ ล  าดบัเวลา และเหตุการณต์่างๆ ส่งผลใหเ้กิดการ
เรียนรูด้ว้ยวิธีการท่องจ าเฉพาะเนือ้หา (content based) ส่วนใหญ่ใชแ้บบเรียนเพียงเล่มเดียว จน
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ท าใหแ้บบเรียนกลายเป็น “ตัววิชาที่เรียน” (the course of study) หรือเป็น “ตัวก าหนดความรู”้ 
(the authority) ส่วนวิธีการเขียน การใช้หลักฐาน การวิเคราะห์วิพากษ์ การให้เหตุผล การใช้
แนวคิดทางประวตัิศาสตร ์หรือการฝึกฝนดา้นการใชเ้อกสารและการเขียนประวตัิศาสตรย์งัมีนอ้ย
มาก ส่งผลใหน้กัเรียนไม่มีความคิดสรา้งสรรค ์ไม่มีจินตนาการ ไม่เขา้ใจผูอ้ื่นและไม่พฒันาทกัษะ
ดา้นการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู, 2556, น. 328) รวมทัง้สง่ผลใหน้กัเรียนไม่สามารถ
ตัง้ค าถามต่ออดุมการณป์ระวตัิศาสตรช์าตินิยมที่ครอบง าระบบการศึกษาและสงัคมไทย ดว้ยเหตุ
นี ้วิชาประวตัิศาสตรช์าตินิยมจงึมีรากปัญหาส าคญัอยู่ที่การจดัการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน (ภิญญพนัธุ ์
พจนะลาวณัย,์ 2561, น. 75) 

4. ดา้นการประเมินผลการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์การประเมินผลการเรียนรูไ้ม่
สอดคลอ้งกับลกัษณะของวิชาประวตัิศาสตรท์ี่ไม่เนน้ความจ า เช่น การมอบหมายใหน้กัเรียนท า
รายงานการศึกษาคน้ควา้ที่นักเรียนคดัลอกขอ้มลูจากเว็บไซตแ์ละแบบเรียนโดยไม่ใชว้ิธีการทาง
ประวตัิศาสตรใ์นการวิเคราะหว์ิพากษ์ขอ้มลู การออกขอ้สอบสว่นใหญ่เนน้การวัดความรูค้วามจ า 
โดยเป็นขอ้สอบแบบท่องจ าหรือขอ้สอบแบบปรนยั เป็นตน้ ซึง่ไม่สามารถวดัพฤติกรรมของนกัเรยีน
ที่เปลี่ยนแปลงไดต้ามหลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (เฉลิม มลิลา นิติเขตตป์รีชา, 
2559, น. 280; พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู, 2556, น. 329) 

ดงันัน้ ปัญหาการจัดการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรจ์ึงเป็นปัญหาทัง้ในเชิงโครงสรา้ง
และเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน กล่าวคือ ปัญหาในเชิงโครงสรา้งของกรอบโครงวิชาประวตัิศาสตร์
ไทยบนฐานของแนวการวิเคราะหป์ระวัติศาสตรช์าตินิยมที่มีจุดมุ่งหมายในการยึดตนเองเป็น
ศูนยก์ลาง เป็นประวัติศาสตรท์ี่เป็นเสน้ตรงจากสุโขทัยถึงรตันโกสินทร ์และเน้นการเมืองของ
พระมหากษัตริยแ์ละชนชัน้น าเป็นส าคญั รวมทัง้หลกัสตูรและแบบเรียนวิชาประวตัิศาสตรย์งัถูก
ควบคมุโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนปัญหาเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียนเป็นปัญหาของการจดัการ
เรียนรูท้ี่เนน้การท่องจ า การประเมินผลการเรียนรูท้ี่เนน้ความรูค้วามจ าและขอ้สอบแบบปรนยัที่ไม่
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของวิชาประวตัิศาสตร ์

ตอนที ่2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือคร ู
คู่มือเป็นเอกสารทางวิชาการที่ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง 

หรือให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
เก่ียวกับการศึกษาหรือใหบุ้คลากรใชอ้า้งอิงในการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (เดชา ตั้งสีฟ้า, 
2551, น. 286) จากการคน้ควา้การแบง่ประเภทคู่มือพบวา่แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ คูมื่อครู คู่มือ
นกัเรียน และคู่มือทั่วไป (ทิศนา แขมมณี, 2551, น. 165; สมุาลี สงัขศ์รี, 2553, น. 234) โดยทั่วไป
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แลว้หากกล่าวถึงคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบตัิในการจัดการเรียนรูว้ิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งก็จะตอ้งพิจารณาถึงคู่มือครู เพราะเป็นเอกสารทางวิชาการที่ใหแ้นวทางปฏิบตัิในการจดัการ
เรียนรูส้  าหรบัครู ซึง่แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาคูมื่อครูมีรายละเอียดดงันี ้

ความหมายของคู่มือครู 
คู่มือครู (teacher handbook) หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เป็นแนวทางปฏิบัติ

และใหค้ าแนะน าอย่างเป็นรูปธรรมส าหรบัครูเก่ียวกบัสาระ วิธีการ กิจกรรม สื่อ วสัด ุอปุกรณ ์และ
แหล่งขอ้มลูหรือแหล่งอา้งอิง โดยถ่ายทอดเป็นภาษา ตวัอกัษรและภาพเป็นสื่อ ปกติมกัใชค้วบคู่
กับแบบเรียนหรือหนังสือเรียน เช่น คู่มือการจัดการเรียนรูภ้าษาแบบธรรมชาติ คู่มือการจัดการ
เรียนรูแ้บบบูรณาการระดบัปฐมวยั คู่มือการจดัการเรียนรูภ้าษาไทยระดบัประถมศึกษา คู่มือการ
จัดการเรียนรู ้คณิตศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษา คู่ มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ คู่ มือปฏิบัติการ
นิเวศวิทยา เป็นต้น (ชุติมา สัจจานันท์, 2550, น. 1; ทิศนา แขมมณี , 2551, น. 165-166; 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, น. 256) ซึ่งเป็นแนวทางหรือแหลง่อา้งอิงส  าหรบัครูในการจดัการเรยีนรู ้
แก่นกัเรียนใหบ้รรลเุปา้หมายในการพฒันาตามหลกัสตูรและวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้ทัง้ในดา้นความรู ้
ทกัษะกระบวนการ และเจตคติ 

ดังนั้น คู่มือครูจึงเป็นเอกสารแนวทางปฏิบัติและให้ค าแนะน าอย่างเป็นรูปธรรม
ส าหรบัครูในการใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงในการจดัการเรียนรูใ้หน้ักเรียนบรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูร
และวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

องคป์ระกอบของคู่มือคร ู
คู่มือครูเป็นเอกสารแนวทางปฏิบตัิส  าหรบัครูในการจดัการเรียนรู ้การพฒันาคู่มือครู

จึงมีจ าเป็นตอ้งมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความ
สมบรูณแ์ละเป็นประโยชนแ์ก่ผูน้  าไปใชม้ากที่สดุ ในการนีจ้ึงน าไปสูก่ารถอดบทเรียนจากคู่มือครูที่
ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิในการจดัการเรียนรู ้จ านวน 3 เลม่ และการศกึษาคน้ควา้จากงานเขียนของ
นกัวิชาการ แลว้สงัเคราะหเ์ป็นองคป์ระกอบของคูมื่อครู ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. คู่มือจัดกิจกรรมประวัติศาสตรเ์พื่อชุมชน: นักสืบกาลเวลา  เป็นคู่มือการ
จดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์อ้งถิ่นโดยใชว้ิธีการสืบสวนสอบสวนสรา้งองคค์วามรู้ ซึ่งในส่วนของ
แผนการจัดการเรียนรูมี้องคป์ระกอบคือ สาระส าคัญ กิจกรรมการเรียนรู ้และสื่อการเรียนรู ้โดย
เม่ือพิจารณาภาพรวมพบวา่คูมื่อประกอบดว้ย 3 สว่น (อภยัชนม ์สจัจะพฒันกลุ, 2559) ไดแ้ก่ 

1.1 ค วาม รู้เ ก่ี ย วกั บ วิ ช าป ระวัติ ศ าส ต ร์แ ล ะสั งค ม ศึ ก ษ า  ได้ แ ก่                              
1) ประวัติศาสตรก์ับวิธีการเรียนรูภ้ายใต้กระบวนทัศน์ของวิชาสังคมศึกษา 2) วิธีการทาง
ประวัติศาสตร ์3) ความส าคัญของการเรียนประวัติศาสตรภ์ายใตก้ระบวนทัศนข์องวิชาสังคม
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ศึกษา 4) พลเมืองแห่งอนาคตร่วมสรา้งสังคมที่ยั่งยืนผ่านประวัติศาสตรท์อ้งถิ่น 5) การเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์อ้งถิ่น: เรียนรูอ้ดีตเพื่อเขา้ใจปัจจบุนัและสรา้งสรรคเ์พื่ออนาคต 6) การภาคสนาม 
และ 7) อปุกรณข์องนกัสืบกาลเวลา 

1.2 ตวัอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ไดแ้ก่ 1) แผนที่ประวตัิศาสตรช์ุมชน 
2) ส  ารวจสถานการณช์มุชน 3) ตามหาชมุชนทอ้งถิ่น 4) คน ธรรมชาติและผี 5) ตามหาดอกไมแ้ห่ง
มิตรภาพในความหลากหลาย 6) ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในมือเรา 7) ตามหาพลเมืองทอ้งถิ่น 8) ตาม
หาภูมิสังคมในการพัฒนาท้องถิ่ น  9) แกะรอยความเปลี่ ยนแปลงจากหนึ่ งสิ่ งที่ สนใจ                        
10) ประวตัิศาสตรส์ามมิติ 11) มือเล็กๆ ที่เปลี่ยนตวัเอง เปลี่ยนชมุชนและเปลี่ยนโลกใบนีใ้หย้ั่งยืน 
และ 12) นกัสืบกาลเวลารายงานผล 

1.3 ภาคสรุป บรรณานกุรม และภาคผนวก 
2. คู่มือเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ครู: แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตร ์

เป็นคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรใ์นส่วนที่เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งในส่วนของแผนการจัดการเรียนรูมี้องคป์ระกอบที่
แตกต่างกนัและมีลกัษณะเป็นการบรรยายเพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนรูแ้ต่ละกิจกรรม เช่น 
หลกัการจดักิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู ้การประเมินผล เป็นตน้ โดยเม่ือพิจารณาภาพรวมพบว่า
คูมื่อประกอบดว้ย 5 สว่น (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2554) ไดแ้ก่ 

2.1 บทบรรณาธิการ ได้แก่  1) ประวัติศาสตร์คืออะไร 2) คุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ 3) ประวัติศาสตร์เพื่ อการพัฒนาคนในยุคโลกาภิวัตน์ 4) จัดการเรียน รู ้
ประวตัิศาสตรไ์ทยอย่างไรจึงจะดี และ 5) ความหมายของประวตัิศาสตร ์

2.2 บทน า ไดแ้ก่ 1) ความเขา้ใจเบือ้งตน้: ครูประวัติศาสตรก์ับการจัดการ
เรียนรูป้ระวัติศาสตร ์และ 2) จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานสู่การจัดการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตร ์

2.3 แนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรูป้ระวัติศาสตร ์ไดแ้ก่ 1) หน่วยการ
เรียนรูช้่วยครูไดอ้ย่างไร 2) ท าอย่างไรจงึจะไดห้น่วยการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์และ 3) อย่างไรจงึจะ
เป็นหน่วยการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่ดี 

2.4 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตร ์ได้แก่ 1) การจัด
กิจกรรมการเรียน รู ้ประวัติศาสตร์เริ่มต้นที่ ค รู 2) เรียน รู ้แนวใหม่ ในค่ายประวัติศาสตร ์                       
3) ประสบการณก์ารจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรจ์ากการศกึษาสถานที่จรงิ 4) Time Line คืออะไร: 
จัดการเรียนรูอ้ย่างไรจึงจะเรียกว่า Time Line 5) ชวนนักเรียนสู่ชุมชน: สืบค้นประวัติศาสตร ์        
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6) ดูหนังดูละครแลว้ยอ้นกลบัหอ้งเรียน 7) เรียนเพลินๆ กับเสน้ทางเดินประวตัิศาสตร ์8) เรียนรู ้
เรื่องท้องถิ่นผ่านยุววิจัยประวัติศาสตร ์9) แรลลี่สหวิชา: บูรณาการการจัดการเรียนรู ้วิชา
ประวัติศาสตรโ์ดยใช้แหล่งเรียนรูท้างศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ราชบุรี)                 
10) ประวัติศาสตรก์ับวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT: ครูควรรูอ้ะไรบ้าง? 11) โครงงานวิชา
ประวตัิศาสตรท์อ้งถิ่น ม.ปลาย ง่ายนิดเดียว และ 12) หลากหลายคุณค่าจากทอ้งถิ่น: ดว้ยหนึ่ง
วิธีการทางประวตัิศาสตร ์

2.5 รายการอา้งอิง ภาคผนวก และคณะผูจ้ดัท า 
3. ประวัติศาสตรร์่วมรากอุษาคเนย์: สานเสวนาเพื่อความเข้าใจระหว่าง

วฒันธรรมและสนัติวฒันธรรม เป็นคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดี
ผ่านประวตัิศาสตรว์ฒันธรรมรว่มในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่ในสว่นของแผนการจดัการ
เรียนรูมี้องคป์ระกอบคือ วัตถุประสงค ์กิจกรรมการเรียนรู ้และสื่อการเรียนรู ้โดยเม่ือพิจารณา
ภาพรวมพบวา่คูมื่อประกอบดว้ย 4 สว่น (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2562) ไดแ้ก่ 

3.1 ผูค้นและพืน้ที่ ไดแ้ก่ 1) ลุ่มน า้อิรวดี: อาณาจกัรพกุาม 2) พืน้ที่ปลกูขา้ว
บาหลี: ศาสนากับขา้ว 3) พืน้ที่ภูเขาทางภาคเหนือของไทย: อาณาจักรลา้นนา 4) บา้นเรือนใน
พื ้นที่สูง: โฮนายและตองโกนาน 5) คาบสมุทรมลายูฝ่ังตะวันตก : อาณาจักรมะละกา และ             
6) พืน้ที่ชายฝ่ังสามเหลี่ยมปะการงั: ซามา/บาเจา 

3.2 ศนูยก์ลางอ านาจสมยัโบราณ ไดแ้ก่ 1) นกัประวตัิศาสตรท์  างานอย่างไร 
2) คนยุคส าริดในเอเชียมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร 3) ระบอบอ านาจโบราณมีการจัดโครงสรา้ง
อย่างไร 4) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองในสมัยโบราณเป็นอย่างไร             
5) ระบอบอ านาจสมัยโบราณมีขนาดใหญ่โตเพียงใด และ 6) วัฒนธรรมต่างๆ ผสมผสานกัน
อย่างไรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้มยัโบราณ  

3.3 ขา้วและเครื่องเทศ ไดแ้ก่ 1) แนะน าวฒันธรรมขา้ว: ขา้วมีความส าคัญ
เพียงใดในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2) ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่า
ปรมัปราและต านาน 3) เครื่องเทศ ขา้ว และประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
4) การคา้เครื่องเทศ การควบคุมของยุโรปและปฏิกิริยาของภูมิภาค 5) อาหาร สุขภาพและการ
รกัษา 6) ทุน หนีแ้ละการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ศตวรรษที่ 19-20): ชาวเชตติ
ยาร ์(Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่  และ 7) ความส าคัญของ
เครื่องเทศและผลิตภณัฑป์ลาหมกัในการประกอบอาหารของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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3.4 เอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้บัโลก ไดแ้ก่ 1) อาเซียน (บทเรียน 1ก แนะน า
อาเซียน และบทเรียน 1ข อาเซียนในฐานองคก์รระดบัภมูิภาค) 2) กีฬาซีเกมส:์ ประวตัิศาสตรกี์ฬา
และการสรา้งประชาคมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้3) จากประวตัิศาสตรท์ี่กระจายสูป่ระวตัิศาสตร์
รว่ม: ฟุตบอล บาสเกตบอลและเซปักตะกรอ้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 4) มรดกทางวฒันธรรม/
ธรรมชาติของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท าไมมรดกทางวฒันธรรมจงึส าคญัส าหรบัเรา 5) ศิลปะรว่ม
สมยัของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้6) ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต :้ วฒันธรรมโลกกบั
ทอ้งถิ่น และ 7) เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภาพยนตรแ์ละจกัรวรรดิ  

นอกจากนี ้ จากการศึกษาค้นคว้าองค์ประกอบของคู่มือครูจากงานเขียนของ
นักวิชาการดา้นการศึกษาที่เช่ียวชาญในดา้นการพัฒนาคู่มือครูและผลิตผลงานทางวิชาการ 
สามารถสรุปองคป์ระกอบของคูมื่อครูได ้3 สว่น ไดแ้ก่ 

1. ส่วนแนะน า ไดแ้ก่ ค าชีแ้จงการใชคู้่มือ เหตผุลและความจ าเป็นในการจดัท า
คู่มือ วัตถุประสงคข์องคู่มือ ประโยชนข์องคู่มือ ความรูพ้ืน้ฐานที่จ  าเป็นในการใชคู้่มือ ขอบเขต
เนือ้หาในคู่มือ และค าศพัทส์  าคญัในคู่มือ (ทิศนา แขมมณี, 2551, น. 166; สมุาลี สงัขศ์รี, 2553, 
น. 235) 

2. สว่นกิจกรรมการเรียนรู ้ไดแ้ก่ กระบวนการ วิธีการและกิจกรรมการเรียนรู ้สว่น
นี ้นับว่าเป็นส่วนส าคัญของคู่ มือ คู่ มือจึงจ าเป็นต้องให้ข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้                 
1) ค าแนะน าเก่ียวกับขัน้ตอนและวิธีด าเนินการจดัการเรียนรู ้2) ค าแนะน าและตวัอย่างเก่ียวกับ
กิจกรรมการเรียนรูท้ี่จะช่วยใหก้ารจดัการเรียนรูบ้รรลผุล 3) ค าถาม ตวัอย่าง แบบฝึกหดั แบบฝึก
ปฏิบตัิและสื่อที่ใชใ้นการจดัการเรียนรู ้และ 4) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสิ่งควรท า ไม่ควรท า ซึ่งมกัมา
จากประสบการณข์องผูเ้ขียน (ทิศนา แขมมณี, 2551, น. 167) 

3. ส่วนท้าย ได้แก่  แหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูใน
การศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูที่สนใจและลกึซึง้ตอ่ไป (ทิศนา แขมมณี, 2551, น. 167) 

ดังนั้น จากการถอดบทเรียนคู่ มือครูและการศึกษาค้นคว้าจากงานเขียนของ
นกัวิชาการแลว้สงัเคราะหเ์ป็นองคป์ระกอบของคู่มือครูพบว่า องคป์ระกอบของคู่มือครูแต่ละเล่ม
และความคิดเห็นของนักวิชาการที่ มีต่อคู่มือครูมีความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งสังเคราะห์
องคป์ระกอบของคู่มือครูเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนแนะน า ได้แก่ ค าแนะน าการใช้และ
ความรูเ้บือ้งตน้ที่เก่ียวขอ้งกบัคูมื่อครู สว่นที่ 2 สว่นกิจกรรมการเรียนรู ้ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู ้
และสื่อการเรียนรู ้และสว่นที่ 3 สว่นทา้ย ไดแ้ก่ บทสรุปและแหลง่อา้งอิง 
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ขั้นตอนการพัฒนาคู่มือคร ู
คู่มือครูเป็นเอกสารทางวิชาการที่ เป็นแนวทางปฏิบัติและให้ค าแนะน าอย่างเป็น

รูปธรรมส าหรบัครูในการใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงในการจัดการเรียนรู ้การพัฒนาคู่มือครูจึงมีขัน้ตอน
เช่นเดียวกบังานทางวิชาการประเภทอื่น ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดเรื่อง คู่มือครูเป็นการน าเสนอรายละเอียดและล าดบัขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรูส้  าหรบัครู เพื่อใหค้รูสามารถน าไปใชจ้ดัการเรียนรูแ้ก่นกัเรียนใหบ้รรลเุป้าหมายตาม
หลกัสตูรและวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้โดยผูเ้ขียนคู่มือครูตอ้งก าหนดเรื่องที่เหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัหลกัสตูรหรือวิชาต่างๆ (สมุาลี สงัขศ์รี, 2553, น. 234-235) เช่น คู่มือการจดัการเรียนรูส้หกรณ์
ในสถานศกึษา คูมื่อการจดักิจกรรมการเรียนรูป้ระชาธิปไตย เป็นตน้  

2. การวางแผน ผูเ้ขียนควรก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการจดัท าคู่มือครูและพฒันา
เคา้โครง (outline) ของคู่มือครูว่ามีขอบเขตหรือล าดบัเนือ้หาอย่างไร จะแบ่งออกเป็นหวัขอ้ใหญ่
และหวัขอ้ย่อยอย่างไร และในแต่ละหวัขอ้มีขอบเขตเนือ้หาอย่างไร ประเด็นหลกัคืออะไร ประเด็น
รองคืออะไร (มาเรยีม นิลพนัธุ ์และคนอื่น ๆ, 2558, น. 16; สมุาลี สงัขศ์รี, 2553, น. 235) 

3. การเขียน ผูเ้ขียนควรเขียนรายละเอียดตามเคา้โครงของคู่มือครูที่ก  าหนดไว ้
โดยเขียนแต่ละบทใหค้รบถว้นตามที่วางแผนไว ้ใชภ้าษาที่ง่าย สัน้กระชับ มีความต่อเนื่องของ
ล าดบัเนือ้หา และมีการน าเสนอตวัอย่าง รวมทัง้ในสว่นสดุทา้ยควรเป็นรายละเอียดเก่ียวกบัแหล่ง
อา้งอิงและภาคผนวก (สมุาลี สงัขศ์รี, 2553, น. 235) 

4. การตรวจสอบและปรับป รุง การตรวจสอบคู่ มื อค รูเป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพเบือ้งตน้ โดยผูเ้ขียนอาจตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของคู่มือครู (มาเรียม นิลพนัธุ ์
และคนอื่น ๆ, 2558, น. 16; สุมาลี สังข์ศรี, 2553, น. 236) และน าผลการตรวจสอบมาเป็น
แนวทางในการพฒันาคูมื่อใหมี้คณุภาพมากขึน้ 

ดังนั้น คู่มือครูเป็นเอกสารทางวิชาการที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนรู ้
ส  าหรบัครูจงึมีขัน้ตอนการพฒันาที่ชดัเจนเช่นเดียวกบังานวิชาการประเภทอื่น การพฒันาคูมื่อครูมี
ขัน้ตอนที่ส  าคญั ไดแ้ก่ การก าหนดเรื่อง การวางแผน การเขียน และการตรวจสอบและปรบัปรุง 

ข้อควรค านึงในการพัฒนาคู่มือคร ู
บทเรียนจากการอ่าน “ทกัษะวฒันธรรม: คู่มือวิธีการขดักนัฉันมิตรชายแดนใต้” โดย 

แพร ศิริศกัดิ์ด  าเกิง (2552) สะทอ้นว่าแมจ้ะมีการจดัท าคู่มือเพื่อสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัสงัคม
และวฒันธรรมภาคใตจ้ านวนมาก และสงัคมไทยประกอบดว้ยผูค้นที่มีความแตกต่างหลากหลาย 
แต่ความเขา้ใจของคนส่วนใหญ่เก่ียวกบัวิถีชีวิตของผูค้นที่แตกต่างกนันีย้งัมีอยู่อย่างจ ากดั ความ
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ไม่รูจ้ักและไม่เขา้ใจท าใหเ้กิดช่องว่างระหว่างคน ส่งผลใหม้องคนที่แตกต่างจากตนเองเป็น “คน
อื่น” จนไม่สามารถนึกถึงเขาเหล่านัน้ในฐานะเพื่อนมนุษยไ์ด ้จึงน าไปสู่การสรา้งคู่มือเพื่อแนะน า
วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในจังหวัดชายแดนภาคใตข้ึน้ส  าหรบัขา้ราชการ ทหาร ต ารวจและพล
เรือนที่ไปปฏิบัติราชการในพื ้นที่และผู้อ่านทั่วไปที่อยู่นอกพื ้นที่  เพื่อท าความเข้าใจโลกทาง
วฒันธรรมของชายแดนใต ้ท าใหเ้กิดทกัษะทางวฒันธรรม หมายถึงการสรา้งความเขา้ใจและสรา้ง
แนวทางปฏิบตัิใหเ้กิดความไวว้างใจ (ปรติตา เฉลิมเผ่า กออนนัตกลู, 2552, น. (3)-(4)) คู่มือนีจ้ึง
เป็นเพื่อนคู่คิดทางวฒันธรรมใหเ้ผชิญกบัปัญหาความแตกต่างหลากหลายของผูค้น และต าแหน่ง
แห่งที่ของตนในความแตกตา่งนัน้อย่างสรา้งสรรค ์(ชยัวฒัน ์สถาอานนัท,์ 2549, น. (13)-(14)) 

คู่มือนี ้เป็นคู่มือส าหรบัข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าไปท างานในจังหวัด
ชายแดนใต ้โดยเนือ้หามีลกัษณะเป็นเรื่องเล่าที่มีชีวิตและมีพืน้ฐานจากการคน้ควา้ทางวิชาการ 
แต่เรยีบเรยีงใหง้่ายต่อการอา่นและมีภาพประกอบ รวมทัง้ยงัเหมาะกบัผูค้นที่อยู่ในภมูิภาคอื่นและ
ตอ้งการมีความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัการด ารงชีวิตของคนในจงัหวดัชายแดนใต ้หนงัสือเล่มนีจ้ึงไม่ใช่
คู่มือชนิดพกพาที่ให้ค  าตอบค าเสร็จรูป แต่เป็นการสรา้งพืน้ฐานให้เกิดความเขา้ใจและเรียนรู ้
วฒันธรรมของคนกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน (แพร ศิริศักดิ์ด  าเกิง, 2552, น. (18)-(20)) 
ดว้ยเหตนุี ้จากบทเรยีนขา้งตน้จงึมีขอ้ควรค านงึในการเขียนคูมื่อครู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. คู่มือครูมีผลต่อโลกทัศน์และชีวิตประจ าวันของผูอ้่าน แมว้่าคู่มือครูจะเป็น
เอกสารแนวทางปฏิบัติส  าหรบัครูในการจัดการเรียนรูใ้หน้ักเรียน  ในขณะเดียวกันคู่มือครูก็ท า
หนา้ที่กล่อมเกลาผูป้ฏิบัติใหเ้ป็นร่างกายใตบ้งการตามวาทกรรมหรือชุดคุณค่าหลักของสังคม 
รวมทั้งเป็นเอกสารเปิดประตูการเมืองวัฒนธรรมให้กับผู้อ่านหรือผู้เก่ียวข้อง คู่มือข้าราชการ
ชายแดนใตเ้ป็นตวัอย่างหนึ่งของระบอบการสรา้งวินัย (disciplinary regime) และเป็นการสรา้ง
วินัยใหเ้กิดรา่งกายใตบ้งการ กล่าวคือ มุ่งสรา้งวินัยใหเ้กิดกบักลไกรฐัในการเป็นตวัแทนของการ
ปะทะปฏิสัมพันธ์ (negotiation) กับคนมุสลิม ซึ่งเป็นความเป็นอื่นของความเป็นไทย โดยมี
เป้าหมายเพื่อใหค้นมุสลิมเปลี่ยนจากความเป็นอื่นมาสู่ความเป็นเรา (เดชา ตัง้สีฟ้า, 2551, น. 
286-300) ดว้ยเหตนุี ้การเขียนคู่มือครูจึงควรเป็นไปเพื่อท าความเขา้ใจสงัคม วฒันธรรมและกลุ่ม
คนที่แตกตา่งหลากหลาย มากกวา่การกลืนกลายคนอื่นตามวาทกรรมหลกัของรฐัและสงัคม 

2. การเขียนคู่มือเป็นการใหค้วามรูแ้ก่ผูอ้่านผ่านทางภาษา แต่เนื่องจากผูอ้่านไม่
มีโอกาสที่จะซกัถามผูเ้ขียนในประเด็นที่สงสยั คูมื่อจงึจ าเป็นตอ้งมีความชดัเจนในรายละเอียดและ
ครอบคลมุประเด็นที่น่าสงสยัไวท้ัง้หมด ดว้ยเหตนุี ้ผูเ้ขียนคู่มือครูจึงควรใหร้ายละเอียดครอบคลมุ
ในประเด็นต่างๆ (ทิศนา แขมมณี, 2551, น. 171) ไดแ้ก่ 
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2.1 ดา้นเนือ้หา เนือ้หาสาระหรือรายละเอียดในคู่มือครูควรตรงกับเรื่องที่
ก  าหนดไวแ้ละไม่ยากจนเกินไป มีการก าหนดวตัถปุระสงคใ์หช้ดัเจนว่าตอ้งการใหผู้ใ้ชไ้ดอ้ะไร ควร
มีส่วนน าที่จงูใจผูใ้ชว้่าคู่มือนีช้่วยผูใ้ชไ้ดอ้ย่างไร ผูใ้ชจ้ะไดป้ระโยชนอ์ะไร ควรมีส่วนที่ใหห้ลกัการ
หรือความรูท้ี่จ  าเป็นแก่ผูใ้ชคู้่มือ การน าเสนอเนือ้หาควรใหเ้หมาะสมกับพืน้ความรูข้องผูใ้ชคู้่มือ 
ควรมีกรณีตวัอย่างประกอบเพื่อใหท้  าความเขา้ใจไดง้่าย และควรใหแ้หล่งอา้งอิงที่เป็นประโยชน์
แก่ผูอ้่าน ซึ่งอาจเป็นแหลง่อา้งอิง รายช่ือชมรม รายช่ือสถาบนั และรายช่ือบคุคลส าคญั (คีรบีนู จง
วฒุิเวศย ์และ มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2542, น. 17; ทิศนา แขมมณี, 2551, น. 171) 

2.2 ดา้นรูปแบบ คู่มือครูควรมีความถูกตอ้ง ความพอเพียงของรายละเอียด
และขอ้มูล ความเหมาะสมของการเรียงล าดับขัน้ตอน (ทิศนา แขมมณี, 2551, น. 172) ควรใช้
ภาษาที่ง่ายต่อการท าความเขา้ใจและชดัเจนเหมาะกบัผูใ้ช ้ควรใชข้นาดตวัอกัษรท่ีง่ายต่อการอ่าน 
ควรมีรูปเล่มที่ชดัเจน โดยอาจมีภาพหรือตวัอย่างประกอบเนือ้หา และระบบการน าเสนอควรเป็น
ระบบจากง่ายไปยาก (คีรบีนู จงวฒุิเวศย ์และ มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2542, น. 18) 

ดงันัน้ การพัฒนาคู่มือครูในฐานะเอกสารทางวิชาการจึงมีขอ้ควรค านึงส าคัญสอง
ประการ ประการแรกคู่มือครูมีความส าคญัในฐานะของการเป็นแหล่งขอ้มลูเพื่อเปิดพรมแดนการ
เรียนรูท้ี่น  าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกทศันข์องครู อีกดา้นหนึ่งคู่มือมีความส าคญัในฐานะของการ
เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนรู ้การพัฒนาคู่มือครูจึงจ าเป็นตอ้งมีความเหมาะสมและ
ชดัเจนทัง้ในดา้นเนือ้หาและรูปแบบ 

ตอนที ่3 แนวคดิเกี่ยวกับแนวการวิเคราะหป์ระวัตศิาสตรก์ับแบบเรียนวิชาประวัตศิาสตร ์
ประวตัิศาสตรเ์ป็นขอ้เท็จจริงจากการวิพากษ์หลกัฐานโดยใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร ์

เพื่ออธิบายหรือเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณอ์ย่างเป็นพลวตั การอธิบายและวิเคราะห์
ทางประวตัิศาสตรย์งัสมัพนัธก์บักรอบแนวคิดมมุมองที่เรียกว่า “แนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตร”์ 
หรือ “แนวพินิจทางประวัติศาสตร ”์ (historical approach) ที่แต่ละแนวก็มีค าถามและแนวคิด
ทฤษฎีที่ใช้ในการหาค าตอบแตกต่างกัน (พุทธพล มงคลวรวรรณ , 2561, น. 21) ความรูท้าง
ประวัติศาสตรใ์นแต่ละแนวการวิเคราะห์จึงเป็นชุดความรู้ที่ถูกสถาปนาขึ ้นภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมอย่างลกึซึง้ ในขณะเดียวกนัความรูท้าง
ประวตัิศาสตรบ์างแนวก็มีฐานอ านาจรฐัรองรบัและกลายเป็นวาทกรรมกระแสหลกัของสงัคม โดย
รฐัใชก้ลไกทางการศึกษาของชาติในการถ่ายทอดชดุความรูก้ระแสหลกัผ่านหลกัสตูรและตีความ
ผ่านแบบเรียน เพื่อกลอ่มเกลานกัเรียนใหเ้ป็นพลเมืองที่พงึประสงคข์องรฐั ซึ่งแนวคิดเก่ียวกบัแนว
การวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรก์บัแบบเรยีนวิชาประวตัิศาสตรมี์รายละเอียดดงันี ้
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พัฒนาการและลักษณะแนวการวิเคราะหป์ระวัตศิาสตร ์
จกัรวรรดินิยมตะวนัตกเริ่มแผ่อิทธิพลสู่สยามประเทศในปลายสมยัพระบาทสมเด็จ

พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั ซึง่องักฤษและฝรั่งเศสมีบทบาทในการคกุคามสยามประเทศ โดยองักฤษ
ขยายอิทธิพลเขา้มาทางตะวนัตก สว่นฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเขา้มาทางตะวนัออก การคกุคามของ
จกัรวรรดินิยมตะวนัตกส่งผลใหช้าติตะวนัตกยึดครองรฐัเพื่อนบา้นของสยาม ดว้ยเหตนุีช้นชัน้น า
จึงเปลี่ยนแนวคิดในการปกครอง ส่งผลใหส้ยามเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ (เนือ้อ่อน ขรวั
ทองเขียว, 2559, น. 35; สรสัวดี อ๋องสกุล, 2553, น. 385-386) โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยู่หัวและสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว สยามไดเ้ปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็นรัฐสมัยใหม่ (modern state) หรือรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (absolute monarchy 
state) ซึ่งเป็นปรากฏการณใ์หม่อย่างสิน้เชิง อาณาบริเวณที่รวบรวมเขา้อยู่ในขอบขณัฑสีมาลว้น
แต่มีประวตัิศาสตร ์ภาษา วฒันธรรม ศาสนาและประเพณีที่แตกต่างกันออกไป (คริสต ์เบเคอร ์
และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2557, น. 67) ในระยะแรกของการสรา้งรฐัสมัยใหม่ ผูค้นในภาคต่างๆ 
ของประเทศยงัถูกจ าแนกตามความเป็นชาติพันธุแ์ละภาษาพืน้ถิ่น ดังกรณีของคนในภาคเหนือ
และอีสานที่ถกูคนในศนูยก์ลางเรียกวา่เป็น “คนลาว” (ประสิทธ์ิ ลีปรชีา, 2550, น. 294) 

ภายหลังการเกิดขึน้ของรฐัสมัยใหม่กับการถูกคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก 
ส่งผลใหใ้หพ้ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวและคณะผูบ้ริหารของพระองคไ์ดป้ฏิรูป
ระบบการบรหิาร การคลงัและการทหารของประเทศ เพื่อน าพาประเทศชาติไปสู่ความเป็นรฐัสมยั
ใหม่ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยรฐับาลสยามไดห้าแนวทางในการรวมผู้คนที่หลากหลาย
ภายในประเทศเข้าเป็นชาติเดียวกัน ก าหนดนโยบายและปฏิบัติการผ่านระบบศาสนาและ
การศึกษาเป็นส าคัญ (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 2550, น. 294-295) ซึ่งระบบการศึกษาสาธารณะ
ดงักลา่วเกิดขึน้ภายใตว้ฒันธรรมของผูมี้อ  านาจครอบง าที่บ่มเพาะความรูเ้ก่ียวกบัชนชัน้สงู คนใน
สงัคมเมือง และจารีตประเพณีภาคกลางลงสู่โรงเรียนทั่วประเทศ (นงเยาว ์เนาวรตัน์, 2561, น. 
102) เพื่อกระตุน้ผลกัดนัใหเ้กิด “ส านึกความเป็นชาติ” (national awareness) โดยเฉพาะการเกิด
ส านึกแห่งการมีอตัลกัษณแ์ห่งชาติ (national identity) ร่วมกัน เพื่อบ่งบอกถึงการมีความผูกพัน
ทางอารมณ์ (emotional attachment) และส านึกการเป็นส่วนหนึ่ง (sense of belonging) ของ
ชาติ ดว้ยเหตนุี ้ประวตัิศาสตรจ์งึเขา้มามีบทบาทในการสรา้งชาติ (ธีระ นชุเป่ียม, 2552, น. 33-39) 
รฐัสมัยใหม่มักตอ้งการสรา้งส านึกทางประวตัิศาสตรท์ี่มีเอกภาพ มีความต่อเนื่องและยาวนาน 
โดยที่เรื่องเล่าเหล่านีเ้ป็นเครื่องมือในการสรา้งส านึก “ความเป็นไทย” (วริศรา ตัง้คา้วานิช, 2557, 
น. 6-7) ที่เป็นหนึ่งเดียวกนั 
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การเขียนประวัติศาสตรไ์ทยเกิดภายใตส้  านึกทางประวัติศาสตรช์ุดใหม่ที่ก่อรูปมา
ตัง้แต่สมยัตน้รตันโกสินทร ์และปรากฏใหเ้ห็นอย่างเด่นชดัในยคุสมยัของการน าสยามเขา้สู่ความ
เป็นรฐัสมยัใหม่หรือท่ีเรียกวา่ “รฐัสมบรูณาญาสิทธิราชย”์ โดยการน าของชนชัน้น าสยาม นบัตัง้แต่
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ดังนัน้ 
เค้าโครงงานเขียนประวัติศาสตร์แห่ งชาติที่ เรียกว่า  “ประวัติศาสตร์กระแสหลัก ” หรือ 
“ประวตัิศาสตรท์างการ” จึงก่อตวัขึน้พรอ้มกบัการสถาปนารฐัสมยัใหม่ เช่นเดียวกนัผูท้ี่มีบทบาท
ส าคัญในการสร้างรัฐสมัยใหม่ของสยามก็ เป็นกลุ่ม เดียวกับผู้สร้างประวัติศาสตร์ เช่น 
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั สมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานภุาพ เป็นตน้ (โสภา ชานะมลู, 2550, น. 4-7) 

ภายหลงัการปฏิวตัิสยาม พ.ศ.2475 การศกึษาประวตัิศาสตรแ์บบดงักลา่วยงัคงเป็น
กระแสที่ไดส้ืบต่อเนื่องและเสริมต่อมากยิ่งขึน้ จากเดิมที่อธิบายว่าชาติไทยเป็นรฐัที่มีเอกภาพ มี
ศนูยก์ลางที่พระมหากษัตริยแ์ละเมืองหลวง มาสู่การเพิ่มเติมขอ้มลูบางประการที่ท  าใหช้าติไทย
ขยายใหญ่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดเ้นน้ความต่อเนื่องเป็นแนวดิ่งที่ยาวนานและรุง่เรืองสืบต่อกนั
มา ตลอดจนเป็นเจา้ของดินแดนต่างๆ ในบรเิวณใกลเ้คียงอีกดว้ย การอธิบายประวตัิศาสตรไ์ทยใน
ลกัษณะดงักลา่วเกิดขึน้จากความรูส้กึ “ชาตินิยม” ภายหลงัภยัคมุคามจากจกัรวรรดินิยมตะวนัตก
ได้หมดไปแล้ว ครั้นตั้งแต่ทศวรรษ 2480 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามด ารงต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรีเป็นตน้มา ประวัติศาสตรช์าตินิยมก็มีความเขม้แข็งและชัดเจนมากยิ่งขึน้ โดย
เฉพาะงานเขียนของหลวงวิจิตวาทการ ซึ่งถือเป็นตวัแทนอนัสมบรูณข์องการศึกษาประวตัิศาสตร์
ไทยแบบชาตินิยม  มีมโนทศันท์ี่วา่ชาติไทยเป็น “ชาติของคนเชือ้ชาติไทย” เป็นชาติเก่าแก่ที่มีความ
เป็นมาและเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณ (ยงยุทธ ชูแว่น, 2549, น. 25; สายชล สตัยานุรกัษ์, 2550, 
น. 203) จงึน าไปสูก่ารสถาปนาแนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรช์าตินิยม 

แนวการวิเคราะหป์ระวัติศาสตร์ชาตินิยม เป็นแนวการวิเคราะหท์ี่มีอิทธิพลสูง
มากที่สดุนบัตัง้แต่กลางพทุธศตวรรษที่ 25 เป็นตน้มาจนถึงปัจจบุนั อิทธิพลของแนวการวิเคราะห์
ประวตัิศาสตรช์าตินิยมมีมากจนสามารถกล่าวไดว้่าการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรไ์ทยทุกระดบั
ชั้นในระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของแนวการวิเคราะห์
ชาตินิยม โดยเนน้ใหน้ักเรียนท่องจ าเรื่องราวเก่ียวกับอดีตที่พระมหากษัตริยห์รือผูน้  ามีบทบาท
ส าคัญในการรกัษาเอกราชของ “ชาติไทย” และท าให ้“ชาติไทย” เจริญรุ่งเรือง (สายชล สตัยานุ
รกัษ์, 2558ก, น. 1) ชนชั้นน าจึงเป็น “หัวใจของชาติ” เป็นผู้น  าทางดา้นศีลธรรมและคุณธรรม 
พระมหากษัตริยท์รงเป็นผู้มีล  าดับชั้นสูงสุดในสังคมไทย (ชัยพงษ์ ส  าเนียง, 2555, ออนไลน์) 



  41 

วตัถปุระสงคส์  าคญัของการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรช์าตินิยมคือ (สายชล สตัยานรุกัษ,์ 2558ก, 
น. 1) เพื่อเป็นเรื่องเลา่รว่มกนัของความเป็นคนไทยทกุคนในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาติไทยที่เป็น
หนึ่งเดียว (นิธิ เอียวศรีวงษ์, 2549, น. 24) ท าใหน้กัเรียนมีความส านึกในคณุค่าและความส าคญั
ของผู้น  า และมีความภาคภูมิใจใน “ชาติไทย” ในด้านที่ มีความยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองมา
ยาวนานหลายพนัปี โดยเนน้ความสมัพนัธก์บัชาติเพื่อนบา้นในเชิงของการท าสงคราม สง่ผลใหค้น
ไทยมองชาติเพื่อนบา้นว่าเลวรา้ยและเป็นศัตรูของชาติไทย ซึ่งการมองเช่นนีท้  าใหเ้กิดอคติและ
ความขัดแย้งระหว่างกัน รวมทั้งต้องการเน้นว่า “เมืองไทยนีด้ี” เพื่อให้คนไทยมีความรกัและ
ภาคภมูิใจในชาติไทย ขณะเดียวกนัก็เนน้เรื่องราวของประชาชนที่เสียสละชีวิตในการรกัษาเอกราช
ของ “ชาติไทย” เอาไว้ เพื่อท าให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของความสามัคคีและเห็น
ความส าคญัของการเสียสละเพ่ือชาติ (สายชล สตัยานรุกัษ,์ 2558ก, น. 1-3) 

ในปี พ.ศ.2485 พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.) ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ใหม่ 
และจาก พ.ศ.2490 เป็นตน้ไป พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัอิทธิพลของนกัคิดนกัเขียน
ที่กลับมาจากจีน ดว้ยเหตุนีใ้นช่วงเวลาตั้งแต่ทศวรรษ 2490 จึงเริ่มมีประวัติศาสตรก์ระแสรอง
เกิดขึน้ โดยเริ่มรบัเอาแนวทางของเหมาเจ๋อตงุที่เสนอการปฏิวตัิจากฐานของคนชนบท เช่น อดุม 
ศรีสุวรรณ ไดเ้สนอแนวทางนีเ้ป็นระบบในหนังสือไทยกึ่งเมืองขึน้ลงในหนังสือพิมพม์หาชน เม่ือ 
พ.ศ.2493 น าไปสู่การส่งผลสะเทือนต่อปัญญาชนอ่ืนตามมา เช่น ผลงานของจิตร ภูมิศกัดิ์ เรื่อง
โฉมหน้าศักดินาไทย ตีพิมพ์ในนิติศาสตร์รับศตวรรษใหม่  2500 ซึ่งจัดท าโดยนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ์(โสภา ชานะมูล, 2550, น. 87) รวมทั้งมีบทความจ านวนหนึ่งไดใ้ช้
แนวคิดมารก์ซิสตม์าวิเคราะหส์งัคมไทย ซึ่งเป็นการเขียนประวตัิศาสตรไ์ทยใหม่ภายใตก้รอบการ
วิเคราะหม์ารก์ซิสต ์เป็นแนววิเคราะหท์ี่แตกต่างและเป็นปฏิกิรยิาตอบโตก้ารศึกษาประวตัิศาสตร์
ชาตินิยม (ยงยุทธ ชูแว่น, 2549, น. 26) ซึ่งอิทธิพลจากภาวะสงครามเย็นก่อใหเ้กิดการพัฒนา
แนวคิดมารก์ซิสตไ์ปสู่อดุมการณฝ่์ายซา้ยในขบวนการนิสิตนกัศึกษาที่เคลื่อนไหวในช่วงทศวรรษ 
2510 โดยมีการน างานเขียนของนกัคิดฝ่ายซา้ยก่อนสงครามโลก ครัง้ที่ 2 มาตีพิมพใ์หม่ เช่น งาน
เขียนของกุหลาบ สายประดิษฐ์ และจิตร ภูมิศักดิ์ แนวการวิเคราะหนี์มี้อิทธิพลมากในทศวรรษ 
2490-2520 (คริสต์ เบเคอร ์และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2557, น. 251-258; วริศรา ตั้งค้าวานิช, 
2557, น. 9) จงึน าไปสูก่ารเขียนประวตัิศาสตรภ์ายใตแ้นวการวิเคราะหม์ารก์ซิสต ์

แนวการวิเคราะหป์ระวัติศาสตรม์ารก์ซิสต์ เป็นแนวการวิเคราะหท์ี่เนน้การกดข่ี
ขดูรีดและความขดัแยง้ระหว่าง “ชนชัน้ที่เป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต” กบั “ชนชัน้ผูใ้ชแ้รงงาน” โดย
เนน้ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมที่มีความสมัพนัธแ์นบแน่นกบัวิวฒันาการทางเศรษฐกิจและ
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การเมือง การเขียนประวตัิศาสตรไ์ทยโดยใชท้ฤษฎีมารก์ซิสตเ์ป็นกรอบจะมีลกัษณะส าคญั คือการ
วิเคราะหว์า่เศรษฐกิจ (วิถีการผลิตและความสมัพนัธท์างการผลิต) เป็นรากฐานหรือเป็นปัจจยัหลกั
ที่ก  าหนดลักษณะทางการเมืองและวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี ้การเขียนประวัติศาสตรจ์ึ งต้องมุ่ง
วิเคราะหส์ภาพเศรษฐกิจ หรือวิวฒันาการของระบบเศรษฐกิจที่มีความขดัแยง้ระหว่างชนชัน้เป็น
หลกั โดยหากตอ้งการศึกษาการเมืองหรือศิลปวฒันธรรม ก็ตอ้งท าความเขา้ใจเศรษฐกิจแลว้จึง
เช่ือมโยงให้เห็นว่าเม่ือเศรษฐกิจเป็นเช่นนั้นแล้วมีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองหรื อ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างไร เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณคดี ภาษา ศาสนา 
ประเพณี พิธีกรรม เป็นตน้ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางอุดมการณ์ที่จรรโลงความสัมพันธ์ทางการผลิต
หนึ่งๆ เอาไว ้(สายชล สัตยานุรกัษ์, 2558ก, น. 3) วัตถุประสงค์หลักของการสรา้งความรูท้าง
ประวตัิศาสตรม์ารก์ซิสตอ์ยู่ที่การท าใหป้ระชาชนที่ศึกษาประวตัิศาสตรไ์ทยไดเ้รียนรูว้่าสงัคมไทย
เป็นสงัคมที่มีการกดขี่ขดูรีด จึงควรท าการปฏิวตัิเปลี่ยนแปลงสงัคมใหก้า้วหนา้ขึน้ (สายชล สตัยา
นุรกัษ์, 2558ก, น. 3) เพื่อให้ระบบสังคมยกเลิกการกดข่ีขูดรีดของนายทุนที่มีต่อกรรมกรผู้ใช้
แรงงาน ยกเลิกสิทธ์ิอนัไรค้วามชอบธรรมของมนษุยบ์างคนท่ีครอบครองปัจจยัการผลิตย่างผกูขาด
หรอืการยกเลิกกรรมสิทธ์ิสว่นบคุคล ทรพัยากรของโลกเป็นของสว่นรวม (ใจ อึง๊ภากรณ,์ 2544, น. 
5-6) และมุ่งเนน้สูก่ารเป็นสงัคมที่ปราศจากชนชัน้ (แมนเดล เออรเ์นส, 2524, น. 274) 

ต่อมาในทศวรรษ 2500 เป็นตน้มา ซึ่งเป็นช่วงที่จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์เถลิงอ านาจ
และรุง่เรืองจากการอปุถมัภข์องสหรฐัอเมริกาในช่วงสงครามเย็น (คริสต ์เบเคอร ์และ ผาสกุ พงษ์
ไพจิตร, 2557, น. 236) ในระยะนี ้การศึกษาประวัติศาสตรไ์ทยภายใต้แนวการวิเคราะห์
ประวัติศาสตรช์าตินิยมก็ไดมี้ความกา้วหนา้ขึน้เช่นกัน โดยมีนักวิชาการบางคนไดข้ยายเนือ้หา
ออกไปนอกศูนย์กลาง น าไปสู่การออกส ารวจ สืบค้นและอธิบายเรื่อง ราวของท้องถิ่นว่ามี
ความสมัพนัธก์บัประวตัิศาสตรไ์ทยอย่างไร ประกอบกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการศึกษา 
รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวออกไปสู่ต่างจังหวัด ซึ่งมีส่วนกระตุ้นอย่างส าคัญต่อ
การศึกษาเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ช่วงเวลาประมาณ พ.ศ.2500-2520 ส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาในกรอบของประวตัิศาสตรไ์ทย เช่น 
การเขียนประวตัิของบา้นเมือง จังหวดั ชุมชน บุคคลและผูน้  าทอ้งถิ่นที่สอดรบักับประวตัิศาสตร์
ชาติอย่างกลมกลืน (ยงยทุธ ชแูว่น, 2549, น. 26-66) หรืออาจเรียกว่าการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตร์
ทอ้งถิ่นชาตินิยม 

แนววิ เคราะห์ประวัติศาสตร์ท้ องถิ่นชาติ นิยม  เป็นแนวการวิ เคราะห์
ประวัติศาสตร์ที่ ผสมระหว่างประวัติศาสตร์ชาตินิยมและท้องถิ่ นนิยม เป็นการอธิบาย
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ประวตัิศาสตรท์อ้งถิ่นใหเ้ช่ือมโยงสมัพนัธก์บัประวตัิศาสตรช์าติ เนื่องดว้ยประวตัิศาสตรช์าตินิยม
กระแสหลกัทรงอิทธิพลจนท าใหก้ารอธิบายประวตัิศาสตรจ์ากมมุมองของทอ้งถ่ินไม่มีต  าแหน่งแห่ง
ที่ในประวตัิศาสตรช์าติ (ชยัพงษ์ ส  าเนียง, 2555, ออนไลน)์ ดว้ยเหตุนีแ้นวการวิเคราะหน์ีจ้ึงเป็น
ประวัติศาสตรท์ี่ ถือเอาสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางและกรอบคิดใน
การศึกษา โดยท าให้ประวัติศาสตรท์้องถิ่นอยู่ในฐานะเป็นประวัติศาสตรท์้องถิ่นของชาติไทย 
(ธงชัย วินิจจะกูล, 2555, น. 32) วัตถุประสงคข์องการสรา้งความรูท้างประวัติศาสตรท์้องถิ่น
ชาตินิยม เพื่อใหย้กย่องเชิดชูทอ้งถิ่นของตัวเองว่าเคยยิ่งใหญ่หรือมีบทบาทส าคัญในโครงเรื่อง
ประวตัิศาสตรช์าติในลกัษณะที่ทอ้งถิ่นมีสถานะเป็นรองและตอ้งขึน้ต่อศูนยก์ลางตลอดมา เป็น
การศึกษาที่ไม่ใหค้วามส าคัญในศักยภาพของพลงัสรา้งสรรคแ์ละภูมิปัญญาต่างๆ ของทอ้งถิ่น 
สว่นการศกึษากลุม่ชาติพนัธุบ์นพืน้ท่ีสงูและชนกลุม่นอ้ยต่างๆ สว่นใหญ่ก็จะเป็นการศกึษาเพื่อใหรู้ ้
ถึงวิถีชีวิตและประเพณีที่มีลกัษณะเฉพาะน่าสนใจและตื่นเตน้ (ยงยทุธ ชแูวน่, 2551, น. 95) 

ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2510 เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยพลังของ
ประชาชนธรรมดา ท าใหเ้กิดแรงผลกัดนัที่ตอ้งการเรียนรูเ้ก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาของสงัคมใน
วงกวา้งออกไปกว่าสงัคมของผูน้  าในส่วนกลาง (อานนัท ์กาญจนพนัธุ์, 2555ข, น. 155) ส่งผลให้
เกิดส านกึในเรื่องราวของประชาชนหรือชาวบา้นในฐานะที่เป็นพลงัผลกัดนัส าคญัในประวตัิศาสตร์
ไดเ้กิดขึน้อย่างชดัเจนในสงัคมไทย จึงท าใหเ้กิดการศกึษาเรื่องราวของชมุชนหมู่บา้นและกลุม่ชาติ
พันธุใ์นมิติทางประวตัิศาสตร ์เกิดการศึกษาเนือ้หาทั่วไปซึ่งเป็นวิถีชีวิตดา้นต่างๆ ดว้ยเหตุนี ้  จึง
น าไปสู่การเกิดกระแสประวัติศาสตรส์ังคม และประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจที่พัฒนาเป็นแนวคิด
วฒันธรรมชมุชนในเวลาตอ่มา (ยงยทุธ ชแูวน่, 2551, น. 77-89) 

แนววิเคราะหป์ระวัติศาสตร์สังคม  เป็นแนวการวิเคราะห์ที่เน้นการพิจารณา 
“ประวัติศาสตรท์ั้งหมด” (total history) ซึ่งหมายถึงการขยายการคน้ควา้ทางประวัติศาสตรใ์ห้
ครอบคลมุหวัขอ้ อาณาบรเิวณและช่วงเวลาที่หลากหลาย (ธงชยั วินิจจะกลู, 2562, น. 23) เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจอย่างลกึซึง้รอบดา้นต่อรฐัและสงัคมไทยที่ประกอบขึน้ดว้ยคนหลายชนชัน้ ทอ้งถิ่น 
ชาติพนัธุแ์ละเพศ รวมทัง้เขา้ใจความความเปลี่ยนแปลงของรฐัและสงัคมที่มีความซบัซอ้นเพิ่มมาก
ขึน้เป็นล าดบั นบัตัง้แต่สมยัก่อนประวตัิศาสตรจ์นถึงปัจจบุนั ซึง่ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยนี ้
เกิดจากความสมัพนัธอ์นัซบัซอ้นระหว่างปัจจยัทางการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมในยคุต่างๆ 
เป็นการศกึษาขบวนการเคลื่อนไหวในการตอ่สู ้เพื่อปรบัเปลี่ยนความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจกบัชนชั้นที่
มีการเอารดัเอาเปรียบ ทั้งนีใ้หค้วามส าคัญแก่การวิเคราะหแ์ละอธิบายความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและบทบาทของรฐัที่ส่งผลต่อสงัคมและวฒันธรรมค่อนขา้งมาก เนื่องจากพิจารณาเห็น
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ว่าความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและบทบาทของรฐัเป็นปัจจัยที่ส  าคญัยิ่งที่ส่งผลใหเ้กิดความ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของวิถีชีวิตผูค้นและสังคม จึงตอ้งอาศัยความรูท้างสังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตรห์ลายสาขาวิชามาปรบัใชเ้พื่อท าความเขา้ใจลกัษณะเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
บรบิททางประวตัิศาสตร ์(historical context) (ยงยทุธ ชแูว่น, 2549, น. 44; สายชล สตัยานรุกัษ์, 
2558ก, น. 3-5) วตัถุประสงคข์องการสรา้งความรูท้างประวตัิศาสตรส์งัคมเป็นไปเพื่อสรา้งความ
ทรงจ าใหม่ที่เปิดพืน้ที่ใหค้นหลากหลายกลุ่ม และเป็นองคค์วามรูท้ี่จะช่วยเสรมิสรา้งวิสยัทศันท์าง
ประวตัิศาสตรใ์หเ้ขา้ใจในความเปลี่ยนแปลงที่ซบัซอ้นของสงัคม รวมทัง้เขา้ใจความซบัซอ้นของ
ปรากฏการณ์และปัญหาส าคัญที่เกิดขึน้ในบริบทหรือโครงสรา้งทางการเมือง เศรษฐกิจและ
วฒันธรรม ตลอดจนปฏิกิรยิาทางสงัคมของคนกลุม่ต่างๆ ในบรบิทของแต่ละยคุสมยั นอกจากนีย้งั
หวังด้วยว่าความรูเ้ก่ียวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมระยะยาวจะน าไปสู่การท าความเข้า
ใจความซบัซอ้นของสงัคม การตระหนกัถึงปัญหาเชิงโครงสรา้งที่ด  ารงอยู่และเห็นความจ าเป็นที่
จะตอ้งร่วมกันผลกัดันใหเ้กิดการแกปั้ญหาและการพัฒนาประเทศ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
หลากหลายทางชนชัน้ ทอ้งถิ่น ชาติพนัธุแ์ละเพศ (สายชล สตัยานรุกัษ,์ 2558ก, น. 6) 

แนววิเคราะหป์ระวัติศาสตรว์ัฒนธรรมชุมชน เป็นแนวการวิเคราะหท์ี่เนน้การ
เปลี่ยนแปลงอย่างชา้ๆ ของสังคม หรือเนน้ความไม่เปลี่ยนแปลง (สายชล สัตยานุรกัษ์, 2555, 
ออนไลน)์ เสนอภาพของเศรษฐกิจไทยในชนบทเป็นระยะเวลายาวนานตัง้แต่ยคุศกัดินาจนถึงยุค
หลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิง โดยการอธิบายว่าในอดีตสงัคมชนบทไทยใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพา
กันเองในหมู่บา้น ปัจจัยที่ท  าใหห้มู่บา้นพึ่งพากันเองไดส้  าเร็จคือวัฒนธรรมความเป็นชุมชนอัน
ประกอบไปดว้ยสว่นประกอบส าคญั เช่น ความสมัพนัธท์ี่ใกล้ชิดเกือ้หนนุกนัในลกัษณะเครือญาติ 
ภมูิปัญญาชาวบา้นที่ถกูใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนั เป็นตน้ (ธร ปีติดล, ม.ป.ป, น. 17) แต่คณุค่า
ทางวฒันธรรมของชาวบา้นในชมุชนไดถ้กูท าลายไปเกือบหมดสิน้ เม่ือวฒันธรรมทุนนิยมคกุคาม
ชุมชนมากขึน้เรื่อยๆ ผลกัดันใหช้าวบา้นเกิดการแข่งขันและเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน โดย
ระบบทุนนิยมไดส้รา้งวัฒนธรรมบริโภคนิยมเพื่อกระตุน้ความปรารถนาในการบริโภคใหไ้ม่รูจ้ัก
ความพอดี ผลักดันใหชุ้มชนและชาวบา้นถูกดูดกลืนเขา้สู่สังคมเมือง น าไปสู่การล่มสลายของ
ชมุชนมากยิ่งขึน้เรื่อยๆ (ยกุติ มกุดาวิจิตร, 2548, น. 32-33) วตัถปุระสงคข์องการสรา้งความรูท้าง
ประวตัิศาสตรแ์บบวฒันธรรมชมุชนมีเป้าหมายอยู่ที่การรกัษาและรือ้ฟ้ืน “ความเป็นชมุชน” แบบ
ไทย (สายชล สัตยานุรกัษ์, 2555,  ออนไลน)์ มุ่งโหยหาอดีตชุมชนหมู่บา้นที่สามารถพึ่งตนเอง
ในทางเศรษฐกิจและการเมือง เศรษฐกิจของคนในหมู่บา้นถูกหล่อเลีย้งดว้ยการช่วยเหลือเกือ้กูล
ซึ่งกันและกันจนสามารถช่วยใหห้มู่บา้นอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบยงัชีพได ้การเมืองในหมู่บา้น
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เป็นการเมืองที่มีความสามคัคีและสมานฉันท ์สมาชิกในชุมชนอยู่ภายใตร้ะบบที่เคารพผูอ้าวุโส 
เคารพธรรมชาติและอ านาจเหนือธรรมชาติ (ธร ปีติดล, ม.ป.ป, น. 27) 

นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปลายทศวรรษ 2510 ยงัไดส้ง่ผลกระทบ
ไปถึงการศึกษาเรื่องราวของทอ้งถิ่นโดยทั่วไป เพราะไดป้ลกุจิตส านึกใหมี้การศึกษาเรื่องราวของ
ประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งหมายถึงประวตัิศาสตรข์องพวกเขาดว้ย ประกอบกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการกระจายอ านาจใหท้อ้งถิ่นไดเ้รียนรูเ้รื่องราวของ
ตวัเองมากยิ่งขึน้ มีการตัง้ศูนยว์ฒันธรรมประจ าจงัหวดัเพื่อรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัทอ้งถิ่น มีการ
จดัสมัมนาทางประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมทอ้งถิ่นอย่างต่อเนื่อง (ยงยุทธ ชูแว่น, 2549, น. 50-
51) ในทศวรรษ 2520 แนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรท์อ้งถิ่นเติบโตจรงิจงัและขยายตวัมาก เนื่อง
ดว้ยประวตัิศาสตรท์อ้งถิ่นไทยเกิดขึน้ท่ามกลางบริบททางการเมืองและวฒันธรรมที่เป็นผลจาก
เหตกุารณ ์14 ตลุาคม 2516 ไดแ้ก่ การตื่นตวัสงสยัต่อความคิดความรูท้ี่ครอบง าสงัคมไทยตลอด
ยคุเผด็จการ น าไปสู่การแสวงหาความรูใ้หม่อย่างมากมาย ครัน้เม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2520 การต่อสู้
กับคอมมิวนิสตใ์นประเทศค่อยๆ ลดลงตามล าดับ ความกังวลต่อการแยกตัวต่อตา้นกรุงเทพฯ 
ลดลง ภาวะดังกล่าวจึงส่งผลให้การส่งเสริมเรื่องราวประวัติศาสตรว์ัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่
ก่อใหเ้กิดความวิตกต่อความมั่นคงแห่งรฐั ประกอบกบัการสง่เสรมิการท่องเที่ยวอนัเป็นรายไดข้อง
ประเทศและทอ้งถิ่น (ธงชยั วินิจจะกลู, 2555, น. 29-30) แนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรท์อ้งถิ่น
จงึเฟ่ืองฟขูึน้ 

แนวการวิเคราะหป์ระวัติศาสตรท์้องถิ่น เป็นแนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรท์ี่ให้
ความส าคญักับสงัคม และความเป็นมาของผูค้นในทอ้งถิ่นเดียวกัน ทัง้ดา้นประเพณี ความเช่ือ
และความทรงจ า โดยถือเอาทอ้งถิ่นเป็นศนูยก์ลางการอธิบายทางประวตัิศาสตร ์(ชยัพงษ ์ส  าเนียง, 
2555, ออนไลน)์ ใหค้วามส าคญักบัชีวิตผูค้นทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูค้นนอกศูนยก์ลางอ านาจ
ทางการเมือง ส่งผลให้เนือ้หาของประวัติศาสตรท์้องถิ่นมองภาพอดีตจาก “ข้างล่าง” ขึน้ไปสู ่
“ขา้งบน” (ทวีศิลป์ สืบวฒันะ, 2554, น. 32) วตัถุประสงคข์องการสรา้งความรูท้างประวตัิศาสตร์
ทอ้งถิ่นอยู่ที่การท าใหผู้ค้นในทอ้งถิ่นตระหนกัในประวตัิศาสตรค์วามเป็นมาของตนเองมากขึน้ (ชยั
พงษ์ ส  าเนียง, 2555, ออนไลน)์ เกิดจิตส านึกทางประวตัิศาสตร ์ความภมูิใจในการต่อสูข้องบรรพ
บุรุษ การรือ้ฟ้ืนส านึกประวัติศาสตรท์ี่เป็นความทรงจ าร่วมของชุมชนขึน้มาก็จะท าใหเ้กิดสาย
สมัพนัธท์ี่โยงใยใหค้นในทอ้งถิ่นพรอ้มที่จะปกปอ้งรกัษาชมุชน อนัหมายถึงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ภมูิปัญญาต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านีค้ือสมบตัิของชมุชนที่คนในชมุชนมีสิทธิและเป็นเจา้ของสืบทอด
รว่มกนั (ยงยทุธ ชแูวน่, 2551, น. 372) 
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ดังนั้น  การสถาปนารัฐสมัยใหม่จึงน าไปสู่การสถาปนาแนวการวิ เคราะห์
ประวตัิศาสตรช์าตินิยม เพื่อสรา้งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวและความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่ง
ประวตัิศาสตรช์าตินิยมที่สถาปนาขึน้ไดถู้กเนน้ย า้และครอบง าความรูค้วามคิดของสงัคมไทยมา
อย่างยาวนาน ในขณะเดียวกนัความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมได้
น าไปสู่การเกิดแนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรอ์ื่นๆ ทัง้แนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรม์ารก์ซิสต ์
แนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรท์อ้งถิ่นชาตินิยม แนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรส์งัคม แนวการ
วิเคราะหป์ระวตัิศาสตรว์ฒันธรรมชมุชน และแนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรท์อ้งถิ่น 

แนวการวิเคราะหป์ระวัตศิาสตรใ์นแบบเรียนวิชาประวัตศิาสตร ์
จากรายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 และผลการใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 ผลการวิจยัพบว่า ครูยงัขาดการวิเคราะหม์าตรฐานและตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรเพื่อน ามา
จดัการเรียนรู ้การจดัการเรียนรูจ้งึยดึแบบเรียนของส านกัพิมพเ์อกชนเป็นหลกั (ส านกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2558, น. 15) ซึ่งเป็นการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรอิงเนือ้หาแบบเดิมที่ไม่
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของหลกัสตูรใหม่ โดยในปัจจบุนักระทรวงศึกษาธิการใหส้  านกัพิมพเ์อกชน
สามารถตีพิมพแ์บบเรียนวิชาประวตัิศาสตรจ์ าหน่ายไดอ้ย่างค่อนขา้งอิสระ แต่ก็มีคณะกรรมการ
ท าหนา้ที่ตรวจสอบและแกไ้ข (ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, 2557, ออนไลน)์ สะทอ้นว่ารฐัยังคงรกัษา
อ านาจในการตรวจสอบและอนญุาตการใชแ้บบเรียนในโรงเรียน ดว้ยเหตนุี ้แบบเรียนจึงยงัคงเป็น
เครื่องมือส าคญัประการหนึ่งในการถ่ายทอดอดุมการณช์าติให้แก่นกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
(ธีระ นุชเป่ียม, 2552, น. 40; นิธิ เอียวศรีวงษ์, 2557, น. 42) เพื่อสรา้งพลเมืองในอุดมคติและ
ปลกูฝังอดุมการณข์องรฐัใหแ้ก่ประชาชนอย่างตอ่เนื่อง 

ปัจจบุนักระทรวงศึกษาธิการประกาศท าการปรบัวิธีจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร์
ใหม่ เพื่อใหน้กัเรียนมีความรกัชาติ ปลกูฝังจรยิธรรม เสรมิสรา้งความสามคัคี และประชาธิปไตยที่
ถกูตอ้งภายใตค้่านิยม 12 ประการ ประวตัิศาสตรช์าตินิยมจึงถกูน ามาใชอ้ย่างกวา้งขวาง (ภิญญ
พันธุ์ พจนะลาวณัย์, 2561, น. 80) และเป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกครัง้โดยปริยาย อย่างไรก็
ตาม หากไล่เรียงเนือ้หาแบบเรียนวิชาประวตัิศาสตรจ์ะพบว่าเรื่องเล่าเหล่านีไ้ดท้  าหนา้ที่ผลิตซ า้ 
(reproduction) อุดมการณ์ชาตินิยมแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง (รวิวรรณ รกัถิ่นก าเนิด, 2557, 
ออนไลน)์ จากการสุม่และวิเคราะหแ์บบเรียนวิชาประวตัิศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษาตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พ.ศ.2551 พบว่าแบบเรียนวางโครงเรื่องโดยอาศัยแนวการ
วิเคราะหป์ระวตัิศาสตรท์ี่ส  าคญั ดงัประเด็นตอ่ไปนี ้
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1. แนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรช์าตินิยม 
มโนทศัน ์“เมืองไทยนีด้ี” เป็นมโนทัศนต์ามแนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตร์

ชาตินิยม เป็นมโนทัศน์หลักส าคัญที่แบบเรียนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินแดน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นดินแดนที่ “ในน า้มีปลา ในนามีขา้ว” ส่งผลใหมี้การตัง้ถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี ้
มาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณ โดยเริ่มตัง้แต่ยุคก่อนประวัติศาสตรจ์นถึงยุคประวัติศาสตร ์
แบบเรยีนกลา่วถึงความเป็นมาของชาติไทยวา่ 

“ประมาณพุทธศตวรรษที่  13 รัฐไทเริ่มก่อตัวขึน้ทั้งในและนอก

ดินแดนประเทศไทย แลว้ขยายตัวไปในลักษณะการแบ่งคนจากชุมชน

เก่าไปสรา้งชุมชนใหม่ การสรา้งบา้นแปงเมือง เกิดจากกลุ่มเมืองที่เป็น

เครือญาติมีวัฒนธรรมเดียวกัน ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน บ้านเมืองเหล่านี ้

ค่อยๆ พัฒนาจนปรากฏช่ือเป็นกลุ่มนครรฐักระจายนอกดินแดนไทยใน

ราวพุทธศตวรรษที่ 17 เช่น แควน้สิบสองจไุทย (เจา้ไท) ในตงัเก๋ีย แควน้

สิบเกา้เจา้ฟ้าในลุ่มน า้สาละวิน และแควน้สิบสองปันนาทางตอนใตข้อง

หยุนหนาน ซึ่งคนไทในรฐันีเ้ป็นเพียงประชากรเผ่าหนึ่งของน่านเจา้มิใช่

ผูป้กครอง ส่วนดินแดนที่อยู่ถัดลงมาทางใตร้ิมล าน า้โขงฝ่ังขวาจะเป็น

โยนกเชียงแสนและฝ่ังซา้ยเป็นลา้นชา้ง...”  

(วงเดือน นาราสจัจ ์และ ชมพนูทุ นาคีรกัษ์, 2558ก, น. 89) 

โครงเรื่องประวัติศาสตรไ์ทยในแบบเรียนเป็นการเนน้ความยิ่งใหญ่ของชน
ชาติไทยวา่มีความยิ่งใหญ่รุง่เรอืง โดยในช่วงแรกไทยยงัยอมอยูภ่ายใตอ้  านาจการปกครองของรฐัที่
มีอ  านาจเขม้แข็ง แต่ผูน้  ามีความสามารถในการรบัวฒันธรรมภายนอกที่รุง่เรืองมาปรบัใหส้อดรบั
กบัขนบจารีตเดิม เพื่อสรา้งความแข็งแกรง่แข่งขนักบัเจา้ของพืน้ที่เดิม จนมีโอกาสปกครองตนเอง
โดยอิสระในราวพุทธศตวรรษที่ 18 เช่น รฐัสโุขทยั รฐัโยนกเชียงแสน รฐัลา้นนา รฐัศรีโคตรบูร รฐั
ลา้นชา้ง รฐัอโยธยา รฐันครศรีธรรมราช เป็นตน้ โดยพิจารณารฐัสโุขทยัเป็นอาณาจกัรแรกเริม่ของ
คนไทย และพิจารณารฐัไทยร่วมสมัยเป็นเพียงอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยเท่านั้น 
โดยไดพ้ยายามยดึโยงประวตัิศาสตรข์องอาณาจกัรสโุขทยัเขา้กบัอาณาจกัรอยธุยาใหเ้ป็นเสน้ตรง
เพื่อให้ภาพต่อเนื่องของผู้ปกครองและวิถีชีวิตของผู้คนจากสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและ
รตันโกสินทร ์แบบเรียนกลา่วถึงการสถาปนาอาณาจกัรสโุขทยัและโครงเรื่องประวตัิศาสตรไ์ทยวา่ 

“บรรพบุรุษของไทยไดส้ถาปนากรุงสุโขทัยขึน้เป็นราชธานีของคน

ไทยเม่ือ พ.ศ.1792 และได้สรา้งสรรค์ความเจริญในด้านต่างๆ ที่ เป็น
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เอกลักษณ์ของตนเองขึ ้นมากมาย ทั้งด้านการเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อาณาจักรสุโขทัยสามารถด ารงอยู่ได ้

200 กวา่ปี จึงถกูผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรอยธุยา...” 

(ณรงค ์พ่วงพิศ และ วฒุิชยั มลูศิลป์, 2558ก, น. 87) 

“นบัตัง้แต่สมยัสโุขทยัเป็นตน้มา จนกระทั่งถึงปัจจุบนัเป็นเวลากว่า 

700 ปี คนไทยมีอาณาจกัรต่อเน่ืองกนัมา คือ สโุขทยั อยธุยา ธนบุรี และ

รตันโกสินทร.์..” 

(ณรงค ์พ่วงพิศ และ วฒุิชยั มลูศิลป์, 2558ค, น. 49) 

บทบาทของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นเรื่องที่แบบเรียนทุกเล่มให้
ความส าคญัสงูยิ่ง สะทอ้นอิทธิพลของแนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรช์าตินิยม โดยเนน้กล่าวถึง
คุณูปการของพระมหากษัตริยใ์นอดีตที่ส  าคัญ ซึ่งน าพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและ
มั่นคงตราบจนปัจจบุนั นอกจากเป็นผูน้  าทางการเมืองแลว้ แบบเรยีนยงัใหภ้าพพระมหากษัตรยิใ์น
ฐานะผูน้  าทางศีลธรรมแบบพทุธศาสนา แบบเรยีนกลา่วถึงพระมหากษัตรยิส์โุขทยัวา่ 

“พระมหากษัตริยส์โุขทยัในช่วงแรกที่กษัตริยด์  ารงสถานภาพพ่อขุน 

พระองคจ์ะปกครองสั่งสอนดูและประชาชนโดยตรง แต่เม่ือเปลี่ยนเป็น

ธรรมราชา ต้องใช้การปกครองทางอ้อมผ่านตัวแทนคือขุนนางและ

พระภิ ก ษุ สงฆ์  รวมทั้ งวรรณ กรรม เชิ งสั่ งสอนต่ างๆ  โดย มีหลัก

ทศพิธราชธรรมเป็นหวัใจในการบรหิาร...” 

(วงเดือน นาราสจัจ ์และ ชมพนูทุ นาคีรกัษ์, 2558ก, น. 109) 

ในขณะเดียวกนั หากพิจารณาอาณาจกัรอยธุยา แมพ้ระมหากษัตริยอ์ยธุยา
จะมีลกัษณะเป็นสมมติเทพที่มีอ  านาจสงูสุดในอาณาจักร แต่ในทางปฏิบตัิพระมหากษัตริยท์รง
ปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธศาสนาเพื่อความเป็นธรรมมิกราช เช่น หลักทศพิธราชธรรม หลัก
จกัรวรรดิวตัร เป็นตน้ เป็นพระมหากษัตริยผ์ูท้รงธรรมตามคติจักรพรรดิราช กล่าวคือ ความเป็น
ราชาเหนือราชาที่ทรงทศพิธราชธรรม ดว้ยเหตุนีพ้ระมหากษัตริยอ์ยุธยาจึงมีความสามารถแบบ
นักรบที่แผ่ขยายอ านาจไปยังดินแดนต่างๆ เหล่านีล้ว้นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท  าใหอ้ยุธยามีความ
เจรญิรุง่เรอืงยาวนานถึง 417 ปี แบบเรียนกลา่วถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรวา่ 

“พระราชกรณียกิจส าคัญเม่ือพระองคข์ึน้ครองราชยส์ืบต่อจากระ

บิดาจึงเป็นการท าสงครามกับพม่า ระยะแรกเป็นสงครามราชธานีจาก

การคุกคามของพม่า จนหลังจากไดร้บัชัยชนะจากสงครามยุทธหัตถีที่
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พระท าต่อพระมหาอุปราชา (มงักยอ-ชวา) ใน พ.ศ.2135 อยุธยาจึงเป็น

ฝ่ายตอบโต้รุกเข้าไปโจมตีพม่า พรอ้มทั้งขยายอ านาจไปในดินแดน

ใกลเ้คยีง ทัง้มอญ พม่า เขมร ลา้นนา ลา้นชา้ง...” 

(วงเดือน นาราสจัจ ์และ ชมพนูทุ นาคีรกัษ์, 2558ข, น. 157) 

ส่วนในยุคสมยัปฏิรูปประเทศ แบบเรียนใหค้วามส าคญักบับทบาทของผูน้  า
หรือพระมหากษัตริยร์าชวงศจ์กัรีในการสรา้งความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย ส่งผลใหช้าติไทยมี
ความศิวิไลซเ์ช่นเดียวกบันานาอารยประเทศ การเนน้บทบาทและความส าเรจ็ดา้นพระราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัในการปฏิรูปประเทศใหท้นัสมยั ซึ่งการอธิบายใน
มมุมองความสามารถของผูน้  าเพียงอย่างเดียวท าใหล้ะเลยบรบิททางประวตัิศาสตรท์ี่รอบดา้น ไม่
วา่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมทัง้ในระดบัประเทศ ระดบั
ภมูิภาคและระดบัโลก ประวตัิศาสตรแ์ง่นีจ้งึขาดมมุมองที่รอบดา้น ละเลยพลเมืองไทยสว่นใหญ่ใน
ประวตัิศาสตร ์เนน้เฉพาะบุคคลส าคญัที่เป็นพระมหากษัตริยแ์ละชนชัน้น าที่มีส่วนในการพฒันา
ประเทศจากบนลงลา่ง แบบเรยีนกลา่วถึงบทบาทของพระมหากษัตรยิว์า่ 

“รชักาลที่ 5 ทรงด าเนินการปฏิรูปประเทศ เพื่อใหไ้ทยเป็นประเทศที่

เจริญและทนัสมยัตามแบบตะวนัตก เพื่อรกัษาเอกราชและอธิปไตยของ

ชาติไว ้การปฏิรูประยะแรกเป็นการจดัระเบียบดา้นการเงินการคลงัของ

ประเทศใหเ้ป็นสากล ปรบัปรุงการปกครองและสงัคมไทย โดยยกเลิกทาส

และระบบไพร ่และปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประยะที่สองคือ การปฏิรูป

การปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิรูปกฎหมายและการศาล 

ปฏิรูปการคมนาคม รวมทั้งด าเนินนโยบายทางการทูต เสด็จประพาส

ตา่งประเทศ และยินยอมเสียดินแดนบางส่วนเพื่อแลกกบัเอกราช...” 

(วงเดือน นาราสจัจ ์และ ชมพนูทุ นาคีรกัษ์, 2558ค, น. 102) 

“ปัจจัยที่ส่งเสริมความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง ประการหนึ่ง

เพราะพระมหากษัตริยไ์ทยทุกพระองคใ์นสมยัปรงัปรุงและปฏิรูประเทศ

ทรงรูท้ันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในนานาประเทศ ทรงมีวิสัยทัศนท์ี่

กา้วหนา้ มองการไกลสมกบัเป็นผูน้  าในปฏิรูปประเทศใหเ้กิดความมั่นคง

และรกัษาเอกราชของชาติไวไ้ด.้..” 

(ณรงค ์พ่วงพิศ, วฒุิชยั มลูศิลป์, สญัชยั สวุงับตุร, อนนัตช์ยั เลาหะ

พนัธุ, และ ชาครติ ชุ่มวฒันะ, 2558, น. 36) 
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บุคคลส าคัญส่วนใหญ่ในแบบเรียนจะเนน้ใหค้วามส าคัญกับเพศชาย อัน
สะทอ้นอดุมการณช์าตินิยมและสงัคมชายเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นการตอกย า้และจรรโลงต าแหน่งแห่งที่
ของผูห้ญิงในสถานะที่ต  ่ากว่าชายตัง้แต่อดีตจวบจนปัจจุบนั แบบเรียนกล่าวถึงบุคคลส าคญัที่มี
สว่นในการพฒันาชาติไทยวา่ 

“ประวตัิศาสตรช์าติไทยนบัตัง้แต่สมยัสโุขทยัจนถึงสมยัรตันโกสินทร ์

ไดมี้บุคคลส าคญัหลายท่านที่มีส่วนในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรมไทยและ

ประวตัิศาสตรไ์ทยใหก้ับสงัคมไทยอย่างต่อเน่ือง บุคคลส าคัญเหล่านีมี้

ทัง้พระมหากษัตริย ์พระบรมวงศานวุงษ์ ขนุนางและชาวต่างประเทศ ซึ่ง

นักเรียนจ าเป็นตอ้งเรียนรูป้ระวตัิและผลงานของท่านเหล่านี ้เพื่อจะได้

เกิดความภาคภมูิใจว่ากวา่ที่ประเทศไทยจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นเช่นทกุวนันี ้

ลว้นเกิดจากความเสียสละและความรกัชาติของบรรพบรุุษไทย...” 

(ณรงค ์พ่วงพิศ และ วฒุิชยั มลูศิลป์, 2558ค, น. 89) 

อย่างไรก็ตาม ก็ยงัมีการกล่าวถึงบคุคลส าคญัเพศหญิงที่มีคณุูปการต่อชาติ
ไทยอยู่บา้ง แต่มักเนน้บทบาทในการเป็นนักรบแบบชาย เพื่อถ่ายทอดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 
ความรกัและเสียสละเพื่อชาติ แบบเรยีนกลา่วถึงวีรกรรมของสมเด็จพระศรสีรุโิยทยัวา่ 

“สมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 

พระองคไ์ดโ้ดยเสด็จพระสวามีในการป้องกันบา้นเมืองจากศึกพม่า แต่

เม่ือกองทพัไทยประทะกบักองทพัหม่า สมเด็จพระศรสีรุโิยทยัเกรงว่าพระ

สวามีจะเป็นอนัตราย จึงไสชา้งเขา้ขวางไว ้จึงถกูพระเจา้แปรฟันดว้ยพระ

แสงของา้ว สิน้พระชนม.์..”  

(ชมพนูทุ นาคีรกัษ์, วงเดือน นาราสจัจ,์ และ มิตรชยั กลุแสงเจรญิ, 

2558, น. 149) 

ในขณะเดียวกนัก็กลา่วถึงบคุคลส าคญัเพศหญิงในบทบาทดา้นอื่นๆ ทัง้ดา้น
การศึกษา ดา้นวรรณกรรม ดา้นการศาสนา ดา้นกิจกรรมสังคม ดา้นการสาธารณสุข ฯลฯ ซึ่ง
บุคคลส าคัญส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่เป็นพระบรมวงศานุวงศแ์ละชนชั้นน าแทบทั้งสิน้ แบบเรียน
กลา่วถึงบทบาทของสมเด็จพระนางเจา้เสาวภาผ่องศร ีพระบรมราชินีนาถวา่ 

“พระองคส์นับสนุนให้สตรีไทยใชว้ิธีการคลอดแบบตะวนัตก มีการ

ก่อตั้งโรงเรียนแพทยผ์ดุงครรภ์ขึน้ในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อผลิตนาง
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พยาบาลผดุงครรภ์ส  าหรบัการคลอดแบบใหม่ นอกจากนีย้ังทรงริเริ่ม

ก่อตัง้สภาอณุาโลมแดง (สภากาชาดไทย)...” 

(ชมพนุูท นาครีกัษ์ และคนอื่น ๆ, 2558, น. 153) 

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัสว่นใหญ่พบว่า แบบเรียนประวตัิศาสตรอ์ธิบาย
ความสมัพนัธใ์นดา้นการเมืองเท่านัน้ โดยละเลยมิติดา้นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม และการคา้ ฯลฯ ดว้ยเหตนุีแ้บบเรียนจึงกลา่วถึงในมมุมองเชิงศกึสงครามเป็นสว่นใหญ่ 
แต่ก็มีการกล่าวถึงความสมัพันธเ์ชิงมิตรไมตรีบา้ง ซึ่งเหล่านีล้ว้นเป็นประวตัิศาสตรบ์าดหมางที่
สรา้งความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งไทยและประเทศเพ่ือนบา้น แบบเรยีนกลา่วถึงความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ไทยกบัลาววา่ 

“รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั เจา้อนุวงษ์แห่งเวียง

จนัทรพ์ยายามตัง้ตนเป็นอิสระ ทางกรุงเทพฯ ไดส้่งทพัไปปราบไดส้  าเร็จ 

จงึน าตวัเจา้อนวุงษ์และครอบครวัมาควบคมุที่กรุงเทพฯ จนเจา้อนวุงษถ์ึง

แก่พิราลยั...”  

(วงเดือน นาราสจัจ ์และ ชมพนูทุ นาคีรกัษ์, 2558ค, น. 132) 

“ในสมัยรตันโกสินทรค์วามสัมพันธ์ไทยกับพม่านับเป็นสงครามที่

ตอ่เน่ืองจากสมยัธนบรุ ีสงครามไทยกบัพม่าที่ส  าคญัในสมยัรตันโกสินทร ์

คือ สงครามเกา้ทัพ พ.ศ.2328 พระเจา้ปดุงแห่งราชวงศอ์ลองพญาของ

พม่ามีนโยบายปราบหัวเมืองและแควน้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนเกียรติยศ จึง

จดัเตรียมก าลงัพลจ านวนมาก จดัเป็นทพัใหญ่จ านวน 9 ทพั ยกเขา้ไทย

ตัง้แตห่วัเมืองเหนือจนถึงหวัเมืองทางใต ้ทัง้ทางบกและทางเรอื...”  

(วงเดือน นาราสจัจ ์และ ชมพนูทุ นาคีรกัษ์, 2558ค, น. 134) 

ส่วนในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงที่จักรวรรดินิยมตะวันตกแผ่ขยายอิทธิพลมายังภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แบบเรียนใหภ้าพเจา้อาณานิคมตะวนัตก ไดแ้ก่ องักฤษและฝรั่งเศส ใน
ฐานะผูรุ้กรานและเป็นศตัรูของชาติไทย ส่งผลใหไ้ทยเสียดินแดน (ที่เคยเป็นประเทศราช) แมไ้ม่ได้
กลา่วถึงเหตกุารณเ์สียดินแดนโดยตรงดงัเช่นแบบเรียนในอดีตก็ตาม แต่ก็พยายามชีใ้หเ้ห็นว่าไทย
ไม่เคยตกเป็นเมืองขึน้ของอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งแสดงนัยความเป็นหนึ่งในภูมิภาค แบบเรียน
กลา่วถึงเหตกุารณก์ารเสียดินแดนวา่ 
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“ฝรั่งเศสขยายอ านาจเขา้ไปในกัมพูชาและลาว ซึ่งเป็นประเทศราช

ของไทย โดยใน พ.ศ.2410 ไดเ้ขมรดา้นตะวนัออก พ.ศ.2436 ไดด้ินแดน

ลาวส่วนใหญ่ และตอ่มาไดก้มัพชูาและลาวสว่นที่เหลือจากไทย...” 

(ณรงค ์พ่วงพิศ และ วฒุิชยั มลูศิลป์, 2558ก, น. 139) 

2. แนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรท์อ้งถิ่นชาตินิยม 
การสถาปนาประวัติศาสตรแ์บบเสน้ตรงโดยมีศูนยก์ลางอยู่ที่อาณาจักรใน

ภาคกลาง ส่งผลใหป้ระวตัิศาสตรไ์ทยไม่มีความยดึโยงกบัทอ้งถิ่น จึงไดมี้ความพยายามเช่ือมโยง
ประวตัิศาสตรส์โุขทยั (ประวตัิศาสตรช์าติ) กบัทอ้งถิ่นต่างๆ ซึง่เป็นแนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตร์
ทอ้งถิ่นชาตินิยมที่ใชร้ฐัในภาคกลางเป็นศนูยก์ลางการศึกษา เพื่อสรา้ง “ส านึกความเป็นชาติ” ให้
นักเรียนตระหนักถึงความเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกันของคนในส่วนกลางและทอ้งถิ่น เช่นกรณีของ
ความเป็นพระสหายของพ่อขุนรามค าแหงแห่งอาณาจกัรสโุขทัยและพญามังรายแห่งอาณาจักร
ลา้นนา แบบเรียนกลา่วถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งสโุขทยัและลา้นนาวา่ 

“พญามังรายใชน้โยบายผูกมิตรกับรฐัไทยอื่นๆ คือ แควน้พะเยาใน

เขตกว๊านพะเยา และรฐัสโุขทยัในเขตลุม่น า้ยม...” 

วงเดือน นาราสจัจ ์และ ชมพนูทุ นาคีรกัษ์ (2558ก, น. 90) 

นอกจากนี ้ยงัมีการเช่ือมโยงวีรกรรมของคนในทอ้งถิ่นเขา้กบัประวตัิศาสตร์
ไทยอย่างแนบเนียน ทัง้นีเ้พื่อถ่ายทอดอดุมการณค์วามรกัชาติและเสียสละต่อชาติแก่นกัเรียน ดงั
กรณีของชาวบา้นบางระจันที่จัดตัง้ค่ายขึน้เพื่อต่อสูก้ับกองทัพพม่าอย่างกลา้หาญและเสียสละ 
แบบเรยีนกลา่วถึงวีรกรรมของชาวบา้นบางระจนัวา่ 

“วีรกรรมของชาวบา้นบางระจันในครัง้นั้นแสดงออกถึงความกลา้

หาญ รักชาติบ้านเมือง แม้สละชีวิตก็ยอม รัฐบาลไทยจึงได้สร้าง

อนสุาวรยีว์ีรชนค่ายบางระจนั เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในเรื่องความรกัชาติ

ใหก้บัอนชุนรุน่หลงัสืบไป...” 

(ณรงค ์พ่วงพิศ และ วฒุิชยั มลูศิลป์, 2558ข, น. 52) 

3. แนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรว์ฒันธรรมชมุชน 
แบบเรียนกล่าวถึงวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยในลกัษณะที่เป็นมรดกตก

ทอดจากบรรพบุรุษ และไดร้บัการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สามารถสืบต่อไปถึงรุ่นลกูรุ่นหลาน 
แบบเรยีนกลา่วถึงวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยวา่ 
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“วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษสืบ

ต่อมาถึงคนไทยในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความ

เจริญ รุ่งเรืองของคนไทยได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น  การเรียน รู ้ในเรื่อง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่คนไทยจะได้

ตระหนกัถึงปัจจยัและบุคคลที่มีส่วนส าคญัในการส่งเสริมสรา้งสรรคภ์ูมิ

ปัญญาและวฒันธรรมไทยที่มีผลต่อสงัคมปัจจบุนั และจะไดเ้ขา้ไปมีส่วน

รว่มในการอนรุกัษใ์หค้งอยู่คูส่งัคมไทย...” 

(ณรงค ์พ่วงพิศ และ วฒุิชยั มลูศิลป์, 2558ค, น. 141) 

แบบเรียนกล่าวถึงภูมิปัญญาไทย เช่น อาหาร เครื่องมือเครื่องใช ้ยารกัษา
โรค การสรา้งบา้นเรือน เป็นตน้ สะทอ้นแนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตรว์ัฒนธรรมชุมชนอย่าง
เด่นชดั การอธิบายชมุชนหมู่บา้นไทยดว้ยมมุมองที่หยดุน่ิงและไม่เปลี่ยนแปลง อนึ่งราวกบัน าภาพ
ชนบทในอดีตมาซอ้นทับกับชนบทในปัจจุบัน ทั้งที่ชนบทในปัจจุบันไดแ้ปรเปลี่ยนไปคลา้ยกับ
ชมุชนเมืองและเขา้สูก่ารกลายเป็นเมืองมากขึน้เรื่อยๆ การใหภ้าพดงักลา่วสง่ผลใหน้กัเรยีนมีวิธีคิด
ที่ไม่เป็นประวัติศาสตร ์กล่าวคือ มองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของสังคม ดังกรณี
แบบเรยีนกลา่วถึงภมูิปัญญาไทยภาคกลางวา่ 

“การเลือกถ่ินที่อยู่ในภาคต่างๆของไทยมีความแตกต่างกันไปตาม

ลกัษณะภูมิประเทศ ดงันี ้ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์

สูง มีแม่น า้ไหลผ่านหลายสาย การตั้งบา้นเรือนจึงมักสรา้งอยู่ตามริม

แม่น า้เป็นแนวยาวไปตลอดทัง้สองฝ่ังของล าน า้...” 

(ชมพนูทุ นาคีรกัษ ์และคนอื่น ๆ, 2558, น. 181) 

อนึ่ง แบบเรียนปัจจบุนัออกแบบใหมี้การแทรกเสรมิเครื่องมือต่างๆ เพื่อการรบัรูท้ี่ง่าย
ขึน้ แตก่็แฝงไปดว้ยขอ้สนเทศบางประการ ไดแ้ก่ แผนที่ เสน้เวลา และภาพจ าลองเหตกุารณส์ าคญั 
ซึ่งสิ่งเหล่านีล้ว้นส่งผลต่อความรบัรูท้ี่มีต่อเพื่อนบา้นอย่างปฏิเสธไม่ได ้โดยแผนที่เป็นเครื่องมือ
ส าคัญต่อการสรา้งภาพตัวแทนและถูกน ามาใชอ้ย่างยาวนานในการสรา้งตัวตนประวัติศาสตร์
ชาตินิยมและความเป็นไทยขึน้มา แผนที่แสดงอาณาเขตนอกจากเป็นจินตนาการถึงความจริงชุด
หนึ่งไปเป็นขอ้สนเทศบนกระดาษแลว้ มนัยงัเป็นการแสดงเสีย้วหนึ่งของเวลาที่รฐัมีอ านาจไปถึง 
เนื่องจากว่าอ านาจที่เขม้แข็งของรฐัมักขึน้อยู่กับระบบขนส่งและขอ้มูลข่าวสาร รวมไปถึงการ
จดัการก าลงัทหารที่มีประสิทธิภาพ ส าหรบัแผนที่อาณาจกัรอยธุยาคืออาณาจกัรอนัเกรยีงไกรของ
พระมหากษัตริยน์กัรบอย่างสมเด็จพระนเรศวรที่มีดินแดนกวา้งขวาง สรา้งความอิ่มเอมใจอนัเป็น
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เชือ้ที่หล่อเลีย้งอดุมการณช์าตินิยมใหเ้ติบโตต่อไป หรือแผนที่การเสียดินแดนใหก้บัจกัรวรรดินิยม
ตะวันตก ซึ่งเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่จับต้องได้จริง ในขณะที่ เส้นเวลามีการเลือกใ ช้
เหตุการณส์ าคัญที่ส่วนใหญ่ผูกอยู่กับพระมหากษัตริย์และชนชัน้น าเป็นส าคญั และภาพจ าลอง
เหตกุารณส์ าคญัถกูน ามาใชเ้พื่อความสมจรงิประกอบกบัขอ้มลูทางประวตัิศาสตรท์ี่อดัแน่นเต็มไป
ดว้ยตวัอกัษร เช่น สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพ การท ายุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร 
ภาพสมเด็จพระศรีสรุโิยทยัขาดคอชา้ง เป็นตน้ ซึ่งช่วยสรา้งความทรงจ ารว่มที่ไม่มีมิติและแบนราบ
ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธด์า้นความขดัแยง้และสงครามที่มีต่อประเทศเพื่อนบา้น (ภิญญพนัธุ ์พจนะ
ลาวณัย,์ 2561, น. 128-133) 

ดงันัน้ ประวตัิศาสตรแ์ห่งชาติในแบบเรียนที่ใชก้รอบแนวการวิเคราะหป์ระวตัิศาสตร์
ชาตินิยมเป็นส าคญั โดยมุ่งอธิบายการตัง้อาณาจกัรของคนไทยเป็นเสน้ตรงที่เริ่มจากอาณาจกัร
สโุขทัย อยุธยา ธนบุรีและรตันโกสินทร ์ซึ่งไม่มีต าแหน่งแห่งที่ส  าหรบัทอ้งถิ่น หากจะมีเพียงการ
อธิบายภายใตแ้นวการวิเคราะหป์ระวัติศาสตรท์อ้งถิ่นชาตินิยมที่พยายามยึดโยงส่วนกลางกับ
ท้องถิ่น โดยความเจริญ รุ่งเรืองและศิวิไลซ์ของอาณาจักรไทยเป็นผลมาจากการน าของ
พระมหากษัตริยแ์ละชนชัน้น าที่มีความรูค้วามสามารถ ประชาชนเป็นเพียงองคป์ระกอบเล็กๆ ใน
ประวตัิศาสตรท์ี่ตอ้งพึ่งพาและอยู่อย่างรม่เย็นภายใตร้ม่ “พระบรมโพธิสมภาร” จึงอาจกล่าวไดว้่า
ไม่ มี  “ประวัติศาสตร์ของประชาชน ” ในแบบเรียน อีกด้านหนึ่ ง ประวัติศาสตร์ฉายภาพ
ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัในมิติของสงคราม ซึ่งสรา้งจินตภาพของเพื่อนบา้นใหก้ลายเป็นศตัรู เกิด
ทศันคติดถูกูเหยียดหยาม ความเกลียดชงัและการไม่เขา้ใจซึ่งกนัและกนั นอกจากนีห้ากพิจารณา
ในสว่นของวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย ประวตัิศาสตรแ์ห่งชาติมุ่งใชแ้นววิเคราะหป์ระวตัิศาสตร์
วฒันธรรมชมุชนมองสภาพสงัคมที่หยดุน่ิงและไม่เปลี่ยนแปลง น าไปสูจ่ินตภาพและผลิตซ า้ชนบท
ในอุดมคติอันที่ไม่เห็นมิติของความขัดแย้ง ประวัติศาสตรแ์นวนี ้จึงไม่สอดรับกับวิธีคิดของ
ประวตัิศาสตรท์ี่เนน้ความเปลี่ยนแปลง 

ตอนที ่4 แนวคิดเกี่ยวกับอคตทิางชาตพิันธุผ่์านการศึกษาวิชาประวัตศิาสตร ์
อคติทางชาติพนัธุเ์ป็นวาทกรรมที่ใชส้ญัญะทางวฒันธรรมในการสรา้งความหมายเพื่อ

จ าแนกแยกแยะกลุ่มชนต่างๆ บนพื ้นฐานของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ในกรณีของสังคมไทย 
เริ่มตน้ขึน้ตัง้แต่ช่วงแรกของกระบวนการสรา้งรฐัสมยัใหม่ (อานนัท ์กาญจนพนัธุ์, 2553, น. 230) 
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เพื่อสถาปนาความเป็นไทยและสรา้งความรูส้กึ
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวในฐานะพลเมืองของชาติ โดยใชว้ิชาประวตัิศาสตรแ์ละระบบการศกึษาของรฐั
เป็นเครื่องมือในการสรา้งภาพความเป็นอื่นใหก้บักลุม่ชนต่างๆ ในชาติ น าไปสูค่วามขดัแยง้ ความ
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หวาดระแวง ความไม่ไวว้างใจซึ่งกนัและกนั และมีแนวโนม้น าไปสู่การเลือกปฏิบตัิในฐานะคนอื่น 
ซึง่แนวคิดเก่ียวกบัอคติทางชาติพนัธุผ์่านการศกึษาวิชาประวตัิศาสตรมี์รายละเอียดดงันี ้

มโนทศันว์่าด้วยอคติ 
อคติ (prejudice) เป็นเจตคติ (attitude) ที่เป็นความรูส้ึกเชิงลบต่อบุคคลหรือกลุ่ม 

เพราะเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มหนึ่ง (นพมาศ อุง้พระ, 2553, น. 272) อนัเป็นมายาคติและท าให้
เกิดแนวคิดอนัไม่ยุติธรรมต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เก่ียวกับอารมณแ์ละพฤติกรรมของกลุ่ม (Brown, 
1995, p. 14) ซึ่งอคติเป็นความคิดเห็นเก่ียวกบัการจ าแนกประเภทของผูค้นบนฐานของลกัษณะ
บคุลิกภาพที่แทจ้รงิหรือบคุลิกภาพที่ปรากฏของสมาชิกกลุม่ (Calhoun, Light, และ Keller, 1997, 
p. 216) ซึ่งมนุษยมี์แนวโนม้ที่จะจัดวางสิ่งต่างๆ ใหเ้ป็นประเภท (categorization) เพราะการจัด
ประเภทท าใหง้่ายต่อการรบัรู ้เช่น สีผิว เพศ อายุ ศาสนา สญัชาติ ชาติพนัธุ ์เป็นตน้ การแบ่งคน
เป็นประเภทส่งผลใหก้ารปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นง่ายขึน้ วิธีการจัดกลุ่มที่ส  าคัญคือจัดใหเ้ขาเป็น
สมาชิกกลุ่มตน (ingroup members) และสมาชิกกลุ่มอื่น (outgroup members) กล่าวอีกนยัคือ 
การแบ่งเป็น “พวกเรา” และ “พวกเขา” โดยคนส่วนใหญ่คิดว่าคนอื่นหรือกลุ่มอื่นมีสมาชิกที่
เหมือนกนัทัง้หมด ปรากฏการณด์งักล่าวเกิดขึน้เพราะเราไม่มีโอกาสท าความรูจ้ักกบัคนกลุ่มอื่น 
และการไม่รูจ้กัอาจมีผลท าใหเ้กิดอคติ (นพมาศ อุง้พระ, 2553, น. 273-274) 

อคติจึงเกิดจากการใชอ้ัตลกัษณ์ในการแบ่ง “พวกเรา” และ “พวกเขา” มนุษยจ์ะ
รูส้ึกมั่นคงดว้ยอตัลกัษณเ์หล่านี ้กล่าวคือ อตัลกัษณเ์ป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นใครและใครไม่ใช่
พวกเรา ในแง่นีอ้ตัลกัษณ์จึงเปรียบประดุจก าแพงท าหนา้ที่ปกปักษ์พิทักษ์พวกเราไวภ้ายใน ใน
ขณะเดียวกนัก าแพงนัน้มีคุณสมบตัิอื่นดว้ย กล่าวคือ ท าใหพ้วกเราไม่อาจมองเห็นและท าความ
เขา้ใจในมุมมองของเขาได ้และก าแพงยังเป็นตัวปิดกั้นไม่ใหพ้วกเขามองเห็นสถานการณ์จาก
มมุมองของเราดว้ยเช่นกนั ภายใตม้ายาการแห่งอตัลกัษณน์ี ้หากเกิดความขดัแยง้ขึน้จะส่งผลให้
มนุษยส์ามารถใชค้วามรุนแรงต่อผูอ้ื่นไดง้่าย (ชัยวัฒน ์สถาอานันท์, 2549, น. 40; นพมาศ อุง้
พระ, 2553, น. 275) เนื่องดว้ยมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม เราไม่ไดมี้เพียงอตัลกัษณส์่วนบุคคล แต่เรา
ยังมีอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) โดยทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity 
theory) ไดเ้สนอว่า เราจัดประเภท (we categorize) เพราะรูส้ึกว่าการจัดผูค้น รวมทัง้ตัวเราเอง
เป็นประเภทมีประโยชน ์การจดัใหเ้ป็นคนไทย คนองักฤษ เป็นวิธีที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไร โดย
เรารบัอตัลกัษณ ์(we identity) เพื่อเช่ือมตวัเองกับกลุ่มและไดค้วามภาคภูมิใจจากการเช่ือมโยง 
จากนัน้เราจึงเปรียบเทียบ (we compare) กลุ่มของเรากบัคนกลุม่อื่น พรอ้มมีอคติเขา้ขา้งกลุ่มตน 
โดยเม่ือเรารบัอตัลกัษณท์างสงัคม เราจะท าตามบรรทดัฐานของกลุม่ เราจะยิ่งมีอคติเม่ือกลุม่ของ
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ตนถูกข่มขู่คุกคามความสามคัคีของกลุ่ม เช่น ความเป็นเสือ้เหลือง ความเป็นเสือ้แดง ความเป็น
คนไทย เป็นตน้ ยิ่งรบัอตัลกัษณข์องกลุ่มตนก็ยิ่งชอบกลุ่มตน และมีอคติต่อกลุ่มอื่นมากขึน้ (นพ
มาศ อุง้พระ, 2553, น. 283) 

อคติจึงไม่ใช่ทศันคติส่วนบคุคล แต่อคติมีลกัษณะเหมือนบรรทดัฐานทางวฒันธรรม
อย่างหนึ่ง (จุฑารตัน์ เอือ้อ  านวย, 2553, น. 203) อคติถูกสรา้งผ่านการเรียนรูท้างสังคมและ
วัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม (socialization) ผ่านการซึมซับเรียนรูจ้นเกิดอคติไม่ชอบและปฏิเสธคนบางกลุ่ม (พระ
ไพศาล วิสาโล, 2550, น. 50) การเรียนรูด้ังกล่าวเกิดขึน้ทั้งในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
โดยตรงและโดยออ้ม การขดัเกลาทางสงัคมโดยตรง เช่น การเรียนรูผ้่านระบบการศึกษาของรฐั 
การอบรมสั่งสอนโดยครอบครวั เป็นตน้ ในขณะที่การขดัเกลาทางสงัคมโดยออ้มเป็นการขดัเกลาที่
มีปฏิบตัิการหลอ่หลอมมนษุยอ์ยู่ทกุเมื่อเช่ือวนั เช่น การชมภาพยนตร ์การดลูะคร การอ่านหนงัสือ 
เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การขดัเกลาทางสงัคมที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สดุก็คือ การจดัการศึกษา
แผนใหม่โดยรฐั เพราะการศึกษาสมยัใหม่มีบทบาททางการเมือง กล่าวคือ การศึกษาเป็นไปเพื่อ
เตรียมคนเขา้สู่ระบบการปกครองที่รฐัพึงปรารถนา หากรฐับาลเห็นว่าระบอบการปกครองที่ก าลงั
ใชอ้ยู่เหมาะสมแลว้ รฐัก็ใชร้ะบบการศกึษาในการอบรมนกัเรียนใหมี้ลกัษณะสอดคลอ้งกบัระบอบ
การปกครองนัน้ๆ (วิทย ์วิศทเวทย,์ 2544, น. 32-33) ซึง่บางครัง้น าไปสูก่ารเกิดอคติ 

อคติเกิดขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการหลายประการ ไดแ้ก่ อคติช่วยบอกต าแหน่ง
แห่งที่ว่าเราเป็นใคร ซึ่งอาจช่วยลดความวิตกกงัวลของคนที่ไม่มั่นใจในตนเองและช่วยเสริมสรา้ง
ความสุข เพราะคิดว่าตนเองเหนือกว่าและมีคุณค่ากว่าคนอื่น ส่วนในทางจิตใจอคติเสริม
ภาพลักษณ์และความภูมิใจในตน การดูถูกคนอื่นช่วยสรา้งภาพลวงว่าตนมีความเหนือกว่า      
(นพมาศ อุ้งพระ, 2553, น. 275-276) โดยอคติและพฤติกรรมที่เกิดจากอคติ เช่น การกีดกัน 
(discrimination) การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (genocide) และความรุนแรง (violence) โดยอคติมัก
เกิดขึน้เม่ือคนมีความแตกต่างกนั เช่น สีผิว เพศ ศาสนา ชาติพนัธุ ์เป็นตน้ และใชค้วามแตกต่าง
ดงักลา่วแบง่แยกพวกเราและพวกเขา โดยพยายามสรา้งความเช่ือวา่ทกุอย่างเก่ียวกบัพวกเรานัน้ดี 
และทกุอย่างเก่ียวกบัพวกเขาเป็นเรื่องเลว อคติเกิดขึน้เม่ือมีการเหมารวม (stereotyping) และมกั
คิดว่าคนกลุม่อื่นเหมือนกนัหมด (นพมาศ อุง้พระ, 2554, น. 365) เพราะการเหมารวมเป็นตวัช่วย
ในการตดัสินใจ และน าไปสู่การปฏิบตัิต่อพวกเขาตามการเหมารวม การจดัคนเป็นประเภทไม่ได้
เป็นอคติ แต่มนัเป็นรากฐานที่สรา้งอคติได ้ซึง่อคติบางครัง้น าไปสูพ่ฤติกรรมกีดกนัที่เป็นการปฏิบตัิ
ต่อบุคคลหรือกลุ่มคนแบบไม่เท่าเทียมกัน เช่น นักธุรกิจจา้งคนผิวขาวท างาน แต่ไม่จา้งคนผิว สี 
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เป็นตน้ บางครัง้การกีดกนัอาจเกิดไดแ้มไ้ม่มีอคติ ดว้ยเหตนุี ้อคติ การกีดกนัและการเหมารวม จึง
มีความสมัพนัธก์นั (นพมาศ อุง้พระ, 2553, น. 273-287) 

อคติเป็นเจตคติเชิงลบที่มีต่อคนหรือกลุ่มคน จึงมีองคป์ระกอบเช่นเดียวกับเจตคติ 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นความรูส้กึ และดา้นการกระท า (สชุญัญา รตันสญัญา, 
2549, น. 260; สนุทรี โคมิน, 2556, น. 396-397) ไดแ้ก่ 

1. ด้านความรู ้(cognitive component) เป็นองค์ประกอบที่บุคคลมีความรู้
เก่ียวกับคนอื่นหรือกลุ่มอื่น องค์ประกอบด้านความรู้ส  าคัญมากในแง่ของการมีและการ
เปลี่ยนแปลงอคติ เพราะผูท้ี่ขาดความรูย้่อมเปลี่ยนแปลงไดย้ากกว่าผูมี้ความรูก้วา้ง ความรูเ้ป็น
พืน้ฐานความเช่ือที่ท  าใหบุ้คคลนัน้เช่ือว่าขอ้มูลนัน้เป็นจริง ดว้ยเหตุนีก้ารเกิดองคป์ระกอบดา้น
ความรูจ้งึน าไปสูอ่งคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ 

2. ดา้นความรูส้ึก (affective component) เป็นองคป์ระกอบที่แสดงถึงอารมณ์
ความรูส้ึกที่มีต่อคนอื่นหรือกลุ่มอื่นว่าชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ด้วยเหตุนีก้ารเกิด
องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึจงึน าไปสูอ่งคป์ระกอบดา้นการกระท า 

3. ดา้นการกระท า (behavioral component) เป็นองคป์ระกอบท่ีเม่ือคนมีความรู ้
และความรูส้ึกเก่ียวกับคนอื่นหรือกลุ่มอื่นจึงเกิดแนวโนม้ที่จะกระท าหรือปฏิบัติในทางลบ (act 
negatively) ที่สอดคลอ้งกบัความรูแ้ละความรูส้กึ 

ด้วยเหตุนี ้“อคติ” จึงมีความเป็นอัตวิสัยที่แก้ไขได้ยาก ซึ่งถูกสรา้งขึน้จากความ
แตกต่างทางชนชัน้ ชาติพันธุ์ ศาสนา การศึกษา และความเป็นมาทางประวตัิศาสตรข์องสงัคม 
โดยอคติระหว่างกลุ่มคนมีผลต่อการก่อตวัและขยายตวัของความขดัแยง้ ปัญหาความรุนแรงและ
ความขัดแยง้ในสงัคม เม่ือพิจารณาใหด้ีแลว้จะเห็นว่ามีลกัษณะร่วมกันที่ส  าคัญคือ การยึดเอา
ตัวเองและพวกเดียวกันเป็นศูนยก์ลาง มีค าที่อธิบายลักษณะของการยึดตัวเองเป็นศูนยก์ลาง
หลายค า ไดแ้ก่ ชนชัน้ตนเองเป็นจดุหลกั การยดึศาสนาเป็นศนูยก์ลาง ลทัธิเชือ้ชาตินิยม และลทัธิ
ชาตินิยม (ฉนัทนา บรรพศิรโิชติ หวนัแกว้, 2547, น. 55-58) 

ดงันัน้ อคติจึงเป็นเจตคติเชิงลบที่เกิดจากการจ าแนกอตัลกัษณข์องคนหรือกลุ่มคน
เป็นประเภทในลักษณะของ “พวกเรา” และ “พวกเขา” ซึ่งน าไปสู่การเหมารวม การกีดกันทาง
สงัคมและมีแนวโนม้ในการปฏิบตัิที่จะใชค้วามรุนแรงต่อคนกลุ่มอื่น โดยอคติเกิดจากการขดัเกลา
ทางสงัคมทัง้ทางตรงและทางออ้ม มีองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นความรูส้ึกและ
ดา้นการกระท า 
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มโนทศันว์่าด้วยอคตทิางชาติพันธุ ์
ความพยายามของมนุษยท์ี่จะแยกแยะความแตกต่างทางวฒันธรรมมีมานานแลว้ 

โดยในระยะแรกนัน้มกัจะแยกแยะกนัตามลกัษณะรูปธรรมของวฒันธรรมที่มองเห็นไดช้ดัเจน เช่น 
ภาษาพดู เครื่องแต่งกาย และวิถีการด ารงชีวิต เป็นตน้ แต่หลงัจากลทัธิล่าอาณานิคมไดข้ยายตวั
ออกไปทั่วโลก ชาวยุโรปตะวนัตกไดเ้ริ่มใช ้“อคติทางชาติพนัธุ์” (ethnocentrism) มาเป็นพืน้ฐาน
ในการแยกแยะความแตกต่างทางวฒันธรรมมากขึน้ ดว้ยการจดัแบ่งประชากรในโลกออกเป็นเชือ้
ชาติตามสีผิว (race) ซึ่งแฝงนัยของล าดับชัน้ของความยิ่งใหญ่ไวด้ว้ย เพราะมักจะจัดใหช้าวผิว
ขาวของตนเองเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ การจดัล าดบัเช่นนีถ้กูท าใหเ้ป็นจรงิเป็นจงัมากขึน้เรื่อยๆ จน
ยดึถือว่าเป็นจรงิตามธรรมชาติ ในที่สดุก็ก่อใหเ้กิดลทัธิเชือ้ชาตินิยมตามสีผิวอย่างบา้คลั่งหรือลทัธิ
เหยียดสีผิว (racism) ซึ่งเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมในการฆ่าลา้งเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึน้นับครัง้ไม่
ถว้นในประวตัิศาสตร ์(อานนัท ์กาญจนพนัธุ,์ 2553, น. 225) 

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1890 เป็นต้นมา ฟรานซ์ เบาว์ (Franz Boas) นักมานุษยวิทยาคน
ส าคัญของอเมริกาไดค้น้พบจากการวิจัยว่าสายพันธ์ทางชีววิทยากับวัฒนธรรมและภาษาไม่
จ าเป็นจะสอดคลอ้งตอ้งกนัเสมอไป และเสนอใหแ้ยกประเด็นของเชือ้ชาติตามสีผิวออกจากภาษา
และวฒันธรรม พรอ้มๆ กบัต่อตา้นลทัธิเหยียดสีผิว จนกระทั่งในช่วงทศวรรษ 1950 ความคิดของ 
ฟรานซ ์เบาว ์ก็เป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางในอเมริกา และตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 1960 เป็นตน้มา 
นักมานุษยวิทยาส่วนใหญ่ก็ยืนยนัตรงกันว่า การจัดล าดบัเชือ้ชาติตามสีผิวนัน้เป็นไปไม่ได ้ส่วน
ลทัธิเหยียดสีผิวนัน้มีอยู่จรงิ หลงัจากปี ค.ศ.1970 นกัมานุษวิทยาจึงเสนอใหห้นัมาเนน้การศึกษา
เก่ียวกับ “ความเป็นชาติพันธุ์” (ethnicity) เพราะเป็นกระบวนการแสดงความเป็นตัวตนทาง
วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชน แทนการจัดล าดับเชือ้ชาติตามสีผิว ซึ่งถือเป็น
กระบวนการกีดกนัทางสงัคม (อานนัท ์กาญจนพนัธุ,์ 2553, น. 225) 

พรอ้มๆ กันนั้นนักมานุษยวิทยาตะวันตกก็เสนอให้เรียกกลุ่มชน ที่แสดงความ
แตกต่างกันทางวฒันธรรมว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” (ethnic groups) แทน “ชนเผ่า” (tribe) โดยค าว่า
ชนเผ่าถูกมองว่ามีนยัของความไรอ้ารยธรรม สะทอ้นอคติของจกัรวรรดินิยมตะวนัตก เพราะเป็น
ค าที่มาจากภาษาละติน ซึ่งหมายถึงคนป่าเถ่ือนที่อยู่นอกอาณาจกัร อนัแฝงไวด้ว้ยแนวความคิด
วิวฒันาการที่จดัใหช้นเผ่าเป็นกลุม่ชนบทในสงัคมแบบบพุกาลดัง้เดิม ในความหมายที่ลา้หลงัและ
แฝงนัยในเชิงดูถูกดูแคลนไวด้ว้ย เพราะเป็นขั้นตอนแรกของวิวัฒนาการของสังคมที่ยังไม่มีรฐั 
ก่อนที่จะก้าวไปสู่สังคมรัฐจารีตและสังคมทันสมัยในที่สุด ทั้งนี ้ก็เนื่องจากว่าแนวความคิด
วิวฒันาการเป็นเพียงการคาดคะเนที่เต็มไปดว้ยอคติต่างๆ โดยไม่สามารถหาหลกัฐานมายืนยนัใน
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เชิงประวัติศาสตรไ์ดเ้สมอไป (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2555, น. 10; อานันท ์กาญจนพันธุ์, 
2553, น. 226) 

กลุ่มชาติพันธุจ์ึงเป็นสถานะของปัจเจกแต่ละคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มชน
หรือชุมชนที่ตนสงักดัอยู่ มีวฒันธรรมเดียวกนัหรือรว่มกนั (นิติ ภวคัรพนัธุ์, 2558, น. 27) ซึ่งกลุ่ม
ชนดงักลา่วมองเห็นวา่กลุม่ของตนมีความแตกต่างในทางวฒันธรรมและจ าแนกตวัเองจากกลุม่อื่น 
หรือเป็นกลุม่ที่ถกูจ าแนกโดยกลุม่อื่นวา่มีลกัษณะเฉพาะหรอืมีเอกลกัษณท์างวฒันธรรม (ฉวีวรรณ 
ประจวบเหมาะ, 2555, น. 15) ตามกรอบคิดของเดวิด บราวน ์(David Brown) กลุ่มชาติพนัธุเ์ป็น
รูปแบบหนึ่งของการรวมกลุ่มที่สมาชิกสามารถแสวงหาผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและการเมือง
ร่วมกัน ในขณะเดียวกันก็เป็นการสนองความพึงพอใจ เพราะมนุษยม์ักชอบจ าแนก “เรา” และ 
“เขา” และจิตส านึกทางชาติพนัธุเ์กิดขึน้ในสภาวะที่มีการสงัเกตความแตกต่างทางภาษา ศาสนา 
สรีรภาพและวิถีชีวิต โดยความแตกต่างดงักลา่วนัน้มีความหมายกลายเป็นพรมแดน และท าใหเ้กิด
สภาวะเป็น “กลุม่ชาติพนัธุ”์ ขึน้มา (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547, น. 73) 

อคติทางชาติพนัธุเ์ป็นความสมัพนัธท์ี่ไม่เท่าเทียมกนัของกลุ่มชาติพนัธุ ์ซึ่งเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการจดัแบ่งชนชัน้ทางชาติพนัธุใ์นลกัษณะที่เห็นว่าชาติพนัธุข์องตนดีกว่าชาติพนัธุอ์ื่น 
อคติทางชาติพนัธุจ์ะเกิดเม่ือกลุม่ชาติพนัธุห์นึ่งใชค้ณุลกัษณะของชาติพนัธุต์นเปรียบเทียบเอาเอง
ว่าดีกว่าและวิเศษกว่ากลุ่มชาติพนัธุอ์ื่น ยิ่งกว่านัน้กลุ่มจะยกย่องตวัเองเป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์
กลางในการเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งคือ อคติทางชาติพันธุ์ท  าให้
พฒันาไปสู่มาตรฐานซอ้นมาตรฐาน (double standard) อย่างไม่เท่าเทียมกนั ซึ่งมาตรฐานหนึ่ง
ถูกก าหนดเพื่อใช้ปกครองกลุ่มชาติพันธุ์ตน ในขณะที่อีกมาตรฐานใช้กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น 
(จฑุารตัน ์เอือ้อ านวย, 2553, น. 216) 

ในปัจจุบนัการเมืองของความสมัพนัธท์างชาติพนัธุ ์นับว่าเป็นประเด็นส าคญัอย่าง
มากในการศึกษาความเป็นชาติพันธุ์ เพราะกลายเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของการสรา้ง
ความหมาย เพื่อการแยกแยะกลุ่มชนต่างๆ บนพืน้ฐานของความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจ ในกรณีของ
สงัคมไทยการเมืองในลกัษณะเช่นนีเ้ริม่ตน้ขึน้ตัง้แต่ช่วงแรกของกระบวนการสรา้งรฐัสมยัใหม่ เม่ือ
ผูน้  าทางการเมืองและการปกครองในกรุงเทพฯ ที่เป็นศนูยก์ลางของอ านาจเริม่สรา้งภาพของความ
เป็นคนอื่น (the otherness) ใหก้ับกลุ่มชนต่างๆ ในชาติ ดว้ยการมองว่ากลุ่มชนที่อยู่ห่างออกไป
จากศนูยก์ลางเป็นคนบา้นนอก และถา้อยู่ห่างออกไปอีก ก็ถึงกบัเรียกวา่เป็นคนป่า ทัง้ๆ ที่พวกเขา
ต่างก็อยู่รว่มในรฐัชาติเดียวกนั นยัที่เกิดขึน้จากการสรา้งภาพดงักล่าว ไดก้ลายเป็นวาทกรรมหรือ
การนิยามความหมายเชิงอ านาจที่ผลกัดนัใหก้ลุ่มชนที่อยู่ห่างไกลจากศูนยก์ลางของอ านาจตอ้ง
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ตกอยู่ในสภาวะไรอ้  านาจ หรือที่เรียกว่า “สภาวะชายขอบของสงัคม” (marginality) ซึ่งเท่ากบัเป็น
กระบวนการกีดกันใหก้ลุ่มชนที่อยู่ห่างไกลเหล่านั้นตอ้งสูญเสียสิทธิต่างๆ ที่พึงมีพึงไดจ้ากการ
พฒันาในรฐั ในทางสงัคมวิทยาจะเรียกกระบวนการเช่นนีว้่า “กระบวนการสรา้งสภาวะความเป็น
ชายขอบ” (marginalization) ซึ่งสามารถเกิดขึน้ไดก้ับกลุ่มชนที่อยู่ห่างไกลจากอ านาจ ทัง้ในมิติ
ของระยะทางและความสมัพนัธ ์ดงัจะพบว่าในปัจจบุนัแมจ้ะอยู่ในกรุงเทพฯ แต่คนในชมุชนแออดั
ก็ตอ้งตกอยู่ในสภาวะเป็นคนชายขอบ เพราะอยู่ห่างไกลจากความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจ ส าหรบักลุม่
ชนที่อยู่ห่างไกลจากอ านาจในมิติระยะทางดว้ยแลว้ ก็จะยิ่งไรอ้  านาจมากขึน้ เช่น กลุม่ชาติพนัธุบ์น
พืน้ที่สงู (อานนัท ์กาญจนพนัธุ,์ 2553, น. 230) และชาวมลายมูสุลิมในภาคใต ้เป็นตน้ 

นอกจากนีก้ระบวนการสถาปนารฐัสมัยใหม่ยังสรา้ง “ความเป็นอื่น” และ “สภาวะ
ความเป็นชายขอบ” ใหค้นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในประเทศเพื่อนบา้น ทั้งพม่า ลาว กัมพูชา และ
มาเลเซีย การกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านประวตัิศาสตรช์าตินิยม ส่งผลใหค้นไทยมีทัศนคติใน
การมองผูค้นในประเทศเพื่อนบา้นที่ต  ่าตอ้ยดอ้ยค่า อันเป็นผลมาจากการขัดเกลาทางการเมือง
ผ่านระบบการศึกษา ซึ่งน าไปสู่อคติทางชาติพันธุใ์นการลดทอนคุณค่าของของผูค้นในประเทศ
เพื่อนบา้น ในกรณีของแรงงานขา้มชาติที่อพยพมาท างานในประเทศไทย อันเนื่องมาจากการ
ขยายตวัและการแข่งขนัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทัง้นีภ้าคการผลิตของไทยยงัไดเ้ปลี่ยนแปลง
จากภาคเกษตรกรรมไปสู่นอกภาคเกษตรกรรม และแรงงานจ านวนมากกลายเป็นแรงงานนอก
ภาคเกษตรกรรม แต่แนวโนม้การจา้งงานในภาคเกษตรกรรมก็ยงัมีความตอ้งการแรงงานสงูมาก 
จึงเกิดการขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก จนต้องการแรงงานจากนอกประเทศมาทดแทน
บางส่วน จากตวัเลขของกระทรวงแรงงานในปี 2547 นายจา้งในภาคเกษตรกรรม 45,000 ราย มี
ความตอ้งการแรงงานพลดัถิ่นถึง 38,500 คน และมีการอนุมตัิใบอนุญาตท างานแก่แรงงานขา้ม
ชาติในภาคเกษตรกรรมถึง 179,000 ราย (อานนัท ์กาญจนพนัธุ ์และ ชยัพงษ์ ส  าเนียง, 2557, น. 
20) นอกจากนีย้งัมีแรงานขา้มชาติที่เขา้มาโดยผิดกฎหมายอีกจ านวนมาก สถานการณด์งักล่าว
สง่ผลใหแ้รงงานขา้มชาติมีสว่นช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจไทยอยู่มาก 

แมว้่าเศรษฐกิจไทยจะมีความตอ้งการแรงงานขา้มชาติเป็นจ านวนมาก แต่ภาครฐั
ไทยและคนไทยจ านวนมากมกัมองว่าแรงงานขา้มชาติเป็นปัญหาขา้มชาติที่ส่งผลต่อความมั่นคง 
ดงัเห็นไดจ้ากการจัดการแรงงานขา้มชาติในฐานะ “คนนอก” ผ่านระบบบตัรประจ าตัวส าหรบัผู้
อพยพอนัซบัซอ้น ซึ่งมีอยู่ดว้ยกนัไม่นอ้ยกว่า 20 ประเภท การวางระเบียบปฏิบตัิอนัเขม้งวด เพื่อ
จดัวางต าแหน่งแห่งที่ใหก้บัแรงงานขา้มชาติ ดว้ยการกีดกนัเขาเหลา่นัน้ไม่ใหเ้ขา้สู ่“ความเป็นไทย” 
จนท าใหพ้วกเขามีสถานะที่ไม่มั่นคงในรฐัไทย เพราะถูกมองว่าเป็นภยัต่อความมั่นคง ซึ่งผลกัดนั
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ให้พวกเขาอยู่ในฐานะผู้ถูกเอารดัเอาเปรียบ และตอ้งตกอยู่ในสถานภาพที่มีความเสี่ยงสูงใน
สังคมไทย (อานันท ์กาญจนพันธุ์ และ ชัยพงษ์ ส  าเนียง , 2557, น. 22) การใชค้วามรุนแรงต่อ
แรงงานขา้มชาติสอดคลอ้งกบัผลการการศึกษาของกฤตยา อาชวนิจกุล, ทรีส โคเอทท,์ และ นิน 
นิน ไพน ์(2543, น. 119-122) ที่ไดชี้ใ้หเ้ห็นรูปแบบของความรุนแรงที่แรงงานขา้มชาติตอ้งเผชิญ 
ไดแ้ก่ การเผชิญความทารุณในฐานะผูห้ลบหนีเขา้เมืองโดยผิดกฎหาย เช่น การถกูจบักมุ การคมุ
ขัง การส่งกลับ การถูกละเมิดจากนายจ้าง และการค้าแรงงาน  เป็นต้น แรงงานอพยพมี
ประสบการณ์ทั้งจากนายจ้างคนไทยทั้งด้านรา้ยและด้านดี กล่าวคือ ด้านหนึ่งเป็นภาพของ
นายจา้งที่โกงค่าแรง ท าทารุณกรรมบงัคบัใชแ้รงงาน น าไปขายและล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเหล่านี ้
ล้วนเกิดจากอคติทางชาติพันธุ์และความเกลียดชังที่ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์
ชาตินิยมและความเป็นไทย 

ดังนั้น กลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็นการจ าแนกสถานะของปัจเจกบุคคลในฐานะที่ เป็น
สมาชิกของกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งอคติทางชาติพันธุ์เกิดจากการจ าแนกคนเป็นกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีวฒันธรรมรว่มกนั แลว้ใชค้ณุลกัษณะของชาติพนัธุต์นเปรียบเทียบวา่ดีกวา่กลุม่ชาติพนัธุ์
อื่น น าไปสู่แนวโนม้ในการใชค้วามรุนแรงต่อกลุ่มชาติพนัธุอ์ื่น ดงักรณีของการใชค้วามรุนแรงต่อ
แรงงานขา้มชาติในสงัคมไทย 

การจัดการศึกษาวิชาประวัตศิาสตรก์ับการสร้างอคติทางชาติพันธุ ์
นบัตัง้แต่ครึง่หลงัของพทุธศตวรรษที่ 24 ผูป้กครองและชนชัน้น าสยามตอ้งเผชิญกบั

ความผนัแปรและบีบคัน้ทางการเมืองของจักรวรรดินิยมตะวนัตกที่ต่างพยายามแสวงหาอาณา
นิคมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ความผนัแปรทางการเมืองในกลุม่ประเทศเพื่อนบา้น ไม่วา่
จะเป็นกรณีอังกฤษเขา้ยึดครองพม่าตอนใตภ้ายหลงัสงครามในปี พ.ศ.2367-2369, พ.ศ.2395-
2396 และ พ.ศ.2428 การพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ินของจีน พ.ศ.2382-2385 รวมถึงความพยายาม
ของฝรั่งเศสในอินโดจีน เหตกุารณเ์หลา่นีไ้ดส้รา้งความวิตกกงัวลแก่ราชส านกัสยามเป็นอย่างมาก 
กล่าวไดว้่าแรงกดดนัจากจกัรวรรดินิยมตะวนัตกเป็นปัจจัยส าคญัประการหนึ่งที่ท  าใหผู้ป้กครอง
สยามในขณะนัน้เลง็เห็นถึงความจ าเป็นในการสถาปนารฐัสมยัใหม่ที่มีเอกภาพและความเป็นหนึ่ง
เดียวทางการเมืองขึน้ (สเุนตร ชุตินธรานนท ,์ 2554, น. 45-46) ดว้ยเหตนุี ้ความเป็นรฐัสมยัใหม่
ของสยามจึงไดเ้ริ่มขึน้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว เม่ือมีการปฏิรูปการ
ปกครองตัง้แต่ พ.ศ.2435 ซึง่น าไปสูก่ารรวมอ านาจสูศ่นูยก์ลาง (วรศิรา ตัง้คา้วานิช, 2557, น. 4) 

การปรบัแปลงสยามจากความเป็นรฐัจารีตสู่ความเป็นรฐัสมัยใหม่จึงต้องสรา้ง 
“ส านกึความเป็นไทย” โดยวิธีการหนึ่งที่ส  าคญัต่อการสรา้งพืน้ที่ความหมายของชาติ นั่นก็คือ “การ
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เขียนโครงเรื่องประวัติศาสตรช์าติ” (อุดมพร ธีระวิริยะกุล, 2558, น. 70) โดยชนชัน้น าสยามน า
มรดกจากพระราชพงศาวดารมาผสมกบัประวตัิศาสตรท์ี่เขียนขึน้ในตะวนัตกช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 
19 (ธงชัย วินิจจะกูล, 2562, น. 22) การเขียนประวัติศาสตรไ์ทยจึงถูกอธิบายภายใต้ส  านึก
ประวตัิศาสตรช์ุดใหม่ที่ก่อตวัมาตัง้แต่ช่วงตน้รตันโกสินทรแ์ละปรากฏใหเ้ห็นอย่างเด่นชดัในยุคที่
น  าสยามเขา้สูค่วามเป็นรฐัสมยัใหม่หรือรฐัสมบรูณาญาสิทธิราชย ์ดว้ยเหตนุีป้ระวตัิศาสตรน์ิพนธ์
ไทยที่ผลิตขึน้มาในช่วงดงักลา่ว จงึถกูผลิตมาเพื่อตอบสนองอดุมการณท์างการเมืองของการสรา้ง
รฐัสมยัใหม่และแรงกดดนัจากลทัธิจกัรวรรดินิยมตะวนัตกในขณะนัน้ น าไปสู่เงื่อนไขของการหา
อดีตและสรา้งอตัลกัษณข์องสยามขึน้มาอีกชดุหนึ่ง (โสภา ชานะมลู, 2550, น. 4) 

ประวตัิศาสตรแ์ห่งชาติไดส้รา้งมโนภาพรฐัสมยัใหม่ ซึ่งมีกรอบโครงเรื่อง “ชาติ” อยู่ที่
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่มีความเจริญมาแต่โบราณ สามารถแสดงออกเป็นรูปธรรมดว้ย
สถาบนัพระมหากษัตริยแ์ละพุทธศาสนา ซึ่งเป็นอุดมคติสงูสดุของสงัคมไทยและกลายเป็นศูนย์
รวมที่ชนทกุหมู่เหลา่ย่อมอยู่ภายใตก้ารปกครองที่เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั รวมถึงการมีวฒันธรรมที่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดว้ย ชนชั้นน าจึงเลือกใชว้ัฒนธรรมผสมของราชส านักและวัฒนธรรม
กรุงเทพฯ เป็นรากฐานของวฒันธรรมแห่งชาติ โดยใชป้ฏิบตัิการทางอ านาจ (power of exercise) 
ผ่านกลไกของรฐัรูปแบบต่างๆ ในการสรา้งจิตส านึกเรื่องดังกล่าว ฉะนั้นรฐัสมัยใหม่จึงมีความ
จ าเป็นใหว้ฒันธรรมเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั นบัตัง้แต่ภาษาพดู การแต่งกาย วรรณกรรม มารยาท 
ซึ่งที่แทจ้ริงคือวฒันธรรมราชส านักที่กลายมาเป็นมาตรฐานในการอธิบาย “ความเป็นไทย” หรือ 
“วฒันธรรมแห่งชาติ” ภายใตส้ิ่งที่เรียกว่า “อตัลกัษณไ์ทย” ระบบวฒันธรรมแห่งชาติเช่นนีจ้ะด ารง
อยู่ไดก้็โดยอาศัยค าอธิบายที่สามารถผนวกเอาความหลากหลายใหเ้ป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้
ตลอด และมองไม่เห็นหรือไม่พยายามมองเห็นความหลากหลายทางวฒันธรรมที่ปรากฏทั่วไปใน
รฐัสมยัใหม่ (สายชล สตัยานุรกัษ์, 2558ข, น. 161; โสภา ชานะมลู, 2550, น. 7-8) หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ การท างานของกระบวนการสรา้งรฐัสมัยใหม่นั้นไดอ้าศัยประวัติศาสตรช์าตินิยมที่
สถาปนา “ความเป็นไทย” หรือ “อตัลกัษณไ์ทย” ขึน้มาชดุหนึ่ง เพื่อบ่งบอกลกัษณะ “ความเป็นคน
ไทย” โดยมีเป้าหมายที่การรือ้ถอนหรือสลายความแตกต่างหลากหลายทางชาติพนัธุใ์หเ้ขา้มาเป็น
สว่นหนึ่งของชาติดว้ยการมุ่งใหมี้วฒันธรรมเดียว (อสัรี มาหะมะ, 2560, น. 132) 

ชนชัน้น าไทยนิยามอตัลกัษณไ์ทยภายใตค้วามหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็น
ไทย” (สายชล สตัยานรุกัษ์, 2558ข, น. 86) โดยพยายามสรา้งความกลมกลืน (homogenization) 
ภายในชาติ กระตุ้นให้เกิดส านึกความเป็นชาติ โดยเฉพาะที่ก่อให้เกิดส านึกการมีอัตลักษณ์
แห่งชาติรว่มกนั (ธีระ นชุเป่ียม, 2552, น. 33) โดยมีการปลกูฝังความเป็นไทยผ่านระบบการศกึษา
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ที่เป็นทางการ ทัง้ระบบการศึกษาปริยตัิธรรมของพระภิกษุสามเณรและระบบการศึกษาของบุตร
หลานราษฎรทั่วไป นอกจากนีย้งัใชส้ื่อต่างๆ ปลกูฝังความหมายชาติไทยและความเป็นไทย เช่น 
ศิลปะ พิธีกรรม อนสุาวรีย ์ละคร เพลง เป็นตน้ การใช้สญัลกัษณ ์เช่น ธงชาติ การฝึกอบรมเสือป่า
และลูกเสือ ตลอดจนการเกณฑท์หาร เป็นตน้ เพื่อใหค้นชาติพันธุ์ต่างๆ ทั่วประเทศ  “กลายเป็น
ไทย” (Thai-ization) (สายชล สตัยานรุกัษ,์ 2558ข, น. 86) 

การสรา้งส านึก “ความเป็นไทย” ผ่านระบบการศึกษาที่ เป็นทางการ โดยอาศัย
เรื่องราวความเป็นมาของชาติหรือประวตัิศาสตรช์าตินิยม มีความมุ่งหมายที่จะท าใหเ้ยาวชนเกิด
ส านึกในเรื่องชาติ ใหต้ระหนกัวา่ไทยเป็นชาติเก่าแก่ มีอดีตที่รุง่เรือง มีประสบการณข์องคนในชาติ
รว่มกนัมาเป็นเวลานาน รวมทัง้ใหน้กัเรียนไดเ้ห็นคณุงามความดีของบรรพบรุุษในอดีต (วิทย ์วิศท
เวทย,์ 2544, น. 35) ซึ่งน าไปสู่ความภาคภูมิใจและความหลงชาติในที่สดุ ความเป็นไทยจึงเป็น
เอกลกัษณข์องชาติ ไม่เหมือนใครในโลก ทัง้ยงักลายเป็นเครื่องมือที่จะตดัสินแบ่งแยกว่าสิ่งใดเป็น
ไทยหรือไม่เป็นไทย ยิ่งเม่ือเช่ือมโยงกับการอธิบายทางประวัติศาสตรท์ี่ตอ้งการเอกภาพ ความ
ต่อเนื่อง และความยาวนานดว้ยแลว้ยิ่งถกูท าใหเ้ห็นว่า “ความเป็นไทย” เป็นสิ่งที่มีมาแต่ดัง้เดิม มี
ความความจรงิแท ้มีความเป็นอดุมคติ คือมีลกัษณะท่ีดีงาม สงูส่งและบริสทุธ์ิ โดยเม่ือเกิดส านึก
ความเป็น “เรา” ที่จะน าไปเปรียบเทียบกบั “คนอื่น” (ธีระ นชุเป่ียม, 2552, น. 45; วรศิรา ตัง้คา้วา
นิช, 2557, น. 4) 

ส านึกความผูกพนัเช่นนีเ้กิดขึน้ไดเ้ม่ือสมาชิกในชาติมองความแตกต่างของชาติตน
และวิถีชีวิตของคนในชาติ ในลกัษณะที่เป็นการเปรียบเทียบกบัชาติอื่น รวมทัง้ยงัส  านกึดว้ยวา่การ
เป็นพลเมืองของชาติมีความส าคญัทางคณุธรรมสงูกว่าการเป็นสมาชิกกลุ่มชาติพนัธุห์รือชนชัน้
ของตน ส านึกความเป็นชาติมกัเก่ียวขอ้งกบั “ความเป็นอื่น” ของชาติหรือกลุม่อื่นอยู่ดว้ย (ธีระ นชุ
เป่ียม, 2552, น. 34) เพราะอตัลกัษณค์วามเป็นชาติหรือความเป็นไทยเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่ง
ของการจ าแนกหมู่พวก (totemism) โดยมีฐานอยู่บนคู่ตรงขา้มกบัตวัตนของเรากบัความเป็นคน
อื่น (ธงชยั วินิจจะกลู, 2556, น. 273) ดว้ยเหตนุีป้ระวตัิศาสตรช์าตินิยมจึงเป็นการยดึมั่นพงึพอใจ
ในอตัลกัษณ์หรือตวัตนรวมหมู่ (collective identity) ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นไทยว่าดีกว่าและ
ประเสรฐิกวา่อตัลกัษณร์วมหมู่อย่างอื่น ลทัธิชาตินิยมไทยจึงเป็นเรื่องของความเช่ือความศรทัธาที่
สังคมไทยบ่มเพาะให้แก่สมาชิกในสังคม (ธงชัย วินิจจะกูล , 2560, น. 117-118) เพราะ
ประวัติศาสตรเ์ป็นเรื่องราวที่ผูกโยงมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมไวด้ว้ยกัน 
การถ่ายทอดความรูท้างประวตัิศาสตรช์าตินิยมสง่ผลใหเ้กิดอคติระหวา่งกนัและกนั ซึง่อาจน าไปสู่
การใชค้วามรุนแรงในการจดัการปัญหาความขดัแยง้ได ้(จฑุารตัน ์เอือ้อ านวย, 2553, น. 206) 
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ประวตัิศาสตรช์าตินิยมไดส้รา้งความทรงจ ารว่มที่หล่อหลอมใหเ้กิดความหมายของ 
“ความเป็นไทย” ยังคงมีอิทธิพลสูงมากในปัจจุบนั เพราะมีการเลือกสรรความหมายส าคัญของ
ความเป็นไทยมาผลิตซ า้อย่างต่อเนื่อง (สายชล สตัยานุรกัษ์, 2558ข, น. 163) น าไปสู่การสรา้ง 
“ความเป็นอื่น” ใหก้บัคนบางกลุ่มในสงัคมไทย เช่น กลุม่คนชาติพนัธุบ์นพืน้ที่สงู กลุ่มคนมลายใูน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัก็สรา้ง “ความเป็นอื่น” ใหก้บัประเทศเพื่อนบา้น 
ทัง้ในมิติของการเป็นศัตรูผูรุ้กรานหรือต ่าตอ้ยดอ้ยค่ากว่า ประวตัิศาสตรแ์ห่งชาติจึงน าไปสู่การ
สรา้งอคติและความเกลียดชงัต่อคนกลุ่มต่างๆ ในสงัคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ซึง่ทา้ยที่สดุอาจน าไปสูก่ารความรุนแรงในการจดัการความขดัแยง้  

ในกรณีของสงัคมไทย หากพิจารณาความเป็นจรงิของสงัคมไทยจะพบว่า อตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธุข์องคนกลุ่มต่างๆ ในสงัคมไทยตัง้แต่อดีตจวบจนปัจจุบนัยงัคงมีความหลากหลาย
ซบัซอ้น คนบางสว่นของหลายๆ ชาติพนัธุไ์ดก้ลายเป็น “คนไทย” อย่างสมบรูณแ์บบ อย่างไรก็ตาม 
คนหลายกลุ่มไม่ไดถื้อว่าตนเองเป็น “คนไทย” อยู่ตลอดเวลา ในบางบริบทก็มีการยึดถือสอง       
อตัลกัษณไ์ปพรอ้มกนั เช่น ในปัจจุบนัคนจีนจ านวนมากในสงัคมไทยนัน้เป็น “คนไทย” ดว้ยและ
เป็น “คนจีน” ดว้ย แต่คนบางชาติพนัธุแ์มว้า่ยงัสืบทอดวฒันธรรมเดิมไวม้าก แต่ก็พยายามเก็บกด
ซ่อนเรน้อตัลกัษณท์างชาติพนัธุท์ี่ “ไม่ใช่ไทย” เอาไวใ้นบริบทที่ตอ้งสมัพนัธก์บัคนอื่นในสงัคมไทย
หรือสัมพันธ์กับทางราชการ โดยแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เดิม เม่ืออยู่ในกลุ่มคนชาติพันธุ์
เดียวกันเท่านั้น เช่น คนลาวจ านวนมากจากภาคอีสาน คนไทใหญ่พลัดถิ่น และกะเหรี่ยงใน
ภาคเหนือตอนบน เป็นตน้ ขณะที่คนบางชาติพันธุ์ที่ไม่ตอ้งการจะ “กลายเป็นไทย” จึงมีความ
พยายามในการรกัษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เดิมของตนเอาไว ้เช่น ส่วนใหญ่ของชาวมลายูใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นตน้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ขณะที่กระบวนสรา้งชาติมุ่งปฏิบตัิการ
เพื่อหลอมรวมผูค้นในดินแดนของรฐัใหเ้ป็นหนึ่งเดียว แต่ในทางกลบักนัก็ท าใหส้  านึกทางชาติพนัธุ์
และทอ้งถิ่นเกิดขึน้มาดว้ย (สายชล สตัยานรุกัษ,์ 2558ก, น. 1089; อสัรี มาหะมะ, 2560, น. 132) 

แมว้่าจะมีการปรากฏตวัของคนหลากหลายชาติพนัธุใ์นสงัคม แต่รฐัไทยยอมใหค้น
ชาติพนัธุต์่างๆ ที่เป็นคนชายขอบสามารถคงไวซ้ึ่งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุเ์ฉพาะในทางวตัถธุรรม
หรือทนุทางวฒันธรรมที่จะกลายเป็นสินคา้ไดเ้ท่านัน้ ปัญหาส าคญัประการหนึ่งที่น  าไปสูอ่คติทาง
ชาติพนัธุ ์ความขดัแยง้และความรุนแรงในสงัคมไทยจึงไดแ้ก่ ความหมายของชาติไทยและความ
เป็นไทยที่ไม่กวา้งพอส าหรบัคนทกุชาติพนัธุใ์นรฐัไทย โดยคนชาติพนัธุ์อื่นๆ ถกูกดดนัใหก้ลายเป็น
ไทย อย่างไรก็ตาม ส าหรบัคนบางชาติพนัธุท์ี่ไม่ตอ้งการกลายเป็นไทย หรือสามารถกลายเป็นไทย
ไดอ้ย่างจ ากดั เช่น กลุม่ชาติพนัธุบ์นพืน้ที่สงู กลุม่มลายมูสุลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นตน้ ก็
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คงยงัถกูจดัว่าเป็น “คนอื่น” (สายชล สตัยานรุกัษ์, 2558ข, น. 159-163) ในสายตาของรฐัไทยและ
คนไทยเสมอมา ในกรณีของปัตตานี ภาพพจนต์วัแบบของปัตตานีในประวตัิศาสตรแ์ห่งชาติของ
ไทย คือ แขก ประเทศราชที่เต็มไปดว้ยความวุ่นวายภายในและเป็นขบถ ซึ่งค าว่าแขกเป็นค าดู
แคลนผูอ้ื่นเพื่อตอกย า้ความเป็นอื่นที่ต  ่าตอ้ยกว่า ปัตตานีจงึเป็นคนอื่นและความเป็นอื่นของความ
เป็นไทยที่ถูกสื่อสรา้งขึน้ดว้ยเกณฑน์ิยามหลายชนิดซอ้นทบัในเวลาเดียวกนั ไดแ้ก่ ภูมิรฐัศาสตร ์
ชาติพนัธุ ์ศาสนา และประวตัิศาสตรแ์บบจกัรวรรดิสยาม (ธงชยั วินิจจะกูล, 2560, น. 106-107) 
ในขณะเดียวกนั ประวตัิศาสตรช์าตินิยมส่งเสริมทศันความคิดแบบยึดตนเองเป็นศนูยก์ลาง โดย
มองประเทศเพื่อนบา้นอย่างแปลกแยก เห็นชนชาติอื่นเป็นศตัรูหรือต ่าตอ้ยดอ้ยกว่า หรือเคยตก
เป็นประเทศราชของไทยมาก่อน (สเุนตร ชุตินธรานนท ์และคนอื่น ๆ, 2557, น. 23-24) และเนน้
ความสมัพนัธก์บัชาติเพื่อนบา้นในเชิงของการท าสงครามกนั ท าใหค้นไทยมองชาติเพื่อนบา้นว่า
เลวรา้ยและเป็นศตัรูของชาติไทย (สายชล สตัยานรุกัษ์, 2558ก, น. 3) ทศันคติเหลา่นีล้ว้นถกูหล่อ
หลอมจากประวตัิศาสตรช์าตินิยมที่สง่ผลใหค้นไทยมีอคติต่อประเทศเพื่อนบา้น 

หากพิจารณาถึงประเทศพม่า ประวตัิศาสตรไ์ทยมกัมีมุมมองที่เป็นอคติต่อพม่าใน
ฐานะ “ปัจจามิตร” เป็นพวกก้าวรา้วชอบรุกราน และชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะ
เหตกุารณท์างประวตัิศาสตรร์ะหว่างอยธุยากบัพม่าในช่วงเหตกุารณค์ราวเสียกรุงศรีอยธุยา ครัง้ที่ 
1 และ 2 ใน พ.ศ.2127 และ พ.ศ.2310 ตามล าดบั .(ธงชยั วินิจจะกลู, 2556, น. 265; สเุนตร ชตุิน
ธรานนท ์และคนอื่น ๆ, 2557, น. 83) หากพิจารณาถึงประเทศลาว ประวตัิศาสตรไ์ทยมองลาวเป็น
น้องที่น่าสงสารผู้รบัความเอือ้อารีและการอุปถัมภ์ค า้จุนของไทย แต่บ่อยครัง้ลาวกลับไม่รูจ้ัก
บญุคณุของไทย โดยเฉพาะเหตกุารณก์บฏเจา้อนวุงศ ์(ธงชยั วินิจจะกลู, 2560, น. 135) และหาก
พิจารณาถึงประเทศกัมพูชา เพื่อนบ้านที่น่าสมเพชและไม่น่าไว้ใจ ซึ่งไทยต้องคอยระวังอยู่
ตลอดเวลา คนกัมพชูาเป็นพวกขีข้ลาดตาขาว แต่ชอบหาโอกาสโจมตีสยามในยามที่สยามก าลงั
เดือดรอ้น ดงัส านวนที่ รูจ้ักกันดีคือ “ขอมแปรพักตร”์ (ธงชัย วินิจจะกูล, 2556, น. 265; 2560, น. 
136-137) ในขณะที่บุคลิกของคนไทยตามวาทกรรมประวัติศาสตรก์็คือ ภาพลักษณ์ทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่ตรงขา้มกบัคนอื่นเหล่านี ้“ไทยนีร้กัสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด” อีกทัง้กลา้หาญและรกั
อิสระดงัที่อธิบายไวใ้นเพลงชาติไทย (ธงชยั วินิจจะกูล, 2556, น. 265) ในมิตินีส้งัคมไทยและรฐั
ไทยจึงมีอคติทางชาติพันธุ์ต่อกลุ่มคนที่ไม่สามารถกลายเป็นไทยใหมี้สถานะเป็น “คนอื่น” ของ
ความเป็นไทยเสมอมา 

ดังนั้น การสรา้งส านึกความเป็นไทยโดยใช้ปฏิบัติการทางอ านาจผ่านระบบ
การศกึษาของรฐัสยาม ซึง่ใชก้รอบโครงประวตัิศาสตรช์าตินิยมเป็นแกนส าคญั จึงน าไปสูก่ารสรา้ง
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ความเป็นอื่นของความเป็นไทย และอคติทางชาติพนัธุท์ัง้ต่อกลุม่ชาติพนัธุใ์นประเทศไทยและกลุม่
ชาติพนัธุใ์นประเทศเพื่อนบา้น ดว้ยเหตนุี ้การจดัการศกึษาประวตัิศาสตรช์าตินิยมจึงมีสว่นในการ
หลอ่หลอมอคติทางชาติพนัธุใ์หแ้ก่นกัเรยีน 

แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์
การมีอคติเป็นเรื่องปกติธรรมดาในทกุสงัคม ตราบใดที่มนษุยย์งัมีการแบง่ “พวกเรา” 

และ “พวกเขา” (นพมาศ อุง้พระ, 2553, น. 290) อคติซึ่งเป็นเจตคติเชิงลบที่มนษุยส์รา้งขึน้มาเพื่อ
สนองความตอ้งการรูส้ึกว่าตนเหนือกว่าและมีคุณค่ามากกว่า จึงท าใหอ้คติมีลกัษณะที่ค่อนขา้ง
ถาวร (relatively enduring) และมีความคงทน (consistency) ซึ่งเกิดจากการเรียนรูแ้ละสั่งสมมา
เป็นระยะเวลายาวนานผ่านการขดัเกลาทางสงัคม ทัง้การขดัเกลาทางสงัคมทางตรงและการขดั
เกลาทางสังคมทางออ้ม ท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงอคติเกิดขึน้ไดย้าก (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 
2551, น. 250; สนุทรี โคมิน, 2556, น. 388) อย่างไรก็ตาม แมอ้คติจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดย้าก 
แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้เนื่องจากมีขอ้มูลพืน้ฐานหรือสิ่งที่มากระตุน้ให้อคตินั้น
เปลี่ยนแปลงไป (จฑุารตัน ์เอือ้อ  านวย, 2553, น. 210) ดว้ยเหตนุี ้การลดอคติจงึไม่ใช่กระบวนการ
ที่สามารถกระท าและเห็นผลไดใ้นระยะอนัสัน้ แต่ตอ้งใชเ้วลาในพฒันากระบวนการเรียนรูอ้ย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน (กษมา จิตรภ์ิรมยศ์รี, 2558, น. 73) 

การจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรเ์ป็นกลไกส าคญัประการหนึ่งในการลดอคติทาง
ชาติพนัธุข์องนกัเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ที่ก  าหนดสาระวิชา
หลัก (core subjects) ได้แก่  ภาษาแม่และภาษาโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์ภมูิศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์รฐัและความเป็นพลเมืองดี โดยสาระวิชาหลกันีจ้ะน ามาสู่
การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยทุธศาสตรส์  าคญัในการจดัการเรยีนรูเ้นือ้หาในเชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเขา้ใจใน
เนือ้หาสาระวิชาหลักและสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เขา้ไปในทุกสาระวิชาหลัก ไดแ้ก่ 
ทกัษะดา้นการเรียนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทกัษะดา้นชีวิต
และอาชีพ โดยทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพมีทกัษะย่อยที่เก่ียวขอ้งกบัการลดอคติทางชาติพนัธุค์ือ 
ทักษะทางสงัคมและสังคมขา้มวัฒนธรรม (วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 16-17) ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ส  าคญัประการหนึ่งของพลเมืองในครสิตศ์ตวรรษที่ 21 ที่เนน้การเคารพความแตกต่างหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในสังคมโลกาภิวัตน์ที่ มีการปะทะประสานทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  และ
สามารถประสานประโยชนใ์นการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นในสภาวะต่างสงัคมและวฒันธรรมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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การลดอคติทางชาติพนัธุผ์่านระบบการศึกษานัน้ ครูจะตอ้งปลกูฝังเจตคติเชิงบวก 
ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกับอคติที่ เป็นเจตคติเชิงลบ และปลูกฝังเจตคติค่านิยมความเป็น
ประชาธิปไตยใหเ้กิดในตวันกัเรียน โดยครูควรจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรูเ้พื่อสง่เสรมิการลด
อคติ ไดแ้ก่ การใหก้ารเสริมแรงทางบวกแก่นกัเรียนทุกกลุ่มชาติพนัธุ ์ซึ่งจะส่งผลใหน้กัเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อเพื่อนกลุ่มชาติพนัธุอ์ื่น รวมทัง้ครูตอ้งเป็นตวัอย่างส าคญัในการมีเจตคติที่ยอมรบัความ
แตกต่างหลากหลาย เพื่อใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละเลียนแบบเจตคติที่ดี ส่งผลใหน้ักเรียนได้
เรียนรูเ้ขา้ใจถึงความแตกต่างทางชาติพนัธุใ์นชัน้เรียนและสงัคม นอกจากนีค้วรมีการปรบัเปลี่ยน
หลกัสูตรใหส้่งเสริมการยอมรบัความหลากหลายทางชาติพันธุแ์ละวฒันธรรม (Bank, 2008, p. 
138; ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2551, น. 266) ในขณะเดียวกัน ครูมีความจ าเป็นตอ้งสรา้งการ
ติดต่อ (contact) ในสภาพที่เป็นมิตรและมีความเสมอภาค มีความเขา้ใจเห็นใจ (empathy) จึงจะ
สามารถลดอคติได ้คนที่รูจ้ักกันและเป็นเพื่อนกันจะมีอคติต่อกันนอ้ยลง และขอ้ส าคัญตอ้งไม่
สัมพันธ์กันในฐานะผู้ไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบ การมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือการมีเป้าหมาย
ร่วมกันจะลดอคติและความขัดแยง้ลงได ้(นพมาศ อุง้พระ, 2554, น. 367) โดยการติดต่อควรมี
ระยะเวลาและความใกลช้ิดเพียงพอภายใตก้ารมีสถานภาพที่เท่าเทียมกนั (Brown, 1995, p. 268-
269) ดว้ยเหตนุี ้การลดอคติจึงควรอยู่ภายใตแ้นวคิด “ท่ามกลางความหลากหลายเราเป็นมนษุย์
เหมือนกนั” (นพมาศ อุง้พระ, 2554, น. 368) 

การจดัการเรียนรูเ้พื่อขจดัอคติทางชาติพนัธุต์อ้งยดึกมุปรชัญาและศาสตรก์ารเรียนรู ้
เชิงวิพากษ์ ซึ่งเป็นศาสตรท์ี่สรา้งความตระหนกัใหค้รูและนกัเรียนมองเห็นว่าสิ่งที่เรียนคือวงลอ้สู่
การวิพากษ์ความรู ้เพื่อท าความเขา้ใจ รูจ้ักตนเองและโลก ดังที่เปาโลแฟร ์(นงเยาว ์เนาวรตัน์, 
2561, น. 113-114 อา้งอิงจาก Paulo Freire, 1987) นกัการศึกษาชาวบราซิลผูบ้กุเบิกศาสตรก์าร
เรียนรูเ้ชิงวิพากษ์ และยังให้ความหมายขอการเรียนรูเ้ชิงวิพากษ์ว่าคือ การสรา้งห้องเรียนให้
นักเรียนได้เรียนรูค้วามหมายหรือเนือ้หาในบทเรียน เพื่อเป็นสะพานท าความเข้าใจโลกและ
ต าแหน่งแห่งที่ของนักเรียน โลกคือบริบทของบทเรียน ประกอบไปด้วยบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจและวฒันธรรม ซึ่งหอ้งเรียนคือพืน้ที่การเรียนรูเ้พื่อตัง้ค าถามและต่อรองกบัเงื่อนไขต่างๆ 
ที่เผชิญ การตั้งค าถามแบบตรวจสอบไตร่ตรองถึงที่มาของความรูแ้ละความหมายของความรู ้
ไตรต่รองวา่สิ่งที่ก  าลงัเรยีนรูอ้ยู่นัน้วา่เกาะเก่ียวกบัชีวิตตนเองและสงัคมอย่างไร 

การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อลดอคติที่ส  าคญั ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนรูแ้บบรว่มมือ 
ซึ่งจะส่งผลใหน้ักเรียนมีพฤติกรรมกา้วรา้วลดลงและความร่วมมือเพิ่มมากขึน้ ในขณะที่การเล่น
เกมที่เนน้การแข่งขนัจะสง่ผลใหน้กัเรยีนแสดงความกา้วรา้วมากขึน้และพฤติกรรมรว่มมือลดลง ดงั
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กรณีการทดลองของอารอนสัน (นพมาศ อุ้งพระ, 2554, น. 367 อา้งอิงจาก Aronson, 2000) 
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรูแ้บบจิก๊ซอว ์(jigsaw) ครูใหน้กัเรียนทกุคนเป็นเหมือนชิน้สว่นของจิก๊ซอว ์
โดยนกัเรียนทกุคนจะไดร้บัการบา้นสว่นเฉพาะ ตอ้งไปคน้ควา้ในหวัขอ้ที่ตนรบัผิดชอบ แลว้มาพบ
เพื่อนเพื่อประสมความรูท้  าให้การบ้านเสร็จสมบูรณ์ ภาวะที่ต้องใช้ความร่วมมือในฐานะ
ผูเ้ช่ียวชาญดงักลา่ว เป็นการสรา้งความสามคัคีและลดอคติ การเรียนรูแ้บบรว่มมือจึงเป็นเงื่อนไข
ในการลดอคติที่ประสบความส าเร็จ โดยสมาชิกของกลุ่มจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อบรรลุ
เปา้หมายรว่มกนัและพฒันาความสมัพนัธท์ี่เป็นมิตรกบัผูอ้ื่น 

การท างานรว่มกนัและการตัง้เปา้หมายสงูสดุรว่มกนั เช่น กรณีการต่อสูก้บัภาวะโลก
รอ้นของกลุ่มกรีนพีช ความร่วมมือจะช่วยลดอคติต่อกัน ในโลกปัจจุบันเรามีความขัดแยง้และ
ปัญหามากมาย วิธีลดอคติคือให้การสมาชิกในสังคมโลกติดต่อสื่อสารกันมากขึน้ท่ามกลาง
วฒันธรรมที่หลากหลาย (นพมาศ อุง้พระ, 2554, น. 367) หรือในกรณีการเกิดภยัพิบตัิในประเทศ
อินเดียเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ.2536 ซึ่งมีผูเ้สียชีวิตประมาณ 30,000 คน โดยเป็นพืน้ที่ที่มีความ
ขดัแยง้กนัระหว่างคนมสุลิมและคนฮินด ูเยาวชนคนหนึ่งกล่าวว่าไม่ส  าคญัว่าบา้นหลงันีเ้ป็นของ
ชาวฮินดูหรือมุสลิม เพราะพวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากเรา กรณีขา้งตน้สะทอ้นความ
รว่มมือ ตวัอย่างการเรียนรูแ้บบรว่มมือกลุม่ในวิชาประวตัิศาสตร ์เช่น การเรียนเก่ียวกบัเหตกุารณ์
ในประวตัิศาสตร ์นกัเรียนมีหนา้ที่การหาขอ้มลูที่แตกต่างกนั บางคนหาขอ้มลูทางเศรษฐกิจ บาง
คนหาขอ้มลูทางการเมือง แต่มีจดุมุ่งหมายคือการรว่มมือกนัเพื่อสรา้งรายงานกลุม่ รวมทัง้นกัเรยีน
จะตอ้งมีปฏิสมัพันธก์ัน การมีปฏิสมัพันธท์างสงัคมระหว่างนักเรียนที่มีภูมิหลงัแตกต่างกัน เพื่อ
พัฒนาศกัยภาพในการท าความคุน้เคยซึ่งกันและกัน (Brown, 1995, p. 245-253) และเป็นการ
เรียนรูใ้นสภาวะตา่งวฒันธรรมของนกัเรยีนดว้ย 

การแสดงบทบาทสมมติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ช่วยลดอคติและลดการ
แบ่งแยกทางชาติพันธุ์ ซึ่งแนวทางปฏิบัตินีจ้ะเริ่มจากการให้นักเรียนเลือกบุคคลที่มีเชือ้ชาติ 
ศาสนาหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเอง แลว้ท าการหาขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลนั้น เม่ือเตรียม
ขอ้มลูพรอ้มแลว้ นกัเรียนจะตอ้งแสดงบทบาทสมมติเป็นบุคคลนัน้ กล่าวคือ นกัเรียนตอ้งแต่งตวั
เป็นบุคคลนั้น พูดและแสดงความคิดเห็นตามภูมิหลังของบุคคลนั้นในสถานกา รณ์ที่มีความ
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง และแสดงออกตามความรูส้ึกนึกคิดของตน แลว้น าเอาการแสดงออก
ของผูแ้สดง ทั้งดา้นความรู ้ความคิด ความรูส้ึกและพฤติกรรมที่สังเกตพบมาเป็นขอ้มูลในการ
อภิปราย การจัดการเรียนรูล้ักษณะนีจ้ะช่วยใหน้ักเรียนไดศ้ึกษาและไดร้บัประสบการณ์จริ งใน
ความเหมือนและความแตกต่างกันของแต่ละบุคคลอย่างละเอียด ซึ่งจะมีผลท าใหมี้ความเขา้ใจ
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ความรูส้ึกและพฤติกรรมของผู้อื่นมากขึน้ และไดเ้รียนรูก้ารเอาใจเขามาใส่ใจเรา น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของบคุคลที่มีต่อบคุคลอื่น (Moradi, 2004, p. 188-189; ทิศนา 
แขมมณี, 2555, น. 361) 

การท างานกลุ่มในห้องเรียน เป็นวิธีการส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยลดอคติได ้เพราะ
นกัเรียนจะไดเ้รียนรูก้ารอยู่รว่มกนัในสงัคม การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การอยู่รว่มกนักบั
ผูอ้ื่นและการท างานเป็นทีม ซึ่งสอดคลอ้งกบัการมีสว่นรว่มในสงัคมประชาธิปไตย โดยการท างาน
กลุ่มจะช่วยเสริมสรา้งทักษะการท างานกลุ่ม ไดแ้ก่ การแสดงความเขา้ใจและเห็นใจผูอ้ื่น การมี
สว่นรว่มในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น การยอมรบัการวิจารณต์ิชมและขอ้เสนอแนะ การยอมรบัและมี
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยการท างานกลุม่จะท าใหน้กัเรียนตอ้งเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บักลุม่เพื่อน 
ส่งผลใหเ้กิดการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม ดว้ยเหตุนี ้ ครูจึงควรจัดกิจกรรมกลุ่มที่มีความ
หลากหลาย (วลยั อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2554, น. 103-104) เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การ
แสดงละคร การท าโครงงาน การอภิปรายกลุม่ เป็นตน้ เหลา่นีล้ว้นเป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิ
ใหน้กัเรยีนไดใ้ชก้ระบวนการกลุม่อย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนี ้การสรา้งบรรยากาศของชัน้เรียนที่ใชก้ระบวนการประชาธิปไตย เป็นวิธีที่
ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจดัการเรียนรูท้ี่อ่อนไหวต่อความหลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อใหน้ักเรียน
และครูอยู่ดว้ยกันอย่างมีความสขุ โดยบรรยากาศที่ส่งเสริมการลดอคติทางชาติพันธุค์ือทุกคนมี
ความรบัผิดชอบในการท างานและเคารพนับถือสิทธิของกันและกัน เป็นบรรยากาศที่พัฒนา
นกัเรียนใหเ้ป็นพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตย (นงเยาว ์เนาวรตัน,์ 2561, น. 114; สรุางค ์โคว้ตระ
กลู, 2552, น. 482) ที่ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั เพราะสงัคมที่มีบรรทดัฐานทางสงัคม
และสถานภาพของบคุคลที่เท่าเทียมและเที่ยงธรรมจะพยายามหา้มคนไม่ใหแ้สดงออกซึง่อคติ การ
ที่สังคมหา้มและสรา้งวัฒนธรรมที่เที่ยงธรรมจะส่งผลใหส้มาชิกส่วนหนึ่งตระหนักรูใ้นความไม่
ยตุิธรรมของอคติ และถา้สงัคมมีบรรทดัฐานส่งเสริมความเสมอภาคและความสมานฉันท ์แมค้น
จะมีอคติ แต่ก็สามารถตัง้ใจลดความรูส้ึกอคติและไม่แสดงพฤติกรรมกีดกันคนอื่น (นพมาศ อุง้
พระ, 2553, น. 290) เพราะในสภาวะสังคมที่มีความหลากหลายนั้น ความอดทนอดกลัน้ การ
เคารพสิทธิกนัและกนั และการยอมรบัฟังความคิดเห็นจากผูอ้ื่น จึงเป็นกลไกที่ส  าคญัมากที่จะท า
ใหส้ังคมแห่งความหลากหลายขนาดใหญ่สามารถด ารงอยู่ได ้ทั้งความอดทนอดกลัน้ต่อความ
แตกต่างทัง้ในเรื่องภาษา ชาติพนัธุ ์และวฒันธรรม (กษมา จิตรภ์ิรมยศ์รี, 2558, น. 67) รวมทัง้การ
สรา้งพลงัอ านาจและสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมีความรูส้กึภาคภมูิใจในชาติพนัธุข์องตน ซึง่เกิดขึน้ไดจ้าก
การที่ เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับครูบนฐานที่ครูและนักเรียนเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน 
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ปฏิสัมพันธ์ขา้งตน้ท าใหน้ักเรียนรูส้ึกว่าสามารถควบคุมสิ่งที่เขาคิดได ้น าไปสู่การพัฒนาความ
เช่ือมั่นและผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ (นงเยาว ์เนาวรตัน,์ 2561, น. 115) 

ดงันัน้ การจัดการเรียนรูเ้พื่อลดอคติซึ่งเป็นเจตคติเชิงลบที่มีลกัษณะค่อนขา้งถาวร
และมีความคงทนสงู จงึมีความจ าเป็นตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรียนรูแ้ละบรรยากาศชัน้เรยีนที่
ส่งเสริมใหน้ักเรียนเกิดปฏิสมัพันธ์ระหว่างกันและกันภายใตว้ฒันธรรมประชาธิปไตย เนน้ความ
เสมอภาค ความเท่าเทียมและส่งเสริมการเคารพความแตกต่างหลากหลายของผูอ้ื่น โดยครูมี
หน้าที่จัดการเรียนรูบ้นพืน้ฐานของปรชัญาการเรียนรูเ้ชิงวิพากษ์และใชว้ิธีการจัดการเรียนรูท้ี่
หลากหลายบนฐานที่นกัเรยีนมีปฏิสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั 

ตอนที ่5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการคน้ควา้งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งสามารถแบ่งงานวิจัยเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ งานวิจัยที่

เก่ียวกบัประวตัิศาสตรแ์ละอคติทางชาติพนัธุ์ ซึ่งเป็นการศึกษากระบวนการสรา้งรฐัสมยัใหม่และ
การใชป้ระวตัิศาสตรเ์ป็นเครื่องมือในการสรา้งอคติทางชาติพนัธุท์ี่สะทอ้นผ่านกรณีกลุ่มชาติพนัธุ์
บนพืน้ที่สงูและแรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย ในขณะท่ีงานวิจยัอีกกลุม่เป็นงานที่
เก่ียวกับการลดอคติทางชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นการศึกษาการจัดการเรียนรูผ้่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อลด
อคติทางชาติพนัธุแ์ละส่งเสริมการเคารพความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม ซึ่งงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้งมีรายละเอียดดงันี ้

งานวิจัยทีเ่กีย่วกับประวัตศิาสตรแ์ละอคตทิางชาติพันธุ ์
มทันียา พงศส์วุรรณ (2547, น. 255-266) ไดว้ิจยัเรื่องการเสนอแนวทางการสง่เสริม

ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาจากการวิเคราะห์เนื ้อหา
ประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนสังคมศึกษา ผลการวิจัยพบว่าแบบเรียนไทยให้ภาพ
ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยและกัมพูชาในเชิงสงครามเป็นส าคญั กัมพูชาอยู่ในฐานะประเทศราช
ของไทยและกัมพูชามักส่งกองทัพเขา้โจมตีเสมอเม่ือไทยอ่อนแอ ในขณะที่แบบเรียนกัมพูชาให้
ภาพความสัมพันธ์เชิงสงครามที่ฝ่ายไทยเป็นผู้ยกทัพโจมตีกัมพูชาก่อน ซึ่งประวัติศาสตรใ์น
แบบเรียนนอกจากสะทอ้นใหเ้ห็นเรื่องราวทางประวัติศาสตรท์ี่ตอ้งการใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูแ้ลว้ 
แบบเรียนยงัแฝงอคติทางมายาภาพและเป็นเครื่องมือชีน้  าความคิดแก่นกัเรียนผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดความรูท้ี่ถกูก าหนดดว้ยทศันคติและเจตคติของผูแ้ต่งแบบเรียน สว่นแนวทางการสง่เสรมิ
ความเขา้ใจอนัดีระหว่างไทยและกมัพชูาควรเริ่มตน้ที่ระบบการศึกษา โดยตอ้งลดเนือ้หาเก่ียวกบั
ประวตัิศาสตรส์งครามและความขดัแยง้ใหน้อ้ยลง ใชก้ารวิเคราะหท์างประวตัิศาสตรบ์นฐานคิด
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ทางวฒันธรรมและการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม การใชภ้าษาที่เป็นกลาง และตอ้งอาศยักลไก
ความรว่มมือของสองประเทศในการปรบัเปลี่ยนเนือ้หาทางประวตัิศาสตรร์ว่มกนั 

พิพัฒน ์กระแจะจันทร ์(2550, น. 312-318) ไดว้ิจัยเรื่องการสรา้งภาพลกัษณ์ของ
กลุม่ชาติพนัธุช์าวเขาในสงัคมไทย ระหว่างทศวรรษ 2420-2520 ผลการวิจยัพบว่าภาพลกัษณข์อง
ชาวเขาในสมยัก่อนสงครามโลกครัง้ที่สองถกูมองว่าเป็นคนอื่นของสงัคม เป็นกลุ่มคนลา้หลงั นบั
ถือผีอย่างงมงาย ตดัไมท้ าลายป่าและลกัลอบคา้ฝ่ิน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชนชัน้น าสยามไดใ้ช้
กระบวนการจัดจ าแนกและจัดระเบียบพื ้นที่ทางชาติพันธุ์ ชนชั้นน าสยามได้พยายามค้นหา         
อัตลักษณ์ไทยหรือความเป็นไทยผ่านการจ าแนกทางชาติพันธุ์ ภาษาและประวัติศาสตร ์เพื่อ
สถาปนาประวัติศาสตรแ์ห่งชาติในบริบทของการสรา้งรฐัสมัยใหม่และการก่อตัวของแนวคิด
ชาตินิยม โดยกระบวนการนีไ้ดส้รา้งพรมแดนแบ่งแยกชาวสยามออกจากชาวเขา สว่นภาพลกัษณ์
ของชาวเขาในสมัยหลงัสงครามโลกครัง้ที่สองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน อนัเป็นผลมาจาก
สถานการณก์ารขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสตแ์ละอคติทางชาติพนัธุท์ี่ท  าใหช้าวเขามีภาพลกัษณ์
เป็นกลุม่คนที่เป็นภยัต่อความมั่นคงของชาติ รวมทัง้ผลจากการพฒันาประเทศอย่างรวดเรว็ในยคุ
พฒันาท าใหช้าวเขามีภาพลกัษณเ์ป็นกลุม่คนที่ถ่วงความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและท าลายป่าไม ้
แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นกลุ่มคนที่ด  ารงวิถีชีวิตแบบดัง้เดิม แปลกประหลาดและสวยงาม ซึ่งเป็น
ผลมาจากมาตรการสง่เสรมิการท่องเที่ยวของรฐัไทย 

ศิพิมพ ์ศรบลัลงัก ์(2555, น. 171-173) ไดว้ิจัยเรื่องการท าใหแ้รงงานขา้มชาติเป็น
ปัญหาความมั่นคงของรฐั: ศึกษากรณีแรงงานพม่าในไทย ผลการวิจัยพบว่าอุดมการณ์และ
ประวตัิศาสตรช์าตินิยมมีส่วนส าคญัในการก่อสรา้งตวัตนของผูค้นที่มาจากพม่าในฐานะ “คนอื่น” 
ของสงัคมไทย รากฐานส าคญัของอดุมการณแ์ละประวตัิศาสตรช์าตินิยมในไทยนัน้เป็นผลมาจาก
ระบบวิธีคิดของไทยที่มีต่อเพื่อนบา้น รฐัไทยมกัมองตนเองมีความเหนือกวา่รฐัเพื่อนบา้น เพราะไม่
เคยตกเป็นอาณานิคม ส่งผลให้รฐัไทยแยกประวัติศาสตรค์วามเป็นชาติของตนเองออกจาก
ประวตัิศาสตรร์ฐัเพื่อนบา้นที่มีรว่มกนั อดุมการณช์าตินิยมของรฐัไทยต่อพม่าจึงมีความเขม้ขน้สงู 
เพราะพม่าถูกรฐัไทยประดิษฐ์ใหเ้ป็นศตัรูทางประวตัิศาสตรม์าโดยตลอด นอกจากนีร้ฐัไทยยงัมี
อคติในการมองพม่าจากทัศนะของตนเองฝ่ายเดียว ส่งผลใหไ้ทยมองเห็นแต่ความลม้เหลวของ
พม่าที่ลา้หลงัและยากจน โดยอคติทางชาติพนัธุท์ี่ไทยมีต่อพม่านัน้ปรากฏใหเ้ห็นผ่านการมองว่า
พม่าเป็นชาติที่ประสบความลม้เหลวในการสรา้งรฐัสมยัใหม่และมีความอ่อนแอ พม่าจึงตอ้งเสีย
เอกราชให้กับจักรวรรดินิยมอังกฤษในยุคอาณานิคม ด้วยเหตุนี  ้ไทยจึงมีท่าทีต่อพม่าในเชิง        
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อตัลกัษณใ์นลกัษณะที่ค่อนขา้งคมุแคน้และเหยียดชาติพนัธุ ์แรงงานพม่าจึงกลายเป็นภยัคกุคาม
ความมั่นคงของรฐัไทยเสมอมา 

ดงันัน้ จากการศกึษาคน้ควา้งานวิจยัที่เก่ียวกบัประวตัิศาสตรแ์ละอคติทางชาติพนัธุ์
สามารถสรุปไดว้่า การสถาปนาความเป็นไทยนับตัง้แต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์น าไปสู่การ
สรา้งความเป็นอื่นใหค้นกลุ่มชาติพนัธุต์่างๆ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น โดยความ
เป็นไทยดังกล่าวถูกหล่อหลอมผ่านอุดมการณ์ประวัติศาสตรช์าตินิยม ซึ่งแบบเรียนวิชา
ประวตัิศาสตรมี์ส่วนส าคญัในการหล่อหลอมกล่อมเกลานกัเรียนใหเ้กิดอคติทางชาติพนัธุ ์น  าไปสู่
การมองกลุม่ชาติพนัธุใ์นฐานะคนอื่นที่แปลกแยกและเป็นปัญหาความมั่นคงของรฐัไทย 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการลดอคตทิางชาตพิันธุ ์
ดวงมณี จงรกัษ์, เพ็ญประภา ปริญญาพล, ชยัวฒัน ์ผดงุพงษ์, และ ยูหามะสอและ 

วาเด็ง (2552, ออนไลน)์ ไดว้ิจยัเรื่องการใชก้ารเลา่เรื่องราวเพื่อสง่เสรมิการตระหนกัรูใ้นวฒันธรรม
และยอมรบัความหลากหลายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี  กลุ่มตัวอย่างเป็น
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 54 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 27 
คน ทดลองจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเลา่เรื่องราวในชัน้เรียนกบันกัเรียนกลุม่ทดลองทัง้หมด 20 คาบ 
สปัดาหล์ะ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 10 สปัดาห์ ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมการเล่าเรื่องราวที่
ตัวละครแสดงทัศนคติเชิงบวกทางวัฒนธรรมเป็นเสมือนสะพานเช่ือมความเข้าใจระหว่าง
วฒันธรรมและสามารถท าใหช้ัน้เรียนกลายเป็นชุมชนที่มีเรื่องราวในการช่วยลดความตึงเครียด
ระหว่างเชือ้ชาติและชาติพนัธุ ์ช่วยใหน้กัเรียนต่างศาสนาในหอ้งเรียนเดียวกนัสามารถเรียนรูแ้ละ
เคารพความแตกตา่งหลากหลายทางวฒันธรรมไดด้ีกวา่การใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

บญัญัติ ยงย่วน, ปนัดดา ธนเศรษฐกร, และ วสุนันท ์ชุ่มเชือ้ (2553, น. 86-87) ได้
วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา  พัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาพหุวฒันธรรมและเนินการจัดการเรียนรูใ้หก้ับนักเรียนโรงเรียนทดลอง 
กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้อนบุาลและชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1-6 จาก 2 โรงเรียนในอ าเภอทองผา
ภมูิ จงัหวดักาญจนบรุี จ  านวน 705 คน แบ่งนกัเรียนออกเป็นโรงเรียนกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ 
ทดลองจดัการเรียนรูต้ามแนวพหวุฒันธรรมเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบ
การจดัการศึกษาพหวุฒันธรรมตอ้งสอดแทรกบรูณาการเนือ้หาความรูเ้ก่ียวกบัประวตัิศาสตร ์เชือ้
ชาติ ภาษา ขนบประเพณี และวิถีชีวิตของคนชาติพนัธุพ์ม่า มอญ กะเหรี่ยงและลาวไปกบัเนือ้หา
ตามหลกัสตูรในลกัษณะของการยกตวัอย่างประกอบ การใชส้ื่อของจรงิ สื่อรูปภาพ การสาธิต การ
ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริง และในส่วนของรูปแบบการจดัการเรียนรูไ้ดส้่งเสริมใหค้รูใชว้ิธีการ
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เรียนรูแ้บบรว่มมือ เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนชาติพนัธุไ์ทยและชาติพนัธุอ์ื่นไดมี้โอกาสท ากิจกรรม
ร่วมกัน และปรบัตัวกับเพื่อนต่างชาติพันธุ์ บรรยากาศภายในโรงเรียนตอ้งเนน้ความเสมอภาค 
ความยตุิธรรม ความเป็นประชาธิปไตยและการเคารพความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยผลการ
ทดลองจัดการเรียนรูพ้บว่า นกัเรียนในโรงเรียนกลุ่มทดลองมีความตระหนกัรูใ้นวฒันธรรมสงูกว่า
นกัเรยีนในโรงเรยีนกลุม่ควบคมุ 

สรุไกร นันทบุรมย ์(2556, น. 105-111) ไดว้ิจัยเรื่องผลของการใชก้ิจกรรมลดอคติ
ตามแนวคิดพหุวฒันธรรมศึกษาที่มีต่อความเขา้ใจในความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมตามแนวคิด       
พหวุฒันธรรมศกึษาที่พฒันาขึน้เป็นการใชก้ิจกรรมการเรียนรูแ้บบรว่มมือ การพฒันาการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การอภิปรายกลุ่มย่อย การแสดงละคร การใชบ้ทบาทสมมติ การใชส้ถานการณ์
จ าลอง การใช้กรณีตัวอย่าง และการเผชิญสถานการณ์  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษานารี จ านวน 48 คน ทดลองจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรมลดอคติ
ตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาทั้งหมด 14 คาบ 9 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติความเข้าใจในความหลากหลายทางเชือ้ชาติ  ศาสนา และวัฒนธรรมใน
ประชาคมอาเซียนสูงกว่าก่อนการทดลอง และการเปลี่ยนแปลงเจตคติความเข้าใจในความ
หลากหลายทางเชือ้ชาติ ศาสนา และวฒันธรรมเกิดจากการไดเ้รียนรูเ้นือ้หาพืน้ฐานเก่ียวกบัความ
แตกต่างหลากหลายทางดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยนักเรียนมีทักษะทางสังคม 
กระบวนการคิดและการเรยีนรูจ้ากมมุมองของผูอ้ื่นมากขึน้ 

เชษฐภูมิ วรรณไพศาล (2558, น. 159-164) ไดว้ิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาตามแนวทางพหุวัฒ นธรรมศึกษาส าหรับนิ สิ ตนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 356 คน ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ จ านวน 11 แห่ง และ 33 คนที่เป็นตัวแทนของ
ผู้บริหารสถาบัน ผู้อ  านวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา และอาจารย์กลุ่มละ 1 คน 
ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรูใ้หก้บันกัเรียนหลากหลายชาติพนัธุต์อ้งสอดคลอ้งกบัแนวทาง
พหวุฒันธรรมศึกษาที่ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการสรา้งใหเ้กิดการเคารพในความแตกต่าง การขจดั
ความเป็นอื่นออกไปใหม้ากที่สดุ และการทลายก าแพงแห่งความแตกตา่งออกไปจากระบบคิดหลกั
ที่เป็นอยู่ บนพืน้ฐานของหลกัคิดในเชิงสิทธิมนษุยชน การจดัการเรียนรูเ้พื่อลดอคติทางชาติพนัธุท์ี่
มีต่อนิสิตนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลยัจึงตอ้งมีการพัฒนาความรูด้า้นชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมแก่นิสิตนักศึกษา โดยตอ้งสรา้งการจัดการเรียนรูใ้หน้ิสิตนักศึกษาเกิดประสบการณ ์  
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พหวุฒันธรรมในชัน้เรียน สรา้งปฏิสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างอาจารยก์บันิสิตนกัศกึษา และนิสิตนกัศกึษา
กับนิสิตนักศึกษา ซึ่งอาจารย์ควรมีบทบาทในการเสริมสรา้งบรรยากาศเชิงบวกให้กับนิสิต
นกัศึกษาทุกคน มีการตรวจสอบอคติและความล าเอียงที่อาจเกิดขึน้ทัง้ในตวัอาจารยแ์ละสื่อการ
เรียนรูท้ี่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การจดัการเรียนรูแ้ละประสบการณข์องนิสิตนกัศกึษา 

นันธิดา จันทรางศุ (2560, น. 43-44) ไดว้ิจัยเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาตน้แบบการ
จัดการเรียนรู ้พหุวัฒนธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐานกลุ่มสาระดนตรีส  าหรับชั้น
ประถมศกึษาของประเทศไทย กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาจาก 2 โรงเรียนในอ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 113 คน ทดลองจัดการเรียนรูต้ามแนวพหุวัฒนธรรม 10 
คาบ คาบละ 50 นาที  ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความรูแ้ละทกัษะความเขา้ใจต่างวฒันธรรมดี
ขึน้กว่าก่อนเรียนจากการไดร้บัขอ้มลูความรูว้ฒันธรรมดนตรีที่หลากหลายตามแนวทางการจดัการ
เรียนรูพ้หุวฒันธรรม และจากการประเมินผลการเรียนรูพ้บว่านักเรียนเกิดทกัษะความเขา้ใจต่าง
วฒันธรรมในขัน้ที่ 1 ขัน้รบัรู ้ซึ่งนกัเรียนมีทศันคติที่ดีต่อวฒันธรรมต่างๆ จากการเกิดองคค์วามรูท้ี่
หลากหลาย และส่วนใหญ่พฒันาไปสู่ขัน้ที่ 2 ขัน้ตระหนกัในวัฒนธรรม ไดแ้ก่ นกัเรียนมีความเขา้
ใจความเหมือน ความแตกต่างและความหลากหลาย โดยค่อยๆ ลดอคติทางวฒันธรรมที่สงัเกตได้
จากการท ากิจกรรมในชัน้เรียนและการสมัภาษณ ์แต่ไม่สามารถพฒันาไปจนถึงขัน้ที่ 3 และ 4 ได ้
เนื่องจากระยะเวลาในการจดัการเรียนรูท้ี่นอ้ยเกินไป และการปรบัเปลี่ยนเจตคติและสรา้งความ
เขา้ใจเป็นเรื่องที่จะตอ้งใชร้ะยะเวลา ดว้ยเหตนุี ้ การเรียนรูท้ี่จะท าใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในระดบัที่
สูงขึน้ควรจัดการเรียนรูแ้บบหมุนวนซ ้า (spiral curriculum) และขยายฐานความรูต้่อยอด 
(building block) เพื่อพฒันาใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในขัน้ที่ 3 ขัน้ความไวต่อวฒันธรรม ซึ่งเป็นขัน้ที่
นักเรียนแสดงออกถึงความสนใจในวัฒนธรรมอื่น และขั้นที่ 4 ขั้นการให้คุณค่า ซึ่งเป็นการไม่
ล  าเอียงต่อการให้คุณค่ากับวัฒนธรรมอื่น และน าไปสู่ความเข้าใจในความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและลดอคติทางชาติพนัธุ ์

สปารค์แมน, อะดีลแมน, และ แบรนชาร ์(Sparkman, Eidelman, และ Blanchar, 
2016, p. 840) ไดว้ิจยัเรื่องประสบการณค์วามหลากหลายทางวฒันธรรมในการลดอคติที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงประสบการณท์ี่เปิดกวา้ง ผูว้ิจัยไดท้  าการศึกษาทดสอบการคาดการณเ์ก่ียวกับ
ประสบการณค์วามหลากหลายทางวฒันธรรมมีความสัมพนัธก์ับการลดอคติระหว่างวฒันธรรม
และการลดอคติทางชาติพันธุ์ ผลการวิจัยพบว่า การมีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลากหลายมีส่วนส าคญัต่อการเคารพทางวฒันธรรมและการลดอคติทางชาติพนัธุ ์โดยผูว้ิจยัได้
ทดลองจดัประสบการณท์างวฒันธรรมใหก้บักลุม่ควบคมุใหเ้ขา้รว่มสมัผสักบัสมาชิกที่มีวฒันธรรม
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และองคป์ระกอบทางวัฒนธรรมต่างชาติ ผลการทดลองพบว่ามีการแสดงอคติทางชาติพันธุ์ต่อ
กลุ่มวัฒนธรรมดังกล่าวลดลง ด้วยเหตุนี ้ แสดงให้เห็นว่าการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมทาง
วฒันธรรมที่มีความหลากหลายสามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติระหว่างวฒันธรรม และน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงบคุลิกภาพที่มีต่อคนกลุม่ชาติพนัธุอ์ื่น 

ดงันัน้ จากการศกึษาคน้ควา้งานวจิยัที่เก่ียวกบัประวตัิศาสตร ์อคติทางชาติพนัธุ ์และ
การลดอคติทางชาติพนัธุส์ามารถสรุปไดว้่า การจดัการเรียนรูท้ี่ช่วยลดอคติทางชาติพนัธุต์อ้งเป็น
การจดัการเรียนรูเ้ชิงพหุวฒันธรรมและให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบตัิโดยใชว้ิธีการที่หลากหลายบน
ฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยครูตอ้งสอดแทรกเนือ้หาความรูเ้ก่ียวกับชาติพันธุ์ 
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของผูค้นที่หลากหลาย ประกอบกับการใช้สื่อการ
เรียนรูท้ี่ใช้เป็นตัวอย่างประกอบต้องเป็นสื่อของจริงหรือสื่อรูปภาพที่แสดงถึงความแตกต่าง
หลากหลายทางชาติพนัธุ์ และครูตอ้งท าหนา้ที่สรา้งบรรยากาศเชิงบวกที่เนน้ความยตุิธรรม ความ
เสมอภาคและการเคารพความหลากหลายทางวฒันธรรม 

ตอนที ่6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
คูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุเ์ป็นคูมื่อครูหรอืเอกสารทาง

วิชาการที่เป็นแนวทางปฏิบัติและใหค้ าแนะน าอย่างเป็นรูปธรรมส าหรบัครูในการใชเ้ป็นแหล่ง
อา้งอิงในการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตร ์โดยทั่วไปการพัฒนาคู่มือครูมี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดเรื่อง ขัน้ตอนที่ 2 การวางแผน ขั้นตอนที่ 3 การเขียน และขัน้ตอนที่ 4 การ
ตรวจสอบและปรบัปรุง การพฒันาคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ในครัง้นีไ้ดน้  าขัน้ตอนการ
พฒันาคู่มือครูในขัน้ตอนที่ 2 การวางแผน ขัน้ตอนที่ 3 การเขียน และขัน้ตอนที่ 4 การตรวจสอบ
และปรบัปรุงมาเป็นกรอบในการพฒันา เนื่องจากขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดเรื่องเป็นการก าหนดตาม
หวัขอ้และวตัถปุระสงคก์ารวิจยั สว่นขัน้ตอนที่ 2 การวางแผน และขัน้ตอนที่ 3 การเขียนรวมไวเ้ป็น
ระยะที่ 1 การสรา้งคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์ซึ่งเป็นวิเคราะห์
ขอ้มลูเชิงคณุภาพจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึและน าขอ้มลูที่ไดม้าสรา้งเป็นคู่มือ โดยใชภ้าษาที่ง่าย 
กระชบั มีความต่อเนื่องของเนือ้หาและมีการน าเสนอตวัอย่าง ในขณะที่ขัน้ตอนที่ 4 การตรวจสอบ
และปรบัปรุงแยกไปเป็นระยะที่ 2 การตรวจสอบคณุภาพคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อ
ลดอคติทางชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเบือ้งตน้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา (content validity) และระยะที่ 3 การส ารวจความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อคู่มือ
การจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ ์ซึ่งเป็นการส ารวจความคิดเห็นของครู
สงัคมศึกษาถึงแนวโนม้ในการน าคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู ้
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ในชัน้เรยีน ดงันัน้ การพฒันาคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ จงึแบง่วิธีด าเนินการวิจยัเป็น 3 
ระยะ ไดแ้ก่ 

ระยะที่ 1 การสรา้งคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์เป็นการ
สรา้งเอกสารทางวิชาการที่เป็นแนวทางปฏิบตัิส  าหรบัครูในการจัดการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร ์
เพื่อพัฒนานักเรียนใหเ้ป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมที่เคารพความแตกต่างหลากหลาย เนื่องจาก
พฒันาการของการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นสงัคมไทยมีความสมัพนัธก์บัการเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็นรฐัสมยัใหม่ที่ตอ้งสรา้ง “ส านึกความเป็นไทย” ประวตัิศาสตรช์าตินิยมจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคญัที่หล่อหลอมใหเ้กิดความหมายของความเป็นไทย ในขณะเดียวกันก็สรา้ง “ความเป็นอื่น” 
ใหก้บักลุ่มชาติพนัธุอ์ื่นๆ น าไปสู่การเกิดอคติทางชาติพนัธุท์ี่แบ่งเป็น “ความเป็นเรา” และ “ความ
เป็นอื่น” โดยการเก็บขอ้มลูใชว้ิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูหลกั วิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 
และน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรา้งเป็นคู่มือ พัฒนาเนือ้หาในคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้
ประวตัิศาสตรฯ์ ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู ้สื่อการเรียนรู ้และการวดัและประเมินผลการ
เรียนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 
1 ปัญหาการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรียน ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่
น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ ์และตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลด
อคติทางชาติพนัธุ ์

เม่ือสรา้งคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ แล้วจึงด าเนินการในระยะที่  2 การ
ตรวจสอบคณุภาพคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์เป็นการน าคู่มือ
ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเบือ้งตน้ของคูมื่อผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้หา และปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้จึงด าเนินการในระยะที่ 
3 การส ารวจความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์เป็นการน าคู่มือ
การจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ ไปใหค้รูสังคมศึกษาทั่วประเทศประเมินผ่าน Google Forms 
โดยไม่ทดลองจัดการเรียนรูจ้ากกิจกรรมการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึน้ เนื่องจากอคติทางชาติพันธุ์มี
ลกัษณะเป็นอตัวิสยั มีความคงทนถาวรสงูและใชร้ะยะเวลายาวนานในการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ 
การจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุจ์ึงควรเป็นกระบวนการที่กระท าอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ซึง่สามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจยัไดด้งัภาพประกอบ 1 

 
 
 



  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลด
อคตทิางชาตพิันธุ ์

   ตอนที่ 1 ปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์

ในโรงเรยีน 

   ตอนที่ 2 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่

น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์

   ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่

น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์
 

คณุภาพคูมื่อการจดัการเรยีนรู ้

ประวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทาง

ชาติพนัธุ ์
 

ความคิดเห็นของครูสงัคมศกึษาที่

มีตอ่คูมื่อการจดัการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทาง

ชาติพนัธุ ์
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการ (mixed methods research) ระหว่างการ
วิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการพฒันาคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์เพื่อลดอคติทางชาติพนัธุส์  าหรบั
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ผูว้ิจยัแบ่งวิธีด าเนินการวิจยัออกเป็น  3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 การ
สรา้งคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ ระยะที่  2 การตรวจสอบ
คณุภาพคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์และระยะที่ 3 การส ารวจ
ความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติ
พนัธุ ์ซึง่สามารถแสดงวิธีด าเนินการวิจยัไดด้งัภาพประกอบ 2 

 

ระยะที ่1 การสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพัินธุ ์
   1.1 การสรา้งและพฒันาแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 

   1.2 การสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ 

   1.3 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพเก่ียวกบัการจดัการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์  

   1.4 การน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการวิเคราะหข์อ้มลูมาสรา้งคูมื่อการจดัการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ 

 

ระยะที ่2 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพัินธุ ์
   2.1 การสรา้งแบบประเมินคณุภาพคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ 

   2.2 การประเมินคณุภาพคูมื่อการจดัการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

   2.3 การปรบัแกคู้มื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ระยะที่ 3 การส ารวจความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
เพือ่ลดอคตทิางชาตพัินธุ ์
   3.1 การสรา้งแบบสอบถามความคิดเห็นของครูสงัคมศกึษาที่มีตอ่คูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ 

   3.2 การเผยแพรคู่มื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ และแบบสอบถามฯ ผ่านระบบ Google Forms 

   3.3 การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใช ้1) สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ 2) สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติการทดสอบทีแบบ t-test for one sample และ t-test 

for independent samples 

ภาพประกอบ 2 วิธีด  าเนินการวิจยั 
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จากภาพประกอบ 2 จะพบว่าแบ่งวิธีด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ โดยในแต่ละระยะ
สามารถอธิบายดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ระยะที ่1 การสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์
การสรา้งคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ เป็นการเก็บ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย กลุ่ม
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร ์นักการศึกษาด้านสังคมศึกษา และครูสังคมศึกษา โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ผู้ใหข้้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร ์นัก

การศกึษาดา้นสงัคมศกึษา และครูสงัคมศกึษา ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
1. นกัวิชาการดา้นประวตัิศาสตรท์ี่ใหข้อ้มลูการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อ

ลดอคติทางชาติพันธุ์ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 9 คน โดยมี
เกณฑใ์นการคดัเลือก ดงันี ้

1.1 ด้านการจัดการเรียนรู ้ได้แก่ นักวิชาการด้านประวัติศาสตรท์ี่ปฏิบัติ
หนา้ที่จัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรไ์ทย วิชาประวัติศาสตรก์ารเมืองไทย วิชาประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจไทย วิชาประวตัิศาสตรส์งัคมไทย หรือวิชาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในสถาบนัอุดมศึกษา และ
นกัวิชาการดา้นประวตัิศาสตรท์ี่ไม่ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่จดัการเรียนรูใ้นสถาบนัอดุมศกึษา 

1.2 ดา้นประสบการณก์ารจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ นกัวิชาการดา้นประวตัิศาสตร์
ที่ มีประสบการณ์การจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรร์ะดับอุดมศึกษาน้อยกว่า 10 ปี และ
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่ มีประสบการณ์การจัดการเรียน รู ้วิชาประวัติศาสตร์
ระดบัอดุมศกึษามากกวา่ 10 ปี 

ผูใ้หข้อ้มลูหลกักลุ่มนกัวิชาการดา้นประวตัิศาสตร ์จ านวน 9 คน เป็นนกัวิชาการ
ดา้นประวัติศาสตรท์ี่ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนรูใ้นสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 8 คน และไม่ได้
ปฏิบตัิหนา้ที่จัดการเรียนรูใ้นสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 1 คน มีประสบการณ์การจัดการเรียนรู ้
ระดับอุดมศึกษาน้อยกว่า  10 ปี  จ านวน  5 คน และมีประสบการณ์การจัดการเรียน รู ้
ระดบัอดุมศกึษามากกวา่ 10 ปี จ านวน 4 คน ดงัรายละเอียดในตาราง 1 

 



  80 

ตาราง 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หข้อ้มลูหลกักลุ่มนกัวิชาการดา้นประวตัิศาสตร์จ าแนกตามเกณฑใ์น
การคดัเลือก 

 
ผู้ใหข้้อมูลหลัก 

เกณฑใ์นการคัดเลือก  
วัน เดอืน 
และปีที่
สัมภาษณ ์

 
สถานทีสั่มภาษณ ์การจัดการเรียนรู้ใน

สถาบันอุดมศึกษา 
ประสบการณ ์ 

การจัดการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา 

1. นกัวิชาการดา้น
ประวตัิศาสตร ์1 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- นอ้ยกวา่ 10 ปี - 29/06/2561 - ส  านกัพิมพม์ติชน 

2. นกัวิชาการดา้น
ประวตัิศาสตร ์2 

- ไม่ไดจ้ดัการเรียนรู ้
ในสถาบนัอดุมศกึษา 

- นอ้ยกวา่ 10 ปี - 20/07/2561 - มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

3. นกัวิชาการดา้น
ประวตัิศาสตร ์3 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- มากกวา่ 10 ปี - 26/07/2561 - มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

4. นกัวิชาการดา้น
ประวตัิศาสตร ์4 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- นอ้ยกวา่ 10 ปี - 27/07/2561 - หา้งสรรพสินคา้
เซ็นทรลัเวิลด ์

5. นกัวิชาการดา้น
ประวตัิศาสตร ์5 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- นอ้ยกวา่ 10 ปี - 01/08/2561 - หา้งสรรพสินคา้
เซ็นทรลัลาดพรา้ว 

6. นกัวิชาการดา้น
ประวตัิศาสตร ์6 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- นอ้ยกวา่ 10 ปี - 06/08/2561 - จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

7. นกัวิชาการดา้น
ประวตัิศาสตร ์7 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- มากกวา่ 10 ปี - 22/08/2561 - มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 

8. นกัวิชาการดา้น
ประวตัิศาสตร ์8 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- มากกวา่ 10 ปี - 23/08/2561 - มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 

9. นกัวิชาการดา้น
ประวตัิศาสตร ์9 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- มากกวา่ 10 ปี - 23/08/2561 - มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 

 
2. นกัการศึกษาดา้นสงัคมศึกษาที่ใหข้อ้มลูการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อ

ลดอคติทางชาติพนัธุ ์ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือก ดงันี ้
2.1 ด้านการจัดการเรียนรู ้ได้แก่ นักการศึกษาด้านสังคมศึกษาที่ปฏิบัติ

หน้าที่ จัดการเรียน รู ้วิชาการจัดการเรียน รู ้ประวัติศาสตร์ หรือวิชาอื่ นๆ ที่ เก่ียวข้องใน
สถาบันอุดมศึกษา และนักการศึกษาด้านสังคมศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 
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2.2 ดา้นประสบการณก์ารจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ นกัการศกึษาดา้นสงัคมศกึษา
ที่มีประสบการณก์ารจดัการเรียนรูว้ิชาการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรร์ะดบัอดุมศึกษานอ้ยกว่า 
10 ปี และนกัการศึกษาดา้นสงัคมศึกษาที่มีประสบการณก์ารจดัการเรียนรูว้ิชาการจดัการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรร์ะดบัอดุมศกึษามากกวา่ 10 ปี 

ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มนักการศึกษาด้านสังคมศึกษา จ านวน 8 คน เป็นนัก
การศึกษาดา้นสงัคมศึกษาที่ปฏิบตัิหนา้ที่จัดการเรียนรูใ้นสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 6 คน และ
ไม่ไดป้ฏิบัติหนา้ที่จัดการเรียนรูใ้นสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 2 คน มีประสบการณ์การจัดการ
เรียนรูร้ะดับอุดมศึกษาน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 4 คน และมีประสบการณ์การจัดการเรียนรู ้
ระดบัอดุมศกึษามากกวา่ 10 ปี จ านวน 4 คน ดงัรายละเอียดในตาราง 2 

ตาราง 2 ขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หข้อ้มลูหลกักลุ่มนกัการศึกษาดา้นสงัคมศึกษาจ าแนกตามเกณฑใ์น
การคดัเลือก 

 
ผู้ใหข้้อมูลหลัก 

เกณฑใ์นการคัดเลือก  
วัน เดอืน 
และปีที่
สัมภาษณ ์

 
สถานทีสั่มภาษณ ์การจัดการเรียนรู้ใน

สถาบันอุดมศึกษา 
ประสบการณ ์ 

การจัดการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา 

1. นกัการศกึษา
ดา้นสงัคมศกึษา 1 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- นอ้ยกวา่ 10 ปี - 05/08/2561 - มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พระราชวงั
สนามจนัทร ์

2. นกัการศกึษา
ดา้นสงัคมศกึษา 2 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- มากกวา่ 10 ปี - 18/08/2561 - โรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลยั 
ศรนีครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

3. นกัการศกึษา
ดา้นสงัคมศกึษา 3 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- มากกวา่ 10 ปี - 6/10/2561 - มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พระราชวงั
สนามจนัทร ์

4. นกัการศกึษา
ดา้นสงัคมศกึษา 4 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- นอ้ยกวา่ 10 ปี - 17/10/2561 - มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 

5. นกัการศกึษา
ดา้นสงัคมศกึษา 5 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- นอ้ยกวา่ 10 ปี - 24/10/2561 - มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 
ผู้ใหข้้อมูลหลัก 

เกณฑใ์นการคัดเลือก  
วัน เดอืน 
และปีที่
สัมภาษณ ์

 
สถานทีสั่มภาษณ ์การจัดการเรียนรู้ใน

สถาบันอุดมศึกษา 
ประสบการณ ์ 

การจัดการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา 

6. นกัการศกึษา
ดา้นสงัคมศกึษา 6 

- ไม่ไดจ้ดัการเรียนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- นอ้ยกวา่ 10 ปี - 2/11/2561 - ส  านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยม 
ศกึษา เขต 1 

7. นกัการศกึษา
ดา้นสงัคมศกึษา 7 

- จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- มากกวา่ 10 ปี - 8/11/2561 - จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

8. นกัการศกึษา
ดา้นสงัคมศกึษา 8 

- ไม่จดัการเรยีนรูใ้น
สถาบนัอดุมศกึษา 

- มากกวา่ 10 ปี - 16/11/2561 - ส  านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
3. ครูสงัคมศึกษาที่ใหข้อ้มลูการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติ

พนัธุ ์ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 6 คน โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือก ดงันี ้
3.1 ดา้นการจดัการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ครูสงัคมศึกษาที่ปฏิบตัิหนา้ที่จดัการเรียนรู ้

วิชาประวตัิศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรยีน 
3.2 ด้านประสบการณ์ การจัดการเรียน รู ้ ได้แก่  ค รูสังคมศึกษาที่ มี

ประสบการณก์ารจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลายนอ้ยกวา่ 10 ปี และ
ครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณก์ารจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
มากกวา่ 10 ปี 

3.3 ดา้นความหลากหลายทางชาติพนัธุข์องนกัเรียน1 ไดแ้ก่ ครูสงัคมศกึษาที่
ปฏิบตัิหนา้ที่ในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพนัธุ ์และครูสงัคมศึกษาที่ปฏิบตัิหนา้ที่ใน
โรงเรยีนที่ไม่มีความหลากหลายทางชาติพนัธุ ์

ผูใ้หข้อ้มูลหลักกลุ่มครูสังคมศึกษา จ านวน 6 คน เป็นครูสังคมศึกษาที่ปฏิบัติ
หน้าที่จัดการเรียนรูใ้นโรงเรียน จ านวน 6 คน โดยมีประสบการณ์การจัดการเรียนรูร้ะดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายนอ้ยกว่า 10 ปี จ านวน 4 คน และมีประสบการณก์ารจัดการเรียนรูร้ะดบั

 
1 ครูสงัคมศึกษาที่เป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกัเป็นผูพ้ิจารณาว่าโรงเรียนที่ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลาย
ทางชาติพนัธุห์รอืไม่มีความหลากหลายทางชาติพนัธุ ์
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มธัยมศกึษาตอนปลายมากกว่า 10 ปี จ านวน 2 คน ปฏิบตัิหนา้ที่ในโรงเรียนที่มีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ จ  านวน 1 คน และปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนที่ไม่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ์
จ  านวน 5 คน ดงัรายละเอียดในตาราง 3 

ตาราง 3 ขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หข้อ้มลูหลกักลุม่ครูสงัคมศกึษาจ าแนกตามเกณฑใ์นการคดัเลือก 

 
ผู้ใหข้้อมูล

หลัก 

เกณฑใ์นการคัดเลือก  
วัน เดอืน 
และปีที่
สัมภาษณ ์

 
สถานที่
สัมภาษณ ์

การจัดการ
เรียนรู้ใน
โรงเรียน 

ประสบการณ ์
การจัดการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

ความ
หลากหลาย
ทางชาตพิันธุ์
ของนักเรียน 

1. ครูสงัคม
ศกึษา 1 

- จดัการเรยีนรู ้
ในโรงเรยีน 

- มากกวา่  10 ปี 
 

- ไม่มีความ
หลากหลาย 

- 11/07/2561 
- 18/07/2561 

โรงเรยีนสาธิต
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2. ครูสงัคม
ศกึษา 2 

- จดัการเรยีนรู ้
ในโรงเรยีน 

- นอ้ยกวา่  10 ปี - มีความ
หลากหลาย 

- 27/07/2561 หา้งสรรพสินคา้
เซ็นทรลัเวิลด ์

3. ครูสงัคม
ศกึษา 3 

- จดัการเรยีนรู ้
ในโรงเรยีน 

- มากกวา่ 10 ปี 
 

- ไม่มีความ
หลากหลาย 

- 16/08/2561 - โรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลยั 
ศรนีครนิทรวิโรฒ 

4. ครูสงัคม
ศกึษา 4 

- จดัการเรยีนรู ้
ในโรงเรยีน 

- นอ้ยกวา่ 10 ปี - ไม่มีความ
หลากหลาย 

- 15/08/2561 - โรงเรยีนเตรยีม
อดุมศกึษาพฒั- 
นาการ ปทมุธานี 

5. ครูสงัคม
ศกึษา 5 

- จดัการเรยีนรู ้
ในโรงเรยีน 

- นอ้ยกวา่ 10 ปี - ไม่มีความ
หลากหลาย 

- 04/03/2562 - โรงเรยีนราชินี
บรูณะ นครปฐม 

6. ครูสงัคม
ศกึษา 6 

- จดัการเรยีนรู ้
ในโรงเรยีน 

- นอ้ยกวา่ 10 ปี - ไม่มีความ
หลากหลาย 

- 11/03/2562 - โรงเรยีนบาง
ปะกอกวิทยาคม 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสัมภาษณ ์

เครื่องมือที่ ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ( interview 
guidelines) แบง่เป็น 3 ชดุ ไดแ้ก่ แนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึนกัวิชาดา้นการประวตัิศาสตร ์แนว
ทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึนกัการศกึษาดา้นสงัคมศกึษา และแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึครูสงัคม
ศกึษา (ภาคผนวก ก แนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึ) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้



  84 

1. แนวทางการสมัภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการดา้นประวัติศาสตร์ จ านวน 26 ขอ้ 
แบ่งค าถามเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทั่วไปของผูใ้หข้อ้มูลหลัก จ านวน 11 ขอ้ และแนวค าถาม
เก่ียวกบัความรูท้างประวตัิศาสตรแ์ละการจดัการเรียนรู ้จ  านวน 15 ขอ้ ดงัรายละเอียดในตาราง 4 

ตาราง 4 โครงสรา้งแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึนกัวิชาการดา้นประวตัิศาสตร ์

ประเดน็ จ านวน 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

   1. รายละเอียดของผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

   2. รายละเอียดของการสมัภาษณ ์

   3. รายละเอียดเก่ียวกบัความสนใจและประสบการณ ์

ตอนที ่2 แนวค าถามเกี่ยวกับความรู้ทางประวัตศิาสตรแ์ละการจัดการเรียนรู้ 

   1. ดา้นเปา้หมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

   2. ดา้นเนือ้หาประวตัิศาสตร ์ 

   3. ดา้นหลกัการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

   4. ดา้นสื่อประวตัิศาสตร ์และดา้นแหลง่เรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

   5. ดา้นการประเมินผลการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

11 ข้อ 

3 ขอ้ 

3 ขอ้ 

5 ขอ้ 

15 ข้อ 

3 ขอ้ 

5 ขอ้ 

2 ขอ้ 

4 ขอ้ 

1 ขอ้ 

รวมข้อค าถามทัง้หมด 26 ข้อ 

 
2. แนวทางการสมัภาษณ์เชิงลึกนักการศึกษาดา้นสงัคมศึกษา จ านวน 40 ขอ้ 

แบ่งค าถามเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทั่วไปของผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก จ านวน 11 ขอ้ และแนวค าถาม
เก่ียวกบัความรูท้างประวตัิศาสตรแ์ละการจดัการเรียนรู ้จ  านวน 29 ขอ้ ดงัรายละเอียดในตาราง 5 

ตาราง 5 โครงสรา้งแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึนกัการศกึษาดา้นสงัคมศกึษา 

ประเดน็ จ านวน 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

   1. รายละเอียดของผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

   2. รายละเอียดของการสมัภาษณ ์

   3. รายละเอียดเก่ียวกบัความสนใจและประสบการณ ์

11 ข้อ 

3 ขอ้ 

3 ขอ้ 

5 ขอ้ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ประเดน็ จ านวน 

ตอนที ่2 แนวค าถามเกี่ยวกับความรู้ทางประวัตศิาสตรแ์ละการจัดการเรียนรู้ 

   1. ดา้นเปา้หมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

   2. ดา้นเนือ้หาประวตัิศาสตร ์

   3. ดา้นหลกัการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

   4. ดา้นกระบวนการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

        และดา้นกิจกรรมการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

   5. ดา้นบทบาทครูในการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

        และดา้นบทบาทนกัเรียนในการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

   6. ดา้นสื่อประวตัิศาสตร ์และดา้นแหลง่เรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

   7. ดา้นการประเมินผลการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

29 ข้อ 

3 ขอ้ 

5 ขอ้ 

6 ขอ้ 

4 ขอ้ 

 

5 ขอ้ 

 

4 ขอ้ 

2 ขอ้ 

รวมข้อค าถามทัง้หมด 40 ข้อ 

 
3. แนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึครูสงัคมศกึษา จ านวน 35 ขอ้ แบ่งค าถามเป็น 2 

ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทั่วไปของผูใ้หข้อ้มูลหลัก จ านวน 11 ขอ้ และแนวค าถามเก่ียวกับความรูท้าง
ประวตัิศาสตรแ์ละการจดัการเรียนรู ้จ  านวน 24 ขอ้ ดงัรายละเอียดในตาราง 6 

ตาราง 6 โครงสรา้งแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึครูสงัคมศกึษา 

ประเดน็ จ านวน 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

   1. รายละเอียดของผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

   2. รายละเอียดของการสมัภาษณ ์

   3. รายละเอียดเก่ียวกบัความสนใจและประสบการณ ์

ตอนที ่2 แนวค าถามเกี่ยวกับความรู้ทางประวัตศิาสตรแ์ละการจัดการเรียนรู้ 

   1. ดา้นเปา้หมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

   2. ดา้นเนือ้หาประวตัิศาสตร ์

   3. ดา้นหลกัการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

11 ข้อ 

3 ขอ้ 

3 ขอ้ 

5 ขอ้ 

24 ข้อ 

2 ขอ้ 

4 ขอ้ 

5 ขอ้ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ประเดน็ จ านวน 

   4. ดา้นกระบวนการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

        และดา้นกิจกรรมการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

   5. ดา้นบทบาทครูในการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

        และดา้นบทบาทนกัเรียนในการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

   6. ดา้นสื่อประวตัิศาสตร ์และดา้นแหลง่เรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

   7. ดา้นการประเมินผลการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

3 ขอ้ 

 

5 ขอ้ 

 

3 ขอ้ 

2 ขอ้ 

รวมข้อค าถามทัง้หมด 35 ข้อ 

 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสัมภาษณ ์

1. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการสมัภาษณ ์
1.1 ศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรแ์ละอคติทางชาติพนัธุ์

จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
1.2 สรา้งแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 3 ชดุ ไดแ้ก่ แนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึ

นักวิชาการดา้นประวตัิศาสตร ์แนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลึกนักการศึกษาดา้นสงัคมศึกษา และ
แนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึครูสงัคมศึกษา แลว้น าแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึฯ ส่งใหอ้าจารย์
ที่ปรึกษาพิจารณา จากนั้นจึงปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา และน าแนว
ทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึฯ ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (content validity) 

2. การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการสมัภาษณ ์
2.1 น าแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกฯ ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิง

เนือ้หา ติดต่อและสง่หนงัสือขอความอนเุคราะหใ์นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาแนวทางการ
สัมภาษณ์เชิงลึกฯ โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่ องการจัดการ
เรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์ซึ่งมีลกัษณะเป็นค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( index of 
item objective congruence: IOC) และขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1 หมายถึง     แน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความตรงเชิงเนือ้หา 
0 หมายถึง     ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความตรงเชิงเนือ้หาหรือไม่ 
-1 หมายถึง     แน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่มีความตรงเชิงเนือ้หา 
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การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลึกฯ ในครัง้นี ้
ผูว้ิจัยเลือกผูเ้ช่ียวชาญโดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง  ก าหนดเกณฑใ์นการคัดเลือกคือ ตอ้งมี
คณุวฒุิการศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาเอก หรือมีคณุวฒุิการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาโท
และมีต าแหน่งทางวิชาการในระดบัผูช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป หรือมีคุณวฒุิการศึกษาไม่ต ่ากว่า
ระดบัปรญิญาโทและมีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ค.ศ.3) ขึน้ไป จ านวน 5 คน (ภาคผนวก ข 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึ) ดงันี ้

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 1 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัเชิงคณุภาพ   จ านวน 1 คน  
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวตัิศาสตร ์  จ านวน 1 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคมศกึษา (นกัการศกึษา) จ านวน 1 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคมศกึษา (ครู)  จ านวน 1 คน 

2.2 ส่งแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกฯ และแบบประเมินคุณภาพแนวทางการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึฯ ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาและรบัคืนตามนดัหมาย จากการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาพบว่าแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกฯ มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินความตรงเชิงเนือ้หาระหว่าง 0.60 - 1.00 และผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขขอ้ค าถามใหมี้ความชดัเจนและกระชบัมากขึน้  ดงันัน้ แปลผลไดว้่าแนว
ทางการสัมภาษณ์เชิงลึกฯ ทั้ง 3 ชุด มีความตรงเชิงเนือ้หาและสามารถน าไปใชส้ัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกัได ้(ภาคผนวก ค ผลการตรวจสอบคณุภาพแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึ) 

2.3 แกไ้ขแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลึกฯ ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และ
น าแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึฯ ที่แกไ้ขแลว้สง่ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาพิจารณาตรวจสอบอีกครัง้ 

2.4 แกไ้ขแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกฯ ตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา  
และน าไปใชใ้นการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกั 

การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
1. ขอรบัรองจรยิธรรมการวิจยัในมนษุยจ์ากคณะกรรมการจรยิธรรมส าหรบัพิจารณา

โครงการวิจยัที่ท  าในมนษุย ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ (ภาคผนวก ง เอกสารรบัรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย)์ โดยส่งเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท์ี่ปรกึษาแลว้ ไดแ้ก่ หนังสือ
น าส่งโครงการวิจัย แบบเสนอโครงการวิจัย โครงร่างการวิจัย ประวตัิส่วนตัวของผูว้ิจัย เอกสาร
ชีแ้จงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย และแนวทางการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เรื่องการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ ไปยังงาน
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มาตรฐานจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์สถาบนัยทุธศาสตรท์างปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนค
รนิทรวิโรฒ ในวนัที่ 19 มีนาคม 2561 

2. งานมาตรฐานจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์สถาบนัยทุธศาสตรท์างปัญญาและวิจยั 
มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ สง่จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) แจง้ใหป้รบัปรุงเอกสาร 2 สว่น 
ไดแ้ก่ 

2.1 แบบเสนอโครงการวิจยั ในสว่นของขอ้ 13.2.2 อธิบายกระบวนการเขา้ถึงผูท้ี่
จะถกูเชิญใหเ้ขา้รว่มการวิจยัโดยละเอียด ซึง่ผูว้ิจยัไม่ไดร้ะบรุายละเอียดในสว่นนี ้

2.2 เอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจัย ในส่วนของความไม่สบายกายหรือไม่
สบายใจที่อาจเกิดขึน้เมื่อเขา้รว่มการวิจยั ซึง่ผูว้ิจยัไดร้ะบวุา่ “ไม่มี” 

3. แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัยและเอกสารชี ้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ ท  าในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และส่งเอกสารไปยังงานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
สถาบนัยทุธศาสตรท์างปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ในวนัที่ 30 เมษายน 2561 

4. งานมาตรฐานจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์สถาบนัยทุธศาสตรท์างปัญญาและวิจยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ สง่จดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์จง้ผลการรบัรองจรยิธรรมการวิจยัของ
ข้อเสนอการวิจัย หมายเลขการรับรอง SWUEC/E-087/2561 วันที่ ให้การรับรองคือ วันที่  9 
พฤษภาคม 2561 มีระยะเวลาการรบัรอง 1 ปี ซึ่งเอกสารที่รบัรอง ไดแ้ก่ แบบเสนอโครงการวิจัย 
โครงรา่งการวิจยั เอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยั หนงัสือใหค้วามยินยอมเขา้รว่มโครงการวิจยั 

5. ต่ออายุการรบัรองจริยธรรมการวิจัยของขอ้เสนอการวิจัย หมายเลขการรบัรอง 
SWUEC/E-087/2561 โดยส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และได้รบัจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์จากงานมาตรฐานจริยธรรมการวิจยัในมนษุย ์สถาบนัยทุธศาสตรท์างปัญญาและ
วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจง้ผลการรบัรองจริยธรรมการวิจัยของขอ้เสนอการวิจัย 
หมายเลขการรบัรอง SWUEC/E-087/2561 (ต่อใบรบัรอง ครัง้ที่ 1) วนัที่ใหก้ารรบัรองคือ วนัที่ 10 
พฤษภาคม 2562 มีระยะเวลาการรบัรอง 1 ปี 

6. ส่งเครื่องมือการวิจัยระยะที่  3 เพิ่มเติมเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยที่ท  าในมนุษย ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่ง
เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาแลว้ ไดแ้ก่ หนังสือน าส่งโครงการวิจัย แบบ
รายงานสว่นแกไ้ขเพิ่มเติมโครงรา่งการวิจยั เอกสารชีแ้จงอาสาสาสมคัรผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยัโดย
การตอบแบบสอบถามและพิทกัษ์สิทธิผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจัย และแบบสอบถามความคิดเห็นครู
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สงัคมศึกษาต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์ไปยงังานมาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์สถาบนัยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ในวนัที่ 2 สิงหาคม 2562 

7. งานมาตรฐานจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์สถาบนัยทุธศาสตรท์างปัญญาและวิจยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ สง่จดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์จง้ผลการพิจารณาและตอบรบัเอกสาร
เพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั หมายเลขการรบัรอง SWUEC/E-087/2561 วนัที่ใหก้ารรบัรอง
คือ วนัที่ 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งเอกสารที่รบัรอง ไดแ้ก่ รายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงรา่งการวิจัย 
ฉบบัลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562 

การสัมภาษณแ์ละวิเคราะหข์้อมูล 
1. ติดต่อผู้ให้ขอ้มูลหลัก ไดแ้ก่ นักวิชาการดา้นประวัติศาสตร ์นักการศึกษาดา้น

สงัคมศึกษา และครูสงัคมศกึษา เพื่อขอความอนเุคราะหใ์นการสมัภาษณเ์ชิงลกึการจดัการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์ผูว้ิจยัจดัเตรียมอปุกรณท์ี่ใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ ไดแ้ก่ 
สมดุ ปากกา เครื่องบนัทึกเสียง และแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลึกฯ โดยด าเนินการสมัภาษณเ์ชิง
ลกึในช่วงเดือนมิถนุายน 2561 - มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน ณ สถานที่ท  างานของผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกัหรอืสถานที่ตามนดัหมาย 

2. วิเคราะหข์อ้มลูเชิงคุณภาพโดยมีวตัถุประสงคใ์นการสรา้งคู่มือการจดัการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์จากขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึผูใ้หข้อ้มลูหลกั มี
ขัน้ตอนดงันี ้

2.1 การเตรียมขอ้มลู (preparing) เป็นการถอดเทปแบบค าต่อค าและเรียบเรียง
ขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ จากนัน้จงึทบทวนขอ้มลูทัง้หมดอย่างละเอียด 

2.2 การก าหนดรหัสข้อมูล (coding) เป็นการก าหนดรหัส (code) ข้อมูลแบบ
อปุนยั (inductive coding) โดยก าหนดรหสัภายหลงัการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชิง
ลกึผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

2.3 การจดักลุม่ของขอ้มลู (categorization) เป็นการจดัหมวดหมู่ของขอ้มลูที่ถกู
ก าหนดรหสัโดยใชป้ระเด็นหลกั (themes) ของงานวิจยั 

2.4 การตีความและสรา้งข้อสรุป ( interpretation and conclusion) เป็นการ
สงัเคราะหแ์ละตีความขอ้มลู เพื่อน าไปสู่การสรา้งขอ้สรุปเรื่องการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อ
ลดอคติทางชาติพนัธุ ์
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3. น าข้อมูลการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ที่สรา้งขึน้
เรียบรอ้ยแลว้ น าเสนอตอ่อาจารยท์ี่ปรกึษาและแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษา 

การสร้างคู่มือคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์
1. น าขอ้มูลการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุท์ี่ไดจ้ากการ

วิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพมาสรา้งเป็นคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติ
พันธุ์ (ภาคผนวก จ คู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ ) โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1.1 ตอนที่ 1 ปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรยีน 
1.1.1 เปา้หมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรข์องรฐัที่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์
1.1.2 เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์
1.1.3 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์
1.1.4 กระบวนการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์
1.1.5 สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์
1.1.6 แหลง่เรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์
1.1.7 ผลของการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์

1.2 ตอนที่ 2 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์
1.2.1 เปา้หมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์
1.2.2 เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์
1.2.3 หลกัการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์
1.2.4 กระบวนการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์
1.2.5 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์
1.2.6 บทบาทครูในการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทาง 

ชาติพนัธุ ์
1.2.7 บทบาทนักเรียนในการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทาง   

ชาติพนัธุ ์
1.2.8 สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์
1.2.9 แหลง่เรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์
1.2.10 การประเมินผลอคติทางชาติพนัธุ ์
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1.3 ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์
1.3.1 กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 1 วฒันธรรมรว่มรากอษุาคเนย ์
1.3.2 กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 2 สงัคมไทยสงัคมพหชุาติพนัธุ ์
1.3.3 กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3 สนทนาประเด็นประวตัิศาสตรร์ว่มสมยั 

2. น าคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ ที่สรา้งขึน้ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณ ์และแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา 

3. น าคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ ที่แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่
ปรกึษาแลว้ สง่ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณอ์ีกครัง้ 

ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทาง 
ชาตพิันธุ ์

การตรวจสอบคณุภาพคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์เป็น
การด าเนินการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการลดอคติทางชาติพันธุ์ ผู้เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร ์และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคมศกึษา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. สรา้งแบบประเมินคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทาง
ชาติพันธุ ์ซึ่งมีลกัษณะเป็นค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) และขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้ 

1 หมายถึง     แน่ใจวา่เนือ้หามีความเหมาะสม 
0 หมายถึง     ไม่แน่ใจวา่เนือ้หามีความเหมาะสมหรอืไม่ 
-1 หมายถึง     แน่ใจวา่เนือ้หาไม่มีความเหมาะสม 

2. ติดต่อและสง่หนงัสือขอความอนเุคราะหใ์นการตรวจสอบคณุภาพคูมื่อการจดัการ
เรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุใ์หผู้เ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัเลือกผูเ้ช่ียวชาญโดยใชว้ิธีการ
เลือกแบบเจาะจง ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับ
ปรญิญาเอก หรือคณุวฒุิการศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการในระดบั
ผูช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาโทและมีประสบการณ์
การจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรใ์นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 7 คน (ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติ
พนัธุ)์ ดงันี ้
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ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการลดอคติทางชาติพนัธุ ์  จ านวน 1 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวตัิศาสตร ์   จ านวน 3 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคมศกึษา   จ านวน 3 คน 

3. ส่งคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ และแบบประเมินคุณภาพคู่มือการ
จดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพและรบัคืนตามนดัหมาย จากการ
ตรวจสอบคณุภาพพบว่าคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) 
เท่ากบั 1.00 และผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขเนือ้หาและภาพประกอบใหเ้หมาะสม
มากขึน้ ดงันัน้ แปลผลไดว้่าคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ มีคณุภาพและสามารถน าไปใช้
จดัการเรียนรูไ้ด ้(ภาคผนวก ช ผลการตรวจสอบคณุภาพคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อ
ลดอคติทางชาติพนัธุ)์ 

4. แกไ้ขคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และ
น าคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ สง่ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาพิจารณาตรวจสอบอีกครัง้ 

5. แกไ้ขคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา 
และน าไปใชใ้นการส ารวจความคิดเห็นของครูสงัคมศกึษา 

ระยะที่ 3 การส ารวจความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู้
ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์

การส ารวจความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์
เพื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์เป็นการพฒันาคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ที่เปิดโอกาสใหค้รู
สงัคมศกึษาทั่วประเทศไดแ้สดงความคิดเห็นเชิงประเมินค่า ซึง่เป็นขอ้มลูส าคญัในการพฒันาคู่มือ
การจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ใหมี้คุณภาพผ่านระบบ Google Forms ที่เผยแพร่ใหค้รูสงัคม
ศกึษาไดอ้ย่างทั่วถึงและน่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการส ารวจความคิดเห็นครัง้นีเ้ป็นครูสงัคมศกึษาสงักดัส านกังานเขต

พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1-42 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(สพฐ.) ปฏิบตัิหนา้ที่จดัการเรียนรูท้ัง้ในโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรยีนขนาดเลก็ โรงเรียนในเขตเมือง
และโรงเรียนนอกเขตเมืองทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ท าให้จัดการเรียนรูแ้ก่นักเรียนที่มีความ
หลากหลายทางชาติพนัธุ ์แต่เนื่องจากการจดัเก็บขอ้มลูจ านวนครูสงัคมศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
สงักดั สพม. เขต 1-42 ไม่มีการจัดเก็บในภาพรวมทัง้ประเทศ จึงใชข้อ้มลูจ านวนครูสงัคมศึกษา
จากส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งเ ป็นขอ้มลูครู
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สังคมศึกษาที่จัดเก็บเป็นภาพรวมทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจนถึงปัจจุบัน  
(พ.ศ.2558) จ านวน 19,185 คน (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา, 2562) ดงันัน้ จึงอนุมานไดว้่าจ านวนครูสงัคมศึกษาระดบัมธัยมศึกษามีจ านวนนอ้ยกว่า 
19,185 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างครัง้นี ้ใช้ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษา

ค่าเฉลี่ยของประชากรของศิริชยั กาญจนวาสี, ทวีวฒัน ์ปิตยานนท ,์ และ ดิเรก ศรีสโุข (2559, น. 
151) ที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% และระดบัความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า 10% มีขนาด
ของกลุ่มตวัอย่าง 392 คน (ภาคผนวก ซ ตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการศึกษาค่าเฉลี่ยของ
ประชากร) แต่เนื่องจากการเก็บขอ้มลูในครัง้นีเ้ป็นการเก็บขอ้มลูผ่าน Google Forms จึงก าหนด
กลุ่มตวัอย่างเป็นครูสงัคมศึกษาสงักดั สพม. เขต 1-42 ที่ตอบแบบสอบถามไม่นอ้ยกว่า 392 คน 
เม่ือครูสงัคมศึกษาที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดตอบแบบสอบถามเกินกว่าขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
จึงปิดการรบัค าตอบ ท าใหใ้ชเ้วลาในการส ารวจความคิดเห็นทัง้หมด 2 เดือน 10 วนั ปรากฏว่ามี
ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 484 คน เป็นครูสงัคมศึกษาสงักัด สพม. ตามคุณสมบัติที่ก  าหนด 
จ านวน 439 คน และไม่เป็นไปตามคณุสมบตัิที่ก  าหนด จ านวน 45 คน ไดแ้ก่ ครูสงัคมศกึษาสงักดั
องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิ่น จ านวน 11 คน ครูสงัคมศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การศึกษาเอกชน จ านวน 8 คน พนักงานราชการ จ านวน 4 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 7 คน 
ศึกษานิเทศก ์จ านวน 1 คน พนกังานมหาวิทยาลยั จ านวน 1 คน นิสิตนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จ านวน 11 คน และนกัเรียน จ านวน 2 คน ดงันัน้ จงึใชแ้บบสอบถามของครูสงัคมศกึษา
สงักดั สพม. จ านวน 439 คน มาวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัในครัง้นี ้

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการส ารวจความคิดเหน็ 
เครื่องมือที่ใชใ้นการส ารวจความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดการ

เรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุเ์ป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่
มีต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์(ภาคผนวก ฌ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทาง      
ชาติพันธุ์) ประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
ความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ และตอนที่ 3 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (rating scale) 4 ระดบั (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2558, น. 68) ดงันี ้
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4 คือ     เหมาะสมอย่างยิ่ง 
3 คือ     เหมาะสม 
2 คือ     ไม่เหมาะสม 
1 คือ     ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการส ารวจความคิดเหน็ 
สรา้งแบบสอบถามความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์และน าแบบสอบถามฯ ส่งใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาพิจารณา 
จากนัน้จงึแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา และน าแบบสอบถามฯ มาด าเนินการจดัท าใน
ระบบ Google Forms 

การส ารวจความคิดเหน็ 
ส ารวจความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์

เพื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ โดยเผยแพร่คู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทาง       
ชาติพันธุ์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่ มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ในระบบ Google Forms ทางสื่อสงัคมออนไลน ์(social 
media) เช่น Facebook Line เป็นตน้ เพื่อให้ครูสังคมศึกษาที่สนใจร่วมให้ขอ้มูลตั้งแต่วันที่ 10 
สิงหาคม – 19 ตลุาคม 2562 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 10 วนั 

การวิเคราะหข์้อมูล 
วิเคราะหข์อ้มูลจากผลการส ารวจความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการ

จดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์ดงันี ้
1. ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

พืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถ่ี (frequency) และรอ้ยละ (percentage) 
2. ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติ

ทางชาติพันธุ์ วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̅) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation: S.D.) จากนัน้จึงก าหนดเกณฑก์ารแปลผลความคิดเห็นของครู
สงัคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ เป็น 5 ระดบั ในการวิเคราะหข์อ้มลูจะใช้
เกณฑ์ในการแบ่งระดับการหาช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น (class interval) โดยใช้วิ ธีการ
ค านวณหาช่วงกวา้งระหวา่งชัน้ตามหลกัการคา่เฉลี่ย (บญุชม ศรีสะอาด, 2542, น. 82) ดงันี ้
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ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   =   
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ - ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    =   
4-1
5

         

     =   0.60 
หลงัจากค านวณหาช่วงกวา้งระหว่างชัน้แลว้ ผูว้ิจยัน าค่าที่ไดจ้ากการค านวณมา

ก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่ มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรฯ์ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

3.41 – 4.00   คือ เหมาะสมมากที่สดุ 
2.81 – 3.40   คือ  เหมาะสมมาก 
2.21 – 2.80   คือ  เหมาะสมปานกลาง 
1.61 – 2.20   คือ เหมาะสมนอ้ย 
1.00 – 1.60   คือ เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

3. การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) ได้แก่ สถิติทดสอบที
ส  าหรบักลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียว (t-test for one sample) ส าหรบัการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของครู
สงัคมศกึษาที่มีต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ กบัเกณฑท์ี่ก  าหนด (ก าหนดเกณฑเ์ท่ากบั 
3.15) และสถิติทดสอบทีส าหรบักลุม่ตวัอย่างสองกลุม่ที่เป็นอิสระจากกนั (t-test for independent 
samples) ส  าหรบัการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสงัคมศกึษาที่มีต่อคูมื่อการจดัการ
เรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ จ าแนกตามประสบการณ ์

4. ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อ
ลดอคติทางชาติพนัธุ ์วิเคราะหข์อ้มลูโดยประมวลความคิดเห็นเพิ่มเติมออกเป็นกลุม่ ไดแ้ก่ จดุเด่น 
และจดุท่ีควรพฒันา 
 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจยันีมี้วตัถุประสงคใ์นการพฒันาคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์เพื่อลดอคติ
ทางชาติพันธุ์ส  าหรบันักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ิจัยน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลเป็น        
3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 การสรา้งคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ ์
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคณุภาพคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์และ
ตอนที่ 3 การส ารวจความคิดเห็นของครูสงัคมศกึษาท่ีมีต่อคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อ
ลดอคติทางชาติพนัธุ ์ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ตอนที ่1 การสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์
การสรา้งคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ จากการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกั 3 กลุม่ 

ไดแ้ก่ นักวิชาการดา้นประวตัิศาสตร ์นักการศึกษาดา้นสงัคมศึกษา และครูสงัคมศึกษา โดยน า
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณม์าวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคุณภาพ และสรา้งเป็นคู่มือการจัดการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรฯ์ จ านวน 122 หนา้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที ่1 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรใ์นโรงเรียน  
1. เป้าหมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรข์องรฐัที่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ ์การเรียนรู ้

ประวัติศาสตรข์องรฐัมีเป้าหมายท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์
แห่งชาติที่หลอ่หลอมนกัเรียนใหมี้ส านึกความเป็นพลเมืองของชาติ การสรา้งความทรงจ ารว่ม การ
สรา้งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั การสรา้งความคิดแบบล าดบัชัน้ใหส้  านึกในบญุคณุของชนชัน้
น าและพระมหากษัตรยิท์ี่น  าพาประเทศชาติสูค่วามศิวิไลซ ์

2. เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์เป็นประวตัิศาสตรร์าชาชาตินิยม
และทหารนิยมที่เนน้การเล่าเรื่องผ่านการท าสงครามกบัประเทศเพื่อนบา้นที่ผูกโยงกับพระปรีชา
สามารถของพระมหากษัตริย ์ประวัติศาสตรเ์ชือ้ชาตินิยมที่เน้นเรื่องราวของคนเชือ้ชาติไทยที่
บริสุทธ์ิจนละเลยความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคมไทย ประวัติศาสตรท์้องถ่ิน
ชาตินิยมที่ผูกโยงทอ้งถิ่นใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของประวตัิศาสตรช์าติส่งผลให้ละเลยบุคคลส าคญัที่มี
ส่วนส าคัญในการสรา้งสรรคแ์ละจรรโลงความเป็นทอ้งถิ่น ประวตัิศาสตรม์หาบุรุษที่เนน้การยก
ย่องชนชั้นน าส่งผลใหล้ะเลยคนตัวเล็กตัวนอ้ยที่มีส่วนในการสรา้งสรรคส์ังคมตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ประวตัิศาสตรย์ุคอาณานิคมที่ตอกย า้วาทกรรมเสียดินแดนส่งผลให้เกิดอคติและความ
เกลียดชังต่อประเทศเพื่อนบา้น และประวัติศาสตรว์ัฒนธรรมไทยภายใตว้ัฒนธรรมมาตรฐาน
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แห่งชาติที่อธิบายวฒันธรรมของชนชัน้สงูและภาคกลางในฐานะวฒันธรรมหลกัของชาติจนละเลย
วฒันธรรมของกลุม่ชาติพนัธุท์ี่หลากหลายในสงัคมไทย 

3. การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพนัธุ ์การจัดการเรียนรูบ้น
ฐานของปรชัญาสารตัถนิยมที่เน้น “ครูเป็นผู้เช่ียวชาญ” โดยใช้การเรียนรูแ้บบท่องจ าเนือ้หา
บทเรียนและการเรียนรูแ้บบเรื่องเล่า การจดัการเรียนรูบ้นฐานของปรชัญานิรนัตรนิยมที่เน้นอดุม
คติความรกัและเสียสละเพื่อชาติ รวมทั้งการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่ไม่มุ่งเนน้ใหน้ักเรียน
เรียนรูป้ระวตัิศาสตรน์ิพนธ ์สง่ผลใหน้กัเรียนรบัรูป้ระวตัิศาสตรช์าตกิระแสหลกัเพียงชดุเดียว ซึ่งไม่
น าไปสู่การตั้งค าถามต่อความรูท้างประวัติศาสตรท์ี่ประกอบดว้ยขอ้เท็จจริงหรือขอ้ถกเถียงที่
หลากหลายตามธรรมชาติของวิชาประวตัิศาสตร ์

4. กระบวนการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพนัธุ ์กระบวนการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่ท  าใหน้ักเรียนเกิดอคติทางชาติพนัธุเ์ป็นการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการขดัเกลาทาง
สังคมในชีวิตประจ าวัน ทั้งการขัดเกลาทางสังคมโดยตรงและการขัดเกลาทางสังคมโดยอ้อม 
รวมทัง้การเรียนรูผ้่านหลกัสตูรแฝง (hidden curriculum) วิชาประวตัิศาสตรผ์่านบทสนทนาทาง
วฒันธรรมระหวา่งครูกบันกัเรยีน และระหวา่งนกัเรยีนกบันกัเรยีนในหอ้งเรยีนและโรงเรียน  

5. สื่อประวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ์ สื่อประวัติศาสตรท์ี่น  าเสนอ
วฒันธรรมของคนกลุม่ชาติพนัธุใ์นฐานะของแปลก เหมารวมและลอ้เลียน ทัง้ในสว่นของแบบเรยีน
ประวัติศาสตรไ์ทย ภาพยนตร ์ละคร และสารคดี  รวมทั้งสื่อประวัติศาสตรท์ี่น  าเสนอข้อมูล
ประวตัิศาสตรช์าติกระแสหลกัในทิศทางเดียวหรอืขอ้สรุปเดียว 

6. แหลง่เรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์แหลง่เรียนรูป้ระเภทอทุยาน
ประวตัิศาสตรผ์สานกบัเรื่องเล่าประวตัิศาสตรช์าติกระแสหลกัในมิติของสงครามระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบา้น รวมทัง้พิพิธภัณฑป์ระวตัิศาสตรใ์นฐานะสถานที่รวบรวมศิลปะของชนชัน้น า
ผสานกบัเรื่องเล่าประวตัิศาสตรช์าติกระแสหลกัที่ส่งผลใหล้ะเลยคนตวัเล็กตวันอ้ยและกลุ่มชาติ
พนัธุอ์ื่นที่ประกอบสรา้งเป็นสงัคมไทย 

7. ผลของการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ์ ส่งผลท าใหเ้กิดการ
รบัรูค้วามเป็นไทยที่มีกรุงเทพฯ เป็นแกนกลางจากการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรช์าติกระแสหลกั น าไปสู่
การประกอบสรา้งความเป็นคนบ้านนอกให้กับคนต่างจังหวัดบนฐานของการไม่เคารพความ
แตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม รวมทัง้ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่เหนือกว่าประเทศ
เพื่อนบา้นในทางเศรษฐกิจผสานกับการรบัรูป้ระวตัิศาสตรบ์าดแผลที่ท  าใหเ้กิดความบาดหมาง
ระหวา่งไทยและประเทศเพ่ือนบา้น สง่ผลใหค้นไทยมีอคติต่อแรงงานขา้มชาติ 
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ตอนที ่2 การจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพิันธุ ์
1. เป้าหมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ์  การเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรมี์เป้าหมายช่วยใหเ้รียนรูอ้ดีต เขา้ใจปัจจุบนัและสรา้งสรรคอ์นาคต  ช่วยใหเ้ขา้ใจ
รากเหงา้และสรา้งอตัลกัษณใ์หก้บัคนในสงัคม ช่วยสรา้งความทรงจ ารว่มในฐานะพลเมืองของโลก
สมัยใหม่ที่ยึดถืออุดมการณ์สากล ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรกัและความภาคภูมิ ใจในชาติที่
ประกอบด้วยคนหลากหลายชาติพันธุ์และหลากหลายวัฒนธรรม  ช่วยให้เกิดความคิดทาง
ประวตัิศาสตรใ์นการมองและอธิบายสงัคมมนษุยท์ี่มีการเปลี่ยนแปลงภายใตบ้รบิทในมิติของเวลา 
ช่วยพฒันาระบบคิดขัน้สงูทางประวตัิศาสตร ์และช่วยเปิดมมุมองทางวฒันธรรมต่อกลุ่มชาติพนัธุ์
อื่นที่แตกต่างจากตนเองในมิติของความเป็นมนุษย์ เพื่อใหเ้กิดความตระหนักว่าสงัคมไทยและ
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความหลากหลายทางชาติพนัธุ ์

2. เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์แบง่เป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
2.1 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัวิชาประวตัิศาสตร ์ประวตัิศาสตรเ์ป็นวิชาที่จดัอยู่ใน

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์โดยการศึกษาประวัติศาสตรต์้องท าความเข้าใจ
รายละเอียดที่เป็นธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร ์ทั้งในส่วนความหมายของประวัติศาสตร ์
หลักฐานทางประวัติศาสตร ์การสรา้งองค์ความรูท้างประวัติศาสตร ์ระดับของการศึกษา
ประวตัิศาสตร ์และการแบ่งยคุสมยัทางประวตัิศาสตร ์

2.2 ลักษณะเนื ้อหาประวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์  เป็น
ประวตัิศาสตรท์ี่สรา้งพืน้ที่ใหก้บัคนตวัเล็กตวันอ้ยและกลุ่มชาติพนัธุต์่างๆ ทัง้ในมิติทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมผ่านบริบทของยุคสมยันัน้ๆ ทัง้การอธิบายประวตัิศาสตรส์งคราม
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบา้นตอ้งชีใ้หเ้ห็นว่าสงครามในอดีตเป็นเหตุการณ์ของรฐัจารีตที่
ตอ้งการขยายอ านาจตามคติจักรพรรดิราชและความตอ้งการครอบครองเมืองการคา้ในภูมิภาค 
ประวตัิศาสตรเ์รื่องราวของสามญัชนคนตวัเล็กตวันอ้ยหลากหลายชาติพนัธุ์ที่ประกอบสรา้งเป็น
สงัคมไทยเพื่อชีใ้หเ้ห็นถึงการมีต าแหน่งแห่งที่ของสามญัชนในประวตัิศาสตรช์าติ  เช่น กบฏเงีย้ว
เมืองแพร่ กบฏผีบุญ เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เป็นตน้ ประวัติศาสตรท์อ้งถิ่นที่ใชลุ้่มน า้หรือชาติ
พันธุ์เป็นแกนกลางเพื่ อชี ้ให้เห็นถึงความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่น  และ
ประวัติศาสตรว์ัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ ชีใ้ห้เห็นว่าวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเป็นสิ่งที่สรา้งสรรคม์ายาวนานก่อนก่อก าเนิดรฐัสมบูรณาญาสิทธิราชยแ์ละเสน้เขตแดน 
เช่น โขน ผา้บาติก สงกรานต ์เป็นตน้ 
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3. หลกัการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์การจดัการ
เรียนรูท้ี่เน้น “นักเรียนเป็นส าคัญ” บนฐานของปรชัญาพิพัฒนาการนิยมที่ใหน้ักเรียนไดล้งมือ
ปฏิบตัิ และปรชัญาปฏิรูปนิยมที่ใชป้ระเด็นปัญหาตัง้ค าถามเชิงวิพากษ์ต่อโครงสรา้งอ านาจและ
ความไม่เป็นธรรมทางสงัคม โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูท้ี่หลากหลาย ทัง้การจดัการเรียนรูโ้ดย
ใช้วิ ธีการทางประวัติศาสตรต์ีความหลักฐานที่หลากหลายรอบด้าน เช่น พงศาวดารไทย 
พงศาวดารพม่า บนัทึกของชาวจีน บนัทึกของชาวตะวนัตก เป็นตน้ หรือการใชป้ระเด็นเป็นฐาน 
เช่น พรมแดนกับความขดัแยง้ ชาวปกาเกอะญอกบัวิถีในการอนุรกัษ์ป่า นโยบายของรฐักับอคติ
ทางชาติพนัธุ ์เป็นตน้ การจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการกลุ่มสมัพันธท์ี่ส่งเสริมใหน้ักเรียนเกิด
ปฏิสมัพนัธแ์ละสลายพรมแดนความแตกต่างทางชาติพนัธุ ์และการจดักิจกรรมเสรมิหลักสตูรผ่าน
การเรียนรูจ้ากประสบการณท์ี่นกัเรยีนเขา้ไปมีสว่นรว่มหรือสมัผสักบัวิถีชีวิตของกลุม่ชาติพนัธุ ์

4. กระบวนการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ ์การจัดการ
เรียนรูใ้นโรงเรียนตอ้งใชก้ระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลายผ่านประสบการณร์ว่มกบักลุ่มชาติพนัธุ์
และการสะทอ้นผลกิจกรรมการเรียนรู ้ทัง้กระบวนการเรียนรูท้ี่เป็นทางการและกระบวนการเรียนรู ้
ที่ไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์กระบวนการกลุ่ม
สมัพนัธ ์กระบวนการเรียนรูแ้บบบรูณาการ กระบวนการคิด และกระบวนการปฏิบตัิ 

5. กิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีการ เทคนิค สื่อการเรียนรู ้แหล่งเรียนรู ้และการ
ประเมินผลที่หลากหลาย โดยแบ่งกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนรูว้ิชา
ประวตัิศาสตร ์เช่น กิจกรรมวฒันธรรมร่วมรากอุษาคเนย ์กิจกรรมสงัคมไทยสงัคมพหุชาติพันธุ ์
กิจกรรมสนทนาประเด็นประวตัิศาสตรร์ว่มสมยั กิจกรรมมองประวตัิศาสตรผ์่านแผ่นฟิลม์ กิจกรรม
ประวัติศาสตรค์รอบครวัของฉัน กิจกรรมสืบเสาะประวัติศาสตรผ์่านโครงงาน กิจกรรมอ่าน
หลกัฐานตีความอดีต กิจกรรมมองประวตัิศาสตรผ์่านบอรด์เกม กิจกรรมฉนัเป็นเธอและเธอเป็นฉนั 
กิจกรรมเดินตามเสน้เวลาพหชุาติพนัธุ ์และกิจกรรมประวตัิศาสตรแ์ละชาติพนัธุเ์ชิงวพิากษ ์เป็นตน้ 
และกิจกรรมการเรียนรูเ้สรมิหลกัสตูร เช่น กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรูป้ระวตัิศาสตรแ์ละชาติ
พันธุ์ กิจกรรมแบบฝึกการเรียนรูชุ้มชนชาติพันธุ์ กิจกรรมมองประวัติศาสตรผ์่านชุมชนและ
แผ่นฟิลม์ กิจกรรมค่ายการเรียนรูเ้ยาวชนอาเซียน  กิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนพี่และ
โรงเรยีนนอ้ง และกิจกรรมการเรียนรูท้างชาติพนัธุแ์ละทกัษะขา้มวฒันธรรม เป็นตน้ 

6. บทบาทครูในการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์ครู
ประวตัิศาสตรต์อ้งมีความรูด้า้นเนือ้หาประวตัิศาสตรแ์ละศาสตรก์ารจดัการเรียนรู ้มีความไวทาง
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วัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และตระหนักต่อการจัดการเรียนรูใ้นประเด็นที่มีความ
อ่อนไหวทางชาติพนัธุ ์โดยบทบาทส าคญั ไดแ้ก่ ออกแบบและพฒันาหลกัสตูรวิชาประวตัิศาสตร  ์
ออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตร์ ออกแบบและพัฒนาเนื ้อหาวิชา
ประวัติศาสตร  ์ท าหน้าที่เป็นผู้อ  านวยการหรือผู้ให้ค  าแนะน า  พัฒนานักเรียนให้มีความรูแ้ละ
ค่านิยมพหุวฒันธรรม เลือกใชส้ื่อประวตัิศาสตรท์ี่หลากหลาย เลือกใชแ้หล่งเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์
หลากหลาย การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู ้และการสรา้งเครือข่ายครูประวตัิศาสตรใ์นระดบั
จังหวัดหรือเขตพื ้นที่ การศึกษาเพื่ อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เก่ียวกับการจัดการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตร ์

7. บทบาทนักเรียนในการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ 
นักเรียนเป็นบุคคลส าคญัและมีบทบาทมากที่สดุในกระบวนการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้นักเรียนเป็น
ส าคัญ  โดยบทบาทส าคัญ ได้แก่  มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรและเลือกสรรเนื ้อหา
ประวตัิศาสตร ์มีส่วนรว่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระเด็นที่ตนเองสนใจอย่างกระตือรือรน้ และมี
สว่นรว่มในการเรียนรูอ้ย่างเปิดกวา้งพรอ้มที่จะเรียนรูค้วามแตกต่างหลากหลาย ทัง้ความแตกต่าง
หลากหลายของขอ้ถกเถียงทางประวตัิศาสตร ์และความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุข์อง
เพื่อนในหอ้งเรยีนและโรงเรียน 

8. สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ ลกัษณะสื่อประวตัิศาสตรท์ี่
ช่วยลดอคติทางชาติพนัธุค์วรเป็นสื่อมลัติมีเดียและเทคโนโลยีสมยัใหม่ มีมมุมองหลากหลายและ
เป็นรูปธรรม โดยครูตอ้งมีทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อของอคติที่แฝงในสื่อ เช่น สารคดีโยเดียที่คิด(ไม่)ถึง 
รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด  Facebook Fanpage “New Culture” ภาพยนตรส์ิน้แสงฉาน 
หนังสือสาดน า้สงกรานต:์ วฒันธรรมร่วมรากเอเชีย หนังสือวฒันธรรมร่วมอุษาคเนยใ์นอาเซียน 
รูปภาพวิถีชีวิตวฒันธรรมของกลุ่มชาติพันธุ ์แผนที่ปริมณฑลทางอ านาจรฐัของจารีตในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สื่อประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร ์และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เป็นตน้ 

9. แหลง่เรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์ลกัษณะแหลง่เรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่ช่วยลดอคติทางชาติพนัธุค์วรเป็นแหล่งเรียนรูท้ี่ท  าใหน้กัเรียนไดร้บัประสบการณ์
ตรงและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เช่น อุทยานประวตัิศาสตรท์ี่ใชม้โนทัศนอ์ื่นนอกเหนือจาก
ประวตัิศาสตรส์งครามในการสรา้งชดุค าอธิบาย เช่น มโนทศันก์ารเป็นเมืองท่านานาชาติ มโนทศัน์
การเป็นเมืองศนูยก์ลางการคา้ มโนทศันค์วามรุง่เรอืงทางศาสนา เป็นตน้ พิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร์
หรือพิพิธภณัฑพ์ืน้บา้นที่สะทอ้นความทรงจ าเก่ียวกบัวิถีชีวิตของชาวบา้นสามญัชนคนตวัเล็กตวั



  101 

นอ้ยที่ประกอบสรา้งเป็นสงัคมไทย หรือพิพิธภณัฑก์ลุ่มชาติพนัธุท์ี่สะทอ้นใหเ้ห็นการด ารงอยู่ของ
กลุ่มชาติพนัธุท์ี่หลากหลายในสงัคมไทย เช่น มิวเซียมสยาม พิพิธภณัฑพ์ืน้บา้นจ่าทวี พิพิธภณัฑ์
และศนูยศ์ึกษาชาวเขา พิพิธภณัฑล์กูหลานพนัธุม์งักร เป็นตน้ และแหล่งเรียนรูช้มุชนชาติพนัธุใ์น
ฐานะชุมชนที่ยงัมีลมหายใจ ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวทางประวตัิศาสตร ์วิถีชีวิต ความเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนหมู่บา้น และการเคลื่อนยา้ยของผูค้นหลากหลายชาติพันธุ ์เช่น ชุมชนมสุลิมบา้นครวั 
ชมุชนมอญเกาะเกรด็ เป็นตน้ 

10. การประเมินผลอคติทางชาติพันธุ์ การประเมินผลอคติทางชาติพันธุ์อาศัย
หลักการการประเมินเพื่อพัฒนา (assessment for development) และใชว้ิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การสะทอ้นคิด การสมัภาษณ ์การตรวจผลงาน การสงัเกตพฤติกรรม และการวดัเจตคติ เป็น
ตน้ โดยช่วงเวลาในการประเมินผลอคติทางชาติพันธุ์ควรเป็นลักษณะการวนซ า้อย่างต่อเนื่อง
หลายครัง้ และเป็นการประเมินโดยวงรอบ 360 องศาที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินตนเอง 
ประกอบกบัการใชก้ลไกความรว่มมือที่หลากหลายในการประเมินจากผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบันกัเรยีน เช่น 
ครูผูส้อน ครูวิชาอื่น ผูป้กครอง เพื่อน และเพื่อนบา้น เป็นตน้ 

ตอนที ่3 กิจกรรมการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพิันธุ ์
1. กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 1 วฒันธรรมรว่มรากอษุาคเนย ์เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายให้

นั ก เรี ย น ได้ เรี ย น รู ้เ ก่ี ย วกั บ ค วาม แต กต่ า ง ระห ว่ า งม โน ทั ศ น์ ข อ ง รัฐ จ า รี ต แล ะ รัฐ
สมบรูณาญาสิทธิราชย ์ความขดัแยง้ว่าดว้ยการช่วงชิงทางวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้และการพฒันาเจตคติเชิงบวกต่อประเทศเพื่อนบา้น ออกแบบกิจกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รียนรู ้
ปัญหาการช่วงชิงทางวฒันธรรมของประเทศต่างๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จากนัน้จึง
ทดลองเปรียบเทียบปรมิณฑลทางอ านาจของรฐัจารีตที่ใชแ้สงเทียนแทนปรมิณฑลทางอ านาจและ
รฐัสมบรูณาญาสิทธิราชยท์ี่ใชแ้สงหลอดไฟแทนปรมิณฑลทางอ านาจ หาความแตกต่างระหว่างรฐั
ทัง้สองรูปแบบ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวิเคราะหปั์ญหา สาเหตแุละผลกระทบของความขดัแยง้ว่า
ดว้ยการช่วงชิงทางวฒันธรรมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

2. กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 2 สงัคมไทยสงัคมพหชุาติพนัธุ ์เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายให้
นักเรียนได้เรียนรูเ้ก่ียวกับลักษณะของสังคมไทยในฐานะสังคมพหุชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ทาง       
ชาติพันธุข์องคนกลุ่มต่างๆ ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ ผลกระทบของอคติทางชาติพันธุ ์และการ
พฒันาเจตคติเชิงบวกต่อกลุม่ชาติพนัธุใ์นสงัคมไทย สงัคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และสงัคมโลก 
ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู ้ลักษณะสังคมไทยที่เป็นสังคมพหุชาติพันธุ์ในอดีตจาก
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์เช่น ภาพผูค้นหลากหลายชาติพนัธุ ์ค  าใหก้ารขุนหลวงวดัประดู่ทรง
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ธรรม เป็นตน้ และเช่ือมโยงมาสู่ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในปัจจุบันผ่านการดูภาพผูค้น
หลากหลายชาติพนัธุ ์เพื่อน าไปสูก่ิจกรรมรือ้ถอนอคติทางชาติพนัธุผ์่านการวาดรูปบคุคลที่ฉันรูจ้กั 
การอ่านข่าวและความคิดเห็นในสื่อสงัคมออนไลน ์เพื่อวิเคราะหผ์ลกระทบของอคติทางชาติพนัธุ์
และน าเสนอแนวทางการสรา้งสรรคส์งัคมที่เคารพความแตกต่างหลากหลาย  

3. กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3 สนทนาประเด็นประวตัิศาสตรร์่วมสมัย เป็นกิจกรรมที่มี
เป้าหมายใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัการก่อก าเนิดและความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมจากกระแส
โลกาภิวตัน ์ปัญหาในประเด็นประวตัิศาสตรร์่วมสมยัและการน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาอย่าง
สนัติ ออกแบบกิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูป้ระวตัิศาสตรโ์ลกรว่มสมยัในยคุโลกาภิวตัน ์ผ่านการ
สืบคน้และน าเสนอหนา้ชัน้เรียน ไดแ้ก่ การเรียกรอ้งความเท่าเทียมทางเพศ การเรียกรอ้งสิทธิสตรี 
ชีวิตแรงงานขา้มชาติในสงัคมไทย ชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ และโรคเกลียดกลวัอิสลาม เป็น
ตน้ และรว่มกนัสะทอ้นยอ้นคิดเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนัในหอ้งเรยีน 

ตอนที ่2 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติ
พันธุ ์

การตรวจสอบคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการลดอคติทางชาติพนัธุ ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวตัิศาสตร ์และผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นสงัคมศึกษา พบว่า คู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ทัง้ในส่วนของตอนที่ 1 ปัญหาการ
จดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรียน ตอนที่ 2 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลด
อคติทางชาติพันธุ์ และตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติ
พันธุ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 แปลผลได้ว่าคู่ มือการจัดการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรฯ์ มีคุณภาพและสามารถน าไปใชจ้ัดการเรียนรูไ้ด ้นอกจากนี ้ผูเ้ช่ียวชาญยงัไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ใหมี้ความเหมาะสม
มากขึน้ ผู้วิจัยจึงคัดเลือกข้อเสนอแนะบางส่วนของผู้เช่ียวชาญมาใชใ้นการปรบัปรุงคู่มือการ
จดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที ่1 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรใ์นโรงเรียน 
1. เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ์ มีการปรบัปรุงคือ 1) ปรบัเปลี่ยน 

“ประวัติศาสตรเ์สียดินแดน” เป็น “ประวัติศาสตรย์ุคอาณานิคม” เพื่อไม่ใหเ้ป็นการผลิตซ า้วาท
กรรมการเสียดินแดน 2) ปรบัเปลี่ยน “ประวตัิศาสตรช์าตินิยม” เป็น “ประวตัิศาสตรร์าชาชาตินิยม” 
เพื่อให้แตกต่างกับประวัติศาสตรเ์ชือ้ชาตินิยมและท้องถิ่นนิยม  และ 3) เพิ่มเติมค าอธิบาย
ประวตัิศาสตรแ์บบเสน้ตรงเพื่อใหช้ดัเจนมากขึน้ 
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2. กระบวนการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ์ มีการปรบัปรุงคือ 
เพิ่มเติมตวัอย่างอคติทางชาติพนัธุท์ี่เกิดจากประสบการณต์รง เช่น การใชชี้วิตรว่มกบัแรงงานขา้ม
ชาติ การเรียนร่วมกับแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น  เพื่อให้การยกตัวอย่างมีความครอบคลุม
กระบวนการเรียนรูท้ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุม์ากขึน้ 

3. ผลของการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ์ มีการปรบัปรุงคือ 
เพิ่มเติมประเด็นประวตัิศาสตรแ์ห่งชาติสง่ผลใหเ้กิดวิกฤตอตัลกัษณท์ี่น  าไปสูค่วามออ่นแอและการ
ล่มสลายของทอ้งถิ่น เพื่ออธิบายผลของการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ์ให้
ครอบคลมุและชดัเจนมากขึน้ 

ตอนที ่2 การจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพิันธุ ์
1. เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์มีการปรบัปรุงคือ เพิ่มเติม

เนือ้หาประวตัิศาสตรร์่วมสมัยเก่ียวกับแรงงานขา้มชาติในสงัคมไทย เพื่อสรา้งกรอบคิดว่าดว้ย
ความเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีอตัลกัษณร์ว่มกนั  

2. บทบาทครูในการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ์ มี
การปรับปรุงคือ เพิ่มเติมการสรา้งเครือข่ายครูประวัติศาสตรใ์นระดับจังหวัดหรือเขตพื ้นที่
การศึกษา เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ก่ียวกับองคค์วามรูด้า้นเนือ้หาและการจัดการ
เรียนรูป้ระวตัิศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา 

3. แหล่งเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์  มีการปรบัปรุงคือ 
เพิ่มสถานที่ที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลส าคญัในทอ้งถิ่น เพื่อสรา้งต าแหน่งแห่งที่ทางประวตัิศาสตรใ์หก้บั
คนตวัเลก็ตวันอ้ยในทอ้งถิ่น 

ตอนที ่3 กิจกรรมการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพิันธุ ์ 
1. กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 1 วฒันธรรมรว่มรากอษุาคเนย ์มีการปรบัปรุงคือ 1) เพิ่มเติม

บทบาทของอารยธรรมจีนในสาระส าคัญ เพื่ออธิบายมโนทศันข์องวฒันธรรมรว่มรากอษุาคเนยท์ี่
เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดียและจีนกับวัฒนธรรมพืน้เมืองดั้งเดิมให้มีความ
ครอบคลมุมากขึน้ 2) ปรบัเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรูใ้หเ้ป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่วดัผลได้ 
เพื่อใหค้รูสามารถประเมินการเรียนรูข้องนกัเรียนผ่านการสงัเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในหอ้งเรียน
และโรงเรียน และ 3) เพิ่มเติมเกณฑป์ระเมินในกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อใหค้รูสามารถประเมินผล
งานนกัเรยีนอย่างยตุิธรรม ปราศจากความล าเอียงและมีความเป็นปรนยั 

2. กิจกรรมการเรียน รู ้ที่  2  สังคมไทยสังคมพหุชาติพันธุ์  มีการปรับปรุงคือ                    
1) ปรบัเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรูใ้หเ้ป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่วดัผลได้ เพื่อใหค้รูสามารถ
ประเมินการเรียนรูข้องนักเรียนผ่านการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในหอ้งเรียนและโรงเรียน      
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2) เพิ่มเติมเกณฑป์ระเมินในกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อใหค้รูสามารถประเมินผลงานนักเรียนอย่าง
ยตุิธรรม ปราศจากความล าเอียงและมีความเป็นปรนยั และ 3) ปรบัเปลี่ยนภาพประกอบแรงงาน
ประมง เพราะเป็นการตอกย า้มายาคติและผลิตซ า้อคติทางชาติพนัธุท์ี่มีต่อแรงงานขา้มชาติ 

3. กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3 สนทนาประเด็นประวตัิศาสตรร์ว่มสมยั มีการปรบัปรุงคือ 
1) ปรบัเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรูใ้หเ้ป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่วดัผลได้ เพื่อใหค้รูสามารถ
ประเมินการเรียนรูข้องนกัเรียนผ่านการสงัเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในหอ้งเรียนและโรงเรียน และ 
2) เพิ่มเติมเกณฑป์ระเมินในกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อใหค้รูสามารถประเมินผลงานนักเรียนอย่าง
ยตุิธรรม ปราศจากความล าเอียงและมีความเป็นปรนยั 

ตอนที่ 3 การส ารวจความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู้
ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์

การส ารวจความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ 
ผ่าน Google Forms โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูสงัคมศึกษาสงักัด สพม. เขต 1-42 จ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 392 คน เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการส ารวจปรากฏวา่มีผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 484 คน เป็น
ครูสงัคมศกึษาสงักดั สพม. ตามคณุสมบตัิท่ีก าหนด จ านวน 439 คน ผูว้ิจยัจงึใชแ้บบสอบถามของ
ครูสงัคมศึกษาสงักดั สพม. ทัง้หมดมาวิเคราะหข์อ้มลู ผลการส ารวจความคิดเห็นพบว่าคู่มือการ
จดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ครูสังคมศึกษาที่ตอบ

แบบสอบถามประมาณหนึ่งในสามมีต าแหน่งและวิทยฐานะเป็นครู ค.ศ.1 (รอ้ยละ 32.12) เม่ือ
จดัแบ่งครูสงัคมศึกษาจากประสบการณก์ารจดัการเรียนรูต้ามต าแหน่งและวิทยฐานะเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ครูสงัคมศกึษาที่มีประสบการณน์อ้ย (รอ้ยละ 49.89) และครูสงัคมศกึษาที่มีประสบการณม์าก 
(ร้อยละ 50.11) จะมีสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกัน โดยส่วนใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนรู ้วิชา
ประวัติศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษา (รอ้ยละ 79.27) และสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาในเขตภาคกลาง (รอ้ยละ 52.61) ดงัรายละเอียดในตาราง 7 
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ตาราง 7 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ต าแหน่งและวิทยฐานะ 
   1.1 ครูสงัคมศกึษาที่มีประสบการณน์อ้ย 219 49.89 
      - ครูผูช้่วย 78 17.77 
      - ครู ค.ศ.1 141 32.12 
   1.2 ครูสงัคมศกึษาที่มีประสบการณม์าก 220 50.11 
       - ครู ค.ศ.2 (ช านาญการ) 97 22.10 
       - ครู ค.ศ.3 (ช านาญการพิเศษ) 119 27.10 
       - ครู ค.ศ.4 (เช่ียวชาญ) 4 0.91 
รวม 439 100 
2. การปฏิบัตหิน้าทีจ่ัดการเรยีนรู้วิชาประวัตศิาสตร ์ 
   2.1 ปฏิบตัิหนา้ที่จดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา 348 79.27 
   2.2 ไม่ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่จดัการเรยีนรูว้ิชาประวตัิศาสตรร์ะดบั 
         มธัยมศกึษา 

91 20.73 

รวม 439 100 
3. ภมูิภาคของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
   3.1 ภาคเหนือ 57  12.98 
   3.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 60 13.66 
   3.3 ภาคกลาง 231 52.61 
   3.4 ภาคตะวนัตก 16 3.65 
   3.5 ภาคตะวนัออก 27 6.16 
   3.6 ภาคใต ้ 48 10.94 
รวม 439 100 

 
ตอนที่  2 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่ มี ต่อคู่ มือการจัดการเรียนรู้

ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์
1. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่ มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์
1.1 ความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์

เพื่อลดอคติทางชาติพนัธุใ์นภาพรวม พบว่า ครูสงัคมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
คู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสม
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มาก (x̅ 3.29, S.D. 0.60) โดยตอนที่ มีค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุดคือ  ตอนที่  2 การจัดการเรียน รู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ (x̅ 3.35, S.D. 0.61) และตอนที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ย

ที่สุดคือ ตอนที่  1 ปัญหาการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรใ์นโรงเรียน (x̅ 3.17, S.D. 0.73) ดัง
รายละเอียดในตาราง 8 

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มี
ต่อคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุใ์นภาพรวม 

รายการ x̅ S.D. การแปลผล 

   ตอนที่ 1 ปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรยีน 3.17 0.73 เหมาะสมมาก 

   ตอนที่ 2 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติ        

                ทางชาติพนัธุ ์

3.35 0.61 เหมาะสมมาก 

   ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติ      

                ทางชาติพนัธุ ์

3.33 0.64 เหมาะสมมาก 

รวมทัง้หมด 3.29 0.60 เหมาะสมมาก 

 
1.2 ความคิด เห็ นของค รูสังคมศึกษาที่ มี ต่ อ ปัญ หาการจัดการเรียน รู ้

ประวตัิศาสตรใ์นโรงเรียน พบว่า ครูสงัคมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคู่มือการ
จัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ในตอนที่  1 ปัญหาการจัดการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรใ์นโรงเรียนอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x̅ 3.17, S.D. 0.73) โดยหัวขอ้ที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สดุคือ เป้าหมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรข์องรฐัที่น  าไปสู่อคติทางชาติพนัธุ์  (x̅ 3.29, S.D. 
0.81) และหวัขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ผลของการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติ

พนัธุ ์(x̅ 3.10, S.D. 0.90) ดงัรายละเอียดในตาราง 9 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มี
ต่อตอนที่  1 ปัญหาการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์ในโรงเรียนของคู่ มือการจัดการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์

รายการ x̅ S.D. การแปลผล 

ตอนที ่1 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรใ์นโรงเรียน 

   1.1 เปา้หมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรข์องรฐัที่น าไปสูอ่คติทาง     

        ชาติพนัธุ ์

3.29 0.81 เหมาะสมมาก 

   1.2 เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์ 3.19 0.81 เหมาะสมมาก 

   1.3 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์ 3.19 0.85 เหมาะสมมาก 

   1.4 กระบวนการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพนัธุ ์ 3.16 0.90 เหมาะสมมาก 

   1.5 สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพนัธุ ์ 3.16 0.82 เหมาะสมมาก 

   1.6 แหลง่เรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์ 3.13 0.84 เหมาะสมมาก 

   1.7 ผลของการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์ 3.10 0.90 เหมาะสมมาก 

รวมตอนที ่1 3.17 0.73 เหมาะสมมาก 

 
1.3 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่

น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ์ พบว่า ครูสงัคมศกึษาที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคู่มือ
การจัดการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์เพื่ อลดอคติทางชาติพันธุ์ในตอนที่  2 การจัดการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุอ์ยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x̅ 3.35, S.D. 0.61) 
โดยหัวขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ แหล่งเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์    

(x̅ 3.41, S.D. 0.71) และหวัขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติ

ทางชาติพนัธุ ์(x̅ 3.28, S.D. 0.72) ดงัรายละเอียดในตาราง 10 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มี
ต่อตอนที่ 2 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุข์องคู่มือการจดัการ
เรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์

รายการ x̅ S.D. การแปลผล 

ตอนที ่2 การจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพัินธุ ์

   2.1 เปา้หมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทาง      

         ชาติพนัธุ ์

3.38 0.70 เหมาะสมมาก 

   2.2 เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์ 3.28 0.72 เหมาะสมมาก 

   2.3 หลกัการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติ        

         ทางชาติพนัธุ ์

3.36 0.70 เหมาะสมมาก 

   2.4 กระบวนการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทาง      

         ชาติพนัธุ ์

3.32 0.69 เหมาะสมมาก 

   2.5 กิจกรรมการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทาง       

         ชาติพนัธุ ์

3.38 0.71 เหมาะสมมาก 

   2.6 บทบาทครูในการจดัการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การ        

         ลดอคติทางชาติพนัธุ ์

3.36 0.71 เหมาะสมมาก 

   2.7 บทบาทนกัเรียนในการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่าร           

         ลดอคติทางชาติพนัธุ ์

3.33 0.71 เหมาะสมมาก 

   2.8 สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์ 3.38 0.75 เหมาะสมมาก 

   2.9 แหลง่เรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์ 3.41 0.71 เหมาะสมมากที่สดุ 

   2.10 การประเมินผลอคติทางชาติพนัธุ ์ 3.32 0.71 เหมาะสมมาก 

รวมตอนที ่2 3.35 0.61 เหมาะสมมาก 

 
1.4 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่

น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ์ พบว่า ครูสงัคมศกึษาที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคู่มือ
การจัดการเรียนรู ้ประวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ในตอนที่  3 กิจกรรมการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุอ์ยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (x̅ 3.33, S.D. 0.64) 
โดยหวัขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3 สนทนาประเด็นประวตัิศาสตรร์ว่มสมยั 
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(x̅ 3.34, S.D. 0.70) และหวัขอ้ที่เหลือมีค่าเฉลี่ยเท่ากนัคือ กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 1 วฒันธรรมรว่ม

รากอุษาคเนย์ (x̅ 3.32, S.D. 0.69) และกิจกรรมการเรียนรูท้ี่  2 สังคมไทยสังคมพหุชาติพันธุ์       

(x̅ 3.32, S.D. 0.71) ดงัรายละเอียดในตาราง 11 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มี
ต่อตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ของคู่มือการ
จดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์

รายการ x̅ S.D. การแปลผล 

ตอนที ่3 กิจกรรมการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพัินธุ ์

   3.1 กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 1 วฒันธรรมรว่มรากอษุาคเนย ์ 3.32 0.69 เหมาะสมมาก 

   3.2 กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 2 สงัคมไทยสงัคมพหชุาติพนัธุ ์ 3.32 0.71 เหมาะสมมาก 

   3.3 กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 3 สนทนาประเด็นประวตัิศาสตรร์ว่มสมยั 3.34 0.70 เหมาะสมมาก 

รวมตอนที ่3 3.33 0.64 เหมาะสมมาก 

 
2. การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจดัการ

เรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุจ์  าแนกตามประสบการณ ์
2.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ในภาพรวมจ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า ครูสังคม
ศึกษาที่ มีประสบการณ์น้อยที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคู่มือการจัดการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (x̅ 3.20, S.D. 0.63) 
โดยตอนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติ

ทางชาติพนัธุ ์(x̅ 3.28, S.D. 0.70) และตอนที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ตอนที่ 1 ปัญหาการจดัการ

เรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรยีน (x̅ 3.06, S.D. 0.72)  
ครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณม์ากที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคู่มือ

การจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุใ์นภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก    

(x̅ 3.37, S.D. 0.55) โดยตอนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ตอนที่ 2 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่

น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ์ (x̅ 3.43, S.D. 0.54) และตอนที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ตอนที่ 1 

ปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรียน (x̅ 3.29, S.D. 0.73) ดงัรายละเอียดในตาราง 
12 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มี
ต่อคู่ มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ในภาพรวม จ าแนกตาม
ประสบการณ ์

 
รายการ 

ประสบการณ์
น้อย 

 
การแปลผล 

ประสบการณ์
มาก 

 
การแปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
   ตอนที่ 1 ปัญหาการจดัการเรียนรู ้
                ประวตัิศาสตรใ์นโรงเรียน 

3.06 0.72 เหมาะสมมาก 3.29 0.73 เหมาะสมมาก 

   ตอนที่ 2 การจดัการเรียนรู ้
                ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู ่         
                การลดอคติทางชาติพนัธุ ์

3.27 0.66 เหมาะสมมาก 3.43 0.54 เหมาะสมมากที่สดุ 

   ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรยีนรู ้
                ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่ 
                การลดอคติทางชาติพนัธุ ์

3.28 0.70 เหมาะสมมาก 3.37 0.58 เหมาะสมมาก 

รวมทัง้หมด 3.20 0.63 เหมาะสมมาก 3.37 0.55 เหมาะสมมาก 

 
2.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อปัญหาการจดัการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรใ์นโรงเรียนจ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า ครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณน์อ้ยที่
ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคู่มือการจดัการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ์

ในตอนที่ 1 ปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรียนอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (x̅ 3.06, 
S.D. 0.72) โดยตอนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ เป้าหมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรข์องรฐัที่น  าไปสู่

อคติทางชาติพันธุ์  (x̅ 3.16, S.D. 0.81) และตอนที่ มีค่ า เฉลี่ ยน้อยที่ สุดคือ  แหล่งเรียน รู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์(x̅ 2.99, S.D. 0.82) 
ครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณม์ากที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคู่มือ

การจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ในตอนที่ 1 ปัญหาการจัดการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรใ์นโรงเรียนอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (x̅ 3.29, S.D. 0.73) โดยตอนที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สดุคือ เปา้หมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรข์องรฐัที่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์(x̅ 3.42, S.D. 0.80) 
และตอนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผลของการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ์       

(x̅ 3.19, S.D. 0.94) ดงัรายละเอียดในตาราง 13 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มี
ต่อตอนที่ 1 ปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรยีนจ าแนกตามประสบการณ ์

 
รายการ 

ประสบการณ์
น้อย 

 
การแปลผล 

ประสบการณ์
มาก 

 
การแปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ตอนที ่1 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรใ์นโรงเรียน 
   1.1 เปา้หมายการเรียนรูป้ระวตัิ-  
         ศาสตรข์องรฐัที่น าไปสูอ่คติ 
         ทางชาติพนัธุ ์

3.16 0.81 เหมาะสมมาก 3.42 0.80 เหมาะสมมากที่สดุ 

   1.2 เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่ 
         อคติทางชาติพนัธุ ์

3.09 0.79 เหมาะสมมาก 3.28 0.82 เหมาะสมมาก 

   1.3 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิ-  
         ศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทาง 
         ชาติพนัธุ ์

3.05 0.85 เหมาะสมมาก 3.32 0.83 เหมาะสมมาก 

   1.4 กระบวนการเรยีนรู ้
         ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติ 
         ทางชาติพนัธุ ์

3.06 0.90 เหมาะสมมาก 3.26 0.89 เหมาะสมมาก 

   1.5 สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่ 
         อคติทางชาติพนัธุ ์

3.05 0.83 เหมาะสมมาก 3.26 0.80 เหมาะสมมาก 

   1.6 แหลง่เรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่ 
         น าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์

2.99 0.82 เหมาะสมมาก 3.27 0.84 เหมาะสมมาก 

   1.7 ผลของการเรียนรูป้ระวตัิ-  
         ศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทาง 
         ชาติพนัธุ ์

3.00 0.85 เหมาะสมมาก 3.19 0.94 เหมาะสมมาก 

รวมตอนที ่1 3.06 0.72 เหมาะสมมาก 3.29 0.73 เหมาะสมมาก 

 
2.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่ มีต่อการจัดการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ์จ  าแนกตามประสบการณ ์พบวา่ ครูสงัคมศกึษาที่
มีประสบการณน์อ้ยที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อ
ลดอคติทางชาติพนัธุใ์นตอนที่ 2 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ์

อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x̅ 3.27, S.D. 0.66) โดยตอนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ แหล่งเรียนรู ้



  112 

ประวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ ์(x̅ 3.32, S.D. 0.75) และตอนที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ย

ที่สดุคือ การประเมินผลอคติทางชาติพนัธุ ์(x̅ 3.22, S.D. 0.73) 
ครูสังคมศึกษาที่ มีประสบการณ์มากที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นต่อคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุใ์นตอนที่ 2 การจัดการ

เรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (x̅ 3.43, 
S.D. 0.54) โดยตอนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ แหล่งเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทาง

ชาติพันธุ์ (x̅ 3.50, S.D. 0.66) และตอนที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคือ เนือ้หาประวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่

การลดอคติทางชาติพนัธุ ์(x̅ 3.33, S.D. 0.66) ดงัรายละเอียดในตาราง 14 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มี
ต่อตอนที่  2 การจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์จ  าแนกตาม
ประสบการณ ์

 
รายการ 

ประสบการณ์
น้อย 

 
การแปลผล 

ประสบการณ์
มาก 

 
การแปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ตอนที ่2 การจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพัินธุ ์
   2.1 เปา้หมายการเรียนรู ้
         ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่   
         การลดอคติทางชาติพนัธุ ์

3.27 0.74 เหมาะสมมาก 3.49 0.64 เหมาะสมมากที่สดุ 

   2.2 เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่ 
         น าไปสูก่ารลดอคติทาง 
         ชาติพนัธุ ์

3.23 0.77 เหมาะสมมาก 3.33 0.66 เหมาะสมมาก 

   2.3 หลกัการจดัการเรียนรู ้
         ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่ 
         การลดอคติทางชาติพนัธุ ์

3.31 0.75 เหมาะสมมาก 3.43 0.65 เหมาะสมมากที่สดุ 

   2.4 กระบวนการเรยีนรู ้
         ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่ 
         การลดอคติทางชาติพนัธุ ์

3.28 0.74 เหมาะสมมาก 3.36 0.64 เหมาะสมมาก 

   2.5 กิจกรรมการเรยีนรู ้
         ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่ 
         การลดอคติทางชาติพนัธุ ์

3.29 0.76 เหมาะสมมาก 3.46 0.64 เหมาะสมมากที่สดุ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

 
รายการ 

ประสบการณ์
น้อย 

 
การแปลผล 

ประสบการณ์
มาก 

 
การแปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
   2.6 บทบาทครูในการจดัการ 
         เรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่ 
         น าไปสูก่ารลดอคติทาง     
         ชาติพนัธุ ์

3.26 0.76 เหมาะสมมาก 3.46 0.64 เหมาะสมมากที่สดุ 

   2.7 บทบาทนกัเรียนในการ 
         เรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่ 
         น าไปสูก่ารลดอคติทาง 
         ชาติพนัธุ ์

3.26 0.75 เหมาะสมมาก 3.41 0.66 เหมาะสมมากที่สดุ 

   2.8 สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่ 
         การลดอคติทางชาติพนัธุ ์

3.30 0.78 เหมาะสมมาก 3.45 0.70 เหมาะสมมากที่สดุ 

   2.9 แหลง่เรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์
         ที่น  าไปสูก่ารลดอคติทาง 
         ชาติพนัธุ ์

3.32 0.75 เหมาะสมมาก 3.50 0.66 เหมาะสมมากที่สดุ 

   2.10 การประเมินผลอคติทาง 
         ชาติพนัธุ ์

3.22 0.73 เหมาะสมมาก 3.43 0.68 เหมาะสมมากที่สดุ 

รวมตอนที ่2 3.27 0.66 เหมาะสมมาก 3.43 0.54 เหมาะสมมากทีสุ่ด 

 
2.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่ มีต่อกิจกรรมการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุจ์  าแนกตามประสบการณ ์พบวา่ ครูสงัคมศกึษาที่
มีประสบการณน์อ้ยที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อ
ลดอคติทางชาติพันธุใ์นตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติ

พนัธุอ์ยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (x̅ 3.28, S.D. 0.70) โดยตอนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ กิจกรรมการ

เรียนรูท้ี่ 3 สนทนาประเด็นประวตัิศาสตรร์ว่มสมยั (x̅ 3.31, S.D. 0.76) และตอนที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ย

ที่สดุคือ กิจกรรมการเรยีนรูท่ี่ 1 วฒันธรรมรว่มรากอษุาคเนย ์(x̅ 3.25, S.D. 0.73) 
ครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณม์ากที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคู่มือ

การจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ในตอนที่  3 กิจกรรมการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุอ์ยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (x̅ 3.37, S.D. 0.58) 
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โดยตอนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 1 วฒันธรรมร่วมรากอุษาคเนย ์(x̅ 3.40, 
S.D. 0.65) และตอนที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 2 สงัคมไทยสงัคมพหชุาติพนัธุ์ 

(x̅ 3.35, S.D. 0.66) ดงัรายละเอียดในตาราง 15 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มี
ต่อตอนที่  3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ จ  าแนกตาม
ประสบการณ ์

รายการ ประสบการณ์
น้อย 

การแปลผล ประสบการณ์
มาก 

การแปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ตอนที ่3 กิจกรรมการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพัินธุ ์
   3.1 กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 1  
         วฒันธรรมรว่มราก 
         อษุาคเนย ์

3.25 0.73 เหมาะสมมาก 3.40 0.65 เหมาะสมมาก 

   3.2 กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 2  
         สงัคมไทยสงัคมพห ุ
         ชาติพนัธุ ์

3.28 0.75 เหมาะสมมาก 3.35 0.66 เหมาะสมมาก 

   3.3 กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 3  
         สนทนาประเด็น 
         ประวตัิศาสตรร์ว่มสมยั 

3.31 0.76 เหมาะสมมาก 3.37 0.63 เหมาะสมมาก 

รวมตอนที ่3  3.28 0.70 เหมาะสมมาก 3.37 0.58 เหมาะสมมาก 

 
3. การทดสอบสมมติฐาน 

3.1 การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่ มีต่อคู่มือการ
จัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ในภาพรวม พบว่า ครูสงัคมศึกษามีความ
คิดเห็นต่อคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ ในระดับเหมาะสมมาก  และเม่ือเปรียบเทียบ

ระหว่างค่าเฉลี่ย (x̅ 3.29) กับเกณฑ์ที่ก  าหนด (3.15) ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไวว้่าครูสงัคมศึกษามีความคิดเห็น
ต่อคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ในระดับเหมาะสมมากและมี
ค่าเฉลี่ยสงูกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนด ดงัรายละเอียดในตาราง 16 
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และค่านัยส าคญัทางสถิติความ
คิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุใ์น
ภาพรวม 

รายการ x̅ S.D.    t     P-value 

   ตอนที่ 1 ปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรยีน 3.17 0.73   

   ตอนที่ 2 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์ 3.35 0.61 4.757* .000 

   ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์ 3.33 0.64   

รวมทัง้หมด 3.29 0.60   

* มีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05     

3.2 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อ
คูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุใ์นภาพรวมจ าแนกตามประสบการณ ์
พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นระหว่างครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณน์อ้ยและครูสงัคมศึกษาที่มี
ประสบการณ์มากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไวว้่าครูสงัคมศกึษาที่มีประสบการณแ์ตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคู่มือการจดัการ
เรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุแ์ตกตา่งกนั ดงัรายละเอียดในตาราง 17 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และค่านัยส าคัญทางสถิติ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลด
อคติทางชาติพนัธุใ์นภาพรวมจ าแนกตามประสบการณ ์

 
รายการ 

ประสบการณ์
น้อย 

ประสบการณ์
มาก 

 
   t     P-value 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
   ตอนที่ 1 ปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์
                ในโรงเรยีน 

3.06 0.72 3.29 0.73   

   ตอนที่ 2 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไป 
                สู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์

3.27 0.66 3.43 0.54 3.043* .002 

   ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่ 
                น าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์

3.28 0.70 3.37 0.58   

รวมทัง้หมด 3.20 0.63 3.37 0.55   

* มีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05       
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตรเ์พื่อ
ลดอคตทิางชาติพันธุ ์

ครูสงัคมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามไดใ้หค้วามคิดเห็นเพิ่มเติม จ านวน 33 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 7.51 ของครูสงัคมศึกษาทัง้หมดที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งความคิดเห็นเพิ่มเติมทัง้หมด
สามารถประมวลไดด้งันี ้

1. จุดเด่นของคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ไดแ้ก่ คู่มือมีประโยชนต์่อ
การจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุแ์ละสรา้งความเป็นพลเมืองโลกใหเ้กิด
ความเขา้ใจอนัดีต่อกนัอย่างสนัติสขุในสงัคมโลก โดยเป็นคู่มือที่เพิ่มมมุมองทางประวตัิศาสตรท์ี่
หลากหลาย มีกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีขัน้ตอนชัดเจนและน่าสนใจ มีการเรียนรูผ้่านกระบวนการ
เรียนรูท้างประวตัิศาสตร ์มีการเช่ือมโยงประวตัิศาสตรท์อ้งถิ่นกบัประวตัิศาสตรโ์ลกรว่มสมยั และ
ให้ความส าคัญกับการสะทอ้นผลการเรียนรูข้องนักเรียน ดังนั้น ควรมีการเผยแพร่คู่มือสู่ครูใน
โรงเรยีนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง 

2. จดุที่ควรพฒันาของคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ไดแ้ก่ ควรใชภ้าษา
ที่เหมาะสมและง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ปลูกฝังจิตส านึกรกัและ
ความภาคภูมิใจในอตัลกัษณข์องชาติพนัธุ์ใหม้ากขึน้ ควรเพิ่มเกณฑก์ารประเมินใหห้ลากหลาย
และชดัเจนมากขึน้ และแผนการจดัการเรียนรูมี้ความเหมาะสมที่จะน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู ้
วิชาประวตัิศาสตรเ์พิ่มเติมมากกวา่วิชาประวตัิศาสตรพ์ืน้ฐาน 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการระหวา่งการวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจยัเชิง
ปรมิาณ โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์เพื่อลดอคติทางชาติ
พันธุ์ส  าหรบันักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ิจัยแบ่งวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

ระยะที ่1 การสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์
เป็นการเก็บขอ้มลูการสมัภาษณเ์ชิงลกึผูใ้หข้อ้มลูหลกั ผูว้ิจยัคดัเลือกผูใ้หข้อ้มลูหลกัโดยใชว้ิธีการ
เลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ ์จ านวน 23 คน ไดแ้ก่ นักวิชาการดา้นประวตัิศาสตร ์จ านวน 9 คน 
นกัการศกึษาดา้นสงัคมศกึษา จ านวน 8 คน และครูสงัคมศกึษา จ านวน 6 คน โดยใชแ้นวทางการ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการด้านการ
ประวัติศาสตร ์แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกนักการศึกษาดา้นสังคมศึกษา และแนวทางการ
สมัภาษณเ์ชิงลึกครูสงัคมศึกษา ด าเนินการสมัภาษณเ์ชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูหลกัและน าขอ้มลูทัง้หมด
มาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ มีขัน้ตอนคือ 1) การเตรียมขอ้มลู 2) การก าหนดรหสัขอ้มลู 3) การ
จัดกลุ่มของขอ้มูล และ 4) การตีความและสรา้งขอ้สรุป จากนั้นน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์
ขอ้มลูเชิงคณุภาพมาสรา้งคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ 

ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตรเ์พื่อลด
อคติทางชาติพันธุ์ เป็นการตรวจสอบคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญโดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ ์พิจารณาความ
เช่ียวชาญจากคณุวฒุิการศกึษา ต าแหน่งทางวิชาการและประสบการณก์ารจดัการเรียนรู ้จ  านวน 
7 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการลดอคติทางชาติพนัธุ ์จ  านวน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวตัิศาสตร ์
จ านวน 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคมศกึษา จ านวน 3 คน โดยใชแ้บบประเมินคณุภาพคูมื่อการ
จัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ซึ่งมีลกัษณะเป็นค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ( IOC) และขอ้เสนอแนะ 
ประเด็นที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไป แปลผลไดว้่ามีคณุภาพและน าไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรูไ้ด ้จากนัน้จงึปรบัปรุงคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ตามขอ้เสนอแนะ 

ระยะที่ 3 การส ารวจความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ ์ประชากรที่ใชใ้นการส ารวจความคิดเห็นครัง้นี ้
เป็นครูสงัคมศึกษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) เขต 1-42 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (สพฐ.) ใช้ข้อมูลจ านวนครูสังคมศึกษาจากส านักงาน
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คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ซึ่งเป็นขอ้มูลครูสงัคมศึกษาที่
จัดเก็บเป็นภาพรวมทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2558) จ านวน 
19,185 คน (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2562) และหา
ขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใชต้ารางขนาดกลุม่ตวัอย่างส าหรบัการศกึษาค่าเฉลี่ยของประชากรของศิริ
ชัย กาญจนวาสี และคนอื่น ๆ (2559 , น. 151) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และระดับความ
คลาดเคลื่อนของการประมาณค่า 10% มีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 392 คน แต่เนื่องจากการเก็บ
ขอ้มลูในครัง้นีเ้ป็นการเก็บขอ้มลูผ่าน Google Forms จึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นครูสงัคมศึกษา
สงักดั สพม. เขต 1-42 ที่ตอบแบบสอบถามไม่นอ้ยกว่า 392 คน โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น
ของครูสังคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์เพื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั เม่ือครูสงัคมศึกษาที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดตอบ
แบบสอบถามเกินกวา่ขนาดของกลุม่ตวัอย่างจงึปิดการรบัค าตอบ ท าใหใ้ชร้ะยะเวลาในการส ารวจ
ความคิดเห็นทั้งหมด 2 เดือน 10 วัน ปรากฏว่ามีผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 484 คน เป็นครู
สงัคมศกึษาสงักดั สพม. ตามคณุสมบตัิท่ีก าหนด จ านวน 439 คน ผูว้ิจยัจงึใชแ้บบสอบถามของครู
สังคมศึกษาสังกัด สพม. มาวิเคราะหข์อ้มูล วิเคราะหข์อ้มูลโดยใช้สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถ่ี   
รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบที 
ไดแ้ก่ สถิติทดสอบทีส  าหรบักลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว และสถิติทดสอบทีส  าหรบักลุ่มตวัอย่างสอง
กลุม่ที่เป็นอิสระจากกนั 

สรุปผลการวิจัย 
การสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์ 

การสรา้งคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ จากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลัก 
โดยน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณม์าวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ และสรา้งเป็นคู่มือการจดัการ
เรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ จ านวน 122 หนา้ แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่  1 ปัญหาการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรใ์นโรงเรียน ประกอบด้วย           
1) เป้าหมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรข์องรฐัที่น  าไปสู่อคติทางชาติพนัธุ ์ เป็นเป้าหมายที่ท  าใหเ้กิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  2) เนื ้อหาประวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ์ เป็น
ประวตัิศาสตรร์าชาชาตินิยมและทหารนิยม ประวัติศาสตรเ์ชือ้ชาตินิยม ประวัติศาสตรท์อ้งถิ่น
ชาตินิยม ประวตัิศาสตรม์หาบรุุษ ประวตัิศาสตรย์คุอาณานิคม และประวตัิศาสตรว์ฒันธรรมไทย
ภายใตว้ฒันธรรมมาตรฐานแห่งชาติ 3) การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์
เป็นการจัดการเรียนรูบ้นฐานของปรชัญาสารตัถนิยมและปรชัญานิรนัตรนิยม 4) กระบวนการ
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เรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ์ เป็นการเรียนรูผ้่านการขัดเกลาทางสังคมและ
หลกัสตูรแฝงวิชาประวตัิศาสตร ์5) สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์เป็นสื่อที่น  าเสนอ
วัฒนธรรมของคนกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะของแปลก และสื่อประวัติศาสตรท์ี่น  าเสนอข้อมูล
ประวตัิศาสตรช์าติกระแสหลกัในทิศทางเดียว 6) แหลง่เรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติ
พนัธุ ์เป็นอทุยานประวตัิศาสตรแ์ละพิพิธภณัฑท์ี่ผสานกบัเรื่องเล่าประวตัิศาสตรช์าติกระแสหลกั 
และ 7) ผลของการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ์ น าไปสู่การไม่เคารพความ
แตกตา่งหลากหลายทางวฒันธรรมและอคติต่อแรงงานขา้มชาติ 

ตอนที่  2 การจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ ์
ประกอบด้วย 1) เป้าหมายการเรียนรู ้ประวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ เป็น
เปา้หมายที่ท  าใหเ้ขา้ใจรากเหงา้และสรา้งความตระหนกัว่าสงัคมไทยและภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตมี้ความหลากหลายชาติพนัธุ์ 2) เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ ์
เป็นประวตัิศาสตรส์งครามของรฐัจารีตท่ีขยายอ านาจตามคติจกัรพรรดิราชและการครอบรองเมือง
การคา้ ประวตัิศาสตรส์ามญัชนคนตวัเล็กตวันอ้ย ประวตัิศาสตรท์อ้งถิ่นที่ใชลุ้่มน า้หรือชาติพนัธุ์
เป็นแกนกลาง และประวตัิศาสตรว์ฒันธรรมรว่มของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้3) หลกัการ
จัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ เป็นการจัดการเรียนบนฐานของ
ปรชัญาพิพฒันาการนิยม ปรชัญาปฏิรูปนิยม กระบวนการกลุ่มสมัพนัธ ์และการสมัผสักบัวิถีชีวิต
ของกลุม่ชาติพนัธุ ์4) กระบวนการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์เป็นการ
ใชก้ระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลายผ่านประสบการณร์ว่มและการสะทอ้นผล 5) กิจกรรมการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์เป็นตวัอย่างกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อลดอคติทาง
ชาติพนัธุ ์ทัง้กิจกรรมการเรยีนรูว้ิชาประวตัิศาสตรแ์ละกิจกรรมการเรยีนรูเ้สรมิหลกัสตูร 6) บทบาท
ครูในการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์เป็นบทบาทในการพฒันา
หลกัสตูร การจดัการเรียนรู ้การใชส้ื่อและแหลง่การเรียนรูท้ี่หลากหลาย รวมทัง้พฒันานกัเรียนใหมี้
ค่านิยมพหุวัฒนธรรม 7) บทบาทนักเรียนในการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทาง  
ชาติพนัธุ ์เป็นบทบาทในการมีสว่นรว่มในการออกแบบหลกัสตูรและเลือกสรรเนือ้หาประวตัิศาสตร ์
และมีสว่นรว่มในการเรียนรูอ้ย่างเปิดกวา้ง 8) สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ์ 
เป็นสื่อเทคโนโลยีสมยัใหม่ที่มีมมุมองหลากหลายและเป็นรูปธรรม โดยครูตอ้งมีทกัษะการรูเ้ท่าทนั
สื่อของอคติที่แฝงในสื่อนัน้ๆ 9) แหล่งเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์ เป็น
แหลง่เรียนรูท้ี่ท  าใหน้กัเรียนไดร้บัประสบการณต์รงและมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม และ 10) การ
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ประเมินผลอคติทางชาติพันธุ์ เป็นการประเมินโดยใชว้ิธีการที่หลากหลาย ประเมินวนซ า้อย่าง
ต่อเน่ือง และเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนประเมินตนเองรว่มกบัการประเมินจากผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบันกัเรยีน 

ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ 
ประกอบดว้ย 1) กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 1 วฒันธรรมรว่มรากอษุาคเนย ์เป็นการเรียนรูปั้ญหาการช่วง
ชิงทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความแตกต่างระหว่างรฐัจารีตและรัฐ
สมบรูณาญาสิทธิราชย ์การวิเคราะหปั์ญหา สาเหตแุละผลกระทบของความขดัแยง้วา่ดว้ยการช่วง
ชิงทางวฒันธรรมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้2) กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 2 สงัคมไทยสงัคมพหุ
ชาติพนัธุ ์เป็นการเรียนรูล้กัษณะสงัคมไทยที่เป็นสงัคมพหุชาติพนัธุ์ในอดีตจนถึงปัจจุบนั การรือ้
ถอนอคติทางชาติพันธุ์ การวิเคราะหผ์ลกระทบของอคติทางชาติพันธุแ์ละน าเสนอแนวทางการ
สรา้งสรรคส์งัคมที่เคารพความแตกต่างหลากหลาย และกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3) สนทนาประเด็น
ประวตัิศาสตรร์่วมสมัย เป็นการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรโ์ลกร่วมสมยัในยุคโลกาภิวตัน ์และร่วมกัน
สะทอ้นยอ้นคิดเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนัในหอ้งเรยีน 

การตรวจสอบคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติ
พันธุ ์

การตรวจสอบคณุภาพคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญพบว่า 
คู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 แปลผลไดว้่า
คู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ มีคุณภาพและน าไปใช้จัดการเรียนรูไ้ด้ นอกจากนี ้
ผูเ้ช่ียวชาญยงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงคณุภาพคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ให้
มีความเหมาะสมมากขึน้ แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1 ปัญหาการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรใ์นโรงเรียน มีการปรบัปรุงคือ     
1) ปรบัเปลี่ยน “ประวตัิศาสตรเ์สียดินแดน” เป็น “ประวตัิศาสตรย์คุอาณานิคม” เพื่อไม่ใหเ้ป็นการ
ผลิตซ ้ามายาคติว่าด้วยการเสียดินแดน 2) ปรับเปลี่ยน “ประวัติศาสตร์ชาตินิยม” เป็น 
“ประวัติศาสตรร์าชาชาตินิยม” เพื่อใหแ้ตกต่างกับประวัติศาสตรเ์ชือ้ชาตินิยมและทอ้งถิ่นนิยม     
3) เพิ่มเติมค าอธิบายประวตัิศาสตรแ์บบเสน้ตรงเพื่อใหช้ัดเจนมากขึน้ 4) เพิ่มเติมอคติทางชาติ
พันธุ์ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง เพื่อใหก้ารยกตัวอย่างมีความครอบคลุมกระบวนการเรียนรูท้ี่
น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ์มากขึน้ และ 5) เพิ่มเติมประเด็นประวัติศาสตรแ์ห่งชาติส่งผลใหเ้กิด
วิกฤตอตัลกัษณท์ี่น  าไปสูค่วามอ่อนแอและการลม่สลายของทอ้งถิ่น เพื่ออธิบายผลของการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุใ์หค้รอบคลมุและชดัเจนมากขึน้ 

ตอนที่ 2 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์มีการ
ปรบัปรุงคือ 1) เพิ่มเติมเนือ้หาประวตัิศาสตรร์่วมสมยัเก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติในสงัคมไทย เพื่อ
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สรา้งกรอบคิดว่าด้วยความเป็นพลเมืองอาเซียนที่ มีอัตลักษณ์ร่วมกัน  2) เพิ่มเติมการสรา้ง
เครือข่ายครูประวตัิศาสตรใ์นระดบัจงัหวดัหรือเขตพื ้นที่การศึกษา เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ก่ียวกบัองคค์วามรูด้า้นเนือ้หาและการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษา  และ 
3) เพิ่มสถานที่ที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลส าคญัในทอ้งถิ่น เพื่อสรา้งต าแหน่งแห่งที่ทางประวตัิศาสตร์
ใหก้บัคนตวัเลก็ตวันอ้ยในทอ้งถิ่น 

ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ มี
การปรบัปรุงคือ 1) เพิ่มเติมบทบาทของอารยธรรมจีนในสาระส าคัญ เพื่ออธิบายมโนทัศนข์อง
วฒันธรรมรว่มรากอษุาคเนยท์ี่เป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมอินเดียและจีนกบัวฒันธรรม
พืน้เมืองดัง้เดิมใหมี้ความครอบคลมุมากขึน้ 2) ปรบัเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรูใ้หเ้ป็นจดุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่วัดผลได้ เพื่อให้ครูสามารถประเมินการเรียนรูข้องนักเรียนผ่านการสังเกต
พฤติกรรมที่แสดงออกในหอ้งเรียนและโรงเรียน 3) เพิ่มเติมเกณฑป์ระเมินในกิจกรรมการเรียนรู ้
เพื่อใหค้รูสามารถประเมินผลงานนกัเรียนอย่างยุติธรรม ปราศจากความล าเอียงและมีความเป็น
ปรนยั และ 4) ปรบัเปลี่ยนภาพประกอบแรงงานประมง เพราะเป็นการตอกย า้มายาคติและผลิตซ า้
อคติทางชาติพนัธุท์ี่มีต่อแรงงานขา้มชาติ 

การส ารวจความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่ มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู้
ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์

การส ารวจความคิด เห็นของค รูสังคมศึกษาที่ มีต่อคู่ มื อการจัดการเรียน รู ้
ประวัติศาสตรฯ์ ผ่าน Google Forms โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูสังคมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) เขต 1-42 จ านวนไม่นอ้ยกว่า 392 คน เม่ือสิน้สุดระยะเวลา
การส ารวจปรากฏว่ามีผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 484 คน เป็นครูสงัคมศึกษาสงักดั สพม. ตาม
คุณสมบัติที่ก  าหนด จ านวน 439 คน ผูว้ิจัยจึงใชแ้บบสอบถามของครูสังคมศึกษาสังกัด สพม. 
ทัง้หมดมาวิเคราะหข์อ้มลู แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 1) ครูสังคมศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามประมาณหนึ่งในสามมีต าแหน่งและวิทยฐานะเป็นครู ค.ศ.1 (รอ้ยละ 32.12) 2) สว่น
ใหญ่ปฏิบตัิหนา้ที่จดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา (รอ้ยละ 79.27) และ 3) สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาในเขตภาคกลาง (รอ้ยละ 52.61) 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่ มีต่อคู่ มือการจัดการเรียน รู ้
ประวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์  ไดแ้ก่ 1) ครูสังคมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

เหมาะสมมาก (x̅ 3.29, S.D. 0.60) 2) ครูสงัคมศกึษาที่มีประสบการณน์อ้ยที่ตอบแบบสอบถามมี
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ความคิดเห็นต่อคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุใ์นภาพรวมอยู่ใน

ระดับเหมาะสมมาก (x̅ 3.20, S.D. 0.63) และครูสังคมศึกษาที่ มีประสบการณ์มากที่ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุใ์น

ภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x̅ 3.37, S.D. 0.55) เช่นเดียวกัน  และ 3) การทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าครูสงัคมศกึษามีความคิดเห็นต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ในระดบั

เหมาะสมมาก และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ย (x̅ 3.29) กบัเกณฑท์ี่ก  าหนด (3.15) ปรากฏ
วา่มีค่าเฉลี่ยสงูกวา่เกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นระหว่าง
ครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณน์อ้ยและครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณม์ากมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลด
อคติทางชาติพันธุ์ ได้แก่ 1) จุดเด่นของคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ ได้แก่ คู่มือมี
ประโยชนต์่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์โดยเป็นคู่มือที่เพิ่มมมุมอง
ทางประวัติศาสตรท์ี่หลากหลาย มีกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ มีขั้นตอนชัดเจน มีการเรียนรูผ้่าน
กระบวนการเรียนรูท้างประวตัิศาสตร ์และใหค้วามส าคญักบัการสะทอ้นผลการเรียนรูข้องนกัเรียน 
ดงันัน้ ควรมีการเผยแพร่คู่มือสู่ครูในโรงเรียนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง  และ 2) จุดที่ควรพฒันาของ
คู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ ไดแ้ก่ ควรใชภ้าษาที่เหมาะสมและง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจ ควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ปลกูฝังความภาคภูมิใจในอตัลกัษณข์องชาติพนัธุใ์หม้ากขึน้ 
ควรเพิ่มเกณฑก์ารประเมินใหห้ลากหลายและชัดเจนมากขึน้ และแผนการจัดการเรียนรูมี้ความ
เหมาะสมที่จะน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรเ์พิ่มเติมมากกวา่วิชาพืน้ฐาน 

อภปิรายผลการวิจัย 
การพฒันาคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุส์  าหรบันกัเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการ
วิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพในการสร้างคู่ มือการจัดการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรฯ์ เพ่ือรือ้ถอนอคติทางชาติพนัธุท์ี่เกิดจากการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรก์ระแสหลกัภายใต้
อดุมการณช์าตินิยม ทัง้ในสว่นของเนือ้หาและการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์ในขณะเดียวกนัก็ใช้
เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณในการตรวจสอบคุณภาพและความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อ
คูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ สามารถอภิปรายผลการวิจยัดงัประเด็นตอ่ไปนี ้
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กระบวนการสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์
การสรา้งคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุเ์ป็นการศกึษา

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักโดยค านึงถึง
สถานภาพ ความสนใจและความเช่ียวชาญในประเด็นเนือ้หาประวตัิศาสตร ์การจดัการเรียนรูแ้ละ
อคติทางชาติพนัธุ ์ทัง้นกัวิชาการดา้นประวตัิศาสตร ์นกัการศึกษาดา้นสงัคมศึกษา และครูสงัคม
ศึกษา ซึ่งทั้ง 3 กลุ่ม มีความเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ กล่าวคือ นัก
ประวตัิศาสตรท์  าหนา้ที่สรา้งองคค์วามรูเ้นือ้หาประวตัิศาสตร ์ในขณะที่นักการศึกษาดา้นสงัคม
ศึกษาท าหนา้ที่ผลิตครูสงัคมศึกษาใหมี้ความรูท้างดา้นการจัดการเรียนรูแ้ละองคค์วามรูเ้นือ้หา
ประวตัิศาสตรท์ี่นกัประวตัิศาสตรส์รา้งขึน้ และครูสงัคมศกึษาท าหนา้ที่จดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์
แก่นักเรียนโดยใช้ความรูท้างด้านการจัดการเรียนรูจ้ากนักการศึกษาและองค์ความรูเ้นือ้หา
ประวัติศาสตรจ์ากนักประวัติศาสตร ์ดังนั้น การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ มีสถานภาพ
หลากหลายส่งผลใหผู้ว้ิจัยไดร้บัขอ้มลูครอบคลมุวตัถุประสงคก์ารวิจัย นอกจากนี ้ผูว้ิจัยก าหนด
เกณฑใ์นการเลือกผูใ้หข้อ้มลูหลกัที่มีความแตกต่างกนั เช่น ปฏิบตัิหนา้ที่จัดการเรียนรูแ้ละไม่ได้
ปฏิบตัิหนา้ที่จดัการเรียนรู ้มีประสบการณก์ารจดัการเรียนรูม้ากและนอ้ยกว่า 10 ปี ปฏิบตัิหนา้ที่
จดัการเรียนรูใ้นโรงเรยีนที่มีความหลากหลายทางชาติพนัธุแ์ละไม่มีความหลากหลายทางชาติพนัธุ ์
เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดขององอาจ นยัพฒัน ์(2548, น. 138-139) ที่มองว่าการก าหนดผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกัควรครอบคลมุวตัถปุระสงคก์ารวิจยั และเลือกผูใ้หข้อ้มลูหลกัที่มีคณุสมบตัิหลากหลาย
หรอืแปรผนัมากที่สดุ 

การพฒันาแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลึก ผูว้ิจยัน าหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ.2551 (น. 25-28) มาสรา้งประเด็นขอ้ค าถามในแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก เช่น 
เป้าหมายการเรียนรูป้ระวัติศาสตร ์เนือ้หาประวัติศาสตร ์หลักการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตร ์
กระบวนการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์กิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์บทบาทครูในการจดัการเรียนรู ้
ประวัติศาสตร ์บทบาทนักเรียนในการเรียนรูป้ระวัติศาสตร ์สื่อประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู ้
ประวตัิศาสตร ์และการประเมินผลอคติทางชาติพนัธุ ์เป็นตน้ ซึ่งแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึทุก
ฉบับผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (content validity) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญดา้นการวัดและประเมินผล จ านวน 1 คน คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยเชิง
คณุภาพ จ านวน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวตัิศาสตร ์จ านวน 1 และผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคมศกึษา 
(นักการศึกษาและครู) จ านวน 2 คน ดังนั้น แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกที่พัฒนาขึน้จึงเป็น
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เครื่องมือการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและท าใหผู้ว้ิจัยไดข้อ้มูลเชิงลึกในการพัฒนาคู่มือการจัดการ
เรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุต์ามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักสะท้อนถึงมุมมองเก่ียวกับการจัดการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรใ์นโรงเรียนที่แตกต่างกันระหว่างนักประวตัิศาสตร ์นักการศึกษาดา้นสงัคมศึกษา
และครูสังคมศึกษาอย่างชัดเจน กล่าวคือ นักประวัติศาสตรส์่วนใหญ่มีมุมมองว่าเนื ้อหา
ประวตัิศาสตรช์าตินิยมเป็นส่วนหนึ่งที่น  าไปสู่ปัญหาอคติทางชาติพนัธุ ์จึงจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูป
เพื่อปรบัปรุงเนือ้หาประวตัิศาสตร ์เช่น การปรบัปรุงเนือ้หาในแบบเรยีนประวตัิศาสตร ์การปรบัปรุง
หลกัสตูรประวตัิศาสตร ์เป็นตน้ ในขณะที่นักการศึกษาดา้นสงัคมศึกษาและครูสงัคมศึกษาส่วน
ใหญ่มองว่าวิธีการจัดการเรียนรูเ้ป็นปัญหาส าคัญที่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ์มากกว่าเนือ้หา
ประวตัิศาสตร ์เพราะครูสามารถเลือกใชว้ิธีการจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมผ่านเนือ้หาประวตัิศาสตร์
ชาติยม หรือนกัการศกึษาดา้นสงัคมศกึษาและครูสงัคมศกึษาบางคนมองว่าเนือ้หาประวตัิศาสตร์
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ไม่เป็นปัญหาที่น  าไปสู่อคติทางชาติพนัธุ ์
ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะนักการศึกษาดา้นสังคมศึกษาและครูสังคมศึกษาส่วนใหญ่ขาดมุมมองเชิง
วิพากษ์ต่อองคค์วามรูใ้นเนือ้หาประวตัิศาสตรช์าตินิยมที่ส่งผลใหเ้กิดอคติทางชาติพนัธุแ์ละความ
เกลียดชงัตอ่คนกลุม่ต่างๆ ในสงัคมไทยและภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

หลกัการส าคญัในการสรา้งคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ตอ้งอธิบายเนือ้หา
ใหค้รอบคลมุ มีความถกูตอ้งเหมาะสมและใชภ้าษากระชบั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของทิศนา แขม
มณี (2551, น. 171) และสุมาลี สงัขศ์รี (2553, น. 235) ที่กล่าวว่าคู่มือครูเป็นการใหค้วามรูแ้ก่
ผูอ้่านผ่านทางภาษาเขียน แต่เนื่องจากผูอ้่านไม่มีโอกาสที่จะซักถามผูเ้ขียนในประเด็นที่สงสัย 
คู่มือครูจึงจ าเป็นตอ้งมีความชดัเจนในรายละเอียดและครอบคลมุประเด็นที่น่าสงสยัไวท้ัง้หมด มี
ความต่อเนื่องของล าดบัเนือ้หา มีการน าเสนอตวัอย่าง มีภาพประกอบที่ช่วยกระตุน้ความสนใจ
และความเขา้ใจของผูอ้่าน โดยองคป์ระกอบของคู่มือครูแบ่งเนือ้หาเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 
ปัญหาการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรใ์นโรงเรียน ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่
น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ ์และตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลด
อคติทางชาติพันธุ ์คลา้ยคลึงกับคู่มือจัดกิจกรรมประวตัิศาสตรเ์พื่อชุมชน: นักสืบกาลเวลา ของ
อภยัชนม ์สจัจะพัฒนกุล (2559, น. 3) ซึ่งแบ่งเนือ้หาเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 ความรูเ้ก่ียวกับ
วิชาประวตัิศาสตรแ์ละสงัคมศึกษาจะสอดคลอ้งกับตอนที่ 1 ซึ่งประกอบดว้ยการวิพากษ์ปัญหา
เนือ้หาประวตัิศาสตรช์าตินิยม และปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติ
พันธุ์ และตอนที่  2 ซึ่งประกอบด้วยเนื ้อหาประวัติศาสตร์และแนวทางการจัดการ เรียนรู ้
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ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์ในขณะที่ส่วนที่ 2 ตวัอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ะสอดคลอ้งกบัตอนที่ 3 ซึ่งประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลด
อคติทางชาติพนัธุท์ี่พฒันาขึน้เพื่อแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นตอนที่ 1 โดยใช้
แนวทางการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นตอนที่ 2 เป็นหลกัการส าคญัในการพฒันากิจกรรมการ
เรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

การตรวจสอบคณุภาพคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์ฯ ผูว้ิจยัพฒันาคู่มือใหมี้
คณุภาพและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการสอดคลอ้งกับแนวคิดของสมุาลี สงัขศ์รี (2553, น. 236) ที่
มองว่าหลงัจากการเขียนคู่มือครูจะตอ้งมีการตรวจสอบประสิทธิภาพเบือ้งตน้โดยตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนือ้หาและปรบัปรุงคู่มือ ผูว้ิจัยเลือกผูเ้ช่ียวชาญโดยค านึงถึงความเช่ียวชาญและคุณวฒุิ
การศกึษา โดยเลือกองคป์ระกอบของผูเ้ช่ียวชาญใหมี้ความหลากหลายสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์
การวิจัย เพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ใหมี้คุณภาพมากขึน้ 
จ านวน 7 คน ไดแ้ก่ ผู้เช่ียวชาญดา้นการลดอคติทางชาติพันธุ์ จ  านวน 1 คน ผู้เช่ียวชาญดา้น
ประวตัิศาสตร ์จ านวน 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคมศึกษา จ านวน 3 คน ซึ่งผลการตรวจสอบ
คุณภาพพบว่าคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ มีคุณภาพและน าไปใชจ้ัดการเรียนรูไ้ด ้ดัง
เห็นไดจ้ากผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาทัง้ 3 ตอนของคู่มือ ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 ปัญหาการ
จดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรียน ตอนที่ 2 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลด
อคติทางชาติพันธุ์ และตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติ
พนัธุ ์มีคา่ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 เพราะคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่พฒันาขึน้
อธิบายสภาพปัญหาการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์แนวทางการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่
น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ ์และกิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทาง
ชาติพนัธุไ์ดอ้ย่างครอบคลมุชดัเจน 

ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าคู่มือมีคณุภาพ แต่เนื่องจากผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ ใหมี้สมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน้ โดยขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเป็นการเสนอแนะใหป้รบัเปลี่ยนการใชค้  าหรือประโยค การ
อธิบายความหมายให้ชัดเจน และการเพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจ  แต่ผู้เช่ียวชาญไม่ได้แก้ไข       
มโนทัศน์หรือหลักการส าคัญของเนื ้อหาในคู่ มือจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์ฯ ผู้วิจัยจึงน า
ขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการปรบัปรุงคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ใหมี้ความสมบูรณม์าก
ยิ่งขึน้ เช่น ปรบัเปลี่ยนค าว่าประวตัิศาสตรก์ารเสียดินแดนเป็นประวตัิศาสตรย์ุคอาณานิคม เพื่อ
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ลดการผลิตซ า้มายาคติว่าดว้ยการเสียดินแดนในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
เพิ่มเติมค าอธิบายประวัติศาสตรแ์บบเสน้ตรง เพื่อใหผู้อ้่านคู่มือเขา้ใจนิยามใหช้ัดเจนมากขึน้ 
เพิ่มเติมประเด็นประวตัิศาสตรแ์รงงานขา้มชาติในสงัคมไทย เพื่อสรา้งการรบัรูป้ระวตัิศาสตรร์ว่ม
สมัยในการท าความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และเพิ่มเติมประเด็นการสรา้ง
เครือข่ายครูประวตัิศาสตรร์ะดบัจงัหวดัหรือเขตพืน้ที่การศึกษา เพื่อเป็นเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการว่าดว้ยการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัไม่ไดเ้พิ่มอภิธานศพัท์
อธิบายความหมายของค าศพัทท์างสงัคมศาสตรต์ามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญบางคน เนื่องจาก
ค าศพัทท์างสงัคมศาสตรมี์ความหมายที่หลากหลายและหลากเลื่อน ดงันัน้ การหาความหมายที่
ตายตวัในบรบิทของคูมื่อจงึเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก 

การส ารวจความคิด เห็ นของค รูสังคมศึกษาที่ มี ต่อคู่ มื อการจัดการเรียน รู ้
ประวัติศาสตร์ฯ ผู้วิจัยเลือกใช้การส ารวจความคิดเห็นแทนการทดลองการจัดการเรียนรู ้
ประวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ เพราะครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมีลักษณะเป็นครูนัก
ปฏิบตัิการในชัน้เรียนที่เช่ียวชาญการจดัการเรียนรู ้ท าใหเ้ช่ือมั่นไดว้่าผลการประเมินของครูสงัคม
ศึกษามีความน่าเช่ือถือและมองเห็นแนวโนม้ของการน าคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ไป
ใช้จัดการเรียนรูใ้นห้องเรียน รวมทั้งการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องพบว่าในทาง
จิตวิทยาชีช้ดัวา่อคติทางชาติพนัธุมี์ลกัษณะเป็นเจตคติเชิงลบที่เป็นอตัวิสยัและมีความคงทนถาวร
สงู สอดคลอ้งกบัแนวคิดของปรียาพร วงศอ์นตุรโรจน ์(2551, น. 250) และสนุทรี โคมิน (2556, น. 
388) ที่ มองว่าอคติ มีลักษณะที่ ค่อนข้างถาวร ( relatively enduring) และมีความคงทน 
(consistency) ซึ่งเกิดจากการเรียนรูแ้ละสั่งสมมาเป็นเวลานานพอสมควรผ่านการขัดเกลาทาง
สงัคมทัง้ทางตรงและทางออ้ม ส่งผลใหก้ารจดัการเรียนรูเ้พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ์ในระยะเวลาที่
จ  ากดัเป็นไปไดย้ากและใชร้ะยะเวลายาวนานในการเปลี่ยนแปลง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกษมา 
จิตรภ์ิรมยศ์รี (2558, น. 73) ที่มองวา่การลดอคติไม่ใช่กระบวนการท่ีสามารถกระท าและเห็นผลได้
ในระยะอันสั้น หากแต่ต้องใช้เวลาในพัฒนากระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ดังนั้น การประเมินผลอคติทางชาติพันธุ์ในฐานะตัวแปรตาม (dependent variable) 
ผ่านการทดลองจดัการเรียนรูใ้นระยะเวลา 1 ภาคเรียน อาจจะไม่สามารถยืนยนัผลการวิจยัไดว้่า
นกัเรยีนเปลี่ยนแปลงระดบัอคติทางชาติพนัธุใ์นทิศทางที่เพิ่มขึน้หรอืลดลง 

ผู้วิจัยเลือกใช้การเผยแพร่คู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน ์เช่น Facebook Line เป็นตน้ และเก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามที่สรา้งขึน้ทาง Google 
Forms โดยก าหนดคณุสมบตัิของผูต้อบแบบสอบถามคือ ครูสงัคมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
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การศึกษามธัยมศึกษา (สมพ.) เขต 1-42 ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
เพื่อเปิดโอกาสใหค้รูสังคมศึกษาทั่วประเทศสามารถเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือการ
จดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ สง่ผลใหผู้ว้ิจยัไดร้บัความคิดเห็นจากครู
สงัคมศึกษาหลากหลายภมูิภาคของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละภมูิภาคลว้นมีสภาพปัญหาอคติทาง
ชาติพนัธุท์ี่แตกต่างกนั ทัง้ในส่วนของสาเหต ุปัจจยัและระดบัความรุนแรงของอคติทางชาติพนัธุ ์
รวมทัง้ผูว้ิจยัยงัสามารถวิเคราะหข์อ้มลูจากความคิดเห็นของครูสงัคมศกึษาที่มีต่อคู่มือการจดัการ
เรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ไดอ้ย่างถกูตอ้งและรวดเรว็ 

ลักษณะและการน าคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติ
พันธุไ์ปประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนรู้ 

คู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ที่พฒันาขึน้เป็นงานวิชาการที่ใหค้วามรูเ้รื่อง
การจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ ์หากพิจารณาการแบ่งประเภทคู่มือใน
โลกวิชาการจะพบว่าคู่มือนีถู้กจดัประเภทเป็นคู่มือครู เพราะเป็นคู่มือที่ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิใน
การจดัการเรียนรูแ้ก่นกัเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2551, น. 165-166) ที่มอง
ว่าคู่มือครูเป็นแนวทางและค าแนะน าแก่ครูเก่ียวกบัสาระ วิธีการ กิจกรรม สื่อ วสัด ุอปุกรณ ์และ
แหล่งขอ้มูลหรือแหล่งอา้งอิง อย่างไรก็ตาม คู่มือนีไ้ม่ไดมี้ฐานะเป็นเพียงคู่มือครูเท่านัน้ แต่ยงัมี
ฐานะเป็นงานวิชาการที่ช่วยเปิดโลกทศันแ์ละพรมแดนความรูใ้นการศึกษาประวตัิศาสตรก์ระแส
รองในสงัคมไทยแก่ผูอ้า่น ซึ่งมีแนวโนม้น าไปสูก่ารสรา้งความเขา้ใจอนัดีต่อกลุม่ชาติพนัธุต์่างๆ ใน
สงัคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเดชา ตัง้สีฟ้า (2551, น. 
286-300) ที่มองว่าคู่มือมีผลต่อโลกทัศน์และชีวิตประจ าวันของผู้อ่าน เป็นเอกสารเปิดประตู
การเมืองวฒันธรรมใหก้บับคุลากรท่ีปฏิบตัิหนา้ที่และผูเ้ก่ียวขอ้ง ซึง่หากพิจารณาเปรียบเทียบคูมื่อ
การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ กบัคู่มือครูส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นคู่มือครูส่วนใหญ่จะมีลกัษณะ
เป็นแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ประกอบดว้ยวตัถปุระสงค ์กิจกรรมการเรียนรู ้สื่อ แหลง่เรยีนรู ้และการ
วดัและประเมินผล ดงันัน้ คู่มือครูส่วนใหญ่จึงเป็นแนวทางช่วยใหค้รูสามารถจัดการเรียนรูใ้หแ้ก่
นักเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจไม่ช่วยใหค้รูเปิดโลกทัศน ์เปิดประตูการเมืองวฒันธรรม 
และขยายพรมแดนความรูใ้นศาสตรส์าขาวิชานัน้อย่างแทจ้รงิ 

ตอนที่ 1 ปัญหาการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรียน เป็นการวิพากษ์ปัญหา
การจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตร ์ทั้งในส่วนเป้าหมายการเรียนรูป้ระวัติศาสตรข์องรฐั เนือ้หา
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพนัธุ ์การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติ
พนัธุ ์กระบวนการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพนัธุ ์สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติ
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ทางชาติพันธุ์ แหล่งเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ์ และผลของการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์โดยในตอนนีอ้ภิปรายผลการวิจยัในประเด็นตอ่ไปนี ้

1) ปัญหาเนือ้หาประวัติศาสตรช์าตินิยมที่น  าไปสู่อคติทางชาติพนัธุถ์ูกสถาปนา
นบัตัง้แต่การสรา้งรฐัสมบรูณาญาสิทธิราชย์ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ซึ่ง
ประวตัิศาสตรถ์กูใชเ้ป็นเครื่องมือของรฐัในการสรา้งความภาคภมูิใจในความเป็นไทยที่เป็นอนัหนึ่ง
อันเดียวกันและสรา้งส านึกความเป็นพลเมืองของชาติ สอดคลอ้งกับแนวคิดของธีระ นุชเป่ียม 
(2552, น. 33) ที่มองว่าประวตัิศาสตรส์รา้งความกลมกลืนภายในชาติ และกระตุน้ใหเ้กิดส านึก
ความเป็นชาติที่มีอตัลกัษณแ์ห่งชาติหรือความเป็นไทย น าไปสู่การแบ่งแยก “ความเป็นเรา” และ 
“ความเป็นอื่น” สอดคลอ้งกบัแนวคิดของธงชยั วินิจจะกูล (2556, น. 273; 2560, น. 117-118) ที่
มองวา่อตัลกัษณค์วามเป็นชาติหรอืความเป็นไทยเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งของการจ าแนกหมู่พวก 
(totemism) โดยมีฐานอยู่บนคู่ตรงข้ามกับตัวตนของเรากับความเป็นคนอื่น ประวัติศาสตร์
ชาตินิยมจึงเป็นการยึดมั่นพงึพอใจในอตัลกัษณห์รือตวัตนรวมหมู่ (collective identity) ยดึมั่นถือ
มั่นในความเป็นไทยว่าดีกวา่และประเสรฐิกวา่อตัลกัษณร์วมหมู่อย่างอื่น น าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ์
ต่อคนกลุ่มชาติพันธุ์อื่นในสังคมไทย เช่น กลุ่มชาติพันธุบ์นพืน้ที่สูง กลุ่มมลายูมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิพฒัน ์กระแจะจนัทร ์(2550, น. 312-318) ที่
มองวา่ภาพลกัษณข์องชาวเขาเป็นคนอื่นของสงัคม เป็นกลุม่คนลา้หลงั นบัถือผีอย่างงมงาย ตดัไม้
ท าลายป่าและลกัลอบคา้ฝ่ิน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชนชัน้น าสยามไดใ้ชก้ระบวนการจดัจ าแนก
และจดัระเบียบพืน้ที่ทางชาติพนัธุ ์ชนชัน้น าสยามไดพ้ยายามคน้หาอตัลกัษณไ์ทยหรือความเป็น
ไทยผ่านการจ าแนกทางชาติพนัธุ ์ภาษาและประวตัิศาสตร ์เพื่อสถาปนาประวตัิศาสตรแ์ห่งชาติใน
บริบทของการสรา้งรฐัสมัยใหม่และการก่อตัวของแนวคิดชาตินิยม โดยกระบวนการนีไ้ดส้รา้ง
พรมแดนแบ่งแยกชาวสยามออกจากชาวเขา ในขณะเดียวกันก็สรา้งความเป็นอื่นใหก้บัประเทศ
เพื่อนบา้น ทั้งในมิติของการเป็นศัตรูผูรุ้กรานหรือต ่าตอ้ยดอ้ยค่ากว่า ประวตัิศาสตรแ์ห่งชาติจึง
น าไปสู่การสรา้งอคติและความเกลียดชังต่อคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสเุนตร ชตุินธรานนท ์และคนอื่น ๆ (2557, น. 23-24) 
และสายชล สตัยานุรกัษ์ (2558ก, น. 3) ที่มองว่าประวัติศาสตรช์าตินิยมส่งเสริมทัศนความคิด
แบบยึดตนเองเป็นศนูยก์ลาง โดยมองประเทศเพื่อนบา้นอย่างแปลกแยก เห็นชนชาติอื่นเป็นศตัรู
หรือต ่าตอ้ยดอ้ยกว่า หรือเคยตกเป็นประเทศราชของไทยมาก่อน และเนน้ความสมัพันธก์ับชาติ
เพื่อนบา้นในเชิงของการท าสงคราม ท าใหค้นไทยมองชาติเพื่อนบา้นว่าเลวรา้ยและเป็นศตัรูของ
ชาติไทย ประวตัิศาสตรช์าตินิยมดงักล่าวจึงไม่สอดคลอ้งกบับรบิทสงัคมไทย สงัคมภมูิภาคเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้และสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงในยุคความ
ร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมภายใตก้ารรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเฉลิมชยั พนัธเ์ลิศ (2559, ออนไลน)์ ที่มองวา่การ
เรียนรูป้ระวัติศาสตรใ์นปัจจุบันมีเป้าหมายเพื่อสรา้งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และเตรียม
พลเมืองใหเ้ท่าทนัอดีตและกา้วขา้มความเกลียดชงัที่เกิดจากอคติและส านึกความเป็นชาติท่ีถกูขบั
เนน้และบิดเบือน เพื่อการอยู่รว่มกนัในภมูิภาคและประชาคมโลกอย่างเคารพและสนัติ 

2) ปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุบ์นฐานของ
ปรชัญาสารตัถนิยม (Essentialism) ที่เนน้ครูเป็นส าคัญและนักเรียนเรียนรูแ้บบท่องจ าเนือ้หา
บทเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพรเพ็ญ ฮั่นตระกลู (2556, น. 328) ที่มองว่าปัจจบุนัยงัมีความ
เขา้ใจว่าวิชาประวัติศาสตรเ์ป็นเรื่องราวของช่ือคน สถานที่ ล  าดับวันเวลา และเหตุการณ์ต่างๆ 
ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการท่องจ า มีการสอนแต่เฉพาะเนือ้หา (content based) ส่วนใหญ่
ใชแ้บบเรียนเพียงเล่มเดียว จนท าใหแ้บบเรียนกลายเป็น “ตวัวิชาที่เรียน” (the course of study) 
หรือเป็น “ตัวก าหนดความรู”้ (the authority) ส่วนวิธีการเขียน การใช้หลักฐาน การวิเคราะห์
วิพากษ์ การใหเ้หตผุล การใชแ้นวคิดทางประวตัิศาสตร ์หรือการฝึกฝนดา้นการใชเ้อกสารและการ
เขียนประวัติศาสตรย์ังมีนอ้ยมาก ส่งผลใหน้ักเรียนไม่มีความคิดสรา้งสรรค ์ไม่มีจินตนาการ ไม่
เข้าใจผู้อื่นและไม่พัฒนาทักษะด้านการเรียนรูด้้วยตนเอง หรือการจัดการเรียนรูบ้นฐานของ
ปรชัญานิรนัตรนิยม (Perennialism) ที่เนน้อดุมคติความรกัและเสียสละเพื่อชาติ การจดัการเรียนรู ้
ของครูภายใตป้รชัญานิรนัตรนิยมจึงไม่พัฒนานักเรียนใหมี้คุณลักษณะที่ตัง้ค  าถามต่อความรู้
ประวตัิศาสตรช์าตินิยม ความไม่เป็นธรรมและความไม่ยตุิธรรมในสงัคม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ภิญญพนัธุ ์พจนะลาวณัย ์(2561, น. 75) ที่มองว่าการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ครูเป็นส าคญัส่งผลให้
นักเรียนไม่สามารถตั้งค าถามต่ออุดมการณ์ประวัติศาสตรช์าตินิยมที่ครอบง าสังคมไทย 
ประวตัิศาสตรช์าตินิยมจงึมีรากปัญหาอยู่ที่การจดัการเรียนรูใ้นหอ้งเรยีนเป็นส าคญั 

ตอนที่ 2 การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์เป็นการ
เสนอแนะแนวทางการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์ทัง้ในส่วนเป้าหมายการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่
น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์หลกัการ
จดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์กระบวนการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์ที่
น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ ์กิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติ
พันธุ์ บทบาทครูในการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ บทบาท
นกัเรียนในการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่
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การลดอคติทางชาติพนัธุ ์แหล่งเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์และการ
ประเมินผลอคติทางชาติพนัธุ ์โดยในตอนนีอ้ภิปรายผลการวิจยัในประเด็นตอ่ไปนี ้

1) เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุต์อ้งมีลกัษณะที่แสดง
ใหเ้ห็นความเปลี่ยนแปลงที่ซบัซอ้นและความหลากหลายของสงัคมของมนษุยภ์ายใตบ้รบิทของยคุ
สมัยที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นประวัติศาสตรส์ามัญชนคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม
หลากหลายชาติพันธุ์ที่มีส่วนส าคัญในการสรา้งสรรคส์ังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 
น าไปสูก่ารจดัวางต าแหน่งแห่งที่ของคนหลากหลายชาติพนัธุใ์หมี้พืน้ที่ทางประวตัิศาสตรแ์ละสรา้ง
กรอบคิดว่าด้วยสังคมไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ประเด็น
ประวตัิศาสตรส์งครามผ่านมมุมองทางอดุมการณจ์กัรพรรดิราชที่พระมหากษัตรยิช์่วงชิงความเป็น
ราชาเหนือราชาผ่านการท าสงคราม หรือสงครามเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนและส่งต่อทาง
วฒันธรรมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตผ้่านการกวาดตอ้นเชลยศึก ซึ่งการเรียนรูส้งครามใน
มมุมองขา้งตน้ช่วยสลายปัญหาอคติทางชาติพนัธุร์ะหว่างไทยและประเทศเพื่อนบา้นอย่างเขา้อก
เขา้ใจ และประเด็นประวตัิศาสตรว์ฒันธรรมรว่มรากอษุาคเนยท์ี่อธิบายความรูแ้ละภมูิปัญญาของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมที่ผ่านการแลกรับและ
ปรับเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เช่น โขน ลอยกระทง สงกรานต์ ผ้าบาติก เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู ้
วฒันธรรมร่วมอุษาคเนยใ์นมุมมองขา้งตน้ช่วยลดปัญหาการช่วงชิงทางวัฒนธรรมของผูค้นใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพราะสรา้งกรอบคิดในการมองวฒันธรรมเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยน
และปะทะประสานอย่างเป็นพลวตั สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Timmins และคนอื่น ๆ (2005, p. 
72) ที่มองว่าครูควรออกแบบเนือ้หาใหน้ักเรียนศึกษาประวัติศาสตรเ์ชิงสงัคมและวฒันธรรมใน
ภมูิภาคอื่นๆ เพื่อใหเ้กิดมมุมองเชิงเปรียบเทียบอย่างเขา้ใจในวฒันธรรมที่แตกตา่งหลากหลาย 

2) การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่ลดอคติทางชาติพนัธุต์อ้งอยู่บนฐาน
ของปรชัญาพิพฒันาการนิยม (Progressivism) ที่เนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิและครูท าหนา้ที่
เป็นผูอ้  านวยการความสะดวกในการเรียนรูข้องนกัเรยีน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสิรวิรรณ ศรพีหล 
(2554, น. 137-138) ที่มองว่าครูควรใชว้ิธีการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้นักเรียนเป็นส าคัญและเป็นผู้
ปฏิบัติ หรือปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ที่ เน้นใช้ประเด็นปัญหาตั้งค าถามเชิง
วิพากษ์ต่อโครงสรา้งอ านาจและความไม่เป็นธรรมทางสงัคม รวมทัง้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรช์าตินิยมและอคติทางชาติพันธุด์ว้ยเช่นกัน สอดคลอ้งกับแนวคิดของเปาโล แฟร ์
(นงเยาว ์เนาวรตัน,์ 2561, น. 113-114 อา้งอิงจาก Paulo Freire, 1987) นกัการศกึษาชาวบราซิล
ผูบุ้กเบิกศาสตรก์ารเรียนรูเ้ชิงวิพากษ์ที่มองว่าการเรียนรูเ้ชิงวิพากษ์ว่าคือ การสรา้งหอ้งเรียนให้
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นักเรียนได้เรียนรูค้วามหมายหรือเนือ้หาในบทเรียน เพื่อเป็นสะพานท าความเข้าใจโลกและ
ต าแหน่งแห่งที่ของนักเรียน โลกคือบริบทของบทเรียน ประกอบไปด้วยบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งหอ้งเรียนคือพืน้ที่การเรียนรูเ้พื่อตัง้ค าถามและต่อรองกับเงื่อนไขที่
เผชิญ การตัง้ค าถามแบบตรวจสอบไตร่ตรองถึงที่มาของความรูแ้ละความหมายของความรู ้เพื่อ
ไตรต่รองวา่สิ่งที่ก  าลงัเรยีนรูอ้ยู่นัน้วา่เกาะเก่ียวกบัชีวิตตนเองและสงัคมอย่างไร 

3) การประเมินผลอคติทางชาติพนัธุต์อ้งใชห้ลกัการประเมินเพื่อพฒันาที่ตอ้งใช้
การประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การสะทอ้นคิด การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การสังเกต
พฤติกรรม การวัดเจตคติ เป็นตน้ โดยใชห้ลักการประเมินแบบวนซ า้ ( looping) เป็นระยะ และ
อาศยักลไกการประเมินโดยวงรอบ 360 องศาจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัตวันกัเรียน ซึ่งการประเมินผลใน
ลักษณะข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของชัยวัฒน์ สุทธิรตัน์ (2553, น. 214) ที่มองว่าวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรต์อ้งเป็นการประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจดัการเรียนรู ้ครู
ด าเนินการเป็นปกติและสม ่าเสมอ ใชเ้ทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย โดยครูเป็นผูป้ระเมิน
เองหรือเปิดโอกาสใหน้ักเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูป้กครองร่วมประเมิน ซึ่งการ
ประเมินดังกล่าว เรียกว่า “การประเมินตามสภาพจริง” มีจุดเน้น เพื่อประเมินผลเพื่อวินิจฉัย
ขอ้บกพร่อง เป็นการประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งจากกระบวนการ (process) การ
ปฏิบตัิกิจกรรม (performance) และผลผลิตหรือชิน้งาน (product) 

ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพันธุ์ เป็น
ตวัอย่างกิจกรรมการเรยีนรู ้จ  านวน 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 1 วฒันธรรมรว่มราก
อษุาคเนย ์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท  าใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูค้วามขดัแยง้ว่าดว้ยการช่วงชิงทางวฒันธรรม
ผ่านมโนทศันร์ฐัจารตีและรฐัสมบรูณาญาสิทธิราชยใ์นภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้2) กิจกรรม
การเรียนรูท้ี่ 2 สังคมไทยสังคมพหุชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท  าให้นักเรียนไดเ้รียนรูล้ักษณะ
สังคมไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันว่าเป็นสังคมพหุชาติพันธุ์ของผู้คนที่ มีความแตกต่าง
หลากหลาย และ 3) กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 3 สนทนาประเด็นประวตัิศาสตรร์ว่มสมยั ซึง่เป็นกิจกรรม
ที่น  าประเด็นประวตัิศาสตรร์ว่มสมยัที่น  าไปสูก่ารเกิดอคติทางชาติพนัธุเ์ป็นฐานในการวิพากษแ์ละ
น าเสนอแนวทางการแกปั้ญหา โดยตวัอย่างกิจกรรมการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรข์า้งตน้เป็นกิจกรรมที่
มีแนวโนม้น าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์เพราะเป็นกิจกรรมที่อยู่บนฐานปรชัญาพิพฒันาการ
นิยมที่ท  าใหน้กัเรยีนไดล้งมือปฏิบตัิและสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ครูท าหนา้ที่เป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกและสรา้งเงื่อนไขการเรียนรูใ้หแ้ก่นักเรียน และปรชัญาปฏิรูปนิยมที่เนน้การตัง้ค าถามต่อ
ประเด็นปัญหาและความไม่เป็นธรรมทางสังคมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรูปั้ญหาอคติทาง        
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ชาติพันธุ์จากสภาพปัญหาที่เกิดขึน้จริงและเช่ือมโยงสู่เนือ้หาบทเรียนประวัติศาสตร ์ผ่านการ
เรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรูท้ี่หลากหลาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสรุไกร นนัทบุ
รมย ์(2556, น. 105-111) ที่ไดท้  าการวิจัยเรื่องผลของการใช้กิจกรรมลดอคติตามแนวคิดพหุ
วฒันธรรมศึกษาที่มีต่อความเขา้ใจในความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมใน
ประชาคมอาเซียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจยัพบว่า การเปลี่ยนแปลงเจตคติ
ความเขา้ใจในความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ศาสนา และวฒันธรรมเกิดจากการไดเ้รียนรูเ้นือ้หา
พืน้ฐานเก่ียวกับความแตกต่างหลากหลายทางดา้นเชือ้ชาติ ศาสนาและวฒันธรรม ผ่านการจัด
กิจกรรมตามแนวคิดพหวุฒันธรรมศกึษาโดยการใชก้ิจกรรมการเรียนรูแ้บบรว่มมือ การพฒันาการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายกลุ่มย่อย การแสดงละคร การใช้บทบาทสมมติ การใช้
สถานการณ์จ าลอง การใช้กรณีตัวอย่าง และการเผชิญสถานการณ์ ในขณะเดียวกันการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้อ้งมีการใชส้ื่อ แหล่งเรียนรูแ้ละรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย และ
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของบัญญัติ ยงย่วน และคนอื่น ๆ (2553, น. 86-87) ไดท้  าวิจัยเรื่องการ
พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาพหุวฒันธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า การจดั
กิจกรรมการเรียนรูค้วรมีการยกตวัอย่างประกอบ การใชส้ื่อของจรงิ สื่อรูปภาพ การสาธิต และการ
ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริง และในส่วนของรูปแบบการจดัการเรียนรูไ้ดส้่งเสริมใหค้รูใชว้ิธีการ
เรียนแบบรว่มมือ (cooperative learning) เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนชาติพนัธุไ์ทยและชาติพนัธุอ์ื่น
ไดมี้โอกาสท ากิจกรรมรว่มกนั 

การน าคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์ฯ ไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนรูมี้
หลักที่ควรค านึงถึง ไดแ้ก่ 1) การออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ห้เหมาะสมกับบริบทของทอ้งถิ่น 
กล่าวคือ ครูต้องใช้แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยค านึงถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์และ
สอดคลอ้งกับประวตัิศาสตรใ์นทอ้งถิ่นที่โรงเรียนตัง้อยู่ เพื่อใหเ้ป็นการเรียนรูท้ี่มีความหมายและ
สัมพันธ์กับวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียน โดยตอ้งเริ่มจากประสบการณ์ใกลต้ัวของ
นกัเรียนก่อนเสมอ เช่น โรงเรียนชายแดนควรเริ่มตน้จากการจดัการเรียนรูเ้รื่องความหลากหลาย
ทางชาติพนัธุก์่อนแลว้ขยายไปสู่ความหลากหลายดา้นอื่นๆ ทัง้ความหลากหลายทางเพศ ศาสนา 
และความเช่ือ ฯลฯ ในขณะที่โรงเรียนในเมืองอาจเริม่จดัการเรียนรูเ้รื่องความหลากหลายดา้นอื่นๆ 
ก่อน แลว้ขยายไปสูค่วามหลากหลายทางชาติพนัธุ ์เป็นตน้ และ 2) การออกแบบการจดัการเรยีนรู ้
แบบบูรณาการ กล่าวคือ ประวตัิศาสตรเ์ป็นเงื่อนไขส าคญัประการหนึ่งท่ามกลางเงื่อนไขอื่นที่ท  า
ใหเ้กิดอคติทางชาติพนัธุ ์การจดัการเรียนรูเ้พื่อลดอคติทางชาติพนัธุจ์ึงควรเป็นการจดัการเรียนรู ้
แบบบูรณาการระหว่างสาระประวัติศาสตรแ์ละสาระอื่น ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
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ศาสนาและวฒันธรรม เช่น สาระหนา้ที่พลเมืองฯ สาระเศรษฐศาสตร ์สาระภมูิศาสตร ์เป็นตน้ โดย
ใชส้าระประวตัิศาสตรเ์ป็นแกนและบรูณาการรว่มกบัสาระอื่น เพื่อใหเ้ป็นการเรยีนรูท้ี่มีความหมาย 
สมัพนัธก์บัชีวิตประจ าวนัและต่อเนื่องกบัประสบการณต์รงของนกัเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ครูสงัคม
ศกึษาที่จดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัของการ
จัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่อาจส่งผลกระทบต่อความลุ่มลึกและรายละเอียดของเนือ้หาวิชา
ประวตัิศาสตร ์

การส ารวจความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่ มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู้
ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์

การส ารวจความคิด เห็นของค รูสังคมศึกษาที่ มีต่อคู่ มื อการจัดการเรียน รู ้
ประวตัิศาสตรฯ์ พบว่า ครูสงัคมศกึษาที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าคู่มือการจดัการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรฯ์ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก สอดคลอ้งกบัผลการตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ในระยะที่ 2 สะทอ้นว่าผูเ้ช่ียวชาญและครูสังคมศึกษามีความคิดเห็นต่อคู่มือการจัดการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรฯ์ ไปในทิศทางเดียวกนั และเป็นการยืนยนัว่าคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ 
เป็นคู่มือที่ครูสงัคมศึกษาสามารถน าไปใชจ้ดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ์ได ้
หากพิจารณารายตอนของคู่มือจะพบว่าครูสังคมศึกษามีความคิดเห็นในระดับเหมาะสมมาก
เช่นกัน โดยเรียงล าดับมากที่สุดไปนอ้ยที่สุด ไดแ้ก่ ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่
น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติ

ทางชาติพนัธุ ์และตอนที่ 1 ปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย (x̅) คือ 
3.35 3.33 และ 3.17 ตามล าดบั จะเห็นไดว้่าค่าเฉลี่ยในตอนที่ 1 มีค่าต ่ากว่าในตอนที่ 2 และตอน
ที่ 3 แต่หากพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จะพบว่าในตอนที่ 1 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.73 ในขณะที่ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และ 0.64 ตามล าดบั แสดงให้
เห็นว่าความคิดเห็นของครูสงัคมศกึษาสว่นใหญ่ที่มีต่อตอนที่ 1 มีความแปรปรวนหรือการกระจาย
ของขอ้มลูมากกวา่ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 สะทอ้นว่าครูสงัคมศกึษาสว่นหนึ่งมองเห็นว่าการวิพากษ์
ปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นโรงเรียนในตอนที่ 1 ไม่เป็นปัญหาที่น  าไปสู่อคติทางชาติ
พันธุ ์โดยเฉพาะประเด็นผลของการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุท์ี่มีค่าเฉลี่ย
นอ้ยที่สดุคือ 3.10 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสงูที่สดุคือ 0.90 ซึ่งอาจเป็นเพราะครูสงัคมศึกษา
ส่วนหนึ่งที่ประเมินคู่มือจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ ใหค้ณุค่ากบัประวตัิศาสตรช์าตินิยมกระแส
หลกัที่ไดเ้รียนรูผ้่านระบบการศกึษาของรฐั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิทย ์วิศทเวทย ์(2544, น. 32-
33) ที่มองว่าการขดัเกลาทางสงัคมที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สดุก็คือ การจัดการศึกษาแผนใหม่
โดยรฐั เพราะการศึกษาสมยัใหม่มีบทบาททางการเมือง กล่าวคือ การศึกษาเป็นไปเพื่อเตรียมคน
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เขา้สู่ระบบการปกครองที่พึงปรารถนา หากรฐัเห็นว่าระบอบการปกครองที่ก าลงัใชอ้ยู่เหมาะสม
แลว้ รฐัก็ใชร้ะบบการศึกษาของรฐัในการอบรมเยาวชนใหมี้ลักษณะสอดคลอ้งกับระบอบการ
ปกครอง สง่ผลใหค้รูสงัคมศกึษาสว่นหนึ่งขาดมมุมองเชิงวิพากษต์่อองคค์วามรูท้างประวตัิศาสตร ์
ทั้งๆ ที่ เนื ้อหาในตอนที่  1-3 ของคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ มีลักษณะที่สัมพันธ์
สอดคลอ้งซึ่งกนัและกนั กล่าวคือ ตอนที่ 1 กล่าวถึงปัญหาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์ตอนที่ 
2 กลา่วถึงแนวทางการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในตอนที่ 1 และตอนที่ 3 กลา่วถึง
กิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่ออกแบบจากแนวทางการจดัการเรียนรูใ้นตอนที่ 2 ดงันัน้ การ
ประเมินความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาในแต่ละตอนของคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ 
จงึมีความขดัแยง้และไม่สอดคลอ้งกนั 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่ มีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรฯ์ จ าแนกตามประสบการณ ์โดยก าหนดประสบการณก์ารจดัการเรียนรูต้ามต าแหนง่
และวิทยฐานะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณน์อ้ย คือ ครูผูช้่วย และครู 
ค.ศ.1 และครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณม์าก คือ ครู ค.ศ.2 (ช านาญการ) ครู ค.ศ.3 (ช านาญ
การพิเศษ) ครู ค.ศ.4 (เช่ียวชาญ) และครู ค.ศ.5 (เช่ียวชาญพิเศษ) จากการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูสังคมศึกษา พบว่า ครูสังคมศึกษาที่มีประสบการณ์น้อยและครูสังคมศึกษาที่มี
ประสบการณม์ากที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ อยู่

ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) คือ 3.20 และ 3.37 ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีประสบการณ์น้อยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานมากกวา่ครูสงัคมศกึษาท่ีมีประสบการณม์าก โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 
และ 0.55 ตามล าดบั สะทอ้นว่าความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณน์อ้ยมีความแปรปรวนหรือ
การกระจายของขอ้มลูมากกวา่ครูสงัคมศกึษาที่มีประสบการณม์าก รวมทัง้เม่ือทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสงัคมศึกษาที่มีต่อคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ จ าแนก
ตามประสบการณ ์พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นระหว่างครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณน์อ้ยและ
ครูสังคมศึกษาที่มีประสบการณ์มากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไวว้่าครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณแ์ตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
คู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์แตกต่างกัน สะทอ้นว่าครูสังคม
ศึกษาที่ มีประสบการณ์มากมีแนวโน้มในการมองเห็นถึงสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุใ์นสงัคมไทยและภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทัง้
มีความเห็นว่าคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ เป็นคู่มือที่มีคณุภาพและสามารถน าไปใชใ้น
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การจัดการเรียนรูเ้พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ได้มากกว่าครูสังคมศึกษาที่ มีประสบการณ์น้อย  
นอกจากนี ้ยงัแสดงใหเ้ห็นว่าครูสงัคมศึกษาที่มีประสบการณ์มากใหค้วามส าคญักับการจัดการ
เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 สอดคลอ้งกบัวิจารณ ์พานิช (2555, น. 16-17) ที่มองว่าการจดัการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 มีวิชาประวัติศาสตรเ์ป็นสาระวิชาหลัก และมีทักษะทางสังคมและสังคมขา้ม
วฒันธรรมเป็นทกัษะส าคญั โดยทกัษะดงักล่าวเป็นคณุสมบตัิส  าคญัประการหนึ่งของพลเมืองใน
คริสต์ศตวรรษที่  21 ที่เน้นการเคารพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถ
ประสานประโยชน์ในการท างานร่วมกับผู้อื่นในสภาวะต่างสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของครูสงัคมศกึษาที่มีต่อคู่มือการจดัการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ 
มีความคิดเห็นบางประการที่น่าสนใจ กล่าวคือ ครูสงัคมศึกษาบางคนมีความคิดเห็นว่าแผนการ
จดัการเรียนรูไ้ม่เหมาะสมน าไปใชจ้ดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรพ์ืน้ฐาน แต่ควรใช้จดัการเรียนรู ้
วิชาประวตัิศาสตรเ์พิ่มเติม ซึ่งความคิดเห็นขา้งตน้อาจพิจารณาแผนการจดัเรียนรูจ้ากระยะเวลา
จดักิจกรรมยาวนานหลายชั่วโมงต่อแผนการจดัการเรียนรู ้และในแต่ละแผนการจดัการเรียนรูไ้ม่มี
การระบุมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
แต่อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัมุ่งเนน้ออกแบบแผนการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่บรูณาการการจดัการ
เรียนรูส้าระประวตัิศาสตร ์และสาระอื่นในกลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โดยก าหนดสาระประวตัิศาสตรเ์ป็นแกนหลกัและน าสาระอื่นมาบรูณาการ ก าหนดหวัเรื่อง (topic) 
ที่เก่ียวขอ้งกับการลดอคติทางชาติพันธุ์ เช่น วัฒนธรรมร่วมรากอุษาคเนย ์สังคมไทยสังคมพหุ   
ชาติพันธุ์ เป็นตน้ ซึ่งการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้การบูรณาการเป็นไปตามธรรมชาติของวิชาสังคม
ศกึษา (social studies) ที่เป็นศาสตรบ์รูณาการองคค์วามรูท้างทางมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
เช่น ประวัติศาสตร ์ภูมิศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์รฐัศาสตร ์นิติศาสตร ์จริยศาสตร ์สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร ์เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโชตรศัมิ์ จนัทรส์คุนธ ์(2551, น. 20) ที่มองว่า
สงัคมศกึษาเป็นวิชาที่บรูณาการเนือ้หาแบบสหวิทยาการระหวา่งศาสตรอ์ย่างกวา้งขวาง ทัง้ในมิติ
ของความหลากหลายเชิงเนือ้หา เวลา พืน้ที่และวฒันธรรม 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เนื่องจากอคติทางชาติพันธุ์เป็นเจตคติเชิงลบที่เป็นอัตวิสัยและใช้ระยะเวลา
ยาวนานในการเปลี่ยนแปลง การน าคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ์
ไปประยุกต์ใชต้้องค านึงว่าการจัดการเรียนรูเ้พื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ในนักเรียนแต่ละคนใช้
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ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานแตกต่างกนั ดงันัน้ การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลด
อคติทางทางชาติพนัธุจ์งึควรเป็นกระบวนการที่กระท าอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

2. เนื่องจากคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุเ์ป็นคู่มือที่
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงบรูณาการระหว่างสาระประวตัิศาสตรก์บัสาระอื่นในกลุม่สาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การน าคู่มือการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรฯ์ ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรูจ้ึงเหมาะกบัโรงเรียนที่ออกแบบหลกัสตูรสถานศึกษาเป็นหลกัสตูร
บูรณาการ แต่หากไม่ไดอ้อกแบบหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรบูรณาการ ควรด าเนินการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงบรูณาการระหว่างวิชาประวตัิศาสตรแ์ละวิชาสงัคมศึกษาในระดบัชัน้เดียวกนัให้
สอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียน (ปัจจุบันสาระประวัติศาสตรถ์ูกแยกออกจากวิชาสงัคมศึกษา 
และใหจ้ดัการเรียนรูเ้ป็นวิชาประวตัิศาสตร)์ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการเพิ่มขั้นตอนการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ในระยะที่ 2 

ก่อนผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรฯ์ เพื่อเป็นการจดัระเบียบ
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ ผูเ้ขา้รว่มการสนทนากลุ่มควรเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกัในระยะที่ 1 
ไดแ้ก่ นกัวิชาการดา้นประวตัิศาสตร ์นกัการศึกษาดา้นสงัคมศึกษา และครูสงัคมศึกษา โดยแบ่ง
ผูเ้ขา้รว่มการสนทนากลุม่แยกตามผูใ้หข้อ้มลูหลกัออกเป็น 3 กลุม่ เนื่องจากการคดัเลือกผูเ้ขา้รว่ม
การสนทนากลุ่มตอ้งมีประสบการณแ์ละคณุสมบตัิที่คลา้ยคลงึกนั (homogenous group) เพื่อให้
การสนทนากลุม่เป็นไปอย่างราบรื่น 

2. ควรมีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มครูสังคมศึกษาในโรงเรียนที่ มีความ
หลากหลายทางชาติพนัธุใ์หค้รอบคลมุในทกุภมูิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการท าความเขา้ใจ
สภาพปัญหาและสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพันธุใ์ห้
สอดคลอ้งกบับรบิทของปัญหาอคติทางชาติพนัธุใ์นปัจจบุนั 
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แนวทางการสัมภาษณเ์ชงิลึกนักวิชาการด้านประวัตศิาสตร ์

การจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์

.................................................................................. 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

1. รายละเอียดของผู้ใหข้อ้มูลหลัก 

1. ช่ือ-นามสกลุของผูใ้หข้อ้มลูหลกั............................................................................... 

2. ต าแหน่ง................................................................................................................. 

3. สงักดั..................................................................................................................... 

2. รายละเอยีดของการสัมภาษณ ์

4. วนั/เดือน/ปี ที่สมัภาษณ.์..........................................................................................  

5. เวลาท่ีสมัภาษณ.์.................................................................................................... 

6. สถานที่สมัภาษณ.์................................................................................................... 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ ์

7. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรไ์ทยในปัจจุบันมีปัญหาหรือไม่ หากมี

ปัญหา มีปัญหาอย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ (เนือ้หา, การจดัการเรียนรู,้ สื่อการเรียนรู,้ การขดัเกลา

ทางสงัคม, อื่นๆ) 

8. ท่านคิดว่าปรากฏการณอ์ะไรที่สะทอ้นถึงปัญหาอคติทางชาติพนัธุข์องคนไทย ท าไมถึง

คิดเช่นนัน้ และท่านคิดว่าปรากฏการณด์งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร์

ไทยอย่างไร กรุณาช่วยเลา่ใหฟั้งอย่างละเอียด 

9. ท่านคิดวา่อคติทางชาติพนัธุท์  าใหก้ารอยู่รว่มกนัของผูค้นต่างชาติพนัธุใ์นสงัคมไทยเป็น

ปัญหาหรือไม่ หากเป็นปัญหา เป็นปัญหาอย่างไร 

10. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือไม่ หากเคยเข้าร่วม เป็นกิจกรรม

เก่ียวกบัอะไร หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแลว้ ท่านมีทศันะต่อกลุม่ชาติพนัธุเ์หมือนหรือแตกต่างจาก

เดิมหรอืไม่ หากแตกตา่ง แตกต่างอย่างไร 
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11. ท่านเคยมีประสบการณ์ทางตรงหรือประสบการณ์จริงเก่ียวกับการลดอคติทางชาติ

พันธุ์หรือไม่ หากมีประสบการณ์ กรุณาช่วยเล่าให้ฟังอย่างละเอียด (หรือเคยมีประสบการณ์

ทางออ้ม เช่น การอ่านหนงัสือ, การดภูาพยนตร,์ อื่นๆ) 

ตอนที ่2 แนวค าถามเกี่ยวกับความรู้ทางประวัตศิาสตรแ์ละการจัดการเรียนรู้ 

1. ด้านเป้าหมายการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

12. ท่านเคยศึกษาแบบเรียนประวัติศาสตรไ์ทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่ 

หากเคยศึกษา ท่านคิดว่ากรอบโครงประวตัิศาสตรใ์นแบบเรียนมีลกัษณะอย่างไร และกรอบโครง

นัน้สามารถพฒันาผูเ้รียนใหอ้ยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุในสงัคมพหวุฒันธรรมดงัที่ก  าหนด

ไวใ้นพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ.2551 หรือไม่ หากท่านคิดว่ากรอบโครงดงักล่าวสามารถพฒันาผูเ้รียนได ้เพราะเหตใุดถึงคิด

เช่นนัน้ หากท่านคิดวา่กรอบโครงดงักลา่วไม่สามารถพฒันาผูเ้รียนได ้เพราะเหตใุดถึงคิดเช่นนัน้ 

13. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ไดก้ าหนดจดุหมายในการพฒันา

ผู้เรียนให้มีความรกัชาติและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย ในขณะเดียวกันก็ได้ก าหนด

จดุหมายใหผู้เ้รียนอยู่รว่มกนัในสงัคมอย่างมีความสขุหรือจิตส านึกในความเป็นพลเมืองโลก ท่าน

คิดว่าจุดหมายดังกล่าวมีความสอดคลอ้งหรือมีความขดัแยง้กันหรือไม่ อย่างไร หากท่านคิดว่า

จุดหมายดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกัน มีความสอดคลอ้งกันอย่างไร เพราะเหตุใดถึงคิดเช่นนัน้ 

หากท่านคิดว่าจุดหมายดงักล่าวมีความขดัแยง้กนั มีความขดัแยง้กนัอย่างไร เพราะเหตใุดถึงคิด

เช่นนัน้ 

14. นอกจากจดุหมายในการพฒันาผูเ้รียนที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พ.ศ.2551 แลว้ ท่านคิดว่าจดุหมายส าคญัของการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยใน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายควรเป็นอย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ และจดุหมายดงักล่าวสอดคลอ้ง

กับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกหรือไม่ หากสอดคล้อง สอดคล้องอย่างไร หากไม่

สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้งอย่างไร 

2. ด้านเนือ้หาประวัตศิาสตร ์

15. ท่านคิดว่ากรอบโครงประวตัิศาสตรไ์ทยในปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัอดุมการณห์รือแนว

การวิเคราะหป์ระวัติศาสตรแ์บบใด กรุณาใหร้ายละเอียด (ประวัติศาสตรแ์บบชาตินิยม , มารก์
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ซิสต,์ ทอ้งถิ่นชาตินิยม, สงัคม, วฒันธรรมชมุชน, ทอ้งถิ่น, อื่นๆ) และกรอบโครงประวตัิศาสตรไ์ทย

ตามแนวการวิเคราะหป์ระวัติศาสตรด์ังกล่าวส่งผลใหเ้กิดอคติทางชาติพันธุ์หรือไม่ หากส่งผล 

สง่ผลอย่างไร 

16. ท่านคิดว่าเนื ้อหาวิชาประวัติศาสตร์ไทยที่ ก าหนดให้ผู้เรียนเรียน รู ้เก่ียวกับ

ประวตัิศาสตรส์งครามระหวา่งไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้นท าใหเ้กิดอคติทางชาติพนัธุห์รอืไม่ หากใช่ 

ท่านคิดว่าเป็นอคติทางชาติพันธุ์ในระดับใด (ไม่ชอบ/เกลียด/รงัเกียจ) เพราะเหตุใด กรุณาช่วย

ยกตวัอย่าง 

17. นอกเหนือจากประวตัิศาสตรส์งครามระหว่างไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นแลว้ ท่านคิด

วา่ยงัมีเนือ้หาวิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายอะไรอีกที่น  าไปสูอ่คติทางชาติ

พนัธุ ์เพราเหตใุดจึงท าใหเ้กิดอคติทางชาติพนัธุ ์กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

18. หากท่านคิดว่ากรอบโครงและเนือ้หาประวตัิศาสตรไ์ทยสง่ผลใหเ้กิดอคติทางชาติพนัธุ ์

ท่านคิดว่าควรปรบัเปลี่ยนหรือไม่ หากควรปรบัเปลี่ยน ควรปรบัเปลี่ยนทั้งหมดหรือส่วนใด ควร

ปรบัเปลี่ยนอย่างไร เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

19. ท่านคิดว่ากรอบโครงและเนือ้หาประวตัิศาสตรไ์ทยในปัจจบุนัสามารถสรา้งพืน้ที่ทาง

ประวตัิศาสตรใ์หแ้ก่พลเมืองไทยอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มหรือไม่ หากไม่ครอบคลมุ คนไทยกลุ่ม

ใดบา้งที่ไม่มีพืน้ที่ในประวตัิศาสตรแ์ห่งชาติของไทย และท่านจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว

อย่างไร ช่วยกรุณายกตวัอย่าง (เพิ่มเติมเรื่องราวของสามญัชน, เพิ่มเติมเรื่องประวตัิศาสตรท์อ้งถิ่น

, เพิ่มเติมเรื่องประวตัิศาสตรก์ลุม่ชาติพนัธุ,์ อื่นๆ) 

3. ด้านหลักการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

20. เนื่ องจากงานวิจัยบางฉบับเสนอว่า “การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิด

ปฏิสมัพันธเ์ชิงบวกระหว่างผูเ้รียนกลุ่มชาติพนัธุ”์ เป็นหลกัการที่มีส่วนส าคญัในการลดอคติทาง

ชาติพันธุ ์ท่านคิดว่าหลกัการดังกล่าวสามารถช่วยลดอคติทางชาติพันธุ์ไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 

กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

21. “การจดัประสบการณก์ารเรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณจ์ริงหรือร่วมกิจกรรมกับ

กลุม่ชาติพนัธุ ์เพื่อท าความเขา้ใจในวิถีชีวิตของกลุม่ชาติพนัธุแ์ละลดอคติทางชาติพนัธุ”์ ท่านคิดว่า

หลกัการดงักลา่วสามารถท าไดห้รอืไม่ หากท าได ้ควรด าเนินการอย่างไร 
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4. ด้านสื่อประวัตศิาสตร ์และด้านแหล่งเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

22. ท่านคิดว่าสื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยที่สามารถลดอคติ

ทางชาติพนัธุค์วรเป็นสื่อประเภทไหน มีลกัษณะอย่างไร เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

23. ท่านคิดว่าสื่อการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทย เช่น ต ารา สารคดี เป็นตน้ มีผลต่อการ

สรา้งหรือลดอคติทางชาติพนัธุใ์นตวัผูเ้รียนหรือไม่ เพราะเหตใุด หากมีผล มีผลอย่างไร กรุณาช่วย

ยกตวัอย่าง 

24. ท่านคิดว่าแหล่งการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรไ์ทย เช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร ์

อุทยานประวัติศาสตร ์เป็นตน้ มีผลต่อการสรา้งหรือลดอคติทางชาติพันธุ์ในตัวผู้เรียนหรือไม่ 

เพราะเหตใุด หากมีผล มีผลอย่างไร กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

25. จากประสบการณ์การจัดการเรียนรูใ้นระดับอุดมศึกษาของท่าน ท่านเคยใชส้ื่อการ

เรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรูอ้ะไรในการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรไ์ทยเพื่ อลดอคติทางชาติ

พันธุ์ในตัวผู้เรียนหรือไม่ หากเคย ผลเป็นอย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนั้น และท่านคิดว่าสามารถ

ประยกุตใ์ชส้ื่อการเรยีนรูแ้ละแหลง่การเรียนรูด้งักลา่วในการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้หรือไม่ หากประยุกต์ใช้ได้ จะด าเนินการอย่างไร กรุณาช่วย

ยกตวัอย่าง 

5. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

26. โดยทั่วไปผูส้อนมกัใชแ้บบทดสอบในการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน ท่าน

คิดว่ามีแนวทางอื่นที่สามารถใชใ้นการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของอคติทางชาติพันธุ์ใน

ผูเ้รียนหรือไม่ หากมี กรุณาช่วยยกตวัอย่าง (การตอบแบบสอบถาม , การสมัภาษณ์, บนัทึกจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้ง, แบบรายงานตนเอง, แฟ้มสะสมผลงาน, การสงัเกต, อื่นๆ) และท่านเคยใชแ้นวทาง

ดังกล่าวหรือไม่ หากเคย ท่านคิดว่าแนวทางดังกล่าวสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของ

อคติทางชาติพนัธุใ์นผูเ้รียนไดห้รอืไม่ ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 
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แนวทางการสัมภาษณเ์ชงิลึกนักการศึกษาด้านสังคมศึกษา 

การจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์

.................................................................................. 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

1. รายละเอียดของผู้ใหข้อ้มูลหลัก 

1. ช่ือ-นามสกลุของผูใ้หข้อ้มลูหลกั............................................................................... 

2. ต าแหน่ง................................................................................................................. 

3. สงักดั..................................................................................................................... 

2. รายละเอยีดของการสัมภาษณ ์

4. วนั/เดือน/ปี ที่สมัภาษณ.์..........................................................................................  

5. เวลาท่ีสมัภาษณ.์.................................................................................................... 

6. สถานที่สมัภาษณ.์................................................................................................... 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ ์

7. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรไ์ทยในปัจจุบันมีปัญหาหรือไม่ หากมี

ปัญหา มีปัญหาอย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ (เนือ้หา, การจดัการเรียนรู,้ สื่อการเรียนรู,้ การขดัเกลา

ทางสงัคม, อื่นๆ) 

8. ท่านคิดว่าปรากฏการณอ์ะไรที่สะทอ้นถึงปัญหาอคติทางชาติพนัธุข์องคนไทย ท าไมถึง

คิดเช่นนัน้ และท่านคิดว่าปรากฏการณด์งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตร์

ไทยอย่างไร กรุณาช่วยเลา่ใหฟั้งอย่างละเอียด 

  9. ท่านคิดวา่อคติทางชาติพนัธุท์  าใหก้ารอยู่รว่มกนัของผูค้นต่างชาติพนัธุใ์นสงัคมไทยเป็น

ปัญหาหรือไม่ หากเป็นปัญหา เป็นปัญหาอย่างไร 

  10. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือไม่ หากเคยเข้าร่วม เป็นกิจกรรม

เก่ียวกบัอะไร หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแลว้ ท่านมีทศันะต่อกลุม่ชาติพนัธุเ์หมือนหรือแตกต่างจาก

เดิมหรอืไม่ หากแตกตา่ง แตกตา่งอย่างไร 
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11. ท่านเคยมีประสบการณ์ทางตรงหรือประสบการณ์จริงเก่ียวกับการลดอคติทางชาติ

พันธุ์หรือไม่ หากมีประสบการณ์ กรุณาช่วยเล่าให้ฟังอย่างละเอียด (หรือเคยมีประสบการณ์

ทางออ้ม เช่น การอ่านหนงัสือ, การดภูาพยนตร,์ อื่นๆ) 

ตอนที ่2 แนวค าถามเกี่ยวกับความรู้ทางประวัตศิาสตรแ์ละการจัดการเรียนรู้ 

1. ด้านเป้าหมายการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

12. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ไดร้ะบถุึงความมุ่งหมายของการจดัการศกึษาและก าหนดสมรรถนะของผูเ้รียน

ใหส้ามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุในสงัคมพหุวฒันธรรม ท่านคิดว่าการจดัการเรียนรู ้

วิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบรรลุเป้าหมายดังกล่าวหรือไม่ ถา้บรรลุ

เปา้หมาย เพราะอะไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ ถา้หากไม่บรรลเุปา้หมาย เพราะอะไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

13. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ไดก้ าหนดจดุหมายในการพฒันา

ผู้เรียนให้มีความรกัชาติและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย ในขณะเดียวกันก็ได้ก าหนด

จดุหมายใหผู้เ้รียนอยู่รว่มกนัในสงัคมอย่างมีความสขุหรือจิตส านึกในความเป็นพลเมืองโลก ท่าน

คิดว่าจุดหมายดังกล่าวมีความสอดคลอ้งหรือมีความขดัแยง้กันหรือไม่ อย่างไร หากท่านคิดว่า

จุดหมายดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกัน มีความสอดคลอ้งกันอย่างไร เพราะเหตุใดถึงคิดเช่นนัน้ 

หากท่านคิดว่าจุดหมายดงักล่าวมีความขดัแยง้กนั มีความขดัแยง้กนัอย่างไร เพราะเหตใุดถึงคิด

เช่นนัน้ 

  14. นอกจากจดุหมายในการพฒันาผูเ้รียนที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พ.ศ.2551 แลว้ ท่านคิดว่าจดุหมายส าคญัของการจดัการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรไ์ทยใน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายควรเป็นอย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ และจดุหมายดงักล่าวสอดคลอ้ง

กับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกหรือไม่ หากสอดคล้อง สอดคล้องอย่างไร หากไม่

สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้งอย่างไร 

2. ด้านเนือ้หาประวัตศิาสตร ์ 

  15. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรไ์ทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

น าไปสูก่ารเกิดอคติทางชาติพนัธุห์รอืไม่ หากน าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์ท่านคิดว่าเป็นเพราะเนือ้หา

หรือวิธีการจดัการเรียนรู ้หากท่านคิดว่าเป็นเพราะเนือ้หา เนือ้หาทัง้หมดหรือสว่นใดที่น  าไปสูอ่คติ
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ทางชาติพันธุ์ ท าไมถึงคิดเช่นนั้น หากท่านคิดว่าเป็นเพราะวิธีการจัดการเรียนรู ้วิธีการจัดการ

เรียนรูแ้บบใดน าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์ท  าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

  16. ท่านคิดว่าเนือ้หาวิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที่ก าหนดให้

ผูเ้รียนเรียนรูเ้ก่ียวกบัประวตัิศาสตรส์งครามระหว่างไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นท าใหเ้กิดอคติทาง

ชาติพันธุ์หรือไม่ หากใช่ ท่านคิดว่าเป็นอคติทางชาติพันธุ์ในระดับใด (ไม่ชอบ/เกลียด/รงัเกียจ) 

เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

17. นอกเหนือจากประวตัิศาสตรส์งครามระหว่างไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นแลว้ ท่านคิด

วา่ยงัมีเนือ้หาวิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายอะไรอีกที่น  าไปสูอ่คติทางชาติ

พนัธุ ์เพราเหตใุดจึงท าใหเ้กิดอคติทางชาติพนัธุ ์กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

18. หากท่านคิดว่าเนือ้หาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายส่งผลใหเ้กิด

อคติทางชาติพนัธุ ์ท่านคิดว่าควรปรบัเปลี่ยนหรือไม่ หากควรปรบัเปลี่ยน ควรปรบัเปลี่ยนทัง้หมด

หรอืสว่นใด ควรปรบัเปลี่ยนอย่างไร เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

19. หากหลักสูตรสถานศึกษาด าเนินการพัฒนาภายใต้เนื ้อหาของแบบเรียนวิชา

ประวัติศาสตรไ์ทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของส านักพิมพเ์อกชน ท่านคิดว่าผูส้อนสังคม

ศึกษาสามารถด าเนินการปรบัเปลี่ยนเนือ้หาประวัติศาสตรไ์ทยที่น  าไปสู่อคติทางชาติพันธุ์ได้

หรอืไม่ หากเปลี่ยนได ้ควรด าเนินการอย่างไร หากเปลี่ยนไม่ได ้ควรด าเนินการอย่างไร 

3. ด้านหลักการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

  20. ท่านคิดว่าการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใน

ปัจจุบันวางอยู่บนปรชัญาหรือกระบวนทัศนท์างการศึกษาแบบใด และท่านคิดว่าปรชัญาหรือ

กระบวนทัศนท์างการศึกษาดังกล่าวเป็นอุปสรรคหรือท าใหเ้กิดการลดอคติทางชาติพันธุ์ในตัว

ผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร หากเป็นอุปสรรค ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร เพราะเหตุใด กรุณาช่วย

ยกตวัอย่าง 

  21. ท่านคิดว่าหลักการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรไ์ทยในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายเพื่อลดอคติทางชาติพนัธุค์วรเป็นอย่างไร เพราะเหตใุดถึงคิดเช่นนัน้ 

22. เนื่ องจากงานวิจัยบางฉบับเสนอว่า “การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม ให้เกิด

ปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกระหว่างผูเ้รียนกลุม่ชาติพนัธุใ์นโรงเรียน” เป็นหลกัการที่มีส่วนส าคญัในการลด
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อคติทางชาติพนัธุ ์ท่านคิดว่าหลกัการดงักล่าวสามารถช่วยลดอคติทางชาติพนัธุไ์ดห้รือไม่ เพราะ

เหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

23. ท่านคิดว่าโรงเรียนที่ไม่มีความแตกต่างทางชาติพนัธุข์องผูเ้รียน การจดักระบวนการ

เรียนรูแ้ละกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเพื่อลดอคติ

ทางชาติพนัธุค์วรเป็นอย่างไร เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

  24. “การจดัประสบการณก์ารเรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณจ์ริงหรือร่วมกิจกรรมกับ

กลุม่ชาติพนัธุ ์เพื่อท าความเขา้ใจในวิถีชีวิตของกลุม่ชาติพนัธุแ์ละลดอคติทางชาติพนัธุ”์ ท่านคิดว่า

โรงเรียนสามารถท าได้หรือไม่ ถ้าท าไม่ได้ ท าไมจึงท าไม่ได้ เพราะเหตุใด (การจัดเวลาเรียน , 

ระเบียบทางราชการ, การจดักิจกรรมของผูส้อน, งบประมาณของโรงเรยีน, อื่นๆ) 

  25. ท่านคิดว่าหลกัการจัดการเรียนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มในชัน้เรียนที่เป็นประชาธิปไตย 

และการเคารพยอมรบัความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมของครูและผูเ้รียนสง่ผลต่อการลด

อคติทางชาติพันธุห์รือไม่ ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ และโรงเรียนสามารถพัฒนาสภาพแวดลอ้มที่เป็น

ประชาธิปไตยไดห้รอืไม่ หากสามารถพฒันาได ้ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ หากไม่สามารถพฒันาได ้ท าไม

ถึงคิดเช่นนัน้ และหากตอ้งการพฒันา จะด าเนินการอย่างไร 

4. ด้านกระบวนการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

26. ท่านคิดว่าการจดักระบวนการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายที่มีส่วนส าคัญในการลดอคติทางชาติพันธุ์เป็นอย่างไร ท าไมจึ งคิดเช่นนั้น (กระบวนการ

เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง, กระบวนการลงมือปฏิบตัิจริง, กระบวนการวิจยั, กระบวนการกลุ่ม, 

อื่นๆ) 

  27. ท่านคิดว่ากิจกรรมการเรียนรู ้(เทคนิคหรือรูปแบบการเรียนรู)้ วิชาประวตัิศาสตรไ์ทย

ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที่ช่วยลดอคติทางชาติพนัธุมี์กิจกรรมอะไรบา้ง แต่ละกิจกรรมเป็น

อย่างไร มีขัน้ตอนอย่างไร แต่ละกิจกรรมช่วยลดอคติทางชาติพนัธุไ์ดอ้ย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

(กิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือ เช่น การต่อเรื่องราว: Jigsaw, การจัดทีมแข่งขัน: TGT, การ

แบ่งปันความส าเร็จ: STAD, กลุ่มสืบคน้: GI, คู่คิด: Think Pair Share, อื่นๆ) (กิจกรรมการการ

เรียนรูแ้บบพหวุฒันธรรม เช่น บทบาทสมมติ, อภิปรายกลุม่ย่อย, แสดงละคร, สถานการณจ์ าลอง, 

กรณีตวัอย่าง, อื่นๆ) 
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28. จากการนิเทศการจัดการเรียนรูข้องนิสิต/นักศึกษาวิชาชีพครู หรือการประชุมเชิง

ปฏิบตัิการ (workshop) ท่านเคยเห็นหรือเคยฟังประสบการณเ์ก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

(เทคนิคหรือรูปแบบการเรียนรู)้ วิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเพื่อลดอคติ

ทางชาติพนัธุห์รอืไม่ หากเคยฟัง กรุณาช่วยเลา่ใหฟั้งอย่างละเอียด 

  29. จากประสบการณก์ารจดัการเรยีนรูใ้นระดบัอดุมศึกษา ท่านเคยใชก้ระบวนการเรียนรู ้

และกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อลดอคติทางชาติพนัธุข์องผูเ้รียนในวิชาการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์

หรือการจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษาหรือไม่ หากเคย ผลเป็นอย่างไร และกระบวนการเรียนรูแ้ละ

กิจกรรมการเรียนรูด้ังกล่าวสามารถประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรใ์นระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลายไดห้รอืไม่ หากประยกุตใ์ชไ้ด ้จะประยกุตใ์ชอ้ย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

5. ด้านบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร ์และด้านบทบาทนักเรียนในการ

เรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

  30. ในฐานะนกัการศึกษาดา้นสงัคมศึกษา ท่านคิดว่าผูส้อนสงัคมศึกษาควรมีบทบาทใน

กิจกรรมการเรยีนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเพื่อลดอคติทางชาติพนัธุ์

ของผูเ้รียนอย่างไร และหากผูเ้รียนแสดงออกถึงอคติทางชาติพนัธุใ์นชัน้เรยีนหรือในโรงเรียน ท่านมี

ทศันะอย่างไร และท่านคิดวา่ผูส้อนสงัคมศกึษาควรมีบทบาทอย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

   31. การจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบรว่มมือและกระบวนการกลุ่มเป็นกิจกรรมที่เสริมสรา้ง

ปฏิสมัพันธ์เชิงบวกและช่วยลดอคติทางชาติพันธุ์ระหว่างผูเ้รียน ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูด้งักลา่ว ผูส้อนและผูเ้รียนควรมีบทบาทอย่างไร เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

32. นอกจากการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบรว่มมือและกระบวนการกลุ่ม ท่านคิดว่าการ

จดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบอื่นๆ เช่น บทบาทสมมติ หรืออภิปรายกลุ่มย่อย หรือแสดงละคร หรือ

สถานการณจ์ าลอง หรือกรณีตวัอย่าง เป็นตน้ สามารถเสริมสรา้งปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกและช่วยลด

อคติทางชาติพนัธุไ์ดห้รือไม่ หากได ้ผูส้อนและผูเ้รียนควรมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรูด้งักล่าว

อย่างไร เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

  33. การจัดการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่านคิดว่า

ผูส้อนหรือผูเ้รียนควรมีบทบาทในการเลือกสรรเนือ้หา หากเป็นผูส้อน ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ หากเป็น
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ผูเ้รียน ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ และหากผูเ้รียนเป็นคนเลือกเนือ้หา แต่เป็นเนือ้หาที่น  าไปสูก่ารเกิดอคติ

ทางชาติพนัธุ ์ท่านคิดว่าผูส้อนควรด าเนินการอย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

  34. ท่านคิดว่าการจดัสภาพแวดลอ้มในชัน้เรียนเพื่อเอือ้ใหผู้เ้รียนเกิดการลดอคติทางชาติ

พันธุห์รือเคารพยอมรบัในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมควรเป็นอย่างไร ผูส้อนและ

ผูเ้รียนควรท าอย่างไร เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

6. ด้านสื่อประวัตศิาสตร ์และด้านแหล่งเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

  35. ท่านคิดว่าสื่อการเรียนรู ้และแหล่งการเรียนรู ้วิชาประวัติศาสตร์ไทยในระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายที่สามารถลดอคติทางชาติพนัธุค์วรเป็นสื่อประเภทไหน มีลกัษณะอย่างไร 

เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

  36. ท่านคิดว่าสื่อการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

ส านักพิมพเ์อกชน เช่น แบบเรียน สื่อน าเสนอ สารคดี เป็นตน้ มีผลต่อการสรา้งหรือลดอคติทาง

ชาติพนัธุใ์นตวัผูเ้รียนหรือไม่ เพราะเหตใุด หากมีผล มีผลอย่างไร กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

37. ท่านคิดวา่แหลง่การเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เช่น 

พิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร ์อทุยานประวตัิศาสตร ์เป็นตน้ มีผลต่อการสรา้งหรือลดอคติทางชาติพนัธุ์

ในตวัผูเ้รียนหรือไม่ เพราะเหตใุด หากมีผล มีผลอย่างไร กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

38. จากประสบการณ์การจัดการเรียนรูใ้นระดับอุดมศึกษาของท่าน ท่านเคยใชส้ื่อการ

เรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรูอ้ะไรในการจัดการเรียนรูว้ิชาการจดัการเรียนรู ้ประวตัิศาสตรห์รือการ

จัดการเรียนรูส้งัคมศึกษาเพื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ในตัวผูเ้รียนหรือไม่ หากเคย ผลเป็นอย่างไร 

ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ และท่านคิดว่าสามารถประยกุตใ์ชส้ื่อการเรียนรูแ้ละแหลง่การเรียนรูด้งักลา่วใน

การจัดการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไดห้รือไม่ หากประยุกต์

ใชไ้ด ้จะด าเนินการอย่างไร กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

7. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

39. ท่านคิดว่าแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจริงเพื่อตรวจสอบ

ความเปลี่ยนแปลงของอคติทางชาติพันธุใ์นผูเ้รียนควรเป็นอย่างไร กรุณาช่วยยกตัวอย่าง (การ

ตอบแบบสอบถาม, การสมัภาษณ,์ บนัทกึจากผูเ้ก่ียวขอ้ง, แบบรายงานตนเอง, แฟ้มสะสมผลงาน, 

การสงัเกต, อื่นๆ) ท่านเคยใชแ้นวทางดงักลา่วหรือไม่ หากเคย ท่านคิดวา่แนวทางดงักลา่วสามารถ
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ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของอคติทางชาติพันธุ์ในผูเ้รียนไดห้รือไม่ ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ และ

ท่านคิดวา่แนวทางดงักลา่วสามารถวดัพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียนครอบคลมุดา้นพทุธิพิสยั จิต

พิสยัและทักษะพิสัยหรือไม่ หากครอบคลุม ครอบคลุมอย่างไร หากไม่ครอบคลุม ไม่ครอบคลุม

อย่างไร ควรท าอย่างไร 

40. หากผูส้อนวิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตอ้งการตรวจสอบ

ความเปลี่ยนแปลงของอคติทางชาติพนัธุใ์นผูเ้รียน ท่านคิดว่าผูส้อนควรเก็บขอ้มลูเพื่อด าเนินการ

วัดและเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจริงจากบุคคลอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากควร ควรเก็บจาก

บคุคลใด (ผูป้กครอง, เพื่อน, ผูส้อนวิชาอื่น, อื่นๆ) เพราะเหตใุด ควรเก็บอย่างไร 
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แนวทางการสัมภาษณเ์ชงิลึกครูสังคมศึกษา 

การจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์

.................................................................................. 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

1. รายละเอียดของผู้ใหข้อ้มูลหลัก 

1. ช่ือ-นามสกลุของผูใ้หข้อ้มลูหลกั............................................................................... 

2. ต าแหน่ง................................................................................................................. 

3. สงักดั..................................................................................................................... 

2. รายละเอยีดของการสัมภาษณ ์

4. วนั/เดือน/ปี ที่สมัภาษณ.์..........................................................................................  

5. เวลาท่ีสมัภาษณ.์.................................................................................................... 

6. สถานที่สมัภาษณ.์................................................................................................... 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ ์

7. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรไ์ทยในปัจจุบันมีปัญหาหรือไม่ หากมี

ปัญหา มีปัญหาอย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ (เนือ้หา, การจดัการเรียนรู,้ สื่อการเรียนรู,้ การขดัเกลา

ทางสงัคม, อื่นๆ) 

  8. ท่านคิดว่าปรากฏการณอ์ะไรที่สะทอ้นถึงปัญหาอคติทางชาติพนัธุข์องคนไทย ท าไมถึง

คิดเช่นนัน้ และท่านคิดว่าปรากฏการณด์งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู ้วิชาประวตัิศาสตร์

ไทยอย่างไร กรุณาช่วยเลา่ใหฟั้งอย่างละเอียด 

  9. ท่านคิดวา่อคติทางชาติพนัธุท์  าใหก้ารอยู่รว่มกนัของผูค้นต่างชาติพนัธุใ์นสงัคมไทยเป็น

ปัญหาหรือไม่ หากเป็นปัญหา เป็นปัญหาอย่างไร 

  10. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือไม่ หากเคยเข้าร่วม เป็นกิจกรรม

เก่ียวกบัอะไร หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแลว้ ท่านมีทศันะต่อกลุม่ชาติพนัธุเ์หมือนหรือแตกต่างจาก

เดิมหรอืไม่ หากแตกตา่ง แตกตา่งอย่างไร 
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  11. ท่านเคยมีประสบการณ์ทางตรงหรือประสบการณ์จริงเก่ียวกับการลดอคติทางชาติ

พันธุ์หรือไม่ หากมีประสบการณ์ กรุณาช่วยเล่าให้ฟังอย่างละเอียด (หรือเคยมีประสบการณ์

ทางออ้ม เช่น การอ่านหนงัสือ, การดภูาพยนตร,์ อื่นๆ) 

ตอนที ่2 แนวค าถามเกี่ยวกับความรู้ทางประวัตศิาสตรแ์ละการจัดการเรียนรู้ 

1. ด้านเป้าหมายการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

12. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ไดร้ะบถุึงความมุ่งหมายของการจดัการศกึษาและก าหนดสมรรถนะของผูเ้รียน

ใหส้ามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุในสงัคมพหุวฒันธรรม ท่านคิดว่าการจดัการเรียนรู ้

วิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบรรลุเป้าหมายดังกล่าวหรือไม่ ถา้บรรลุ

เปา้หมาย เพราะอะไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ ถา้หากไม่บรรลเุปา้หมาย เพราะอะไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

  13. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ไดก้ าหนดจดุหมายในการพฒันา

ผู้เรียนให้มีความรกัชาติและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย ในขณะเดียวกันก็ได้ก าหนด

จดุหมายใหผู้เ้รียนอยู่รว่มกนัในสงัคมอย่างมีความสขุหรือจิตส านึกในความเป็นพลเมืองโลก ท่าน

คิดว่าจุดหมายดังกล่าวมีความสอดคลอ้งหรือมีความขดัแยง้กันหรือไม่ อย่างไร หากท่านคิดว่า

จุดหมายดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกัน มีความสอดคลอ้งกันอย่างไร เพราะเหตุใดถึงคิดเช่นนัน้ 

หากท่านคิดว่าจุดหมายดงักล่าวมีความขดัแยง้กนั มีความขดัแยง้กนัอย่างไร เพราะเหตใุดถึงคิด

เช่นนัน้ 

2. ด้านเนือ้หาประวัตศิาสตร ์

14. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรไ์ทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

น าไปสูก่ารเกิดอคติทางชาติพนัธุห์รอืไม่ หากน าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์ท่านคิดว่าเป็นเพราะเนือ้หา

หรือวิธีการจดัการเรียนรู ้หากท่านคิดว่าเป็นเพราะเนือ้หา เนือ้หาทัง้หมดหรือสว่นใดที่น  าไปสูอ่คติ

ทางชาติพันธุ์ ท าไมถึงคิดเช่นนั้น หากท่านคิดว่าเป็นเพราะวิธีการจัดการเรียนรู ้ วิธีการจัดการ

เรียนรูแ้บบใดน าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์ท  าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

  15. ท่านคิดว่าเนือ้หาวิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที่ก าหนดให้

ผูเ้รียนเรียนรูเ้ก่ียวกบัประวตัิศาสตรส์งครามระหว่างไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นท าใหเ้กิดอคติทาง
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ชาติพันธุ์หรือไม่ หากใช่ ท่านคิดว่าเป็นอคติทางชาติพันธุ์ในระดับใด (ไม่ชอบ/เกลียด/รงัเกียจ) 

เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

  16. นอกเหนือจากประวตัิศาสตรส์งครามระหว่างไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นแลว้ ท่านคิด

วา่ยงัมีเนือ้หาวิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายอะไรอีกที่น  าไปสูอ่คติทางชาติ

พนัธุ ์เพราเหตใุดจึงท าใหเ้กิดอคติทางชาติพนัธุ ์กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

17. หากท่านคิดว่าเนือ้หาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายส่งผลใหเ้กิด

อคติทางชาติพนัธุ ์ท่านคิดว่าควรปรบัเปลี่ยนหรือไม่ หากควรปรบัเปลี่ยน ควรปรบัเปลี่ยนทัง้หมด

หรอืสว่นใด ควรปรบัเปลี่ยนอย่างไร เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

3. ด้านหลักการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

  18. ท่านคิดว่าการจดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใน

ปัจจุบันวางอยู่บนปรชัญาหรือกระบวนทัศนท์างการศึกษาแบบใด และท่านคิดว่าปรชัญาหรือ

กระบวนทัศนท์างการศึกษาดังกล่าวเป็นอุปสรรคหรือท าใหเ้กิดการลดอคติทางชาติพันธุ์ในตัว

ผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร หากเป็นอุปสรรค ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร เพราะเหตุใด กรุณาช่วย

ยกตวัอย่าง 

  19. ท่านคิดว่าหลักการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรไ์ทยในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายเพื่อลดอคติทางชาติพนัธุค์วรเป็นอย่างไร เพราะเหตใุดถึงคิดเช่นนัน้ 

20. เนื่ องจากงานวิจัยบางฉบับเสนอว่า “การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิด

ปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกระหว่างผูเ้รียนกลุม่ชาติพันธุใ์นโรงเรียน” เป็นหลกัการที่มีส่วนส าคญัในการลด

อคติทางชาติพนัธุ ์ท่านคิดว่าหลกัการดงักล่าวสามารถช่วยลดอคติทางชาติพนัธุไ์ดห้รือไม่ เพราะ

เหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

  21. ท่านคิดว่าโรงเรียนที่ไม่มีความแตกต่างทางชาติพนัธุข์องผูเ้รียน การจดักระบวนการ

เรียนรูแ้ละกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเพื่อลดอคติ

ทางชาติพนัธุค์วรเป็นอย่างไร เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

22. “การจดัประสบการณก์ารเรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณจ์ริงหรือร่วมกิจกรรมกับ

กลุม่ชาติพนัธุ ์เพื่อท าความเขา้ใจในวิถีชีวิตของกลุม่ชาติพนัธุแ์ละลดอคติทางชาติพนัธุ”์ ท่านคิดว่า
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โรงเรียนสามารถท าได้หรือไม่ ถ้าท าไม่ได้ ท าไมจึงท าไม่ได้ เพราะเหตุใด (การจัดเวลาเรียน , 

ระเบียบทางราชการ, การจดักิจกรรมของผูส้อน, งบประมาณของโรงเรยีน) 

4. ด้านกระบวนการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

23. ท่านคิดว่าการจดักระบวนการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายที่มีส่วนส าคัญในการลดอคติทางชาติพันธุ์เป็นอย่างไร ท าไมจึงคิดเช่นนั้น (กระบวนการ

เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง, กระบวนการลงมือปฏิบตัิจริง, กระบวนการวิจยั, กระบวนการกลุ่ม, 

อื่นๆ) 

  24. ท่านคิดว่ากิจกรรมการเรียนรู ้(เทคนิคหรือรูปแบบการเรียนรู)้ วิชาประวตัิศาสตรไ์ทย

ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที่ช่วยลดอคติทางชาติพนัธุมี์กิจกรรมอะไรบา้ง แต่ละกิจกรรมเป็น

อย่างไร มีขัน้ตอนอย่างไร (กิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือ เช่น การต่อเรื่องราว: Jigsaw, การจัด

ทีมแข่งขนั: TGT, การแบ่งปันความส าเรจ็: STAD, กลุม่สืบคน้: GI, คูค่ิด: Think Pair Share, อื่นๆ) 

(กิจกรรมการการเรียนรูแ้บบพหุวฒันธรรม เช่น บทบาทสมมติ , อภิปรายกลุ่มย่อย, แสดงละคร, 

สถานการณจ์ าลอง, กรณีตวัอย่าง, อื่นๆ) 

   25. ท่านเคยใชก้ิจกรรมการเรียนรู ้(เทคนิคหรอืรูปแบบการเรียนรู)้ ในการจดัการเรียนรูว้ิชา

ประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเพื่อลดอคติทางชาติพนัธุแ์บบใดบา้ง หากเคย 

เคยใชก้ิจกรรมการเรียนรูแ้บบใด ผลเป็นอย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

5. ด้านบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร ์และด้านบทบาทนักเรียนในการ

เรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

26. ท่านคิดว่าผูส้อนควรมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายเพื่อลดอคติทางชาติพนัธุข์องผูเ้รียนอย่างไร และหากผูเ้รียนแสดงออกถึง

อคติทางชาติพนัธุใ์นชัน้เรยีนหรือในโรงเรียน ท่านควรมีบทบาทอย่างไร ท าไมถึงท าเช่นนัน้ 

  27. การจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบรว่มมือและกระบวนการกลุ่มเป็นกิจกรรมที่เสริมสรา้ง

ปฏิสมัพันธ์เชิงบวกและช่วยลดอคติทางชาติพันธุ์ระหว่างผูเ้รียน ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูด้งักลา่ว ผูส้อนและผูเ้รียนควรมีบทบาทอย่างไร เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

  28. นอกจากการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบรว่มมือและกระบวนการกลุ่ม ท่านคิดว่าการ

จดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบอื่นๆ เช่น บทบาทสมมติ หรืออภิปรายกลุ่มย่อย หรือแสดงละคร หรือ
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สถานการณจ์ าลอง หรือกรณีตวัอย่าง เป็นตน้ สามารถเสริมสรา้งปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกและช่วยลด

อคติทางชาติพนัธุไ์ดห้รือไม่ หากได ้ผูส้อนและผูเ้รียนควรมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรูด้งักล่าว

อย่างไร เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

29. การจัดการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่านคิดว่า

ผูส้อนหรือผูเ้รียนควรมีบทบาทในการเลือกสรรเนือ้หา หากเป็นผูส้อน ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ หากเป็น

ผูเ้รียน ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ และหากผูเ้รียนเป็นคนเลือกเนือ้หา แต่เป็นเนือ้หาที่น  าไปสูก่ารเกิดอคติ

ทางชาติพนัธุ ์ท่านคิดว่าผูส้อนควรด าเนินการอย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

  30. ท่านคิดว่าการจดัสภาพแวดลอ้มในชัน้เรียนเพื่อเอือ้ใหผู้เ้รียนเกิดการลดอคติทางชาติ

พันธุห์รือเคารพยอมรบัในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมควรเป็นอย่างไร ผูส้อนและ

ผูเ้รียนควรท าอย่างไร เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

6. ด้านสื่อประวัตศิาสตร ์และด้านแหล่งเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

31. ท่านคิดว่าสื่อการเรียนรู ้และแหล่งการเรียนรู ้วิชาประวัติศาสตร์ไท ยในระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายที่สามารถลดอคติทางชาติพนัธุค์วรเป็นสื่อประเภทไหน มีลกัษณะอย่างไร 

เพราะเหตใุด กรุณาช่วยยกตวัอย่าง 

   32. ท่านคิดว่าสื่อการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

ส านักพิมพเ์อกชน เช่น แบบเรียน สื่อน าเสนอ สารคดี เป็นตน้ มีผลต่อการสรา้งหรือลดอคติทาง

ชาติพนัธุใ์นตวัผูเ้รียนหรือไม่ เพราะเหตใุด หากมีผล มีผลอย่างไร กรุณาช่วยยกตวัอย่าง ท่านเคย

ใชส้ื่อการเรียนรูด้งักลา่วหรือไม่ หากเคย ผลเป็นอย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

   33. ท่านคิดวา่แหลง่การเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เช่น 

พิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร ์อทุยานประวตัิศาสตร ์เป็นตน้ มีผลต่อการสรา้งหรือลดอคติทางชาติพนัธุ์

ในตวัผูเ้รียนหรือไม่ เพราะเหตใุด หากมีผล มีผลอย่างไร กรุณาช่วยยกตวัอย่าง ท่านเคยใชแ้หล่ง

การเรยีนรูด้งักลา่วหรือไม่ หากเคย ผลเป็นอย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

7. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

  34. ท่านคิดว่าแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจริงเพื่อตรวจสอบ

ความเปลี่ยนแปลงของอคติทางชาติพันธุใ์นผูเ้รียนควรเป็นอย่างไร กรุณาช่วยยกตัวอย่าง (การ

ตอบแบบสอบถาม, การสมัภาษณ,์ บนัทกึจากผูเ้ก่ียวขอ้ง, แบบรายงานตนเอง, แฟ้มสะสมผลงาน, 
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การสงัเกต, อื่นๆ) ท่านเคยใชแ้นวทางดงักลา่วหรือไม่ หากเคย ท่านคิดวา่แนวทางดงักลา่วสามารถ

ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของอคติทางชาติพันธุ์ในผูเ้รียนไดห้รือไม่ ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ และ

ท่านคิดวา่แนวทางดงักลา่วสามารถวดัพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียนครอบคลมุดา้นพทุธิพิสยั จิต

พิสยัและทักษะพิสัยหรือไม่ หากครอบคลุม ครอบคลุมอย่างไร หากไม่ครอบคลุม ไม่ครอบคลุม

อย่างไร ควรท าอย่างไร 

  35. หากผูส้อนวิชาประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตอ้งการตรวจสอบ

ความเปลี่ยนแปลงของอคติทางชาติพนัธุใ์นผูเ้รียน ท่านคิดว่าผูส้อนควรเก็บขอ้มลูเพื่อด าเนินการ

วัดและเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจริงจากบุคคลอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากควร ควรเก็บจาก

บคุคลใด (ผูป้กครอง, เพื่อน, ผูส้อนวิชาอื่น, อื่นๆ) เพราะเหตใุด ควรเก็บอย่างไร 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพแนวทางการสัมภาษณเ์ชิงลึก 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแนวทางการสัมภาษณเ์ชงิลึก 

รองศาสตราจารย ์ดร.องอาจ  นยัพฒัน ์  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พิศมยั  รตันโรจนส์กลุ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัเชิงคณุภาพ 

คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โดม  ไกรปกรณ ์  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวตัิศาสตร ์

คณะสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

อาจารย ์ดร.ชยัรตัน ์ โตศิลา   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคมศกึษา (นกัการศกึษา) 

คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ครูสายสนุีย ์ หนแูสง (ครูช านาญการพิเศษ)   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคมศกึษา (ครู) 

กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษาฯ 

โรงเรยีนธญัรตัน ์จงัหวดัปทมุธานี 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบคุณภาพแนวทางการสัมภาษณเ์ชิงลึก 
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ตาราง 1 ผลการตรวจสอบคณุภาพแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึนกัวิชาการดา้นประวตัิศาสตร ์

ข้อค าถาม ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

1. รายละเอียดของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

   ขอ้ค าถามที่ 1 - - - - - - ไม่ตรวจสอบ
คณุภาพ 
ขอ้ค าถาม 

   ขอ้ค าถามที่ 2 - - - - - - 
   ขอ้ค าถามที่ 3 - - - - - - 
2. รายละเอียดของการสัมภาษณ ์
   ขอ้ค าถามที่ 4 - - - - - - ไม่ตรวจสอบ

คณุภาพ 
ขอ้ค าถาม 

   ขอ้ค าถามที่ 5 - - - - - - 
   ขอ้ค าถามที่ 6 - - - - - - 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ ์
   ขอ้ค าถามที่ 7 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
   ขอ้ค าถามที่ 8 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
   ขอ้ค าถามที่ 9 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
   ขอ้ค าถามที่ 10 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
   ขอ้ค าถามที่ 11 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
ตอนที ่2 แนวค าถามเกี่ยวกับความรู้ทางประวัตศิาสตรแ์ละการจัดการเรียนรู้ 

1. ด้านเป้าหมายการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 12 0 0 1 1 1 0.60 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 13 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 14 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
2. ด้านเนือ้หาประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 15 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 16 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 17 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 18 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 19 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ข้อค าถาม ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

3. ด้านหลักการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 20 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 21 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4. ด้านส่ือประวัตศิาสตร ์และด้านแหล่งเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 22 0 0 1 1 1 0.60 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 23 0 0 1 1 1 0.60 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 24 0 0 1 1 1 0.60 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 25 0 0 1 1 1 0.60 ใชไ้ด ้
5. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 26 0 0 1 1 1 0.60 ใชไ้ด ้
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ตาราง 2 ผลการตรวจสอบคณุภาพแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึนกัการศกึษาดา้นสงัคมศกึษา 

ข้อค าถาม ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

1. รายละเอียดของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

   ขอ้ค าถามที่ 1 - - - - - - ไม่ตรวจสอบ
คณุภาพ 
ขอ้ค าถาม 

   ขอ้ค าถามที่ 2 - - - - - - 
   ขอ้ค าถามที่ 3 - - - - - - 
2. รายละเอียดของการสัมภาษณ ์
   ขอ้ค าถามที่ 4 - - - - - - ไม่ตรวจสอบ

คณุภาพ 
ขอ้ค าถาม 

   ขอ้ค าถามที่ 5 - - - - - - 
   ขอ้ค าถามที่ 6 - - - - - - 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ ์

   ขอ้ค าถามที่ 7 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
   ขอ้ค าถามที่ 8 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
   ขอ้ค าถามที่ 9 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
   ขอ้ค าถามที่ 10 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
   ขอ้ค าถามที่ 11 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
ตอนที ่2 แนวค าถามเกี่ยวกับความรู้ทางประวัตศิาสตรแ์ละการจัดการเรียนรู้ 

1. ด้านเป้าหมายการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 12 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 13 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 14 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2. ด้านเนือ้หาประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 15 1 0 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 16 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 17 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 18 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 19 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3. ด้านหลักการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 20 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ข้อค าถาม ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

   ขอ้ค าถามที่ 21 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 22 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 23 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 24 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 25 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4. ด้านกระบวนการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 26 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 27 1 0 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 28 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 29 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5. ด้านบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์และด้านบทบาทนักเรียนในการเรียนรู้
ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 30 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 31 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 32 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 33 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 34 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
6. ด้านส่ือประวัตศิาสตร ์และด้านแหล่งเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 35 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 36 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 37 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 38 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
7. ด้านการประเมินผลการเรยีนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 39 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 40 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 3 ผลการตรวจสอบคณุภาพแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึครูสงัคมศกึษา 

ข้อค าถาม ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

1. รายละเอียดของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

   ขอ้ค าถามที่ 1 - - - - - - ไม่ตรวจสอบ
คณุภาพ 
ขอ้ค าถาม 

   ขอ้ค าถามที่ 2 - - - - - - 
   ขอ้ค าถามที่ 3 - - - - - - 
2. รายละเอียดของการสัมภาษณ ์
   ขอ้ค าถามที่ 4 - - - - - - ไม่ตรวจสอบ

คณุภาพ 
ขอ้ค าถาม 

   ขอ้ค าถามที่ 5 - - - - - - 
   ขอ้ค าถามที่ 6 - - - - - - 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ ์

   ขอ้ค าถามที่ 7 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
   ขอ้ค าถามที่ 8 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
   ขอ้ค าถามที่ 9 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
   ขอ้ค าถามที่ 10 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
   ขอ้ค าถามที่ 11 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
ตอนที ่2 แนวค าถามเกี่ยวกับความรู้ทางประวัตศิาสตรแ์ละการจัดการเรียนรู้ 

1. ด้านเป้าหมายการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 12 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 13 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2. ด้านเนือ้หาประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 14 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 15 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 16 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 17 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3. ด้านหลักการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 18 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 19 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 20 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ข้อค าถาม ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

   ขอ้ค าถามที่ 21 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 22 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4. ด้านกระบวนการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 23 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 24 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 25 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5. ด้านบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์และด้านบทบาทนักเรียนในการเรียนรู้
ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 26 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 27 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 28 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 29 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 30 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
6. ด้านส่ือประวัตศิาสตร ์และด้านแหล่งเรียนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 31 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 32 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 33 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
7. ด้านการประเมินผลการเรยีนรู้ประวัตศิาสตร ์

   ขอ้ค าถามที่ 34 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

   ขอ้ค าถามที่ 35 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 4 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญในการปรบัปรุงคณุภาพแนวทางการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 

 

ข้อค าถาม 

แนวทางการสัมภาษณเ์ชิงลึกฯ 

ชุดนักวิชาการ 

ด้านประวัตศิาสตร ์

ชุดนักการศึกษา 

ด้านสังคมศึกษา 

ชุดครูสังคมศึกษา 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

1. รายละเอียดของผูใ้ห้

ขอ้มลูหลกั 

- ไม่ตรวจสอบ 

คณุภาพขอ้ค าถาม 

- ไม่ตรวจสอบ 

คณุภาพขอ้ค าถาม 

- ไม่ตรวจสอบ 

คณุภาพขอ้ค าถาม 

2. รายละเอียดของการ

สมัภาษณ ์

- ไม่ตรวจสอบ 

คณุภาพขอ้ค าถาม 

- ไม่ตรวจสอบ 

คณุภาพขอ้ค าถาม 

- ไม่ตรวจสอบ 

คณุภาพขอ้ค าถาม 

3. รายละเอียดเก่ียวกบั

ความสนใจและ

ประสบการณ ์

- นักประวัติศาสตรอ์าจ

ไม่ มี ค ว าม รู ้ เ ก่ี ย ว กั บ

ปัญหาการจัดการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตร ์

- ปรบัขอ้ค าถามการเข้า

รว่มกิจกรรมกับกลุ่มชาติ

พันธุ์ที่ถามรายละเอียด

มากเกินไป เช่น วนัที่เขา้

รว่ม ระยะเวลา เป็นตน้ 

- ปรบัขอ้ค าถามการเขา้

รว่มกิจกรรมกบักลุ่มชาติ

พันธุ์ที่ถามรายละเอียด

มากเกินไป เช่น วนัที่เขา้

รว่ม ระยะเวลา เป็นตน้ 

- ปรบัขอ้ค าถามการเขา้

รว่มกิจกรรมกบักลุ่มชาติ

พันธุ์ที่ถามรายละเอียด

มากเกินไป เช่น วนัที่เขา้

รว่ม ระยะเวลา เป็นตน้ 

ตอนที ่2 แนวค าถามเกี่ยวกับความรู้ทางประวัตศิาสตรแ์ละการจัดการเรียนรู้ 

1. ดา้นเปา้หมายการ

เรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

- ปรับข้อค าถามไม่ ให้

เ ป็ น ค า ถ า ม ชี้ น า เชิ ง

ปฏิเสธ 

- ปรับข้อค าถามที่ ยาว

และซ า้ซอ้นกบัขอ้อื่น 

- ปรับข้อค าถามไม่ ให้

เ ป็ น ค า ถ าม ชี้น า เชิ ง

ปฏิเสธ 

- ปรับข้อค าถามที่ยาว

และซ า้ซอ้นกบัขอ้อื่น 

- ปรับข้อค าถามไม่ ให้

เ ป็ น ค า ถ าม ชี้น า เชิ ง

ปฏิเสธ 

- ปรับข้อค าถามที่ยาว

และซ า้ซอ้นกบัขอ้อื่น 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 

แนวทางการสัมภาษณเ์ชิงลึกฯ 

ชุดนักวิชาการ 

ด้านประวัตศิาสตร ์

ชุดนักการศึกษา 

ด้านสังคมศึกษา 

ชุดครูสังคมศึกษา 

2. ดา้นเนือ้หา

ประวตัิศาสตร ์

- ปรบัเปลี่ยนประโยค

จาก “ออกจากเรื่องราว

ของชนชัน้สงู” เป็น 

“เพิ่มเติมเรื่องราวของ

สามญัชน” 

- ไม่มีขอ้เสนอแนะ - ไม่มีขอ้เสนอแนะ 

3. ดา้นหลกัการจดัการ

เรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

- ไม่มีขอ้เสนอแนะ - ไม่มีขอ้เสนอแนะ - ไม่มีขอ้เสนอแนะ 

4. ดา้นกระบวนการ

เรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

และดา้นกิจกรรมการ

เรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

- ไม่มีขอ้ค าถามดา้นนี ้ - ปรับข้อค าถามให้สั้น

กระชบั 

- ปรับข้อค าถามให้สั้น

กระชบั 

5. ดา้นบทบาทครูในการ

จดัการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตร ์และดา้น

บทบาทนกัเรียนในการ

เรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

- ไม่มีขอ้ค าถามดา้นนี ้ - ปรับข้อค าถามที่ยาว

และซ า้ซอ้นกบัขอ้อื่น 

- ปรับข้อค าถามที่ยาว

และซ า้ซอ้นกบัขอ้อื่น 

6. ดา้นสื่อประวตัิศาสตร ์

และดา้นแหลง่เรียนรู ้

ประวตัิศาสตร ์

- นกัประวตัิศาสตรอ์าจ

ไม่มีความรูเ้ก่ียวกบัสื่อ

การเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

- ไม่มีขอ้เสนอแนะ - ไม่มีขอ้เสนอแนะ 

7. ดา้นการประเมินผล

การเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

- นกัประวตัิศาสตรอ์าจ

ไม่มีความรูเ้ก่ียวกบัการ

วดัและประเมินผล

ประวตัิศาสตร ์

- ไม่มีขอ้เสนอแนะ - ไม่มีขอ้เสนอแนะ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
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เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
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ภาคผนวก จ 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาติพันธุ ์
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์
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ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ 

คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาติพันธุ ์
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 

คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์

ศาสตราจารยก์ิตติคณุ ดร.สรุชิยั  หวนัแกว้  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการลดอคตทิางชาติพนัธุ ์

ศนูยศ์กึษาสนัติภาพและความขดัแยง้ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.วาสนา  วงศส์รุวฒัน ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวตัิศาสตร ์

คณะอกัษรศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.ภิญญพนัธุ ์ พจนะลาวณัย ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวตัิศาสตร ์

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

อาจารย ์ดร.ชาติชาย  มกุสง     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวตัิศาสตร ์

คณะสงัคมศาสตร ์

       มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

อาจารย ์ดร.สรภสั  น า้สมบรูณ ์     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อาจารย ์ดร.อรรฏชณม ์ สจัจะพฒันกลุ    ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคมศกึษา 

คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

อาจารยอ์ลงกรณ ์ อศัวโสวรรณ     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ผลการตรวจสอบคุณภาพ 

คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาติพันธุ ์
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ตาราง 5 ผลการตรวจสอบคณุภาพคูมื่อการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรเ์พื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์

ประเดน็ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 6 7 

ตอนที ่1 ปัญหาการจัดการเรยีนรู้ประวัตศิาสตรใ์นโรงเรียน 
1. เปา้หมายการเรยีนรู ้
ประวตัิศาสตรข์องรฐัที่
น าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

2. เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่
น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

3. การจดัการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติ
ทางชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

4. กระบวนการเรยีนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติ
ทางชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

5. สื่อประวตัิศาสตรท์ี่
น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

6. แหลง่เรยีนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติ
ทางชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

7. ผลของการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติ
ทางชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ประเดน็ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 6 7 

ตอนที ่2 การจดัการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพัินธุ ์
8. เปา้หมายการเรยีนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่าร
ลดอคติทางชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

9. เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่
น  าไปสูก่ารลดอคติทาง 
ชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

10. หลกัการจดัการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่าร
ลดอคติทางชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

11. กระบวนการเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่าร
ลดอคติทางชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

12. กิจกรรมการเรยีนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่าร
ลดอคติทางชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

13. บทบาทครูในการจดัการ
เรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่
น  าไปสูก่ารลดอคติทาง 
ชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

14. บทบาทนกัเรยีนในการ
เรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่
น  าไปสูก่ารลดอคติทาง 
ชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

15. สื่อประวตัิศาสตรท์ี่
น  าไปสูก่ารลดอคติทาง 
ชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ประเดน็ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 6 7 

16. แหลง่เรยีนรูป้ระวตัิ- 
ศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติ
ทางชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

17. การประเมินผลอคติทาง
ชาติพนัธุ ์

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้
ตอนที ่3 กิจกรรมการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพัินธุ ์
18. กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 1 วฒันธรรมรว่มรากอษุาคเนย ์

   - สาระส าคญั 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - เปา้หมายการเรียนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - สาระการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - กิจกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - สื่อการเรียนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - การประเมินผลการ
เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ประเดน็ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 6 7 

19. กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 2 สงัคมไทยสงัคมพหชุาติพนัธุ ์

   - สาระส าคญั 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - เปา้หมายการเรียนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - สาระการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - กิจกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - สื่อการเรียนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - การประเมินผลการ
เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

20. กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 3 สนทนาประเด็นประวตัิศาสตรร์ว่มสมยั 

   - สาระส าคญั 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - เปา้หมายการเรียนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ประเดน็ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 6 7 

   - สาระการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - กิจกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - สื่อการเรียนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้

   - การประเมินผลการ
เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 1 1 1.00 - มีคณุภาพและ

สามารถน าไปใช้

จดัการเรียนรูไ้ด ้
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ตาราง 6 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญในการปรบัปรุงคณุภาพคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์
เพื่อลดอคติทางชาติพนัธุ ์

ประเดน็ ข้อเสนอแนะ 

ตอนที ่1 ปัญหาการจัดการเรยีนรู้ประวัตศิาสตรใ์นโรงเรียน 

1. เปา้หมายการเรยีนรู ้

ประวตัิศาสตรข์องรฐัที่ 

น าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์

- เพิ่มเติมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรข์องรฐัที่น าไปสูก่ารสรา้งพลเมืองรบัใช้

อ  านาจเผด็จการในสงัคม 

2. เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่

น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์

- ปรบัเปลี่ยน “ประวตัิศาสตรเ์สียดินแดน” เป็น “ประวตัิศาสตรย์คุอาณา

นิคม” เพราะเป็นการผลิตซ า้มายาคติวา่ดว้ยการเสียดินแดน 

- ปรบัเปลี่ยน “ประวตัิศาสตรช์าตินิยม” เป็น “ประวตัิศาสตรร์าชาชาตินิยม” 

เพื่อใหแ้ตกตา่งกบัประวตัิศาสตรเ์ชือ้ชาตินิยมและทอ้งถ่ินนิยม 

- เพิ่มเติมค าอธิบายประวตัิศาสตรแ์บบเสน้ตรงใหช้ดัเจนมากขึน้ 

3. การจดัการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่   

อคติทางชาติพนัธุ ์

- ปรบัเปลี่ยนรูปภาพประกอบใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หา 

4. กระบวนการเรยีนรู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู ่  

อคติทางชาติพนัธุ ์

- เพิ่มเติมอคติทางชาติพนัธุท์ี่เกิดจากประสบการณต์รง เช่น การใชชี้วิต

รว่มกบัแรงงานขา้มชาติ การเรยีนรว่มกบัแรงงานขา้มชาติ เป็นตน้ 
 

5. สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  า   

ไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์

- เพิ่มเติมสื่อประวตัิศาสตรใ์นลกัษณะสื่อสงัคมออนไลนท์ี่น  าเสนอ

ประวตัิศาสตรใ์นมมุมองอนรุกัษน์ิยม 

- เพิ่มเติมอภิธานศพัทเ์พื่ออธิบายความหมายของศพัทท์างสงัคมศาสตร ์

6. แหลง่เรยีนรูป้ระวตัิศาสตร์

ที่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์

- เพิ่มเติมตวัอย่างอนสุาวรยีว์ีรบรุุษ โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวตัิศาสตร ์

- เพิ่มเติมประเด็นพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรใ์นปัจจบุนัมีการปรบัเปลี่ยน

รูปแบบที่สามารถตอบโตไ้ดม้ากขึน้ อาจระบเุป็นประเด็นและไม่เหมารวม 

7. ผลของการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่   

อคติทางชาติพนัธุ ์

- เพิ่มเติมประเด็นประวตัิศาสตรแ์ห่งชาติสง่ผลใหเ้กิดวิกฤตอตัลกัษณน์ าไปสู่

ความออ่นแอและการลม่สลายของทอ้งถ่ิน 

- เพิ่มเติมอภิธานศพัทเ์พื่ออธิบายความหมายของศพัทท์างสงัคมศาสตร ์
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ประเดน็ ข้อเสนอแนะ 

ตอนที ่2 การจดัการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพัินธุ ์

8. เปา้หมายการเรยีนรู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่าร

ลดอคติทางชาติพนัธุ ์

- อาจจดักลุม่เป้าหมายการเรียนรูเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นพทุธิพิสยั ดา้น

จิตพิสยั และดา้นทกัษะพิสยั 

- ปรบัเปลี่ยนค าวา่พทุธิพิสยัเป็นความรู ้จิตพิสยัเป็นคณุลกัษณะ และทกัษะ

พิสยัเป็นทกัษะหรอืกระบวนการ 

- เพิ่มเติมอภิธานศพัทเ์พื่ออธิบายความหมายของศพัทท์างสงัคมศาสตร ์

9. เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่

น  าไปสูก่ารลดอคติทาง 

ชาติพนัธุ ์

- เพิ่มเติมเนือ้หาประวตัิศาสตรร์ว่มสมยัเก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติใน

สงัคมไทย 

- เพิ่มเติมเนือ้หาประวตัิศาสตรข์า้มพรมแดน (transnational history) เพื่อให้

เห็นการปะทะประสานทางวฒันธรรมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

- เพิ่มเติมตวัอย่างการเขา้มาสนบัสนนุระบอบเผด็จการในประเทศไทยของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิาในยคุสงครามเย็น 

- อาจใชจ้ดุเปลี่ยนอื่นที่ไม่ใช่จดุเปลี่ยนทางการเมืองในการแบง่ยคุสมยั เช่น 

ยคุความเช่ือเรื่องผี ยคุอิทธิพลอินเดีย ยคุอิทธิพลตะวนัตก เป็นตน้ 

10. หลกัการจดัการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่าร

ลดอคติทางชาติพนัธุ ์

- การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรต์อ้งเช่ือมโยงอดีตสูปั่จจบุนั 

- การจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรต์อ้งเรยีนเรื่องใกลต้วัไปสูเ่รื่องไกลตวั 

- ปรบัเปลี่ยนหลกัการจดัการเรียนรูท้ี่ซ  า้ซอ้นกนัใหอ้ยู่ในหวัขอ้เดียวกนั 

11. กระบวนการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่าร

ลดอคติทางชาติพนัธุ ์

- เพิ่มเติมกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลง (transformative 

learning) 

12. กิจกรรมการเรยีนรู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่าร

ลดอคติทางชาติพนัธุ ์

- ระมดัระวงัการผลิตซ า้มายาคติตอ่กลุม่ชาติพนัธุเ์พื่อนบา้นในฐานะแรงงาน

ขา้มชาติ แตค่วรมองในมิติหรอืบทบาทอื่น เช่น นกัศกึษา นกัธุรกิจ เป็นตน้ 

- ปรบัเปลี่ยนช่ือกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการจดัการเรียนรูใ้นแตล่ะ

กิจกรรม 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ประเดน็ ข้อเสนอแนะ 

13. บทบาทครูในการจดัการ

เรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่ 

การลดอคติทางชาติพนัธุ ์

- เพิ่มเติมการสรา้งเครอืข่ายครูประวตัิศาสตรใ์นระดบัจงัหวดัหรอืเขตพืน้ที่

การศกึษา 

14. บทบาทนกัเรยีนในการ

เรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่

การลดอคติทาง ชาติพนัธุ ์

- ปรบัเปลี่ยนบทบาทนกัเรียนที่ซ  า้ซอ้นกนัใหอ้ยู่ในหวัขอ้เดียวกนั 

15. สื่อประวตัิศาสตรท์ี่

น  าไปสูก่ารลดอคติทาง  

ชาติพนัธุ ์

- เพิ่มเติมสื่อที่สะทอ้นชีวิตของคนตวัเลก็ตวันอ้ย เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ 

- อธิบายลกัษณะและประเด็นของสื่อแตล่ะประเภท เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะให้

ครูสามารถน าไปใชจ้ดัการเรียนรูใ้นบรบิทของตนเอง 

16. แหลง่เรยีนรู ้

ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่าร 

ลดอคติทางชาติพนัธุ ์

- เพิ่มสถานที่ที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลส าคญัในทอ้งถ่ิน 

17. การประเมินผลอคติ   

ทางชาติพนัธุ ์

- ไม่มีขอ้เสนอแนะ 

ตอนที ่3 กิจกรรมการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพัินธุ ์

18. กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 1 

วฒันธรรมรว่มรากอษุาคเนย ์

- เพิ่มเติมบทบาทของอารยธรรมจีนในสาระส าคญั 

- ปรบัเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรูใ้หเ้ป็นจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่วดัผลได ้

- เพิ่มเติมเกณฑป์ระเมิน (rubric scoring) ในแต่ละกิจกรรม 

19. กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 2 

สงัคมไทยสงัคมพหชุาติพนัธุ ์

- เพิ่มเติมอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกในสาระส าคญั 

- ปรบัเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรูใ้หเ้ป็นจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่วดัผลได ้

- เพิ่มเติมเกณฑป์ระเมิน (rubric scoring) ในแต่ละกิจกรรม 

- ปรบัเปลี่ยนภาพประกอบแรงงานประมง เพราะผลิตซ า้อคติทางชาติพนัธุ ์

20. กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 3 

สนทนาประเด็น

ประวตัิศาสตรร์ว่มสมยั 

- ปรบัเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรูใ้หเ้ป็นจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่วดัผลได ้

- เพิ่มเติมเกณฑป์ระเมิน (rubric scoring) ในแต่ละกิจกรรม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาค่าเฉล่ียของประชากร 
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ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศกึษาค่าเฉลี่ยของประชากร 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของครูสังคมศึกษาทีม่ีต่อ 

คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาติพันธุ ์
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของครูสังคมศึกษาทีมี่ตอ่ 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพิันธุ ์

.................................................................................. 

ค าชีแ้จง: แบบสอบถามฉบบันีมี้ทัง้หมด 3 ตอน ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบค าถามใหต้รงกบั

ความเป็นจริงและความคิดเห็นมากที่สุด โดย เขียนเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ก  าหนด 

แบบสอบถามฉบบันีมี้เกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี ้

4  =  เหมาะสมอย่างยิ่ง 

3  =  เหมาะสม 

2 =  ไม่เหมาะสม  

1 =  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    1. ต าแหน่งและวิทยฐานะ 

❑ ครูผูช้่วย        ❑ ครู ค.ศ.1               ❑ ครู ค.ศ.2 (ช านาญการ) 
❑ ครู ค.ศ.3 (ช านาญการพิเศษ)    ❑ ครู ค.ศ.4 (เช่ียวชาญ)     ❑ ครู ค.ศ.5 (เช่ียวชาญพิเศษ) 

     2. การปฏิบัตหิน้าทีจ่ดัการเรียนรู้วิชาประวัตศิาสตร ์
❑ ปฏิบตัิหนา้ที่จดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา 
❑ ไม่ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่จดัการเรียนรูว้ิชาประวตัิศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา 

    3. ภมูิภาคของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
❑ ภาคเหนือ   ❑ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
❑ ภาคกลาง   ❑ ภาคตะวนัตก 
❑ ภาคตะวนัออก   ❑ ภาคใต ้

ตอนที ่2 ความคิดเหน็ทีม่ีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพัินธุ ์

ประเดน็ความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ 
4 3 2 1 

ตอนที ่1 ปัญหาการจัดการเรยีนรู้ประวัตศิาสตรใ์นโรงเรียน 
   1. เปา้หมายการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรข์องรฐัที่น าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์     
   2. เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์     
   3. การจดัการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์     
   4. กระบวนการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์     
   5. สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์     
   6. แหลง่เรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์     
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ประเดน็ความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ 
4 3 2 1 

   7. ผลของการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูอ่คติทางชาติพนัธุ ์     
ตอนที ่2 การจดัการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพัินธุ ์
   8. เปา้หมายการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์     
   9. เนือ้หาประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์     
   10. หลกัการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์     
   11. กระบวนการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์     
   12. กิจกรรมการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์     
   13. บทบาทครูในการจดัการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์     
   14. บทบาทนกัเรียนในการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์     
   15. สื่อประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสู่การลดอคติทางชาติพนัธุ ์     
   16. แหลง่เรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารลดอคติทางชาติพนัธุ ์     
   17. การประเมินผลอคติทางชาติพนัธุ ์     
ตอนที ่3 กิจกรรมการเรียนรู้ประวัตศิาสตรท์ีน่ าไปสู่การลดอคตทิางชาตพัินธุ ์
   18. กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 1 วฒันธรรมรว่มรากอษุาคเนย ์     
   19. กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 2 สงัคมไทยสงัคมพหชุาติพนัธุ ์     
   20. กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 3 สนทนาประเด็นประวตัิศาสตรร์ว่มสมยั     
 
ตอนที ่3 ความคิดเหน็เพิม่เตมิทีม่ีต่อคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัตศิาสตรเ์พือ่ลดอคตทิางชาตพัินธุ ์
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ขอขอบคณุในความอนเุคราะห ์

พนัธน์พุงษ ์ วงวาน  นิสิตหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  

สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู ้(สงัคมศกึษา) 

ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายพนัธน์พุงษ ์วงวาน 
วัน เดอืน ปี เกิด 16 สิงหาคม 2533 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัล าพนู 
วุฒกิารศึกษา ศกึษาศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) สาขาวิชาสงัคมศกึษา-

ประวตัิศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการ
เรียนรู ้(สงัคมศกึษา) มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 104 หมู่ 4 ถนนรงัสิต-นครนายก ต าบลรงัสิต อ าเภอธญับรุี จงัหวดั
ปทมุธานี   
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