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53262905 : สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั : หลกัสูตรเสริม/ทกัษะทางสงัคม/พหุวฒันธรรม 

    วรพรรณ กระต่ายทอง : การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์,   ศ.ดร.สิริวรรณ    
ศรีพหล  และ รศ.สมประสงค ์น่วมบุญลือ.  272 หนา้ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา 2) เพ่ือหาประสิทธิผลหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมของนักศึกษา 2.1) เพ่ือประเมินความสามารถทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรม
ส าหรับนกัศึกษา มี 5 ทกัษะ   2.2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สงัคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษาหลงัการใชห้ลกัสูตร และ 3) เพ่ือน าหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรมไปขยายผลกบันกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การด าเนินการวิจยัมี 4 ระยะ ดงัน้ี 1) การวิจยั (Research: 
R1) การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น เป็นการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลักสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา  2) การพฒันา (Development : D1) การออกแบบและการพฒันา  เป็นการ
พฒันาและหาคุณภาพของหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา 3) การ
วิจยั (Research : R2)  การทดลองใชห้ลกัสูตร เป็นการน าหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษาไปใช ้ 4) การพฒันา (Development : D2) การประเมินคุณภาพหลกัสูตร 
 ผลการวิจยั  พบวา่ 
 1. การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนักศึกษา  มุ่ง
พฒันาทกัษะทางสังคม อนัไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร  ทกัษะการเคารพสิทธิ  ทกัษะการท างานร่วมกนั  ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ทกัษะการยอมรับความหลากหลายของวฒันธรรม  โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา  การจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ซ่ึงหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษา ประกอบดว้ย 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองเรียนรู้ รู้จกัตนเอง และเปิดเผยตนเอง  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองเรียนรู้และยอมรับผูอ่ื้น  และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองมุ่งพฒันาสู่สังคม  เม่ือท าการพฒันาหลกัสูตรเสริม
แลว้ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการใหผู้เ้ช่ียวชาญหาความเหมาะสมและหาความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตร พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และมีความสอดคลอ้งกนั 
 2. ผลการทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา 
พบวา่ ทกัษะทางสังคมทั้ง 5 ทกัษะ มีร้อยละของค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงทุกทกัษะ  ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร  ทกัษะการเคารพสิทธิ  
ทกัษะการท างานร่วมกนั  ทักษะการอยู่ร่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  และทกัษะการยอมรับความหลากหลาย ผลการศึกษา
ความคิดเห็นต่อการใช้หลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา พบว่า 
นกัศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 3. ผลการน าหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมไปขยายผลกบันักเรียน
ในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่อยูใ่นระดบัสูง 

 
 
 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน         บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา.......................................... ..........                        ปีการศึกษา  2558 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  1................................................2.................................................3.......................................... 
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53262905:  MAJOR: CURRICULUM AND INSTRUCTION 
KEYWORD: ENRICHMENT CURRICULUM/SOCIAL SKILLS/MULTICULTURALISM 
                     WORAPAN  KRATAITHONG: THE DEVELOPMENT OF ENRICHMENT CURRICULUM FOR DEVELOPING 
THE SOCIAL SKILLS ON THE COEXISTENCE IN THE MULTICULTURALISM FOR STUDENTS. THESIS ADVISORS: 
ASST.PROF.ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D. PROF.SIRIWAN SRIPAHOL, Ph.D.  AND ASSOC.PROF.SOMPRASONG 
NUAMBOONLUE, 272 pp. 

The objectives of this research were to: 1) validate the efficiency of the enrichment curriculum for developing 
the social skills on the coexistence in the multiculturalism for students, 2) study the effectiveness of the enrichment 
curriculum for developing the social skills on the coexistence in the multiculturalism for students , 2.1) evaluate the 
competency of social skills for the coexistence in the multiculturalism on five skills, 2.2) investigate student’s opinions 
after using  the enrichment curriculum for developing the social skills on the coexistence in the multiculturalism for 
students, and 3) extend the enrichment curriculum for developing the social skills on the coexistence in the 
multiculturalism for students to the basic education. The research procedure consisted 4 steps; step 1 Research (R1) need 
assessing for develop  the enrichment curriculum for developing the social skills on the coexistence in the 
multiculturalism for students to the basic education, step 2 Development  (D1) developing and validating the enrichment 
curriculum for developing the social skills on the coexistence in the multiculturalism for students  to the basic education, 
step 3 Research (R2) implementing the curriculum for the social skills on the coexistence in the multiculturalism for 
students to the basic education, and step 4  Development  (D2) evaluate the curriculum.  

The research findings were; 
 1. The curriculum developed to develop the social skills on the coexistence in the multiculturalism for students 
aimed to develop social skills included; communication skills, respect skills, collaboration skills, unity skills, and 
multiculturalism acceptance skills by using contemplative education, cooperative learning, and project based learning. 
The curriculum consists of three units which included; unit 1 self learning and self-disclosure, unit 2 learning and accept 
others, and unit 3 focuses on improving society. The developed curriculum was conducted to determine by the experts, 
and the consistency of the course outlines were found to be suitable at the highest level, and were consistent.  
 2. The outcomes of the enrichment curriculum to develop the social skills the coexistence in the 
multiculturalism for students on five skills found that, a percentage of the average were at high level such as 
communication skills, respect skills, collaboration skills, unity skills, and multiculturalism acceptance skills. The result of 
students’ opinions toward using enrichment curriculum to develop social skills on the coexistence in multiculturalism for 
students found that students’ opinion were at the highest level . 
 3. The results of extended the enrichment curriculum for developing the social skills on the coexistence in the 
multiculturalism for students to the basic education were at high level. 
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กติติกรรมประกาศ 

 วทิยานิพนธ์ เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา ส าเร็จลงไดอ้ย่างสมบูรณ์ ดว้ยความกรุณาในการให้ค  าแนะน า 
แกไ้ขขอ้บกพร่อง และการเอาใจใส่ดูแลจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์  ศาสตราจารย ์
ดร.สิริวรรณ ศรีพหล และรองศาสตราจารยส์มประสงค์ น่วมบุญลือ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และรอง
ศาสตราจารย ์ดร.วชิยั วงษใ์หญ่ ผูท้รงคุณวฒิุ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้กรุณาตรวจสอบคุณภาพ
โครงสร้างของหลกัสูตร และการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยั  ศาสตราจารยพ์ิเศษ  ดร.กาญจนา 
คุณารักษ์   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มารุฒ  พฒัผล  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  

อาจารย ์ดร.ดรุณี จ าปาทอง  รองศาสตราจารย ์ดร.พิสมยั  รบชนะชยั พูลสุข  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.
ปรนัฐ   กิจรุ่งเรือง  อาจารย์ ดร.มนัสนันท์  น ้ าสมบูรณ์  รองศาสตราจารย ์ดร.ชรินทร์ มัง่คัง่  รอง
ศาสตราจารย ์ดร.นาตยา  ปิลนัธนานนท ์ และอาจารย ์ดร.สุภาพร พงศภิ์ญโญโอภาส   

 ขอขอบคุณนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร รุ่น 53 และ 54 ท่ีเป็นตวัแทนในการใชห้ลกัสูตรน้ี ท าให้การด าเนินการวิจยัส าเร็จลุล่วง
ไปไดอ้ย่างดี รวมทั้งทีมงานในการผลิตส่ือท่ีใช้ในกิจกรรม และขอขอบคุณอาจารยโ์รงเรียนอุม้ผาง
วิทยาคม  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ท่ีให้ความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลการขยายผลเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบคุณผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  คณาจารยค์ณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร ท่ีให้โอกาส  ก าลงัใจ และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาตลอด  ขอขอบคุณพี่ๆ 
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  พี่ๆท่ีท างานทุกคน ท่ีให้ก าลงัใจ และความเขา้ใจกนัเสมอมา รวมทั้งพี่ๆ 
ร่วมรุ่นทุกท่านงานวิทยานิพนธ์น้ีคงจะมีอุปสรรคมากมายถา้ไม่ไดรั้บแรงใจ แรงเชียร์ แรงสนบัสนุน 
การช่วยเหลือกนัมาโดยตลอด 
 สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณครอบครัวกระต่ายทอง ครอบครัวขาวประทุม ท่ีให้ทั้งก าลงัใจ ก าลงักาย 
การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ทุกอย่างมาโดยตลอด คุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็น
พระคุณของบิดา มารดา และผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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 บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 โลกยุคโลกาภิวตัน์ในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในเร่ืองของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วฒันธรรม เทคโนโลยีและการส่ือสาร มากยิ่งข้ึน ซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและความซบัซ้อน
ในสังคม โดยเฉพาะในส่วนของการมีปฏิสัมพนัธ์หรือการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งคนในสังคมทัว่
โลก การส่ือสารท่ีแพร่ขยายอยา่งรวดเร็วท าให้โลกเล็กลง ผูค้นหลายลา้นคนสามารถรับรู้เหตุการณ์ 
สถานการณ์ในพื้นท่ีห่างไกลไดเ้พียงแค่อยู่กบัคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัท์มือถือซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของการเผยแพร่วฒันธรรมต่างๆ ของคนทัว่โลก ท่ีสามารถเลือกรับเอาวฒันธรรมมา
บริโภคตามความพอใจของตนเอง หรือในทางเศรษฐกิจท่ี น าพาวฒันธรรมหรือคนต่างวฒันธรรม
เขา้มาลงทุนท าการคา้ขาย ติดต่อกนัมากข้ึน ปฏิเสธไม่ไดว้า่ในปัจจุบนัวฒันธรรมในพื้นท่ีหน่ึงๆ นั้น
มีอยูอ่ยา่งหลากหลายและมีสัมพนัธภาพต่อกนั  ซ่ึงสัมพนัธภาพบนความหลากหลายทางวฒันธรรม
นั้นแต่ละกลุ่มคนในสังคมจ าเป็นตอ้งรับรู้ ปรับตวั ยอมรับ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
ราบร่ืน คนในสังคมจะพฒันาส่ิงเหล่าน้ีไดจ้ะตอ้งมีทั้งความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัวฒันธรรมต่างๆ 
เหล่านั้น รวมทั้งการปฏิบติัตน การมีทศันคติ มีค่านิยมกบักลุ่มเพื่อนมนุษยท่ี์แตกต่างกนัในทางท่ีดี 
องค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United Nations 
Educational, Scientific, and Cultural Organization: UNESCO) (UNESCO, 1996) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ี
ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างของสังคม วฒันธรรม ความเช่ือ 
ประเพณี วถีิชีวติ ของคนทุกกลุ่มในโลก ยงัเล็งเห็นถึงความส าคญัวา่ในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งพฒันาให้
คนในสังคมเกิดความตระหนกัในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ให้คนทัว่โลกเคารพในความยุติธรรม 
กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพท่ีมนุษยพ์ึงมีโดยไม่ถือเช้ือชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตามกฎเพื่อการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติ  

ในปัจจุบนัสังคมไทยก าลงัอยูใ่นช่วงของการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์ จนก่อให้เกิดส่ิง
ท่ีน่าตกใจและเศร้าใจไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลง คือ ความหลากหลายในวฒันธรรมของความเป็น
มนุษย ์ท่ีนบัวนัยิ่งไม่เห็นคุณค่าความเป็นคนของคนอ่ืน (อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ, 2549 : 3) มองความ
เป็นคนนอ้ยลง กระแสโลกาภิวตัน์มีส่วนอย่างยิ่งในการลดทอนความเป็นมนุษย ์ดว้ยการผลกัดนัให้
วฒันธรรมและคุณค่าของส่ิงต่างๆ เป็นสินคา้เพื่อเสริมสร้างลทัธิบริโภคนิยม ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรม
ของคนในภูมิภาคต่างๆ วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในไทยซ่ึงผลดงักล่าวของการลดทอนคุณค่า
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ความเป็นมนุษยน์ั้นสามารถน ามาซ่ึงความขดัแยง้ หรือความไม่เขา้ใจกนัอยา่งรุนแรง มนุษยใ์นสังคม
จะอยู่ร่วมกนั บนความหลากหลายทางวฒันธรรมได้นั้น จะตอ้งรู้จกัยอมรับความหลากหลายของ
วฒันธรรม คือ การยอมรับวฒันธรรมท่ีดีงามของทั้งตนเองและผูอ่ื้น การมีน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั คือ
ความรู้สึกเป็นมิตร เป็นพี่เป็นนอ้งกนั มีความเขา้ใจ เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนั การมีส่วนร่วมและร่วมมือ
กบัผูอ่ื้น คือ กิจการงานใดตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการท างาน
เป็นทีม และการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นทางวฒันธรรม คือลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการให้เกียรติและ
แสดงความนบัถือ ในเร่ืองความเช่ือ ค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นเป็นคุณลกัษณะ
ของคนในสังคมท่ีจะอยูร่่วมกนับนความหลากหลายของวฒันธรรมในสังคมโลกาภิวตัน์ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายในเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม ชนชาติพนัธ์ุ
ต่างๆ  โดยเฉพาะชนชาติพนัธ์ุท่ีมีจ  านวนกวา่ 600,000 คนทัว่ประเทศ  ซ่ึงในภาคเหนือมีจ านวนมาก
ท่ีสุด ประมาณ 558,789 คน  ภาคใต ้ประมาณ 9,011 คน ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงหนือตาม
ล าดบั (ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย, 2555) ซ่ึงจะ
เห็นไดว้่าภาคเหนือของประเทศมีความเป็นพหุวฒันธรรมสูง คนในสังคมจึงจ าเป็นตอ้งมีทกัษะทาง
สังคม มีความเขา้ใจ มียอมรับในความแตกต่างของบุคคลแต่ละคน  ดงันั้นประเทศควรหนัมาทบทวน 
ให้ความส าคญักับการพฒันาทกัษะทางสังคมให้เกิดข้ึนแก่คนในสังคมไทย ให้กับเยาวชนของ
ประเทศดว้ยการจดัการศึกษาพฒันาทกัษะทางสังคมมากกวา่ทกัษะทางวชิาการเช่นในปัจจุบนั 

การจดัการศึกษาในประเทศไทยท่ีขณะน้ียงัให้ความส าคญักบัการจดัการศึกษาท่ีเน้นทกัษะ
ทางวิชาการมากกว่าทกัษะทางสังคมเป็นส่วนมาก โดย UNESCO ให้ความเห็นในการประชุม
นานาชาติ UNESCO-APEID คร้ังท่ี 12 ในหวัขอ้ หวัใจของการศึกษา : การเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนั (The 
Heart of Education : Learning to Live Together) ระบบการศึกษาทัว่โลกละเลยการสอนให้เด็กใช้
ชีวติร่วมกบัผูอ่ื้น มุ่งแต่ใหเ้ด็กมีความเป็นเลิศทางวชิาการมาก ยึดติดกบัการแข่งขนั UNESCO ยงัแนะ
การศึกษาในไทยว่าควรใช้ส่ิงเหล่าน้ีให้เป็นประโยชน์ในการพฒันาเด็กเพราะประเทศไทยมีความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธรรม  (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555)  ในการ
ประชุมดงักล่าว สรุปไดว้า่การพฒันาการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัวิธีการสร้างความสุขให้กบั
ชีวติ สร้างสันติภาพ ความปลอดภยั และความเจริญรุ่งเรือง เพื่อสามารถด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ควร
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างกนัด้วยการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี รวมไปถึงการบูรณาการ
หลกัสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลกัดนัใหเ้กิดสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นและน าไปสู่
การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  
 สังคมศึกษา เป็นหลกัสูตรหน่ึงท่ีมีการพฒันาทกัษะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันา
ความกา้วหนา้  ค่านิยมของคนในประเทศ ประกอบดว้ย 2 ทกัษะ ท่ีส าคญัท่ีควรเสริมสร้างให้ผูเ้รียน 
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และเป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมี (Jack R. Fraenkel, 1980 : 137 ; นาตยา ภทัรแสงไทย, 2525 : 
198) คือ (1) ทกัษะทางวิชาการ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีใช้ในการเรียน ความสามารถในการคิด  การใช้
เหตุผล เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีจะช่วยส่งเสริม พฒันาสติปัญญา  และ (2) ทกัษะทางสังคม เป็น
ทกัษะท่ีใช้ในการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น ท างานกบัผูอ่ื้นได้อย่างราบร่ืน การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การ
ติดต่อส่ือสารทั้งท่ีเป็นวจนภาษา และอวจนภาษา ระหวา่งกนั รู้จกัรับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเอง มีความส านึกต่อสังคม ความรู้สึกท่ีดีต่อสังคม การเคารพสิทธิของผูอ่ื้น โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ด ารงชีวิตในสังคมและการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข (Westwood. 1993 : 64 ; Ollhoff. 2004 : 15 ; 
วารี ถิระจิตร. 2530 : 87-88) ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ปฏิบติั
กิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามบทบาทของตนเอง ทกัษะทางสังคมเป็นทกัษะท่ีเหมาะสมต่อการให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนักบัคนในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม จะเห็นวา่การอยู่
ร่วมกนับนพื้นฐานของความหลากหลายเช่นในปัจจุบนัน้ีทกัษะทางสังคมถือวา่ส าคญั  โดยเฉพาะ
ในยคุแห่งศตวรรษท่ี 21 ทกัษะทางสังคมเป็นหวัใจส าคญั เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียนในยุค
ท่ีตอ้งท างานและด ารงชีวติอยูก่บัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่างหลากหลายไดอ้ยา่งไม่รู้สึกแปลก
แยก ไม่ค  านึงถึงความแตกต่าง แต่สามารถใชค้วามแตกต่างเหล่าน้ีให้เกิดประโยชน์แก่งานหรือคิด
สร้างสรรค์ผลงานท่ีมากข้ึน หรือท่ีเรียกว่าการยกระดบัความฉลาดดา้นสังคม (Social intelligence) 
(Bernie & Charles, 2009 : 80 ; วิจารณ์ พานิช, 2555 : 53-54) นอกจากทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 แลว้ ทกัษะทางสังคมเป็นทกัษะท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีจะ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นนั้น เป็นหน่ึงในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  4 เสาหลกัเพื่อการศึกษา ไดแ้ก่ การเรียนเพื่อรู้  
การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัได้จริง การเรียนรู้เพื่อท่ีจะอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพื่อชีวิต การเรียนรู้
เพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนันั้นเป็นการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมาธิการนานาชาติวา่ดว้ยการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
(คณะกรรมาธิการนานาชาติ, 1997 : 121) กล่าวว่าเป็นการสอนให้เขา้ใจผูอ่ื้นและตระหนกัดีว่า
มนุษยเ์ราจะตอ้งพึ่งพาอาศยักนั ด าเนินโครงการร่วมกนั และเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ  
โดยช้ีให้เห็นถึงความหลากหลาย ความเขา้ใจอนัดีต่อกนั และสันติภาพนั้นล ้ าค่าและคู่ควรแก่การ
หวงแหน แต่ในปัจจุบนัน้ีหลกัสูตรทางสังคมศึกษายงัมีส่วนท่ีเน้นในเร่ืองของความรู้ การท่องจ า 
เป็นจ านวนมาก มีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีจะแทรกกระบวนการในการเพิ่มพูนทกัษะทางสังคม 
ดงันั้นการพฒันาทกัษะทางสังคมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น และ
ตอ้งพฒันาอย่างจริงจงั โดยเฉพาะสังคมไทยท่ีก าลงักา้วเขา้ไปสู่ประเทศท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมอีกประเทศหน่ึง รวมทั้งเป็นโอกาสท่ีดีในการเพิ่มพูนทกัษะทางสังคมแก่ผูเ้รียน ส่ิงท่ี
สามารถช่วยให้คนปรับตวั ยอมรับและอยู่ร่วมกนัในสังคมได้ เรียกว่า ทกัษะทางสังคม (Social 
Skills)  
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 จงัหวดัก าแพงเพชรเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างซ่ึงภูมิภาคน้ี หากแบ่งโดยใช้
วฒันธรรม ถือว่าเป็นวฒันธรรมลุ่มแม่น ้ า ซ่ึงจ าแนกได ้4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (1) กลุ่มวฒันธรรม
สยามหรือกลุ่มว ัฒนธรรมลุ่มน ้ าปิง (2) กลุ่มว ัฒนธรรมอิสาน มีแทบทุกอ า เภอในจังหวัด
ก าแพงเพชร (3) กลุ่มลา้นนา อพยพมาอยูใ่นบริเวณอ าเภอคลองลาน และ (4) กลุ่มชาวเขา ส่วนใหญ่
เป็นชาวเขาท่ีอพยพมาจากจงัหวดัต่างๆ ในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะชาวเขาเผา่มง้ และปกาเกอะญอ 
ด้วยสาเหตุจากปัญหาความมัน่คงทางด้านการเมือง เป็นตน้  จะเห็นว่าจงัหวดัก าแพงเพชรเป็น
จงัหวดัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะมีเขตติดต่อกบัจงัหวดัตาก ซ่ึงมีกลุ่ม
วฒันธรรมอ่ืนๆ เช่นเดียวกนั เช่น กลุ่มวฒันธรรมมอญ-พม่า และกลุ่มวฒันธรรมชาวเขา ชนกลุ่ม
นอ้ยเผา่ต่างๆ เช่น ปกาเกอะญอ มง้ ลีซอ มูเซอ และเยา้ เป็นตน้ ท าให้ในบริเวณจงัหวดัก าแพงเพชร
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงมีผูค้นต่างวฒันธรรมและเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมมาก  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถ่ิน ผลิตก าลังคนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเนน้ท่ีจิตส านึกในการรับใชท้อ้งถ่ินและประเทศชาติ อาจเรียกได้
ดงัอตัลกัษณ์ท่ีว่า “ความรู้ คู่ชุมชน” จากปรัชญาและอตัลกัษณ์ดงักล่าว ของมหาวิทยาลยัจะเห็นได้
ว่ามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลยัคู่ชุมชน ทอ้งถ่ิน ตอบสนองความตอ้งการ
ทางการศึกษาใหก้บัคนในชุมชนและทอ้งถ่ินเป็นหลกั นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมี
พนัธกิจหลกัท่ีส าคญั 6 ประการดว้ยกนั คือ (1) ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน (2) สร้างองค์
ความรู้ งานวจิยัและนวตักรรมเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน  (3) เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน (4) ท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม  (5) ผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  (6) บริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ   ดว้ยปรัชญา พนัธกิจและอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั รวมถึงท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัจึง
เป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ือให้คนในท้องถ่ินหรือจังหวดัท่ีใกล้เคียงท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมดงักล่าวขา้งตน้ เขา้มาท าการศึกษาท่ีแห่งน้ี จึงท าให้มีชุมชนเล็กๆบนความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม เกิดข้ึนภายในมหาวทิยาลยั  
 คณะครุศาสตร์ เป็นหน่ึงใน 5 คณะ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรท่ีมีปณิธานวา่ “ครุ
ศาสตร์มีความมุ่งมัน่ในการผลิตและพฒันาบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานแห่ง วิชาชีพมี
อุดมการณ์ในการรับใช้ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ”  และมีพนัธกิจสอดคล้องกบัการรับใช้ทอ้งถ่ิน
เช่นเดียวกบัทางมหาวิทยาลยั คือ สร้างและบูรณาการองคค์วามรู้ทางการศึกษา การวิจยั เพื่อชุมชน
ทอ้งถ่ิน และบุคลากรทางการศึกษาในทอ้งถ่ิน  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ คณะครุศาสตร์ เป็นคณะท่ีมีผูค้น
จากหลากหลายวฒันธรรมเขา้มาศึกษาไม่วา่จะในทอ้งถ่ินหรือบริเวณใกลเ้คียง  นอกจากน้ีแลว้ใน
ปัจจุบนัคณะครุศาสตร์จ าเป็นตอ้งด าเนินงานตามหลกักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขา
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ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรห้าปี) ซ่ึงก าหนดไวว้่า นกัศึกษาจะตอ้งมีมาตรฐานผล
การเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ โดยจะตอ้งมีความไวในการ
รับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม มีความ
เอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์มีภาวะผูน้ า
และผูต้ามท่ีดี มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นเพื่อใหส้ามารถตอบโจทยท์ั้งมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คณะครุ
ศาสตร์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี ดงักล่าว การสร้างสรรค์หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความหลากหลายทางวฒันธรรมในชุมชน ทอ้งถ่ิน จึงเป็นการดีอย่างยิ่งทั้งต่อนกัศึกษา คนใน
ชุมชนและทอ้งถ่ิน ท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมจากท่ีไดก้ล่าวภาพรวมดงักล่าว 

โปรแกรมวชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เป็นโปรแกรม
วิชาท่ีมีนกัศึกษามาจากหลากหลายวฒันธรรมไม่ว่าจะในชุมชน หรือทอ้งถ่ินบริเวณใกลเ้คียงก็ดี 
หรือมาจากทางภาคเหนือตอนบน  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ของประเทศ รวมไปถึงกลุ่ม
วฒันธรรมชาวเขาต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ปกาเกอะญอ มง้ เยา้ มูเซอ  หรือแมก้ระทัง่การนบัถือศาสนาท่ี
แตกต่างกนั ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ์รวมไปถึงการนบัถือผีบรรพบุรุษ เป็นตน้ 
ซ่ึงไดม้าใชชี้วิตร่วมกนัในการศึกษา การท ากิจกรรม ของโปรแกรมวิชา ในทุกสังคมไม่วา่จะเป็นท่ี
ใดก็ตาม มีผูค้นมาอยูร่่วมกนัในสังคมนั้นย่อมเกิดปัญหา มีความขดัแยง้กนับา้ง  ความไม่เขา้ใจกนั 
ซ่ึงในสังคมโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาก็เช่นเดียวกนั เม่ือมีคนท่ีหลากหลายทางวฒันธรรมเขา้มาอยู่
ร่วมกนั ย่อมเกิดปัญหา แต่เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการไม่เขา้ใจ และขาดการยอมรับวฒันธรรมท่ี
แตกต่างไปจากวฒันธรรมของตนเอง ส่งผลให้นกัศึกษาท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัมาก เช่น กลุ่ม
วฒันธรรมชาวเขา กลุ่มนกัศึกษาภาคใต ้และกลุ่มท่ีนบัถือศาสนาต่างๆ รวมไปถึง การใชภ้าษา หรือ
ส าเนียงท่ีแตกต่างกัน ขาดความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ความไม่มัน่ใจในตนเองเม่ืออยู่ในสังคม
ภายนอก จากการสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุในโปรแกรมวิชาสังคมศึกษานั้น พบปัญหา
มากมาย เช่น จากค าสัมภาษณ์ท่ีว่า “ในช่วงแรกก็มีการบอกว่าเราพูดไม่ชดั ว่าเป็นแมว้ ก็รู้สึกไม่
ชอบ จนบางคร้ังเราก็แอบวา่คนพื้นราบวา่มีอะไรดีบา้ง” “เพราะเรามีภาษา การแต่งกาย วฒันธรรมท่ี
แตกต่างจากคนพื้นราบ บางทีก็ถูกล้อเลียนว่า เด็กดอยบา้ง พูดไม่ชัดบา้ง เด็กชายขอบสังคมไม่
ตอ้งการ” “มีคนมาเรียกเด็กดอย รู้สึกด้อยลงทนัที ซ่ึงเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีได้ไป
ฝึกสอน” จากค าพูดดงักล่าวสะทอ้นความรู้สึกไดเ้ป็นอยา่งดีต่อการยอมรับกนัในสังคมวฒันธรรมท่ี
ต่างกนั และท่ีส าคญัยิ่งไปกว่านั้นคือค าพูดของครูอาจารยท่ี์แสดงถึงการดูหม่ินคนต่างวฒันธรรม 
นอกจากนกัศึกษาท่ีไดส้ะทอ้นความรู้สึกเหล่านั้น ยงัมีกลุ่มชาติพนัธ์ุอีกหลากหลายท่ีสะทอ้น เช่น 
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“เกิดความแตกแยก เกิดการดูหม่ิน แย่งกนัเป็นใหญ่” (ผูส้ัมภาษณ์ประชาชนหมู่บา้นหม่องกัว๊ะ อ.
อุม้ผาง จ.ตาก) เป็นตน้  ดงันั้น การจดัหลกัสูตรท่ีช่วยส่งเสริมให้นกัศึกษามีทกัษะทางสังคม ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดการยอมรับความหลากหลายของวฒันธรรม ความมีน ้าหน่ึงใจเดียวกนั การมีส่วนร่วมและ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้น และการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น เป็นส่ิงท่ีเหมาะสมอย่างยิ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
นกัศึกษาท่ีจะตอ้งมีอาชีพเป็นครูในอนาคต นอกจากจะมีทกัษะทางวชิาการท่ีดีเพียงอยา่งเดียว   

ในรายวิชาสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก (World Society Human Rights) เป็นรายวิชาหน่ึงท่ี
เนน้เน้ือหาเป็นส่วนใหญ่เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งมีความรู้ในตวับทบญัญติั หลกัปฏิญญาสากลวา่ดว้ย
สิทธิมนุษยชน ว่าด้วยเร่ืองของการศึกษา วิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดเพื่อให้ได้องค์ความรู้
เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด และความส าคญัของสิทธิมนุษยชน ประวติัศาสตร์การเคล่ือนไหวเพื่อ
เรียกร้องสิทธิมนุษยชนในส่วนต่าง ๆ ของโลกประวติัศาสตร์ของขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทย กฎหมายท่ีควรรู้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนแนวทางการศึกษาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ในปัจจุบนั และสังคมพหุวฒันธรรม ซ่ึงหลกัดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นถึงการสอนโดยเนน้เน้ือหาเป็น
หลกั แต่เน่ืองด้วยนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกรวมไปถึงการตอบรับ
สภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมมากข้ึน นกัศึกษาท่ีเรียน
ในรายวิชาดังกล่าวจ าเป็นต้องมีทกัษะทางสังคม มีความเข้าใจ และมีค่านิยมท่ีดีงามในการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ซ่ึงเป็นไปตามหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนท่ีว่ามนุษย์
เกิดมาพร้อมกบัความเท่าเทียมกนัในแง่ของศกัด์ิและสิทธ์ิ เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีศกัด์ิศรี โดยไม่
ค  านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ สีผวิ อาย ุศาสนา ภาษา สถานภาพทางกายภาพ  ความเช่ือทาง
สังคม การเมือง ชาติก าเนิด ไม่วา่จะเป็นทกัษะการยอมรับความหลากหลายของวฒันธรรม, ทกัษะ
ความมีน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั, ทกัษะการมีส่วนร่วมและร่วมมือกบัผูอ่ื้น, ทกัษะการเคารพสิทธิผูอ่ื้น, 
ทกัษะการส่ือสาร ลว้นแลว้แต่เป็นทกัษะทางสังคมท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมไดอ้ยา่งดี   (UNESCO, 1996 ;  กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ, 2551 ; วิจารณ์ พานิช , 
2555 ;  สกอ.,2550)  ผูว้จิยัจึงเห็นวา่การพฒันาหลกัสูตรเพื่อผลกัดนัให้เกิดสังคมท่ีดี เป็นส่ิงท่ีส าคญั 
โดยเฉพาะหลกัสูตรในปัจจุบนัท่ีมีแต่เน้ือหาเป็นหลกั ดงักล่าว แมว้่าจะสามารถเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาได้ แต่ยงัละเลยต่อการตอบสนองต่อบริบทแวดล้อมทางสังคม
ภายในจงัหวดั สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัได ้มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลยั
หน่ึงท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมมาก และจ าเป็นตอ้งส่งเสริมหลกัสูตร ดงักล่าว 

 การพฒันาหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับการส่งเสริมให้เกิดทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม คือ การพฒันาหลกัสูตรเสริมซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีเขา้มาเติมเต็มให้กบั
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นักศึกษา โดยค านึงถึงคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ นักศึกษาตอ้งเป็นผูมี้
ความรู้ และมีการพฒันาตนทางดา้นจิตใจ สังคม จิตวิญญาณ  (Mckown, 1952 : 1-8 ; ปรียานุช 
สถาวรมณี, 2548 : 50) โดยส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความรู้หรือพฤติกรรมเป็นไปตามจุดประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของหลกัสูตรเสริม (Clark, 1997 : 204 ; Davis & Rimn, 1994 : 104-
106 ; Piirto, 1994 : 294, ปรียานุช สถาวรมณี, 2548 : 57) หลกัสูตรเสริมในระดบันกัศึกษา
มหาวิทยาลยัและระดบับณัฑิตศึกษา จะเน้นไปท่ีการพฒันากระบวนการคิด การเสริมสร้างภาวะ
ความเป็นผูน้ า เนน้ท่ีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถของนกัศึกษา (วิจิตร์พร หล่อสุวรรณ
กุล, 2544 : 81) หลกัสูตรเสริมจึงเหมาะสมอยา่งยิง่ในการพฒันานกัศึกษาให้เป็นผูมี้ทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม รวมทั้งเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21  ยุคท่ี
สังคมอยูใ่นกระแสโลกาภิวตัน์ ยุคแห่งการศึกษาท่ีเนน้ทกัษะทางสังคมมากกวา่ทกัษะทางวิชาการ 
ยุคท่ีคนจะตอ้งเขา้ใจและเห็นคุณค่าอนัดีงามของมนุษยด์ว้ยกนั จากความเป็นมาและความส าคญั 
รวมถึงสภาพสังคมและสภาพปัญหาข้างต้น รวมทั้งการท าหลักสูตรเสริมท่ีเพิ่มเติมทกัษะจาก
รายวชิาสิทธิมนุษยชนดว้ยเหตุผลท่ีผูส้อน/ผูว้ิจยั เห็นวา่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะเพิ่มเติมทกัษะทางสังคม 
มากกว่าเพียงแค่มีความรู้ ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เพื่อพฒันา
นกัศึกษาให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ รวมทั้งพฒันาให้นักศึกษาเป็นครูท่ีสมบูรณ์แบบทั้งทาง
วชิาการและทางสังคม ในอนาคตโดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นแม่แบบหรือ
ตน้แบบในอนาคตของเยาวชน มีความจ าเป็นตอ้งพฒันาในเร่ืองของทกัษะทางสังคมดว้ย เพื่อเป็น
ตน้แบบของการแสดงพฤติกรรมท่ีดีงาม รวมไปถึงการน าทกัษะทางสังคมมาถ่ายทอดให้เยาวชน
หรือนักเรียนของพวกเขาให้สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึงใน
ปัจจุบันน้ีการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความส าคัญเช่นเดียวกัน เห็นได้จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระหนา้ท่ี
พลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.2  เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ี
ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  จากหลักสูตร
ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าควรมีการพฒันานักเรียนให้มีทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัใน
สังคม แต่ก่อนท่ีนกัเรียนจะเกิดไดน้ั้น นกัศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีทกัษะทาง
สังคมเสียก่อนเพื่อเกิดการเรียนรู้ ตระหนกัในคุณค่าของทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 ผูว้จิยัจึงมีความประสงคใ์นการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมโดยใช้แบบแผนการวิจัยและพฒันา (The Research and 
Development) มาจากแนวคิดการพฒันาหลกัสูตร (Tyler, 1949 ; Taba, 1962 ; Oliva, 1982 : 172 ; 
Saylor and Alexander, 1974 ; สงดั อุทรานนัท์, 2532 : 38 ; วิชยั วงษใ์หญ่, 2554 : 57-59) ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ขั้นตอนท่ี 2 จดัเน้ือหา
สาระและประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ  ขั้นตอนท่ี 3 การน าหลกัสูตรไปใช้  ขั้นตอนท่ี 4 การ
ประเมินหลกัสูตร ในส่วนของกิจกรรมนั้น ผูว้ิจยัใชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative  
Education) กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)  และการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เป็นหลกั เน่ืองจากผูว้จิยัเห็นวา่กระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษา (Contemplative  Education) เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ประสบการณ์ของการตระหนกัรู้ ความ
เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง และความเมตตาต่อตนเองและผูอ่ื้น กระบวนการจิตปัญญามีความเช่ือพื้นฐานอยู ่4 
ประการ ท่ีเหมาะแก่การน ามาเป็นกิจกรรมในการสร้างทกัษะทางสังคมน้ี คือ (1) ความเช่ือมัน่และ
เคารพในความเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง (2) การยอมรับและความแตกต่างของแต่ละบุคคล (3) เช่ือใน
ความเป็นองคร์วม ไม่แยกส่วน และ (4) เช่ือวา่การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงเกิดข้ึนภายในตวัผูเ้รียน  (ธนา นิล
ชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุข, 2552 : 33) กระบวนการจิตตปัญญามุ่งเน้นทั้ งเน้ือหาและ
กระบวนการ องค์ความรู้จะเก่ียวกับการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตนเองและผูอ่ื้น การยอมรับความ
แตกต่างหลากหลาย การใชชี้วติอยา่งเขา้ใจมุมมองต่างๆ ซ่ึงสามารถน าไปสู่การอยูร่่วมกนัในสังคม
ไดอ้ย่างมีความสุข และสันติสุข ดงันั้นกระบวนการท่ีจดัให้นกัศึกษาตอ้งมีความสอดคลอ้งไปกบั
เน้ือหาและเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยค านึงถึงตวัแปรอ่ืนๆ เช่น บุคลิกลกัษณะ การศึกษา ความ
แตกต่างทางวฒันธรรม ความเช่ือ ความรับผิดชอบ ท่ีจะเขา้มากระทบต่อการเรียนรู้ของมนุษย ์(ธนา 
นิลชยัโกวิทย ์และอดิศร จนัทรสุข, 2552 : 90) และในส่วนของกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมกลุ่มไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการอภิปราย
ร่วมกนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั (Promotive Interaction) โดยอาศยัรูปแบบวิธีการทางสังคม การ
พฒันาการท างานเป็นทีม (Development of Teamwork) ในสภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ผูเ้รียนจะท้าทายจากทั้ งทางสังคมและอารมณ์ในการรับฟังมุมมองท่ีแตกต่าง และถูก
เรียกร้องใหแ้สดงเช่ือมโยง ปกป้องหรือแกต่้างใหก้บัความคิดของตน (Johnson,D.W.,Johnson,R.T., 
and Holubec.E.J., 1994) ส่ิงท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดเม่ือไดเ้รียนรู้แบบร่วมมือ คือ ผูเ้รียนจะมีความ
พยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมาย มีเหตุมีผล และมีความคิดในเชิงวิจารณญาณมากยิ่งข้ึน มีความสัมพนัธ์
ระหว่างกนั ใส่ใจผูอ่ื้น เห็นคุณค่าในความแตกต่าง หลากหลาย และประสานสัมพนัธ์กนัมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัช่วยใหผู้เ้รียนมีการพฒันาทกัษะทางสังคม รู้สึกดีต่อตนเอง มีความมัน่ใจในตนเองมาก
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ยิง่ข้ึน และความสามารถในการเผชิญกบัภาวะทางอารมณ์ ความวิตกกงัวล ความละอาย ความโกรธ 
เป็นตน้ การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
จะท าใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น จากส่ิงท่ีไดก้ล่าวมานั้นทั้ง
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา  กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ผูว้ิจยัเห็นว่ากระบวนการทั้งสามนั้นเหมาะสมและจะช่วยให้นกัศึกษาสามารถ
พฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี จะท าให้ผูเ้รียน
เกิดการยอมรับในความแตกต่างระหว่างกนั ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั การมีส่วนร่วม และการ
เคารพสิทธิของผูอ่ื้น  
 ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมดนั้น ท าใหผู้ว้จิยัสนใจในการพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมและเลือกพฒันาทกัษะทางสังคมในบริบทของความเป็นพหุ
วฒันธรรมในภาคเหนือ โดยมีนกัศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัก าแพงเพชร เป็นตวัแทนของประชากร ในการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม  

กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

 ในการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรม ของนกัศึกษา ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตรแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดว้ยกนั (Good, 
1973 : 157-158 ; Saylor and Alexander, 1974 : 7 ; Taba, 1962 : 454 ; สงดั อุทรานนัท,์ 2532 : 30) 
คือ (1) การปรับปรุงหลกัสูตร ซ่ึงเป็นการพฒันาหลกัสูตรเพื่อให้มีความเหมาะสม การน าหลกัสูตร
เดิมท่ีมีอยูม่าจดัท าใหดี้ข้ึนหรือสมบูรณ์ข้ึน โดยปรับเปล่ียนเป็นบางส่วนโดยไม่เปล่ียนแปลงแนวคิด
พื้นฐานเดิมหรือรูปแบบของหลกัสูตร (2) การเปล่ียนแปลงหลกัสูตร คือการแกไ้ขหลกัสูตรให้ต่าง
ไปจากเดิม ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงทั้งระบบ โดยไม่มีหลกัสูตรเดิมเป็นพื้นฐาน การพฒันาหลกัสูตร
ตอ้งมีความเป็นระบบระเบียบ แบบแผน มีความรอบคอบ ในการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันา
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษาผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของ 
Tyler (1949 : 1), Taba (1962 : 12-13), Salor, Alexander and Lewis (1981 : 181), Oliva (1992 : 
172), สงดั อุทรานนัท์ (2532 : 38), วิชยั วงษใ์หญ่ (2554 : 57-59) มาก าหนดขั้นตอนการพฒันา
หลกัสูตร และในการพฒันาหลกัสูตรเสริมน้ีจะจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นการขยายและ
ปรับปรุงหลกัสูตรและวิธีสอนเพิ่มเติมกระบวนการ เพิ่มพูนทกัษะ รวมทั้งสร้างเจตคติทางบวกต่อ
การเรียนรู้ (Piirto, 1994 : 376-400 ; Davis & Rimm, 1994 : 123 ; วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล, 2544 : 



10 
 

81) โดยมีขั้นตอนในการพฒันาหลกัสูตรตามแนวทางการวิจยัและพฒันา ดงัต่อไปน้ี ขั้นตอนท่ี 1 
ขั้นการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตร ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการออกแบบและการ
พฒันาหลักสูตร ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการทดลองใช้หลักสูตร ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการประเมินคุณภาพ
หลกัสูตร 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของหลกัสูตร  การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะ
ทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษาผูว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัการ แนวคิด
ทางหลกัสูตร ของ Tyler (1949 : 1) , Hilda Taba (1962 : 10) , Beauchamp (1981) , Oliva (1992) ,  
สงดั อุทรานนัท์ (2532 : 244) , ธ ารง  บวัศรี (2532 : 8) , สุมิตร คุณานุกร (2520 : 9) , บุญเล้ียง  ทุม
ทอง (2553 : 15) มาจดัท าองค์ประกอบของหลักสูตร  คือ 1. จุดมุ่งหมาย/ความมุ่งหมายของ
หลกัสูตร  2. เน้ือหาสาระและการจดัประสบการณ์  3. กระบวนการสอนและการน าหลกัสูตรไปใช้
ในการสอน 4. การวดัและประเมินผลการสอนตามหลักสูตรและหาสัมฤทธิผลของหลักสูตร   
องค์ประกอบของหลกัสูตรท่ีกล่าวมานั้นเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาหลกัสูตรเพื่อความเหมาะสม 
สมบูรณ์ 
 3. หลกัสูตรเสริม คือ หลกัสูตรท่ีขยายเพิ่มเติมสาระและกระบวนการทั้งแนวกวา้งและแนว
ลึกและเขม้ขน้อยา่งเหมาะสมกบัความตอ้งการและความสามารถของผูเ้รียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทกัษะให้มากข้ึน (Davis; & Rimm, 1994: 104-106  ; Piirto, 1994: 376-400) โดยเฉพาะทกัษะการ
คิด หรือ มวลประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนเพื่อขยายหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
โดยเฉพาะการพฒันาทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ทกัษะการแกปั้ญหา  ทกัษะการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ ขณะท่ีสาระจะเป็นเน้ือหาในรายวิชา โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีใช้ในการ
พฒันากระบวนการหรือทกัษะต่าง ๆ นอกจากน้ีหลกัสูตรเสริมยงัมุ่งพฒันานกัเรียนให้เกิดแรงจูงใจ
และเจตคติทางบวกต่อการเรียนรู้ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีประบวนการคิดท่ีกวา้งและความลึก
มากข้ึน  หลกัสูตรเสริมตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และเพิ่มเสริมการเรียนรู้
อ่ืนๆ ทั้งสาระและกระบวนการท่ีไม่ปรากฏในหลกัสูตรเดิม โดยจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเสริมจะ
ก าหนดข้ึนตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียน สาระอาจจะเป็นเน้ือหาในรายวิชา โครงการ 
หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากหลกัสูตรสถานศึกษา 
 4. หลกัสูตรโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ครุศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร                    
เป็นหลกัสูตรท่ีใช้จดัการศึกษาเพื่อผลิตและพฒันาบณัฑิตให้เป็นผูร้อบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษา 
ตลอดจนมีทักษะและสามารถประยุกต์ศาสตร์แห่งสังคมศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ มี
คุณธรรม และศรัทธาในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในฐานะผูท่ี้จะเป็นครูสังคมศึกษามืออาชีพ สมาชิก
ท่ีดีของสังคม และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง และสามารถเผชิญ
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และแกปั้ญหาหรือวิกฤติไดด้ว้ยปัญญา จะเห็นวา่มีในส่วนของการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
ดงันั้น นอกจากความรู้ดา้นวิชาการแลว้ หลกัสูตรในการศึกษาของผูเ้รียนจะตอ้งมีการพฒันาทกัษะ
เพื่อใหอ้ยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดใ้นสังคม  แต่เน่ืองดว้ยยงัไม่มีการพฒันาหรือมุ่งเนน้ในส่วนของการพฒันา
ทกัษะทางสังคมเท่าท่ีควร เพื่อให้ผูเ้รียนหรือบณัฑิตมีความพร้อมทั้งทางดา้นทกัษะทางวิชาการ 
และทกัษะทางสังคมศึกษาต่อไป 
 5. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ได้
ด าเนินการตามแนวทางทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ Johnson and Johnson (1986) ท่ีกล่าวไวว้่า 
การเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบัการท างานเป็นกลุ่มบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศยักนัและมีผลประโยชน์
ร่วมกนั ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการส่ือสารระหวา่งบุคคล เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมกบัเพื่อน
ในกระบวนการสังเคราะห์ขอ้มูลมากกวา่การจดจ า เผชิญกบัความคิดเห็นท่ีหลากหลายแตกต่างกนั 
เปิดโอกาสปลูกฝังการอภิปรายร่วมกนั มีความรับผิดชอบกบัการเรียนรู้ของตนเอง ผูเ้รียนจะทา้ทาย
จากทั้งทางสังคมและอารมณ์ในการรับฟังมุมมองท่ีแตกต่างและผูเ้รียนจะปกป้องหรือแกต่้างให้กบั
ความคิดของตนเอง   กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือจะเป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิด
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมได ้
 6. แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางสังคม ทกัษะทางสังคมท่ีควรพฒันาให้กบัผูเ้รียนท่ีเหมาะกบั
การเป็นทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ได้แก่ ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลาย  ทกัษะความมีน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั  ทกัษะการมีส่วนร่วม  ทกัษะเคารพสิทธิของ
ผูอ่ื้น  ทกัษะการส่ือสาร  และจากการสังเคราะห์บริบทแวดลอ้มท่ีเป็นตวักระตุน้ให้คนในยุคปัจจุบนั
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาทกัษะทางสังคม อนัได้แก่ ส่ีเสาหลกัทางการศึกษาของคณะกรรมาธิการ
นานาชาติวา่ดว้ยการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 , หลกัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน, ทกัษะหรือ
ความสามารถของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  และการเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน ซ่ึงเน้นย  ้าให้
ผูว้จิยัเห็นวา่ทกัษะทางสังคมท่ีสังเคราะห์มานั้นจะสามารถน ามาใชก้บับริบทแวดลอ้มท่ีตอ้งการใน
อนาคตได ้(นาตยา ภทัรแสงไทย, 2525 ; ประนอม เดชชยั, 2536 ; ปัทมาวดี บุญยสวสัด์ิ, 2536 ; อุมา
พร ตรังคสมบติั, 2544 ; อุษณีย ์โพธิสุข, 2542 ;สุขุมาล เกษมสุข, 2535 ; Westwood, 1993 ; Ollhoff, 
2004 ; วารี ถิระจิตร, 2530 ; UNESCO, 1996 ; Commonn Core, 2009)   
 7. แนวคิดเก่ียวกับพหุวฒันธรรมศึกษา (Multiculturalism) มุ่งเน้นผู ้เรียนท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา และกลุ่มชาติพนัธ์ุ ตอ้งมีโอกาสเท่าเทียมกนั
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งรู้จกัยอมรับและช่ืนชม วฒันธรรม เช้ือชาติ 
ภาษา ศาสนา และชาติพนัธ์ุ ของตนเองและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั มีความรู้สึกเป็นประชาธิปไตย 
ความยุติธรรม ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชนความยุติธรรมทางสังคม กลยุทธ์การเรียนการสอนมี



12 
 

ความส าคญัทางวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับวธีิการเพื่อบรรลุเป้าหมาย มุมมองการศึกษาความ
หลากหลายทางวฒันธรรมเป็นกระบวนการเรียนการสอนและมีลกัษณะ เช่น ผลิตผลและสิทธิ 
การศึกษาความหลากหลายทางวฒันธรรมตระหนักด้านสิทธิในความเช่ือท่ีว่าตอ้งมีโอกาสท่ีเท่า
เทียมกนั ดว้ยการพฒันาทกัษะสังคม (Pope, Reynolds, & Cheatham, 1997 ; Pope, Reynolds, & 
Mueller, 2004 ; Manning, K., & Coleman-Boatwright, 1991 ; Grant, C.A. , 1977  ; Gay, G., 1988 
; Gay, G. , 2000 ;  Banks, J.A.,& Banks, 2001  ;  Banks, J.A. , 1990) 
 8. การจดัการเรียนรู้ดว้ยจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) มุ่งเนน้การจดัการ
เรียนรู้ท่ีใช้กระบวนการทางจิตตปัญญา ซ่ึงกระบวนการจิตตปัญญานั้นเป็นการคิดท่ีมีความชาญ
ฉลาด มีปัญญา พิจารณา ไตร่ตรอง ส่ิงใดส่ิงอย่างละเอียด จนกระทั่งเห็นชัดแจ้ง  ในทาง
พระพุทธศาสนา เรียกวา่ วปัิสสนา เช่นเดียวกนักบัการพิจารณาความเป็นตวัตนของมนุษยท์ั้งตวัเรา
เองและผูอ่ื้น  เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ตนเอง รวมถึงการการยอมรับความจริงและมุมมองใหม่ 
กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวสามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในตวัผูเ้รียนรู้ได ้5 ประการ คือ ให้มี
สติในชีวิตประจ าวนั  เข้าใจและยอมรับตนเอง มีความเข้าใจและความรัก ความเมตตาต่อผูอ่ื้น  
เขา้ใจและยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติ  
 9. แนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) คือ การจดั
สภาพการเรียนการสอนท่ีอยู่บนพื้นฐานแนวคิดท่ีวา่มนุษยจ์ะสร้างความรู้ใหม่จากการกระท าและ
การมีปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น ความรู้ใหม่ได้มาจากส่ิงท่ีสัมพนัธ์กับความรู้ท่ีมีมาก่อน การสร้าง
ความคิดริเร่ิมใหม่และประสบการณ์เดิมท่ีไม่เป็นทางการ โดยให้ผูเ้รียนร่วมกนัเลือกท าโครงงานท่ี
ตนสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเร่ืองท่ีตนสนใจ วางแผนในการท าโครงงาน
ร่วมกนั ศึกษาหาขอ้มูลความรู้ท่ีจ  าเป็น และลงมือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีวางไว ้จากนั้นเขียน
รายงานและน าเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ทั้งหมด (ทิศนา แขมมณี, 2552 : 139 ; วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ, 2549 ; Davis, 1993) 
 10. การประเมินผลทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมนั้น ตาม
แนวคิดของ Good (1973), Stufflebeam Daniel L. et. (1971 : 128), สุจริต เพียรชอบ (2548 : 64), 
สันต ์ธรรมบ ารุง (2527 : 137-139), วิชยั วงษใ์หญ่ (2554 : 123) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมิน
หลกัสูตรไวว้า่  เป็นการเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวท่ี้เกิดข้ึนจริง  
โดยการรวบรวมขอ้มูล การเก็บขอ้มูลสารสนเทศเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ พิจารณา
คุณค่าของหลกัสูตร  หลกัสูตรมีสัมฤทธิผลตามท่ีไดต้ั้งจุดมุ่งหมายไวห้รือไม่ มีอะไรท่ีตอ้งแกไ้ข
เพื่อน าผลท่ีได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจหาทางเลือกท่ีดีกว่าต่อไป ในการพฒันา
หลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรม ของ



13 
 

นักศึกษาผูว้ิจยัได้ใช้การประเมินทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
หลายรูปแบบ โดยใช้แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) เป็นหลกั การ
ประเมินผลตามสภาพจริงเป็นวิธีการประเมิน ท่ีเป็นระบบ ท่ีสะทอ้นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเป็น
จริงและมีคุณค่าให้เห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงแห่งโลกปัจจุบนั เป็น
กระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์ความกา้วหน้าของผูเ้รียน และเป็นวิธีการท่ี
เนน้งานของผูเ้รียนในภาคปฏิบติัจริง ในดา้นความรู้ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปฏิบติั และผลการ
ปฏิบติัของผูเ้รียน เนน้ท่ีการประเมินตนเอง ความเขา้ใจและความงอกงามท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนมากกวา่
การตอบสนองท่ีมาจากการจ าความรู้ได้ มุ่งน าผูเ้รียนให้ท างานท่ีตอ้งประยุกต์ความรู้ไปใช้ใน
ประสบการณ์ ชีวิตจริง ใชเ้ร่ืองราว เหตุการณ์สภาพชีวิตจริงท่ีนกัเรียนประสบอยูใ่นชีวิตประจ าวนั 
มุ่งประเมินการกระท าในหลายๆ ดา้นตามสภาพจริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การประเมิน
ตามสภาพจริงเป็นการประเมินท่ีไม่เนน้การประเมินทกัษะพื้นฐาน (Skill Assessment) แต่จะเน้น
การประเมินทกัษะการคิดอยา่งซบัซอ้นของนกัเรียน (Complex Thinking Skill) ในการท างาน ความ
ร่วมมือ (Cooperative Effort) ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัโลกของงานจริง (World Of Work ) ภายนอกโรงเรียน
(กรมวิชาการ, 2545 ; Bloom, 1976 : 74 ;สุวิมล วอ่งวานิช , 2546 : 13 ; พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2543 : 96 ; 
วิชยั วงษใ์หญ่, 2544 : 22 ; Cardler, 1991 : 45)  ในการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนักศึกษา ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือในการ
ประเมินท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การสังเกต, การสัมภาษณ์, แบบสอบถาม   

 11. การประเมินหลักสูตรนั้นผูว้ิจ ัยใช้การประเมินรูปแบบ CIPPiest MODEL ของ 
Stufflebeam Daniel L. et. (1971 : 128)  ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีมีครอบคลุมทุกกระบวนการ ไดแ้ก่ 1) 
การประเมินบริบท  (C : Context Evaluation) 2) การประเมินปัจจยัน าเขา้ (I : Inputs Evaluation) 3) 
การประเมินกระบวนการ  (P: Process Evaluation)4) การประเมินผลผลิต (P : Products Evaluation) 
5) การประเมินผลดา้นกระทบ (I : Impact Evaluation)   6. การประเมินดา้นประสิทธิผล (E : 
Effectiveness Evaluation) 7) การประเมินดา้นความย ัง่ยืน (S : Sustainability Evaluation)  และ 8) 
การประเมินดา้นการถ่ายโยงความรู้ (T : Transportability)  
 กรอบแนวคิดการวิจยัน้ีใชว้ิธีการวิจยัและพฒันา (Research & Development) ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตร ขั้นท่ี 2 
การออกแบบและพฒันา  ขั้นท่ี 3 การทดลองใชห้ลกัสูตร  ขั้นท่ี 4 การประเมินคุณภาพหลกัสูตร ดงั
รายละเอียดตามภาพท่ี 1 
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แนวคิด ทฤษฎี 
ในกำรพฒันำหลักสูตร 
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หลกัสูตรโปรแกรมวชิำสังคมศึกษำ   

คณะครุศำสตร์  

มหำวทิยำลยัรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ใหม่ พ.ศ.2550 

ทกัษะทางสงัคมในการอยูร่่วมกนัใน
สงัคมพหุวฒันธรรม 

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการเคารพสิทธิ 
- ทกัษะการท างานร่วมกนั 
- ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
- ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย 

หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนั 
ในสงัคมพหุวฒันธรรม 

แนวคดิทักษะทำงสังคม 
นาตยา ภทัรแสงไทย, 2525 ; ประนอม 
เดชชยั, 2536 ; ปัทมาวดี บุญยสวสัด์ิ, 
2536 ; อุมาพร ตรังคสมบติั, 2544 ; 
อุษณีย ์โพธิสุข, 2542 ;สุขมุาล เกษม
สุข, 2535 ; Westwood, 1993 ; Ollhoff, 

2004 ; วารี ถิระจิตร, 2530 ; 
UNESCO, 1996 ; Commonn Core, 

2009 

แนวคดิ ทฤษฎกีำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ  

(Collaborative Learning)  

Dillon (2005), Gokhale (1994),  
Smith & Macgregor (1992),  
Johnson and Johnson (1986) 

กำรเรียนรู้ด้วยจิตตปัญญำศึกษำ 

(Contemplative education) 
 (ประเวศ วะสี, 2550 ; ชลลดา ทอง
ทว ีและคณะ, 2551) 

แนวคดิเกีย่วกบักำรศึกษำ 

พหุวฒันธรรม 
Pope, Reynolds, & Cheatham, 1997 ; 
Pope, Reynolds, & Mueller, 2004 ; 

Manning, K., & Coleman-Boatwright, 
1991 ; Grant, C.A. , 1977  ; Gay, G., 

1988 ; Gay, G. , 2000 ;  Banks, J.A.,& 
Banks, 2001  ;  Banks, J.A. , 1990 

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ 

โครงงำนเป็นฐำน 

(Project-based Learning) 
ทิศนา แขมมณี, 2552 : 139 ; วราภรณ์ 
ตระกูลสฤษด์ิ, 2549 ; Davis, 1993 

กำรประเมินตำมสภำพจริง 

(Authentic assessment) 

(กรมวิชาการ, 2545 ; Bloom, 1976 : 74 ;
สุวิมล วอ่งวานิช , 2546 : 13 ; พิชิต ฤทธ์ิจรูญ
, 2543 : 96 ; วิชยั วงษใ์หญ่, 2544 : 22 ; 
Cardler, 1991 : 45)   
 

ประเมินหลกัสูตร โดยใช้ 

CIPPiest Model 

(Daniel L. Stufflebeam) 
 

หลกัสูตรเสริม 
1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
     เพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะทางสงัคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุ
วฒันธรรม 
2. เน้ือหาสาระของหลกัสูตร 
   - ทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม 
   - ดา้นศาสนา 
   - ดา้นภาษา 
   - ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
   - ดา้นเช้ือชาติ เผา่พนัธุ์ 
3. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
4. การประเมินผล 
   - ประเมินผลทกัษะทางสงัคมของ
นกัศึกษา ดว้ยการประเมินตามสภาพ
จริง 
   - ประเมินหลกัสูตรโดยใช ้CIPPiest 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรม 
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ค ำถำมกำรวจัิย 

1. หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ของนกัศึกษามีประสิทธิภาพเป็นอยา่งไร 

2. หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ของนกัศึกษามีประสิทธิผลเป็นอยา่งไร 

 2.1 ความสามารถทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ของนกัศึกษา 

  2.1.1 ทกัษะการส่ือสารอยูใ่นระดบัใด 
  2.1.2 ทกัษะการเคารพสิทธิอยูใ่นระดบัใด    

2.1.3 ทกัษะการท างานร่วมกนัอยูใ่นระดบัใด  
2.1.4 ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอยูใ่นระดบัใด 

  2.1.5 ทกัษะการยอมรับความหลากหลายอยูใ่นระดบัใด 

 2.2 ความคิดเห็นต่อการใช้หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมในการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา หลงัการใชห้ลกัสูตร อยูใ่นระดบัใด 

3. น าหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรมไปขยายผลกบันกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบัใด 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 การวิจยัการพฒันาหลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษามีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา 

2. เพื่อหาประสิทธิผลหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา  

2.1 เพื่อประเมินความสามารถทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษา 

2.1.1 เพื่อประเมินทกัษะการส่ือสาร  
  2.1.2 เพื่อประเมินทกัษะการเคารพสิทธิ 
  2.1.3 เพื่อประเมินทกัษะการท างานร่วมกนั  



16 
 

2.1.4 เพื่อประเมินทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
  2.1.5 เพื่อประเมินทกัษะการยอมรับความหลากหลาย  
 2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมใน

การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา หลงัการใชห้ลกัสูตร 
3. เพื่อน าหลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุ

วฒันธรรมไปขยายผลกบันกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมมติฐำนกำรวจัิย 

 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัและการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา  มีสมมติฐานการวจิยัดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ของนกัศึกษามีประสิทธิภาพ 
 2. หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ของนกัศึกษามีประสิทธิผล 

 2.1 ความสามารถทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัสูง  

  2.1.1 ทกัษะการส่ือสารอยูใ่นระดบัสูง 
  2.1.2 ทกัษะการเคารพสิทธิอยูใ่นระดบัสูง    

2.1.3 ทกัษะการท างานร่วมกนัอยูใ่นระดบัสูง  
2.1.4 ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอยูใ่นระดบัสูง 

  2.1.5 ทกัษะการยอมรับความหลากหลายอยูใ่นระดบัสูง 

 2.2 ความคิดเห็นต่อการใช้หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมในการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา หลงัการใชห้ลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก 

3. น าหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรมไปขยายผลกบันกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบัสูง 

ขอบเขตกำรวจัิย 

 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัและการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา  มีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
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 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ

วฒันธรรมของนกัศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง ดงัน้ี 
    1.1 ประชากร คือ นกัศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัก าแพงเพชร  
    1.2 กลุ่มตวัอย่าง  คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ  านวน 30 คน  เฉพาะนักศึกษาท่ีมีความเป็นพหุวฒันธรรม เป็น
ตวัแทนประชากร    
 2. เน้ือหำกำรวจัิย 

     หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ของนกัศึกษาเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้กระบวนการในการจดักิจกรรมโดยมีกระบวนการจดัการเรียนรู้
แนวจิตตปัญญาศึกษา กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) และการจดัการ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)   เพื่อให้เกิดทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 5 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร, ทกัษะการเคารพสิทธิ, ทกัษะ
การท างานร่วมกนั, ทกัษะการอยู่ร่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และทกัษะการยอมรับความ
หลากหลาย ซ่ึงแบ่งเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้  ไดแ้ก่  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองรู้จกัตนเองและเปิดเผยตนเอง   4 กิจกรรม ใชเ้วลา 4 ชัว่โมง  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองเรียนรู้และยอมรับผูอ่ื้น             6 กิจกรรม ใชเ้วลา 7 ชัว่โมง  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองมุ่งพฒันาสู่สังคม                      7 กิจกรรม ใชเ้วลา 7 ชัว่โมง  

 3.  ตัวแปร  
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

  3.1 ตวัแปรอิสระ คือ การใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาโดย กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative  
Education)  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)  การจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
  3.2 ตวัแปรตาม คือ  
       3.2.1 ทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมของ
นกัศึกษา  ไดแ้ก่  
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        3.2.1.1  ทกัษะการส่ือสาร        
   3.2.1.2  ทกัษะการเคารพสิทธิ      
    3.2.1.3  ทกัษะการท างานร่วมกนั 
        3.2.1.4  ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
    3.2.1.5  ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย   
       3.2.2 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใช้หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะ
ทางสังคมในการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
 4. ระยะเวลำกำรวจัิย   

  ระยะเวลาในการทดลองหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา ทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โดยใชเ้วลา 
18 ชัว่โมง  

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1. กำรพัฒนำหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนำทักษะทำงสังคมส ำหรับกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมของนักศึกษำ หมายถึง กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R & 
D) เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษามีขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น (R1) 2) ขั้นการ
ออกแบบและพฒันาหลกัสูตร (D1) 3) ขั้นการทดลองใชห้ลกัสูตร (R2) 4) ขั้นการประเมินคุณภาพ
หลกัสูตร (D2) 
 2. หลกัสูตรเสริมเพ่ือพัฒนำทักษะทำงสังคมส ำหรับกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ของนักศึกษำ หมายถึง หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใช้ในการพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมของนักศึกษาซ่ึงท าให้นักศึกษามีความสามารถในทกัษะสังคม
ส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรม ท่ีอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน โดยมี
องค์ประกอบ คือ 1) จุดมุ่งหมาย/ความมุ่งหมายของหลักสูตร  2) เน้ือหาสาระและการจัด
ประสบการณ์  3) กระบวนการสอนและการน าหลักสูตรไปใช้ในการสอน และ 4) การวดัและ
ประเมินผลการสอนตามหลกัสูตรและหาสัมฤทธิผลของหลกัสูตร    
 3. กำรพัฒนำทักษะทำงสังคมส ำหรับกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  หมายถึง การ
จดัประสบการณ์ท่ีจดัข้ึนเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ของนกัศึกษา เพิ่มเติมจากหลกัสูตรสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก ซ่ึงผูว้ิจยัจดักระบวนการ กิจกรรม 
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เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่อคนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทาง
วฒันธรรม  

4. สังคมพหุวฒันธรรม หมายถึง  สังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม  
5. ทกัษะทำงสังคม หมายถึง ความสามารถในการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม  โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 
  5.1 ทักษะกำรส่ือสำร  หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการให้ความส าคญัต่อผูท่ี้
อยูต่รงหนา้ การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีตลอดกระบวนการส่ือสาร เป็นผูฟั้งท่ีดี เลือกใชท้กัษะต่างๆ 
ในการส่ือสารท่ีเหมาะสม ให้ความส าคญักบัความรู้สึกของคู่สนทนา ทั้งภาษากายและภาษาท่าทาง 
โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมเป็นเคร่ืองมือในการวดั 
  5.2 ทักษะกำรเคำรพสิทธิ หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการกระท าท่ีไม่ดูถูก  
การยอมรับในความคิดเห็นบนความเป็นประชาธิปไตย การช่ืนชมในการท าส่ิงท่ีดีๆ  และแสดง
ความนบัถือวถีิชีวติในสังคม โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมเป็นเคร่ืองมือในการวดั 
  5.3 ทกัษะกำรท ำงำนร่วมกนั หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงออกให้เห็นถึงการท่ีคนหรือ
กลุ่มคนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 
โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมเป็นเคร่ืองมือในการวดั 
  5.4 ทักษะกำรอยู่ร่วมกันแบบเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  หมายถึง  ลักษณะท่ี
แสดงออกวา่มีปฏิสัมพนัธ์และร่วมมือกบัผูอ่ื้น ปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพทั้งกายและใจ มีความ
สามคัคี กลมกลืนกนั ไม่ขดัแยง้กนั ความรู้สึกเป็นมิตร โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมเป็นเคร่ืองมือ
ในการวดั 

  5.5 ทักษะกำรยอมรับควำมหลำกหลำย หมายถึง ลักษณะการแสดงออกของ
นกัศึกษาท่ีเอาใจเขามาใส่ใจเรา ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมเป็นเคร่ืองมือใน
การวดั 
 6. ควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อหลักสูตร หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ี
เก่ียวกบัสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือประกอบการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ ในหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของ
นกัศึกษา 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. ได้หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษา 
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 2. ไดห้ลกัสูตรท่ีน าไปพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ของนกัศึกษาและเป็นแนวทางใหน้กัศึกษาน าไปประยกุตใ์ชใ้นระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
 3. ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลักสูตรเพิ่มเติมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรม ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา มีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบไปดว้ยหัวขอ้ตามล าดบั 
ดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรเสริม 

  1.1 ความหมายของหลกัสูตร 

  1.2 พื้นฐานการพฒันาหลกัสูตร 

  1.3 รูปแบบและองคป์ระกอบของการพฒันาหลกัสูตร 

  1.4 การประเมินหลกัสูตร 

  1.5 แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรเสริม 

  1.6 หลกัเกณฑข์องหลกัสูตรเสริม 

 2. แนวคิดเก่ียวกบัสังคมพหุวฒันธรรม 

  2.1 ลกัษณะสังคมพหุวฒันธรรม 

  2.2 แนวคิดและทฤษฎีวฒันธรรมสัมพนัธ์ 

  2.3 แนวคิดและทฤษฎีการเขา้ใจชนชาติอ่ืน 

  2.4 แนวคิดเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษา 

3. แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางสังคม 

 4. แนวคิดเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมในภาคเหนือของไทย 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

     5.1 งานวจิยัในประเทศ 

     5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
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แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรเสริม 
1.1  ความหมายของหลกัสูตร 

 มีผูใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรไวอ้ย่างหลากหลาย ทั้งนกัการศึกษาภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ สรุปไดว้่า หลกัสูตร หมายถึง รายวิชาท่ีก าหนดไวใ้ห้ศึกษาเพื่อวตัถุประสงค์อย่างใด
อยา่งหน่ึง เป็นมวลประสบการณ์ทุกๆ อยา่งท่ีผูส้อน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงสถานศึกษาจดัการเรียนรู้
ให้แก่ผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้มี
คุณลกัษณะตามท่ีจุดประสงค์ตอ้งการและเหมาะสมในการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข   
(Taba, 1962 : 8 ; Saylor, 1974 : 8 ; Oliva, 1992 : 5 ; Sowell, 1996 : 5 ; สงดั อุทรานนัท,์ 2532 : 16 ; 
ชมพนัธ์ กุญชร ณ อยุธยา, 2540 : 1-4 ; รุจิร์ ภู่สาระ, 2545 : 1 ; ธ ารง บวัศรี, 2542 : 7 ; บุญชม ศรี
สะอาด, 2546 : 7)  

     1.2 พืน้ฐานการพฒันาหลกัสูตร 

 การพฒันาหลักสูตรเป็นส่ิงท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ 
ส ารวจ วจิยั สภาพพื้นฐานต่างๆ  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งเพียงพอ เป็นส่ิงตดัสินใจด าเนินการดา้นต่างๆ 
ให้ไดห้ลกัสูตร สามารถพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และทศันคติท่ีจะน าไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้ (บุญเล้ียง ทุมทอง, 2553 : 22) ขอ้มูลต่างๆท่ีน ามาเป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรนั้น การพฒันาหลกัสูตร จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งพิจารณาถึงขอ้มูล
พื้นฐานในดา้นต่างๆ เพื่อให้หลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนมานั้น สมบูรณ์ สามารถสนองความตอ้งการของ
บุคคล และสังคม พื้นฐานดา้นต่างๆ ท่ีนกัพฒันาหลกัสูตรตอ้งน ามาพิจารณานั้นมีหลายประการ ทั้ง
ต่างประเทศและนกัการศึกษาในประเทศ (Saylor and Alexander, 1974 : 102-103 ; Taba, 1962 : 
16-87 ; Tyler, 1949 : 1-43 ; กาญจนา คุณารักษ,์ 2521 : 23-36 ; ธ ารง บวัศรี, 2532 : 4 ; สาโรช บวั
ศรี (2514,  : 21-22) ดงัน้ี 

  1. พื้นฐานสังคมและวฒันธรรม 

  การศึกษาท าหน้าท่ีส าคญั คือ อนุรักษ์และถ่ายทอดวฒันธรรมของสังคมไปสู่คน
รุ่นหลงั และปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ โดยหน้าท่ีดงักล่าว
การศึกษาจะช่วยควบคุมการเปล่ียนแปลงสังคมให้เป็นไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา เพราะฉะนั้น
หลักสูตรท่ีจะน าไปสอนจะต้องมีความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับสังคมอย่างแยกไม่ออก และโดย
ธรรมชาติของสังคมและวฒันธรรมมักมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้ น การพฒันา
หลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงขอ้มูลทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ จึงจะท าให้
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หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนั สามารถแกปั้ญหาและสนองความตอ้งการสังคม
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถในการวิเคราะห์ความตอ้งการใหม่ ผลการวิเคราะห์ออกมาอยา่งไร 
หลกัสูตรก็จะเปล่ียนจุดหมายไปในแนวนั้น สามารถจ าแนกขอ้มูลใหเ้ห็นชดัเจนได ้ดงัน้ี  

   1.1 โครงสร้างของสังคม โครงสร้างสังคมไทยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ
ลกัษณะสังคมชนบทและสังคมเมือง การพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาโครงสร้างของสังคมท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั และแนวโน้มโครงสร้างสังคมในอนาคตเพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลมาจดัหลกัสูตรว่า จะ
จดัหลกัสูตรอยา่งไรเพื่อพฒันาสังคมใหเ้จริญกา้วหนา้ 

   1.2 ค่านิยมในสังคม  ค่านิยมคือส่ิงท่ีคนในสังคมเดียวกนัมองเห็นว่ามี
คุณค่าเป็นท่ียอมรับหรือเป็นท่ีปรารถนาของคนทัว่ไปในสังคมนั้นๆ เน่ืองจากการศึกษาเป็นตวัการ
ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคม ค่านิยมชนิดไหนควรจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงหรือด ารงไว้
มากท่ีสุด เช่น ค่านิยมของสังคมไทยเก่ียวกบัความเฉ่ือยชา  การถือฐานานุรูป การถือความสัมพนัธ์
ส่วนตวั การถือประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง การถืออ านาจ ความใจเยน็ ฯลฯ ซ่ึงน่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงเพราะไม่เหมาะสมกบัสภาพสังคมปัจจุบนั หากยงัยึดถือค่านิยมเหล่าน้ีต่อไปก็จะเป็น
อุปสรรคต่อความเจริญกา้วหนา้ของสังคม ส่วนค่านิยมในเร่ืองความขยนัขนัแข็ง ความรักในความ
เป็นชาติไทย ค่านิยมในเร่ืองการกินอยู่อย่างประหยดั ฯลฯ เป็นค่านิยมท่ีสร้างให้เกิดข้ึนใน
สังคมไทย จึงเป็นหนา้ท่ีของนกัพฒันาหลกัสูตรท่ีจะศึกษาและเลือกค่านิยมท่ีดีและสอดแทรกไวใ้น
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังสร้างค่านิยมท่ีดีในสังคมไทย 

   1.3 ธรรมชาติของคนไทยในสังคม  ธรรมชาติของคนไทยในสังคมย่อม
แตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพพื้นฐานทางวฒันธรรมและค่านิยมนั้นๆ เช่น จากสภาพ
วฒันธรรมและค่านิยมของสังคมไทย ท าใหค้นไทยส่วนใหญ่มีลกัษณะบุคลิกภาพดงัต่อไปน้ี 

    1.3.1 ยดึมัน่ในตวับุคคลมากกวา่หลกัการและเหตุผล 

    1.3.2 ยกยอ่งบุคคลท่ีมีความรู้หรือไดรั้บการศึกษาสูง 

    1.3.3 เคารพและคลอ้ยตามผูมี้วยัวฒิุสูง 

    1.3.4 ยกยอ่งผูมี้เงินและผูมี้อ  านาจ 

    1.3.5 รักความอิสระและชอบท างานตามล าพงั 

    1.3.6 เช่ือเร่ืองโชคลางทางไสยศาสตร์ 

    1.3.7 นิยมการเล่นพรรคเล่นพวก 

    1.3.8 มีลกัษณะเฉ่ือยชาไม่กระตือรือร้น 
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   ในการพฒันาหลกัสูตร ควรค านึงถึงธรรมชาติ บุคลิกของคนในสังคม 
โดยศึกษาพิจารณาวา่ลกัษณะใดควรจะคงไว ้ลกัษณะใดควรจะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีพึงประสงค์
ของสภาพสังคมปัจจุบนั เพื่อท่ีจะจดัการศึกษาในอนัท่ีจะสร้างบุคลิกลกัษณะของคนในสังคมตามท่ี
สังคมตอ้งการ เน่ืองจากหลกัสูตรเป็นแนวทางในการสร้างลกัษณะสังคมในอนาคต 

   1.4 การช้ีน าสังคมในอนาคต  การศึกษาควรมีบทบาทในการช้ีน าสังคมใน
อนาคตดว้ย เพราะในอดีตท่ีผา่นมาระบบการศึกษาและระบบพฒันาหลกัสูตรของไทยเป็นลกัษณะ
ของการตั้งรับมาโดยตลอด ดว้ยเหตุน้ีผลผลิตท่ีไดจ้ากหลกัสูตร คือ ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้วิ่งตามสังคมเป็น
ผูท่ี้เพียงแต่สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นกระแสของการเปล่ียนแปลงเท่านั้น ฉะนั้น การจดัการศึกษาท่ีดี
ควรใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศในอนาคตให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
นกัพฒันาหลกัสูตรจึงควรศึกษาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นเคร่ืองช้ีน าสังคมในอนาคต 

   1.5 ลกัษณะสังคมตามความคาดหวงั นกัพฒันาหลกัสูตรควรจะไดศึ้กษา
ขอ้มูลหรือมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถคาดการณ์สภาพ
สังคมในอนาคตได้ เพื่อเป็นการสร้างประชากรให้แก่สังคมได้อย่างสอดคล้องตามนโยบาย
การศึกษาของชาติ และในการผลิตคนให้แก่สังคมในอนาคตท่ีท าได้แน่นอน คือ การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพในการสร้างสรรคส์ังคมใหดี้ข้ึน  

 การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนนั้นเป็นการพฒันาหลกัสูตรท่ีเตรียมคนให้มีค่านิยมในเร่ืองของความ
สามัคคีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของวฒันธรรม ซ่ึงข้ึนอยู่กับบริบทของสังคมท่ี
เปล่ียนแปลง 

  2. ธรรมชาติของความรู้  

   2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความรู้  

ความรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยไ์ด้เรียนรู้ คน้พบ รวบรวมประมวลไวเ้ป็น
หมวดหมู่ท่ี เรียกว่าวิชา  หรือแม้กระทั่งการจัดมวลประสบการณ์ให้กับผู ้เรียน ผู ้เรียนได้มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการเปล่ียนแปลงในตวัผูเ้รียน ความรู้ยงั
รวมถึงการให้ความส าคญักบัลีลาการเรียนรู้ (Learning Style) ของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั และเกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 
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   2.2 โครงสร้างความรู้ 

   โครงสร้างความรู้ คือการบรรลุข้อมูลลงในหลักสูตรให้เป็นไปตาม
จุดประสงคข์องการเรียนรู้ 

   2.3 การพฒันาหลกัสูตร 

   ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติของความรู้ดงักล่าว มีความส าคญัต่อการพฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน นบัตั้งแต่การเลือกในส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ การสร้างความสมดุล
ทางความรู้ การจดัหลกัสูตรท่ีสร้างความเขา้ใจในตนเอง และความสามารถในการแกปั้ญหาสามารถ
สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล และการสร้างศกัยภาพในการแสวงหาความรู้ความเขา้ใจตามท่ี
ผูเ้รียนถนดั เพราะฉะนั้นนกัพฒันาหลกัสูตรจึงควรใหค้วามสนใจขอ้มูลดงักล่าว 

  3. พื้นฐานทางดา้นปรัชญา 

   ปรัชญาการศึกษาจะแสดงเจตจ านงทางการศึกษานบัแต่ของประเทศมาสู่
ระดบัการศึกษาและวิธีการจดัการเรียนการสอน อนัแสดงถึงลกัษณะความรู้ของผูเ้รียนลกัษณะ
เน้ือหาและวธีิการจดัการเรียนการสอน ปรัชญาทางการศึกษามีหลายสาขาตามความเช่ือซ่ึงแสดงถึง
ความจริงแท้ทางการศึกษาท่ีแตกต่างกัน เป็นผลให้แนวทางการจดัการศึกษาตามความเช่ือใน
ปรัชญานั้นต่างกนัออกไป เช่น ปรัชญาสารนิยมเช่ือว่าสาระคือความจริงแท ้เพราะฉะนั้นการจดั
การศึกษาตามแนวปรัชญาน้ีจึงเนน้เน้ือหาสามารถและไดจ้ดัเน้ือหาสาระท่ีคิดวา่ดีและจ าเป็นให้แก่
ผูเ้รียนไวเ้รียบร้อยแลว้ และพลงัแห่งเหตุผลของมนุษยผ์นวกกบัแรงศรัทธาคือเคร่ืองทางความรู้ การ
จดัการศึกษาจึงเนน้ความรู้และความมีเหตุผลตามหลกัของศาสนา ส่วนพิพฒันาการนิยม ปฏิรูปนิยม 
และอัตถิภาวนิยมมีแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยให้ความส าคัญกับผู ้เ รียน สังคม และ
ความสามารถเฉพาะบุคคลตามล าดับ เพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนก็
เปล่ียนไปจากการเน้นเน้ือหาวิชาเป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามความสนใจและความ
ตอ้งการ  ปรัชญาพิพฒันาการนิยม เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลตามปรัชญาอตัถิภาวนิยม และยึด
หลกัการวิเคราะห์เหตุผลของปรัชญาวิเคราะห์  ในวิจยัฉบบัน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะปรัชญาท่ีใช้ใน
การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

   ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) แนวคิดและความเช่ือของ
ปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยม มีความเช่ือพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน ครู หลกัสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน ตลอดทั้งลกัษณะของการจดัการศึกษาเหมือนกบัปรัชญาการศึกษาสาขาพิพฒันาการ
นิยม เวน้แต่ในเป้าหมายของสังคมเท่านั้นท่ีแตกต่างกนั ความมุ่งหมายของหลกัสูตรเนน้การพฒันา
ผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถและทศันคติท่ีจะออกไปปฏิรูปสังคมให้ดีข้ึน เน้ือหาวิชาและ
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ประสบการณ์ท่ีเลือกมาบรรจุในหลกัสูตรจะเก่ียวกบัสภาพปัญหาของสังคมส่วนใหญ่ เน้ือหาวิชา
เหล่านั้นจะเน้นหนักในหมวดสังคมศึกษา การสอนจะไม่เน้นการถ่ายทอดวิชาความรู้โดยการ
บรรยายของครูมากเหมือนหลกัสูตรในปรัชญาสารนิยม แต่มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนส ารวจความสนใจ 
ความตอ้งการตนเองและการคน้ควา้ความรู้ด้วยตนเอง เน้นการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปัญหาสังคม พร้อมทั้งหาขอ้เสนอแนะและแนวทางใน
การปฏิรูปสังคมดว้ย  ส่วนในเร่ืองของการประเมินผลนั้นจะวดัพฒันาการของผูเ้รียนและทศันคติ
เก่ียวกบัสังคม เช่นหลกัสูตรเป็นประบวนการทางสังคมและหน้าท่ีของชีวิต (Social Process and 
Life Function Curriculum) เป็นตน้ 

   การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมนั้น เนน้ในเร่ืองของค่านิยมท่ีดีงามของมนุษยใ์นสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งมี
ในอนาคต ตามปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม เพื่อสร้างสรรคส์ังคมบนความหลากหลายทางวฒันธรรม
ใหดี้มากยิง่ข้ึน 

1.3 รูปแบบและองค์ประกอบของการพฒันาหลกัสูตร 

 นกัการศึกษาทางดา้นการพฒันาหลกัสูตรมีหลายคน ซ่ึงในแต่ละคนจะมีรายละเอียดของ
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัแต่มีความครบถว้นในองคป์ระกอบของหลกัสูตรท่ีเหมือนกนั ซ่ึงผูว้ิจยัจะยก
มากล่าวเพื่อใหเ้ห็นวา่รูปแบบและองคป์ระกอบของหลกัสูตรท่ีส าคญัหลกัๆ มี ดงัต่อไปน้ี  

 Tyler (1949 : 3) ได้เสนอหลกัการเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและการสอน ซ่ึงก็คือ
หลกัการและเหตุผลในการพฒันาหลกัสูตรว่าการพฒันาหลกัสูตรและการสอนตอ้งตอบค าถาม
พื้นฐานท่ีส าคญั 4 ประการ คือ  

 1. ความประสงค์ทางการศึกษา (Educational Purposes) อะไรบา้งท่ีโรงเรียนตอ้งการให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายชั่วคราวแล้วจึงหาวิธีการและเกณฑ์จากทฤษฎีการ
เรียนรู้ ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาสังคมมากลั่นกรองจุดมุ่งหมายชั่วคราว เพื่อให้ได้มาเป็น
จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของหลกัสูตร พื้นฐานทางจิตวิทยาและปรัชญาในการพฒันาหลกัสูตรจะเขา้มา
มีบทบาทและช่วยในการตรวจสอบเพื่อหาความชดัเจนของการก าหนดจุดมุ่งหมายขั้นน้ีเพื่อตอบ
ค าถามและหาความชดัเจนวา่การจดัหลกัสูตรเพื่อตอบสนองใคร ตอบสนองผูเ้รียนหรือสังคม 

 2. ประสบการณ์ทางการศึกษา (Educational Experiences) อะไรบา้งท่ีโรงเรียนตอ้งจดัให้
เพื่อช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นประสบการณ์ท่ีคาดหวงัจะให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์การจดั
กิจกรรมในการเรียนการสอนและส่วนเสริมสูตรนั้นมีอะไร ทั้งน้ีก็เพื่อให้กระบวนการเรียนการ
สอนด าเนินไปเพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 
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  2.1 ผู ้เรียนควรมีโอกาสฝึกพฤติกรรมและการเรียนรู้เน้ือหาตามท่ีระบุไวใ้น
จุดมุ่งหมาย 

  2.2 กิจกรรมและประสบการณ์นั้นท าให้ผูเ้รียนพอใจ ปฏิบติัการเรียนรู้อาจน าไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวเ้พียงขอ้เดียวก็ได ้

  2.3 กิจกรรมและประสบการณ์นั้นอยูใ่นข่ายความพอใจท่ีพึงปฏิบติัได ้

  2.4 กิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้เพียงหน่ึงอย่างอาจตรวจสอบจุดมุ่งหมาย
หลายๆ ขอ้ได ้

 3. จะจดัประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรจึงจะท าให้สอนมีประสิทธิภาพ การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ว่าตอ้งค านึงถึงความสัมพนัธ์ในด้านเวลา ต่อเวลา และเน้ือหาต่อเน้ือหา 
เรียกวา่เป็นความสัมพนัธ์แบบแนวตั้ง กบัแนวนอน ซ่ึงมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

  3.1 ความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง ความสัมพันธ์ในแนวตั้ งของส่วน
องคป์ระกอบหลกัของตวัหลกัสูตรจากระดบัหน่ึงไปยงัอีกระดบัหน่ึงท่ีสูงข้ึนไป  

  3.2 การเรียงล าดบั (Sequence) หมายถึง ความสัมพนัธ์แนวตั้งของส่วนประกอบ
หลกัของตวัหลกัสูตรจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนไปสู่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลงั หรือจากส่ิงท่ีมีความง่ายไปสู่ท่ีมี
ความยาก ดงันั้น การจดักิจกรรมและประสบการณ์ให้มีการเรียงล าดบัก่อนหลังเพื่อให้ได้เรียน
เน้ือหาท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 

  3.3 บูรณาการ ( Integration)  หมายถึง  ความสัมพันธ์กันในแนวนอนของ
องค์ประกอบหลกัของตวัหลกัสูตร จากหัวขอ้เน้ือหาหน่ึงไปยงัอีกหัวขอ้หน่ึงของรายวิชาหรือจาก
รายวชิาหน่ึงไปยงัรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั การจดัประสบการณ์จึงควรเป็นลกัษณะท่ีช่วย
ใหผู้เ้รียนไดเ้พิ่มพูนความคิดเห็นและไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกนั เน้ือหาท่ีเรียนเป็นการเพิ่ม
ความสามารถทั้งหมดของผูเ้รียนท่ีจะไดป้ระสบการณ์ไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ กนั ประสบการณ์การ
เรียนรู้จึงเป็นแบบแผนชองปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัสถานการณ์ท่ีแวดลอ้ม 

 4. ประเมินประสิทธิภาพของการจดัประสบการณ์การเรียนอยา่งไรจึงจะทราบไดว้า่ผูเ้รียน
ไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษา การประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการจดัการเรียนการสอนได้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ สมควรมีการปรับแกใ้นส่วนใดบา้ง พิจารณาจากส่ิง
ต่อไปน้ี 

  4.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีจะวดัและพฤติกรรมเหล่านั้น 

  4.2 วดัและวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมเหล่านั้น 

  4.3 ศึกษาส ารวจขอ้มูลเพื่อสร้างเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมเหล่านั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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  4.4 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการพิจารณาดงัน้ี 

   4.4.1 ความเป็นปรนัย (Objectivity) พิจารณาจากขอ้ค าถามท่ีจะตอ้งมี
ความชดัเจน ไม่มีความล าเอียง เม่ืออ่านขอ้ค าถามแลว้จะตอ้งเขา้ใจตรงกนักบัส่ิงท่ีตอ้งการจะวดั  

   4.4.2 ความเช่ือมัน่ได้ (Reliability) เป็นการแสดงถึงความคงท่ี ความ
แน่นอน ในการวดั เม่ือวดัส่ิงเดียวกนัค่าจากการวดัในแต่ละคร้ังควรมีความคงท่ีสม ่าเสมอ คงเส้นคง
วา วธีิการทดสอบความเช่ือมัน่มีหลายวธีิ เช่น วธีิการทดสอบซ ้ า วธีิการทดสอบคู่ขนาน เป็นตน้ 

   4.4.3 ความเท่ียงตรง (Validity) เป็นลกัษณะท่ีบ่งช้ีวา่เคร่ืองมือสามารถวดั
ในส่ิงท่ีประสงคจ์ะวดั คือ สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือวดัค่าตวัแปรไดต้รงตามวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั   

  4.5 การพิจารณาผลการประเมินให้เป็นประโยชน์เพื่ออธิบายผลการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม การอธิบายส่วนดีของหลกัสูตรหรือส่ิงท่ีตอ้งปรับแกเ้พื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 

 Taba (1962) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการพฒันาหลกัสูตรท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ตามความเช่ือท่ีวา่ผูเ้รียนมีพื้นฐานแตกต่างกนั โดยก าหนดกระบวนการพฒันาหลกัสูตรไว ้7 
ขั้นตอน ดงัน้ี  

 1.  วินิจฉยัความตอ้งการ : ส ารวจสภาพปัญหา ความตอ้งการ และความจ าเป็นต่างๆ ของ
สังคม และผูเ้รียน  

 2.  ก าหนดจุดมุ่งหมาย : หลงัจากไดว้ินิจฉัยความตอ้งการของสังคมและผูเ้รียนแลว้จะ
ก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหช้ดัเจน  

 3.  คดัเลือกเน้ือหาสาระ : จุดมุ่งหมายท่ีก าหนด แลว้จะช่วยในการเลือกเน้ือหาสาระให้
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย วยั ความสามารถของผูเ้รียน โดยเน้ือหาตอ้งมีความเช่ือถือได ้และส าคญั
ต่อการเรียนรู้  

 4.  จดัเน้ือหาสาระ : เน้ือหาสาระท่ีเลือกได ้ยงัตอ้งจดัโดยค านึงถึงความต่อเน่ือง และความ
ยากง่ายของเน้ือหา วฒิุภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน  

 5.  คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ :  ครูผูส้อนหรือผูท่ี้เก่ียวข้องจะต้องคัดเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  

 6.  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ : ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจดัโดยค านึงถึงเน้ือหาสาระ
และความต่อเน่ือง  
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 7.  ก าหนดส่ิงท่ีจะประเมินและวิธีการประเมินผล : ตดัสินใจวา่จะตอ้งประเมินอะไรเพื่อ
ตรวจสอบผลวา่บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ และก าหนดดว้ยวา่จะใชว้ิธีประเมินผล
อยา่งไร ใชเ้คร่ืองมืออะไร  

 แนวคิดของ Saylor and Alexander (1981 : 181) ไดเ้สนอกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 4 
ขั้นตอน ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 1. เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และขอบเขต (Goals, Objectives and Domain) หลกัสูตรตอ้ง
ประกอบดว้ย เป้าหมาย วตัถุประสงค์ และในแต่ละเป้าหมายควรบ่งบอกถึงความครอบคลุมของ
หลกัสูตร วตัถุประสงค ์พฒันาการส่วนบุคคล มนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง และความ
ช านาญเฉพาะดา้น ซ่ึงก าหนดจากความเป็นโลกาภิวตัน์ ความตอ้งการสังคม  ท่ีอยู่อาศยักฎหมาย 
ขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 2. การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum Design) คือ การวางแผนเพื่อตดัสินใจเก่ียวกบัการ
เลือกและจดัเน้ือหาสาระ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย วตัถุประสงค ์
โดยค านึงถึงปรัชญา ความตอ้งการของสังคมและผูเ้รียนมาพิจารณาดว้ย 

 3. การน าหลกัสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) ครูต้องเป็นผูว้างแผนและวาง
แผนการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการจดัท าส่ือการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีครูตั้งเป้าหมายไว ้

 4. การประเมินผลหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) ครูและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนั
ตดัสินใจเพื่อเลือกวิธีการประเมินท่ีสามารถประเมินได้ว่า หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมานั้นได้ผลตาม
ความมุ่งหมายการประเมินหลักูตรจะเป็นข้อมูลส าคญัท่ีบอกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องได้ว่าควรจะ
ปรับปรุงหลกัสูตรในจุดใด เพื่อประกอบการตดัสินใจในการวางแผนการใชห้ลกัสูตรในอนาคต 

 Oliva (1992 : 172) ไดเ้สนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรไวด้งัน้ี  

 1. จุดมุ่งหมายของการศึกษา (Aims of Education) และหลกัการปรัชญาและจิตวิทยาจาก
การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของสังคมและของผูเ้รียน 

 2. วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของชุมชนท่ีสถานศึกษานั้นๆ ตั้งอยู ่ความตอ้งการจ าเป็น
ของผูเ้รียนในชุมชน และเน้ือหาวชิาท่ีจ  าเป็นเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 3. เป้าหมายของหลกัสูตร (Curriculum Goals) โดยอาศยัขอ้มูลจากขอ้ท่ี 1 และ 2 
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 4. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร (Curriculum Objectives) โดยอาศยัขอ้มูลจากขอ้ท่ี 1 และ 2 
และ 3 แตกต่างจากขั้นท่ี 3 ตรงท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงเพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใชห้ลกัสูตร และ
การก าหนดโครงสร้างหลกัสูตร 

 5. รวบรวมขอ้มูลและน าหลักสูตรไปใช้ (Organization and Implementation of the 
Curriculum) เป็นขั้นตอนการก าหนดโครงสร้างหลกัสูตร 

 6. ก าหนดเป้าหมายการสอน (Instructional Goals) ของแต่ละระดบั 

 7. ก าหนดจุดประสงค์ของการจดัการเรียนการสอน (Instructional Objectives) ในแต่ละ
รายวชิา 

 8. เลือกยุทธวิธีการสอน (Selection of Strategies) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนเลือกยุทธวิธีท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 9. เลือกเทคนิควธีิการประเมินผลก่อนท่ีน าไปสอนจริง  

 10.น ายุทธวิธีไปใชป้ฏิบติัจริง (Implementation of Strategies) เป็นขั้นของการใชว้ิธีการท่ี
ก าหนดในขั้นท่ี 8 

 11. ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน (Evaluation of Instruction) เป็นขั้นท่ีเม่ือการก า
เนินการจดัการเรียนการสอนเสร็จส้ิน ก็มีการประเมินผลตามท่ีไดเ้ลือกหรือก าหนดวิธีการประเมิน
ในขั้นตอนท่ี 9  

 12. ประเมินหลกัสูตร (Evaluation of Curriculum) เป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีท าให้วงจร
ครบถว้น การประเมินผลท่ีมิใช่ประเมินผูเ้รียนและผูส้อน แต่เป็นการประเมินหลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึน 

 วิชั ย    ว งษ์ ให ญ่   ( 2 5 54 : 57-58)   ไ ด้ เ สนอ รูปแบบและแนว คิดของขั้ นตอน
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรไว ้ดงัน้ี 

1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย  หลกัการ  โครงสร้าง  และการออกแบบหลกัสูตร 

2. ยกร่างเน้ือหาสาระแต่ละกลุ่มประสบการณ์  แต่ละหน่วยการเรียนและรายวชิา 

3. น าหลักสูตรท่ีพัฒนาแล้วไปทดลองใช้ในโรงเรียนน าร่องและปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่อง 

4. อบรมครู  ผูบ้ริหารทุกระดบั  และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ขา้ใจในหลกัสูตรใหม่ 

5. น าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  และประกาศใช้หลักสูตร  โดยมี
กิจกรรมการใชห้ลกัสูตรใหม่ ดงัน้ี 

   5.1 การแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน  คือ การจดัท าวสัดุหลกัสูตร  ไดแ้ก่  เอกสาร
และอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจ าเป็น 
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  5.2 ผูบ้ริหารจดัเตรียมส่ิงต่าง ๆ เช่น บุคลากร  วสัดุหลกัสูตร และบริการต่าง ๆ เร่ิม
ตั้ งแต่อบรมครูและบุคลากรฝ่ายบริหารหลักสูตร  ห้องสมุด  ห้องเรียน  รวมทั้ งการจัดสรร
งบประมาณ 

   5.3 การสอน  เป็นหนา้ท่ีของครูปฏิบติัการทัว่ไป 

   5.4 การประเมินผล  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน  และการประเมินผลหลกัสูตร  ตั้งแต่ประเมินเอกสาร  ผลการน าหลกัสูตรไปใช้  และ
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ซ่ึงจะตอ้งประเมินอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 สงดั อุทรานนัท์ (2532) มีความเห็นว่าการพฒันาหลกัสูตรมีความครอบคลุมถึงการร่าง
หลกัสูตรข้ึนมาใหม่ และการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ดีข้ึนดว้ย การใช้หลกัสูตรและการ
ประเมินหลกัสูตรนั้น เป็นกระบวนการอนัหน่ึงของการพฒันาหลกัสูตร โดยไดจ้ดัล าดบัขั้นตอน
ของการพฒันาหลกัสูตรไวด้งัน้ี คือ  

 1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน  

 2.  การก าหนดจุดมุ่งหมาย  

 3.  การคดัเลือกและจดัเน้ือหาสาระ  

 4.  การก าหนดมาตรการวดัและการประเมินผล  

 5.  การน าหลกัสูตรไปใช ้ 

 6.  การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  

 7.  การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร  

 การพฒันาหลกัสูตรเป็นการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงหลกัสูตรเดิมให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึนทั้งใน
ดา้นการวางจุดมุ่งหมาย การจดัเน้ือหาวิชาการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลอ่ืน ๆ 
เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายอนัใหม่ท่ีวางไว ้โดยการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรจะเป็นการเปล่ียนแปลงทั้ง
ระบบหรือเปล่ียนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่จุดมุ่งหมายและวธีิการ ส่วนการปรับปรุงหลกัสูตรจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงหลกัสูตรเพียงบางส่วน โดยไม่เปล่ียนแปลงแนวคิดพื้นฐานหรือรูปแบบของหลกัสูตร
(Taba, 1962: 454) โดยในการจดัองคป์ระกอบของหลกัสูตรนั้น ควรค านึงถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยง
กนัทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยในแนวนอนการจดัหลกัสูตรจะเก่ียวขอ้งกบัขอบข่ายของหลกัสูตร
และการบูรณาการเน้ือหาเขา้ไวด้้วยกนั ส่วนในแนวตั้งการจดัหลกัสูตรนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัการ
เรียงล าดบัขั้นตอนและความต่อเน่ือง โดยองคป์ระกอบของหลกัสูตรผูว้จิยัไดส้รุปได ้ดงัต่อไปน้ี  

 1. จุดมุ่งหมาย/ความมุ่งหมายของหลกัสูตร คือ ความมุ่งหวงัท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียนภายหลงัจาก
การใช้หลักสูตรหรือส่ิงท่ีก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีจะให้เกิดแก่ผูเ้รียน การก าหนด
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จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรในแต่ละระดบัจะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของผูเ้รียน และการ
พฒันาทั้งทางดา้นร่างกายจิตใจและสติปัญญา โดยครอบคลุมลกัษณะ 3 ดา้นคือ ความรู้ ทกัษะและ
เจตคติ 

 2. เน้ือหาสาระและการจดัประสบการณ์  คือ สาระส าคญัของความรู้ท่ีน ามากระตุน้หรือ
เป็นเคร่ืองมือพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดคุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้จุดมุ่ง
หมาย  เน้ือหาเป็นส่ิงท่ีก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้และท าหน้าท่ีเช่ือมโยงให้การจัด
ประสบการณ์นั้นบงัเกิดผลตามจุดมุ่งหมาย โดยเน้ือหาวิชาท่ีจะเป็นส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้าท่ีดีนั้น 
ตอ้งมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกเน้ือหา วิธีตรวจสอบคุณภาพเน้ือหา รวมทั้งการจดัล าดบัเน้ือหาท่ีดีมี
ระบบ ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย น่าสนใจ จึงจะเกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนได้สูงสุด  
ประสบการณ์การเรียน คือ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัสถานการณ์ภายนอกของส่ิงแวดลอ้มท่ี
ผูเ้รียนมีปฏิกริยาต่อการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกของนกัเรียนโดยจุดมุ่งหมายท่ี
ระบุทั้งพฤติกรรมและเน้ือหานั้นเป็นจุดหมายปลายทาง แต่ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนเป็น
วธีิการท่ีจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางนั้น 

 3. กระบวนการสอนและการน าหลกัสูตรไปใช้ในการสอน คือ การน าหลกัสูตรไปสู่การ
ปฏิบติั การแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอนโดยจะตอ้งมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีส าคญั 

 4. การวดัและประเมินผลการสอนตามหลักสูตรและหาสัมฤทธิผลของหลักสูตร  คือ 
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าประสบการณ์การเรียนท่ีจัดข้ึนได้ผลเป็นท่ีพึง
ปรารถนาหรือไม่ สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนไปในแนวทางท่ีพึงปรารถนาหรือไม่ 
และไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไวม้ากน้อยเพียงใดและเป็นการน าเสนอขอ้มูล เพื่อตดัสินใจ
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงหรือเลือกวิธีการใหม่ ซ่ึงในการประเมินผลนั้น ควรพิจารณาให้
ครอบคลุมมิติการประเมินความกา้วหนา้และมิติการประเมินผลลพัธ์ 

 รูปแบบและองค์ประกอบของหลกัสูตรท่ีกล่าวมานั้นเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาหลกัสูตร
เพื่อความเหมาะสม สมบูรณ์ แต่มีส่ิงหน่ึงตามองค์ประกอบของหลกัสูตรท่ีส าคญัและขาดไม่ได ้
ส าหรับการพฒันาหลกัสูตร คือ การประมินหลกัสูตร 

1.4  การประเมินหลกัสูตร 

 ทิศนา  แขมมณี  (2537 : 133 – 151)  กล่าววา่ การประเมินหลกัสูตรเร่ิมไดรั้บความสนใจ
ในวงการศึกษามาตั้งแต่ปี  ค.ศ.  1960 แต่  ราล์ฟ  ไทเลอร์  (Ralph  W.Tyler)  เป็นผูว้างรากฐานการ
ประเมินหลักสูตรมาตั้ งแต่ปี  ค.ศ.  1930  ไทเลอร์ได้เป็นผูริ้เร่ิมให้ค  านิยามของการศึกษาว่า  
การศึกษาคือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ดงันั้นการประเมินหลกัสูตรจึงมุ่งไปท่ีการเปล่ียนแปลง
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เป็นจุดส าคญั  ซ่ึงหมายความวา่  มีการวดัผลโดยตั้งจุดมุ่งหมายไว ้ผูจ้ดัท าหลกัสูตรจะตอ้งสามารถ
วางจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนเปล่ียนหรือมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร  และพยายามจดั
ประสบการณ์การสอนท่ีสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมไปตามท่ีตอ้งการ  บทบาทของการ
ประเมินหลกัสูตรตามความหมายดงักล่าว  จึงอยูท่ี่การช่วยช้ีให้เห็นวา่ผูเ้รียนไดมี้การเปล่ียนแปลง
ไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่  อย่างไร  ต่อมาปี  ค.ศ.  1971  สตฟัเฟิลบีมและคณะได้ให้แนวใหม่
เก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตรวา่  การประเมินหลกัสูตรคือกระบวนการในการหาขอ้มูล  เก็บขอ้มูล  
เพื่อท่ีจะน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการตดัสินใจหาทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวา่ของเดิม 

 ในปี  ค.ศ.  1963  ครอนบาค  (Cronbach)  ไดเ้ขียนค านิยามของการประเมินหลกัสูตรไวใ้น
วารสาร  Teacher  College  Record  วา่การประเมินหลกัสูตรหมายถึง  การรวบรวมขอ้มูลและการ
ใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจในเร่ืองของโปรแกรมหรือหลกัสูตรการศึกษา  สันต ์ ธรรมบ ารุง (2527 : 
139)  กล่าววา่  การประเมินหลกัสูตร  หมายถึงกระบวนการในการศึกษาส่วนประกอบต่าง  ๆ  ของ
หลักสูตร  ได้แก่ จุดมุ่งหมายกระบวนการในการศึกษาส่วนประกอบต่าง  ๆ เหล่าน้ีจะมีความ
สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัหรือไม่   
 โดยสรุป  จากรูปแบบและองค์ประกอบของหลกัสูตรท่ีกล่าวมานั้น ผูว้ิจยัน ามาใช้ในการ
พฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมให้มี
องค์ประกอบท่ีครบถว้นสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  เน้ือหาสาระ
ของหลกัสูตร  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงคือ การประเมินผลของ
หลกัสูตรนัน่เอง 

ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการประเมินหลกัสูตร 

 การประเมินหลกัสูตรเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั  และจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการพิจารณาคุณภาพของ
หลกัสูตรเพราะเม่ือมีการร่างหลกัสูตรข้ึนมา  หลกัสูตรจะตอ้งถูกน าไปทดลองใช้และประเมินผล
การใชเ้สียก่อน  เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีไดจ้ากการประเมินนั้นไปใชป้ระโยชน์ใน
การพิจารณาตัดสินคุณค่าของหลักสูตรว่า  ผลท่ีได้รับเป็นขั้นตอนการตัดสินใจตามแนวคิด
ของสตฟัเฟิลบีม  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1   ตารางขั้นตอนการตดัสินใจตามแนวคิดของสตฟัเฟิลบีม  

 ความคาดหวงั ความเป็นจริง 

เป้าหมาย การตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนเพื่อ
ตั้ งจุดมุ่งหมายโดยประเมินสภาวะ
แวดลอ้ม 

การตัด สินใจ เ ก่ี ย วกับผลผ ลิต   ห รือก าร
ด าเนินงานต่อโดยประเมินผลผลิต 

วธีิการ การตัดสินใจเ ก่ียวกับโครงสร้าง
รูป แบบวิ ธี ก า ร ด า เ นิ นก า รโด ย
ประเมินปัจจยั 

กา รตัด สิ นใ จ เ ก่ี ย วกับก ารป ฏิบั ติ วิ ธี ก า ร
ด าเนินการโดยประเมินกระบวนการ 

 

การประเมินหลกัสูตรตามแนวคิด CIPPiest Model 

 ในการประเมินหลกัสูตรตามแนวคิดของ Daniel L. Stufflebeam ท่ีเรียกวา่ CIPP Model 
นั้นไดมี้การขยายแนวคิดเพื่อให้มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน จนกระทัง่เป็น CIPPiest Model ผูว้ิจยั
จึงน ามาใช้ในการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรม ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ก าแพงเพชร ดงัต่อไปน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 351) 

 1. การประเมินบริบท (C: Context Evaluation) เป็นการประเมินความสอดคล้องของ
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง สอดคลอ้งกบัหน่วยงาน/สังคม เป็นท่ียอมรับ
ของหน่วยงานวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. การประเมินปัจจยัน าเขา้ (I: Inputs Evaluation) เป็นการประเมินปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนการสอน  

 3. การประเมินกระบวนการ (P: Process Evaluation) เป็นการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารจดัการภายใน การจดัการเรียนการสอน พฤติกรรมผูส้อน/ผูเ้รียน 

 4. การประเมินผลผลิต (P: Products Evaluation) เป็นการประเมินคุณลกัษณะ ความรู้ 
ความสามารถ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 

 5. การประเมินผลดา้นกระทบ (I: Impact Evaluation) การประเมินผลงาน ผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การเรียนรู้  

 6. การประเมินดา้นประสิทธิผล (E: Effectiveness Evaluation) เป็นการประเมินผลผูเ้รียน
หลงัจากผา่นหลกัสูตรไป  
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 7. การประเมินดา้นความย ัง่ยืน (S: Sustainability Evaluation) เป็นการประเมินความรู้ 
ความสามารถ การน าส่ิงท่ีไดไ้ปพฒันาต่อ เช่ือมโยงความรู้ได ้ความย ัง่ยนืของผลท่ีเกิดข้ึน 

 8. การประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ (T: Transportability) การขยายผลต่อได ้ขยายผล
ไปสู่ผูอ่ื้นในสังคมได ้

 

1.5 แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรเสริม 

 หลกัสูตรเสริมเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรท่ีจะตอ้งจดัท าข้ึนเป็นแนวทางในการวางแผนจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดต้รงตามเจตนารมณ์หรือให้เหมาะสมกบับริบทความพร้อมของชุมชน ตาม
สภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียนหลกัสูตรเสริมจึงเป็นหลกัสูตรท่ีขยายทั้งแนวกวา้งและ
แนวลึกมากกวา่หลกัสูตรปกติ เป็นหลกัสูตรท่ีเพิ่มทั้งความรู้ ทกัษะ และหลกัสูตรเสริมอาจมีเน้ือหา
นอกเหนือจากหลกัสูตรปกติ หรือมีเน้ือหาคาบเก่ียวกบัหลกัสูตรปกติก็ได้ หลกัสูตรเสริมเป็น
หลกัสูตรท่ีพฒันาทกัษะการคิด นอกจากน้ีหลกัสูตรเสริมยงัมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดแรงจูงใจและเจต
คติทางบวกต่อการเรียนรู้ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถช้ีน าตนเองได ้ (Davis & Rimm, 1994: 
104-106) 

 หลกัสูตรเสริมจึงไม่ใช่ส่ิงใหม่เพราะหลกัสูตรเสริมเกิดข้ึนพร้อมกบัสถานศึกษา โดยจะ
เห็นไดว้่าจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ครูส่วนใหญ่ยงัคงสนใจงานสอนในชั้นเรียนเป็นหลกั ครูจึงไม่
ทราบความสนใจทางสังคมและทางกายภาพของผูเ้รียนเพราะเขา้ใจวา่การสอนส าคญักวา่การเรียนรู้
และการท างานหลกัส าคญักวา่การท างานท่ีมีประโยชน์ 

 ดงันั้นหลกัสูตรเสริมจึงตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและเพิ่มเสริมการ
เรียนรู้อ่ืน ๆ ทั้งสาระและกระบวนการท่ีไม่ปรากฏในหลกัสูตรปกติและหลกัสูตรเสริมจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง โดยกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรเสริมจะเป็น
กระบวนการพฒันาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้นแลว้ เม่ือพิจารณาหลกัสูตรเสริมใน
แง่ของเน้ือหาและกระบวนการจะพบวา่ หลกัสูตรเสริมอาจเป็นการเพิ่มเน้ือหาของการเรียนรู้ท่ีไม่มี
ในหลกัสูตรปกติอาจเป็นเน้ือหาท่ียากข้ึน มีความลึกและความกวา้งมากข้ึนหรือขยายกลยุทธ์ในการ
สอนใหแ้ตกต่างไปจากเดิม หลกัสูตรเสริมจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถา้หากเป็นการขยายหลกัสูตร
เดิมและผูส้อนจะตอ้งทราบความตอ้งการของผูเ้รียนหรือทราบวตัถุประสงคว์า่ตอ้งการให้เกิดอะไร
กบัผูเ้รียน 
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 คลาร์ก (Clark, 1997 : 316-319) ไดเ้สนอแนะวา่ หลกัสูตรเสริมอาจใชแ้นวคิดการจ าแนก
จุดประสงคท์างการศึกษาของเบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ในมิติดา้นปัญญามาประยุกตใ์ช้
ได ้ซ่ึงจุดมุ่งหมายดา้นสติปัญญามี 6 ประการ โดยเรียงพฤติกรรมจากง่ายไปหายากไดด้งัน้ี 

 1. ความรู้ความจ า คือ ความสามารถในการจ าและระลึกได้ เก่ียวกบัขอ้เท็จจริงของเร่ือง 
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ รายละเอียดของความรู้ในเน้ือหา ทฤษฎี หลกัการ กฏเกณฑสู์ตร 

 2. ความเขา้ใจ คือ ความสามารถในการจบัใจความส าคญั อธิบายความหมายของความรู้ท่ี
ยากให้ง่าย แปลความ ตีความ ประเด็นท่ีมีความหมายแฝงให้เป็นภาษาท่ีง่าย คาดคะเนแนวโน้ม
เก่ียวกบัปรากฏการณ์อยา่งสมดุล 

 3. การน าไปใช้ คือ ความสามารถในการน าเอาหลกัการ สูตร กฏเกณฑ์หรือวิธีด าเนินการ
ต่าง ๆ ไปใชใ้นสถานการณ์จริง ใชพ้ิจารณากรณีตวัอยา่งใหม่หรือใชแ้กปั้ญหาสถานการณ์ใหม่ 

 4. การวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการคน้หาหรือแยกแยะ เน้ือหาสาระของความรู้ 
รวมทั้งเร่ืองราวเหตุการณ์ เพื่อระบุถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั ขอ้เทจ็จริงท่ีซ่อนเร้น 

 5. การสังเคราะห์ คือ ความสามารถในการผสมผสานความรู้หลาย ๆ ดา้น และเช่ือมโยง
ความรู้กบัประสบการณ์เดิม ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรคท์ั้งในเชิงภาษา ในเชิงแนวคิดตลอดจน
การวางแผนและการออกแบบผลิตผลงานใหม่ 

 6. การประเมินค่า คือ ความสามารถในการสรุปตดัสินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ หรือตดัสินการ
กระท าวา่เหมาะสมหรือไม่ โดยยดึหลกัเกณฑเ์ชิงวชิาการหรือเกณฑท่ี์สังคมยอมรับ 

 จากแนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรเสริมและแนวคิดการจ าแนกจุดประสงค์ทางการศึกษาของ
เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ในมิติดา้นปัญญาจะเห็นไดว้า่ หลกัสูตรเสริมจะมุ่งเนน้การสอน
ในจุดมุ่งหมายท่ีเก่ียวกบั การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า และ
คุณลกัษณะหรือสมรรถภาพท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นส าคญัหลกัสูตรเสริม หมายถึง 
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนเพื่อเสริมหลกัสูตรเดิมท่ีมีอยูห่ลกัสูตรเสริมจะมีลกัษณะท่ีขยายออก
ทั้งแนวกวา้งและแนวลึกมากกว่าหลกัสูตรปกติ โดยจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเสริมจะก าหนดข้ึน
ตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนและเน้ือหาอาจมีนอกเหนือจากหลักสูตรปกติหรือมี
เน้ือหาคาบเก่ียวกบัหลกัสูตรปกติ แต่จะมีความลึกและความหลากหลายมากกวา่หลกัสูตรปกติ มี
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบติัและมีการประเมินผลดว้ยเคร่ืองมือ
ท่ีหลากหลาย 
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1.6 หลกัเกณฑ์ของหลกัสูตรเสริม 

 ไพเออร์โต (Piirto, 1994: 376-400) ไดก้ าหนด 5 ประการส าคญัส าหรับหลกัสูตรเสริมไว้
ดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรเสริมควรอยูบ่นพื้นฐานของคุณลกัษณะการเรียนรู้ นัน่คือ ความสามารถของ
ผูเ้รียนจะพิจารณาจากความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละการคิด
วิเคราะห์ ดงันั้นหลกัสูตรจึงเป็นหลกัสูตรท่ีมีลักษณะหลักสูตรขยายออกหรือเพิ่มเน้ือหาตาม
ลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยพิจารณาทั้งความกวา้งและความลึกของเน้ือหา 

 2. หลกัสูตรเสริมควรมีความน่าเช่ือถือในเชิงวิชาการ ไม่ใช่หลกัสูตรท่ีมีเน้ือหาง่าย ๆและ
ไม่ควรละเลยองคค์วามรู้อ่ืน ๆ 

 3. หลกัสูตรเสริมควรเป็นสหวิทยาการ ท่ีประกอบดว้ยหลากหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

 4. หลกัสูตรเสริมควรมุ่งเนน้ส าคญั 6 ประการ ดงัน้ีคือ 

  4.1 มุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 

  4.2 มุ่งเนน้วทิยาศาสตร์ประยกุตแ์ละเทคโนโลยี 

  4.3 มุ่งเนน้หลกัการและเหตุผลทางวชิาการ 

  4.4 มุ่งเนน้การปรับตวัและการสร้างสังคมใหม่ 

  4.5 มุ่งเนน้การพฒันากระบวนการทางปัญญา 

  4.6 มุ่งเนน้วธีิการเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 

 5. หลกัสูตรเสริมควรมีความสมดุล มีการบูรณาการและมีความหมาย โดยหลกัการส าคญั
ของหลกัสูตรเสริม คือ วิธีสอนท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางดา้นกระบวนการและเน้ือหา โดย
เป้าหมายทางกระบวนการจะหมายถึง การท่ีผูเ้รียนสามารถพฒันากระบวนการหรือทกัษะต่าง ๆ ได ้
ในดา้นเป้าหมายทางเน้ือหา หมายถึง เน้ือหาในรายวิชา โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ สามารถ
น าไปใชใ้นการพฒันากระบวนการหรือทกัษะได ้(Davis & Rimm, 1994:123) 

 หลักสูตรเสริมจึงเป็นหลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้นักการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการ
พฒันาการเรียนรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการและเน้ือหาท่ีหลากหลาย ดงันั้นหลกัสูตร
เสริมจึงเป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเด่นอยู่ท่ีความหลากหลายของเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนท่ี
สามารถพฒันาสมรรถภาพของผูเ้รียนได้ จึงท าให้ในหลายๆ ประเทศมีการจดัท าหลกัสูตรเสริม
เพื่อให้ผูเ้รียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  โดยมีการพฒันาหลกัสูตรเสริมตั้งแต่
ระดบัพื้นฐานตลอดจนทุกระดบัชั้น โดยหลกัสูตรเสริมจะมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ  
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 1. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 2. เป็นการพฒันาทกัษะชีวิตทั้งในดา้น การติดต่อส่ือสาร การตดัสินใจ การท างานเป็นทีม 
การเรียนรู้ตลอดชีวติ และการเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้ม 

 3. เป็นพฒันาคุณลกัษณะทางจริยธรรมและมุมมองในดา้นบวก  วฒันธรรมท่ีหลากหลาย
และการปฏิสัมพนัธ์ 

 4. เป็นหลกัสูตรท่ีออกแบบข้ึนจากความตอ้งการขั้นพื้นฐานของผูเ้ก่ียวขอ้งและผูเ้ช่ียวชาญ 

จุดประสงค์ของหลกัสูตรเสริม 

 ในดา้นจุดประสงคข์องหลกัสูตรเสริม การจดัท าหลกัสูตรเสริมจะมีจุดประสงค์ส าคญั 8
ประการดงัน้ี 

 1. การลงทุนเพื่อผลตอบแทนทางการจดัการศึกษา ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีส าคญั 
โดยการจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสมากมาย 

 2. การเตรียมผูเ้รียนสู่ชีวิตจริงในระบอบประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 3. การเพิ่มปริมาณการเป็นตวัของตวัเอง โดยการเป็นนายตนเองจากการไม่สามารถควบคุม
ตนเองในสังคมได ้

 4. การเรียนรู้ความร่วมมือทางสังคม โดยการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าการแสดงออกโดย
ตนเอง 

 5. การเพิ่มความสนใจของผูเ้รียน โดยการเพิ่มโอกาสให้ผูเ้รียนเป็นผูใ้ห้มากกว่าเป็นผูรั้บ
อนัเป็นการเพิ่มจ านวนผูเ้รียนในการไดรั้บประโยชน์จากการจดัการศึกษา 

 6. การพฒันาขวญัก าลงัใจ โดยการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและ
ความผกูพนัต่อสถานศึกษาดว้ย 

 7. การสนบัสนุนกฎระเบียบ โดยการให้นกัเรียนเป็นผูต้ ั้งกฎระเบียบมาตรฐานของตน ซ่ึง
หลกัสูตรจะประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดพ้ฒันาตนเองเก่ียวกบักฎระเบียบต่าง 
ๆ ในโรงเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 8. การคน้พบและการพฒันาคุณภาพและความสามารถพิเศษ  โดยการให้โอกาสผูเ้รียน
คน้พบและพฒันาร่วมกบักลุ่มเพื่อน อนัเป็นแนวพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผิดชอบและเป็นพลเมือง
ดี 
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 กรมวชิาการ (2545 : 34) ไดก้ าหนดวตัถุประสงคก์ารจดัหลกัสูตรเสริมท่ีเนน้ความถนดัและ
ความสนใจของผูเ้รียนไวด้งัน้ีคือ 

 1. เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ดา้นการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทกัษะ
ประสบการณ์ ทั้งวชิาการและอาชีพตามทกัษะ 

 2. มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

 3. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางดา้นร่างกายและจิตใจท่ีดี 

 4. ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 5. มีมนุษยสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในระบอบประชาธิปไตย 

 จากจุดประสงค์ของการจดัหลกัสูตรเสริมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จะเห็นไดว้่าหลกัสูตร
เสริมเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันั้นการ
พฒันาหลกัสูตรเสริมจึงควรค านึงถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียน โดย
วเิคราะห์คุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีพึงประสงคเ์ป็นตวัตั้ง ซ่ึงเป็นการแสดงลกัษณะท่ีเด่นของคนเช่น 
ระบบคิด การใฝ่รู้ ค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรมท่ีหล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพ โดยนกัเรียนจะไดรั้บ
การพฒันาบุคลิกภาพเหล่าน้ีผา่นกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อบรรลุคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
โดยสาระและกระบวนการในหลกัสูตรเสริมควรเป็นลกัษณะแนวลึก  กวา้งและเขม้ขน้เชิงวิชาการ
และสหวิทยาการอยา่งเหมาะสมกบัความตอ้งการและความสามารถของผูเ้รียน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พฒันาทกัษะต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงคต์ามความมุ่งหมาย  

 การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรม นั้นเป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนโดยมีองค์ประกอบ คือ 1. จุดมุ่งหมาย/ความมุ่งหมายของ
หลกัสูตร  2. เน้ือหาสาระและการจดัประสบการณ์  3. กระบวนการสอนและการน าหลกัสูตรไปใช้
ในการสอน 4. การวดัและประเมินผลการสอนตามหลกัสูตรและหาสัมฤทธิผลของหลกัสูตร   ตาม
กระบวนการของการพฒันาหลกัสูตรท่ีไดก้ล่าวรายละเอียดไวข้า้งตน้ 

 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัสังคมพหุวฒันธรรม 
 2.1 ลกัษณะสังคมพหุวฒันธรรม 

  พหุวัฒนธรรม คือ สังคมท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม  พหุ
วฒันธรรมเน้นการยอมรับลกัษณะเด่นของแต่ละวฒันธรรมท่ีแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุยึดถือปฏิบติัเม่ือ
ยา้ยถ่ินมาพ านกัอยูใ่นอีกสังคมหน่ึง ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา และ
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ชาติพนัธ์ุ ตอ้งมีโอกาสเท่าเทียมกนัซ่ึงตอ้งรู้จกัยอมรับและช่ืนชม วฒันธรรม เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา 
และชาติพนัธ์ุ ของตนเองและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั มีความรู้สึกเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรม 
ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชนความยุติธรรมทางสังคม (Pope, Reynolds, & Cheatham, 1997 ; 
Pope, Reynolds, & Mueller, 2004 ; Manning, K., & Coleman-Boatwright, 1991 ; Grant, C.A. , 
1977  ; Gay, G., 1988 ; Gay, G. , 2000 ;  Banks, J.A.,& Banks, 2001  ;  Banks, J.A. , 1990)   

 สังคมพหุวฒันธรรมหรือความหลากหลายทางวฒันธรรม สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ
ดว้ยกนั (อมรา พงศาพิชญ,์ 2547 : 5-6) คือ ลกัษณะทางชีวภาพ เช่นเร่ืองของเช้ือชาติ (race) ทาง
พนัธุกรรม (genotype) เป็นต้น และความแตกต่างในทางวฒันธรรม จะเป็นในเร่ืองของการใช้
ชีวิตประจ าวนั เน้นชีวิตและสังคม ซ่ึงนกัมานุษยวิทยาใช้ค  าวา่ “ชาติพนัธ์ุ” (ethic group) เพื่อแยก
ความแตกต่างทางชีวภาพและวฒันธรรมนัน่เอง หมายความว่าหากกล่าวถึงชาติพนัธ์ุ นัน่หมายถึง
วฒันธรรม ไม่ใช่เช้ือชาติ (race) ซ่ึงปัจจยัทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ ท่ีท าให้กลุ่มชาติพนัธ์ุมี
หลายองคป์ระกอบ เช่น ภาษาพูด ระบบความเช่ือหรือศาสนา ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ฯลฯ ซ่ึงแนวคิด
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวฒันธรรมมี ววิฒันาการ (Evolutionism) 

 แนวคิดวิวฒันาการ (Evolutionism) ทฤษฎีน้ีมี Edward B. Tylor (1832-1917) เป็นผูใ้ห้
ก าเนิด Tylor สนใจในพฤติกรรมของมนุษย ์เขา้ให้ความคิดเห็นวา่พฤติกรรมส่วนบุคคลจะกลายมา
เป็นพฤติกรรมกลุ่ม และเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปในสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับนักมานุษยวิทยา
โดยทั่วไปว่า พฤติกรรมของมนุษย์คิดท่ีกลั่นกรองออกมาจากความคิดของมนุษย์เอง โดยมี
ธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความคิดนั้น เป็นพฤติกรรมท่ีน ามาตอบสนองความ
จ าเป็นพื้นฐานของมนุษยเ์อง Tylor (1958), Morgan (1877) วฒันธรรมใดๆ จะมีวิวฒันาการจาก
ขั้นตอนท่ีง่ายท่ีสุดไปจนถึงยุง่ยากท่ีสุดและมนุษยทุ์กคนทัว่โลกตอ้งผา่นขั้นตอนเหล่าน้ี ซ่ึง Morgan 
(1877)  ไดแ้บ่งล าดบัขั้นตอนของพฤติกรรมมนุษย ์เป็น 3 ขั้นตอน  

 ขั้นตอนท่ี 1 Savagery ซ่ึงเป็นขั้นต ่าท่ีสุด  

 ขั้นตอนท่ี 2 Barbarism เป็นขั้นกลางท่ีถือว่าเป็นพฤติกรรมหัวเล้ียวหัวต่อระหว่าง
พฤติกรรมท่ีง่ายท่ีสุดไปถึงยุง่ยากท่ีสุด หรือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดีงามนกักบัพฤติกรรมท่ีดีงามแลว้ 

 ขั้นตอนท่ี 3 Civilization เป็นขั้นสูงสุดหรือขั้นอารยะ และสุดทา้ยสังคมก็เส่ือมสลายไดใ้น
ท่ีสุด 

 มนุษยจ์ะมีประวติัศาสตร์ทางวิวฒันาการของพฤติกรรมเหมือนๆ กนั และผ่านขั้นตอน
เดียวกนั มนุษยใ์นโลกย่อมมีความตอ้งการ ความคิด หรือแมก้ระทัง่การหาวิธีแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้แบบเดียวกนั เพราะระบบความคิดเป็นธรรมชาติอย่างหน่ึงในร่างกายของมนุษยซ่ึ์งเป็นระบบ
ระเบียบของมนัเอง เป็นส่ิงท่ีธรรมชาติให้มาถึงแมจ้ะอยู่ในสังคมท่ีต่างกนัแต่มีพื้นฐานธรรมชาติ
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ของความคิดเดียวกนั แต่อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีเห็นวา่มนุษยใ์นสังคมแตกแยกกนันั้นเป็นส่วนยอ่ยของ
วฒันธรรม รายละเอียดของแต่ละสังคมต่างกนัท าให้วฒันธรรมของแต่ละสังคมนั้นไม่เหมือนกนั 
และพฒันาไปต่างๆ กนั เน่ืองมาจากคนในแต่ละสังคมไดย้มืวฒันธรรมของต่างสังคมมาใช ้ซ่ึงมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เขา้กบัสังคมและคนในสังคมของตน นัน่เอง (Tylor, 1958) ต่อมาไดมี้การ
พฒันาแนวคิดน้ีให้เนน้เร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
(adaptation) และน าเสนอแนวการวิเคราะห์ใหม่ ท าให้แนวคิดวิวฒันาการไดรั้บการยอมรับอีกคร้ัง
หน่ึง 

 ในช่วงท่ีแนวคิดวิวฒันาการตกต ่านั้น ไดมี้การศึกษาสังคมวฒันธรรมในลกัษณะท่ีปฏิเสธ
เร่ืองจุดก าเนิดร่วมกนัของมนุษยชาติและการเปล่ียนแปลงสังคมวฒันธรรมแนวขั้นบนัได เรียกว่า
แนวคิดแพร่กระจายวฒันธรรม (อมรา พงศาพิชญ์, 2547 : 7) (cultural diffusionism) ซ่ึงศึกษา
เปรียบเทียบวฒันธรรมของสังคมต่างๆ โดยเฉพาะสังคมขา้งเคียงในลกัษณะเปรียบเทียบ (cross-
cultural comparison) เพื่อดูความเหมือนและความต่างทางวฒันธรรม แนวคิดน้ีไม่มุ่งหาจุดก าเนิด
ของวฒันธรรม แต่มองแก่นกลางวฒันธรรม การแพร่กระจายของวฒันธรรมและเขตวฒันธรรม 
เป็นการรศึกษาการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมตามแนวราบ 

 ปัจจุบนัน้ีมีการแพร่กระจายทางวฒันธรรมเป็นอย่างมาก  วฒันธรรมในแต่ละท่ีเร่ิมมีการ
ผสมกลมกลืนกัน ดงันั้นคนในสังคมมีการอยู่ร่วมกันในสังคมหน่ึงๆ ท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
หลากหลาย การศึกษาความสัมพนัธ์ของคนในสังคม และการศึกษาถึงการอยูร่่วมกนัอย่างไรให้มี
ความสุขนั้นจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎวีฒันธรรมสัมพนัธ์ 

 เม่ือคนจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัมาอยูร่่วมกนัในสังคมเดียวกนั จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมี
การก าหนดแนวทางระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ร่วมกนั เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และ
เพื่อให้สมาชิกของสังคมมีการกระท าท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั การยอมรับในขอ้ก าหนดต่างๆ 
ถือไดว้่าเป็นการสร้างวฒันธรรมใหม่ข้ึน วฒันธรรมใหม่น้ีเกิดมาจากการผสมผสานวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนั (Refield, 1976 : 30-32) การยอมรับวฒันธรรมใหม่จะเกิดข้ึนไดใ้นภาวะแห่งการ
สอดคล้องอย่างสมดุล เม่ือวฒันธรรมหน่ึงมาประสบกับอีกวฒันธรรมหน่ึง กระบวนการน้ีเป็น
กระบวนการท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนไหวทางวฒันธรรม และเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ข้ึนในสังคม
อยา่งไม่ส้ินสุด กระบวนการน้ีมีหลายขั้นตอน ไดแ้ก่ การถ่ายทอดลกัษณะเด่นๆ ระหวา่งวฒันธรรม 
การปะทะสังสรรคร์ะหวา่งกลุ่มท่ีมีวฒันธรรมต่างกนั ผลก็คือจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
ข้ึนกบัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่าย ลกัษณะความสัมพนัธ์แบบน้ีเรียกวา่ การส่ือสารสองทาง การ
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ผสมผสานกนั จะเกิดข้ึนง่ายหรือยากนั้นข้ึนอยู่กบัลกัษณะของวฒันธรรมทั้งสองกลุ่ม ถา้มีความ
คลา้ยคลึงกนั โอกาสในการผสมผสานกนัหรือยอมรับกนัก็มีมาก นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กบัทศันคติ
ของคนในวฒันธรรมนั้นๆ ถา้สมาชิกกลุ่มยึดมัน่อย่างฝังแน่นอยู่กบัขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ความเช่ือเดิม โอกาสท่ีจะรับวฒันธรรมใหม่เขา้มาก็คงเป็นไปไดย้าก (สุธรรม ชาตะสิงห์, 2524 : 49) 
อย่างไรก็ดีในช่วงแรกๆ นั้นสมาชิกของแต่ละกลุ่มวฒันธรรมก็ยงัคงด ารงชีวิตตามแบบอย่าง
วฒันธรรมเดิมของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่ถูกกลืนเขา้ไปในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ 
 เก่ียวกบักระบวนการยอมรับวฒันธรรมใหม่ (Acculturation) ของชนกลุ่มน้อยน้ี มิลตนั 
เอม็. กอร์ดอน ถือวา่เป็นกระบวนการยอ่ยขั้นตอนหน่ึงของการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีท าให้ประชาชนต่างเช้ือชาติมีการยอมรับเอาวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัมาใช้และอยู่
ร่วมกนัในอาณาเขตเดียวกนั ไดบ้รรลุถึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในทางวฒันธรรม บุญเติม พนั
รอบ (2528 : 224) ได้แสดงความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกอร์ดอนว่า การผสมกลมกลืน
ทางวฒันธรรมเป็นกระบวนการท่ีกลุ่มคนสองกลุ่มท่ีมีวฒันธรรมต่างกนัผสมกลมกลืนเป็นกลุ่ม
เดียวกัน โดยกลุ่มวฒันธรรมเด่นหรือแข็งกว่า จะกลืนวฒันธรรมท่ีด้อยกว่า ลักษณะทางสังคม
วฒันธรรมกลุ่มน้อยก็มกัจะเสียเปรียบวฒันธรรมกลุ่มใหญ่เสมอ นอกเสียจากวา่วฒันธรรมของคน
กลุ่มนั้นจะมีลกัษณะท่ีเด่นกวา่วฒันธรรมของกลุ่มใหญ่ และคนกลุ่มนอ้ยมีการศึกษาสูงกวา่คนกลุ่ม
ใหญ่ จึงกลืนชนกลุ่มใหญ่ได ้การผสมกลมกลืนจึงเป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ดุจการหลอมละลาย
ของวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยมีการแลกเปล่ียน ปรับปรุงแกไ้ข และ
เปล่ียนตามความเหมาะสม จนเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไปในสังคม และเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะขจดั
ความขดัแยง้ ความแตกแยกและความไม่เขา้ใจกนัในสังคมให้ลดน้อยลงหรือหมดไปจากสังคม 
(Park and Burgress, 1965 : 735) 
 ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากพฒันาการของสังคมท่ีไม่เท่ากนั และความสัมพนัธ์ของสังคมกบั
ส่ิงแวดล้อม เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในโลกตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนัช้ีให้เห็นความ
หลากหลายของรูปแบบความสัมพนัธ์น้ีไดดี้  
 การพิจารณาปฏิสัมพันธ์ทางวฒันธรรม มีทั้ งลักษณะท่ีสอดคล้องและขัดแย้งและมี
รายละเอียดท่ีแตกต่างกนั ในการอธิบายกระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ีมีศพัท์ท่ีใชต่้างกนัอยู่หลายค า เช่น 
การปรับตวั (Cultural Adaptation) การปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรม (Cultural Acculturation) การ
ผสมกลมกลืน (Cultural Assimilation) บูรณาการทางวฒันธรรม (Cultural Integration) และความ
ขดัแยง้ทางวฒันธรรม (Cultural Conflict) 
 1. การปรับตวั (Cultural Adaptation) ศึกษาถึงการปรับตวัทางชีวภาพและการปรับตวัทาง
วฒันธรรม ผูท่ี้ใชค้  าว่าการปรับตวัมกัจะใช้ในความหมายของความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีศึกษาซ่ึง
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อาจเป็นมนุษยแ์ละสัตว์กบัสภาพแวดลอ้มรอบตวัและแหล่งท่ีอยู่ (habitat) การศึกษาในลกัษณะน้ี
มกัเป็นการพิจารณาเชิงประวติัศาสตร์ว่าไดมี้ (1) การเปล่ียนแปลงเพื่อจดัระบบความสัมพนัธ์ให้
สอดคลอ้งกนั (2) การปรับเปล่ียนตวัมนุษยห์รือสัตวเ์พื่อให้ความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม หรือ (3) การปรับสภาพแวดลอ้มเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพของมนุษย์
หรือสัตว ์การใชค้  าวา่การปรับตวัจึงมกัใชใ้นความหมายของการปรับเปล่ียนส่วนใดส่วนหน่ึงหรือ
หลายส่วนเพื่อใหค้วามสัมพนัธ์ลงตวั Cohen (1968) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการปรับตวั ดงัน้ี 
  1.1 การศึกษาเร่ืองการปรับตัวทางวฒันธรรมควรพิจารณาองค์ประกอบด้าน
ศิลปะวฒันธรรม (วรรณคดี ดนตรี การแสดง และศิลปกรรม ฯลฯ) และสังคมวฒันธรรมท่ีเป็นวิถี
ชีวติ 
  1.2 องค์ประกอบต่างๆ ของวฒันธรรมเรียงร้อยประสานเข้าเป็นวฒันธรรมท่ีมี
ลกัษณะเป็นองคร์วม มีลกัษณะเฉพาะของแต่ละสังคมวฒันธรรม 
  1.3 การปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมขา้งเคียง หรือการคน้พบส่ิงใหม่ภายในสังคมตนเอง
จะท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนเพื่อการคงอยูข่องสังคมวฒันธรรมนั้นๆ  
  1.4 วฒันธรรมคือระบบสัญลกัษณ์ องค์ประกอบแต่ละส่วนมีความหมายและส่ือ
ความหมายท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวางกวา่ขอ้เทจ็จริง  
  1.5 การด า เนินชีวิตของมนุษย์ต้องด า เนินเป็นกลุ่ม การปรับเปล่ียนสังคม
วฒันธรรมเป็นการปรับเปล่ียนในกลุ่มมากกว่าในระดบัปัจเจกบุคคล การสืบทอดวฒันธรรมตอ้ง
ถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึงเป็นกลุ่ม การปรับตวัทางวฒันธรรมจึงเป็นการปรับเปล่ียนของ
กลุ่ม 
  1.6 พฤติกรรมของมนุษย์ยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้ ไม่มีพฤติกรรมใดท่ีไม่
สามารถปรับเปล่ียนไดเ้ลย 
  1.7 การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึงมีกระบวนการและขั้นตอน  
 2. การปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรม (Cultural Acculturation) ใชเ้ม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมวฒันธรรมระหวา่ง 2 กลุ่มคนท่ีมีสังคมวฒันธรรมต่างกนั และมีการรับวฒันธรรมซ่ึงกนัและ
กนัแต่ในกรณีท่ีสังคมวฒันธรรมท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัมีพลงัไม่เท่ากนั คนกลุ่มหน่ึงจะมีแนวโนม้ท่ีจะ
ยอมรับวฒันธรรมอีกกลุ่มหน่ึง เราพบว่ากลุ่มท่ีวฒันธรรมมีพลงัน้อยจะถูกผสมกลมกลืนเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ีวฒันธรรมมีพลงัมากกวา่ ในขณะเดียวกนัอาจมีการแลกเปล่ียนกนัก็ได ้สุดทา้ย
ถา้วฒันธรรมทั้งสองดงักล่าวถูกผสมเป็ฯชุดเดียวกนัไม่วา่จะมีส่วนของชุดใดมากกว่ากนัก็จะเป็น
การผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม ท่ีเกิดการยอมรับกนั  
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3. การผสมกลมกลืน (Cultural Assimilation) การบูรณาการทางวฒันธรรม คือการยอมรับ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมคือการมีวฒันธรรมท่ีหลากหลายร่วมกนัและไม่ไดมี้การพยายาม
ครอบง าซ่ึงกนัและกนั ในสังคมปัจจุบนัเม่ือเกิดรัฐประเทศและพบวา่มีกลุ่มชาติพนัธ์ุหลายกลุ่มตั้ง
ถ่ินฐานอยูภ่ายในอาณาเขตของรัฐประเทศ ถา้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุในสังคมสมยัใหม่มี
ลกัษณะยอมรับซ่ึงกนัและกนัย่อมหมายความว่าเกิดการบูรณาการทางวฒันธรรม บางคร้ังใช้ค  าว่า
พหุวฒันธรรม (Cultural Pluralism) คือรัฐประเทศท่ีมีหลายวฒันธรรม ประเทศท่ีเกิดข้ึนใหม่มกัจะ
เป็นรัฐพหุวฒันธรรม เพราะประเทศเหล่าน้ีเกิดข้ึนภายหลงัการอพยพเคล่ือนยา้ยของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
เช่นประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นตน้ การยอมรับพหุวฒันธรรม หมายความว่า กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีใชใ้นการบริหารหรือการจดัการมีลกัษณะไม่เคร่งครัด เปิดโอกาสให้มีทางเลือกในการ
ปฏิบติัการโดยไม่มีวฒันธรรมใดๆครอบง า และวฒันธรรมอ่ืนครอบง า เร่ืองของพหุวฒันธรรม เป็น
เร่ืองท่ีมีรายละเอียดความสัมพนัธ์ในเชิงอ านาจเป็นส าคญั และขอ้แตกต่างระหว่างกฎระเบียบท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัการบงัคบัใช้ในการปฏิบติัจริงเป็นเร่ืองจะตอ้งพิจารณาดว้ย ดงั
ตวัอยา่งของประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์นั้น รัฐใชค้  าวา่พหุวฒันธรรมเพื่อเป้าหมายทางการเมือง 
แต่ในทางปฏิบติัวฒันธรรมชุดหน่ึงยงัมีบทบาทในสังคมเหนือชุดอ่ืนๆ 

 4. ความขดัแยง้ทางวฒันธรรม (Cultural Conflict) ความขดัแยง้ทางวฒันธรรมเกิดข้ึนเม่ือมี
การปะทะสังสรรค์ของวฒันธรรมท่ีต่างกนั  ความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุมีสูงเพราะสังคม
วฒันธรรมขดัแยง้กนั การปรับวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนัไม่เกิดข้ึน ปัญหาเร่ืองความขดัแยง้ของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุเกิดจากการท่ีแต่ละฝ่ายพยายามรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนและไม่ยอมรับ
วฒันธรรมของสังคมขา้งเคียง หรือถา้ขดัแยง้เกิดจากกรณีของการช่วงชิงอ านาจ  

 จากแนวคิดและทฤษฎีวฒันธรรมสัมพนัธ์ เป็นแนวคิดท่ีพยายามสร้างความเขา้ใจเม่ือมี
วฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างกนัมาอยูร่่วมกนัในสังคมหน่ึงๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและสร้างสรรค์
สังคมท่ีอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมนั้นใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

2.3 ทฤษฎกีารเข้าใจชนชาติอ่ืน (A Theory of understanding other people) 

 ความพยายามสร้างทฤษฎีการเขา้ใจชนชาติอ่ืน แมจ้ะเร่ิมดว้ยมุมมองของสังคมวิทยาแต่ได้
ขยายทศันะออกไปครอบคลุมตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร เป็นแนวทางเขา้สู่ปัญหา
รอบดา้น ดว้ยความหวงัวา่วิธีน้ีจะช่วยท าให้การเขา้ใจชนชาติอ่ืนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพทฤษฎี
การเขา้ใจชนชาติอ่ืน แสดงว่า การท่ีชนชาติหน่ึงจะเขา้ใจชนชาติหน่ึงได้อย่างดีนั้น จะข้ึนอยู่กบั
ความเขา้ใจปัจจยัทางภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมของคนชาติท่ีจะท าความรู้จกั
เขา้ใจ ยงัตอ้งท าความเขา้ใจตนเอง สังคมวฒันธรรมของตนดว้ย 
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 การเขา้ใจชนชาติอ่ืน ข้ึนอยู่กบัตวัแปร 6 ประการ (สัญญา สัญญาวิวฒัน์, 2542 : 58-67) 
ดงัน้ี 

 1. ความเขา้ใจสภาพภูมิศาสตร์ของชนชาตินั้น หมายความวา่ การท่ีจะเขา้ใจวา่ชนชาติหน่ึง
จะคิดอยา่งไร ประพฤติอย่างไรข้ึนอยูก่บัการท่ีเขาอยู่ เจริญเติบโตหรือมาจากสังคมท่ีแวดลอ้มดว้ย
สภาพภูมิศาสตร์ อันได้แก่ ดินฟ้า อากาศ ร้อน หรือหนาว เย็น หรือแถบอากาศอบอุ่น ทะเล 
มหาสมุทร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์หรือไม่ พื้นดินเหมาะกบัการเพาะปลูกหรือไม่ แถบน้ีฝนตกมาก
น้อยเพียงใด ประชากรมากน้อยเพียงใด เป็นตน้ เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด 
บุคลิกภาพ และการกระท าของคน เช่น คนท่ีอยู่ในภูมิภาคท่ีดีอากาศไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป มี
แนวโน้มท่ีจะท างานหนกักวา่และทนทานต่องานยากล าบากไดม้ากกวา่คนท่ีอยูใ่นอากาศร้อนมาก 
หรือหนาวมาก ชนชาติเหล่าน้ีมกัพฒันาประเทศไปไกล กลายเป้นประเทศท่ีเจริญกา้วหนา้ เป็นตน้ 
การรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพภูมิศาสตร์ของชนชาติท่ีเราจะพบปะดว้ย ย่อมช่วยให้การเขา้ใจชนชาติ
เหล่านั้น แมจ้ะไม่ทั้งหมดหรือสมบูรณ์ก็ตาม  

 2. ความเขา้ใจประวติัศาสตร์ของชนชาตินั้น ความเขา้ใจความเป็นมาในประวติัศาสตร์ของ
ชนชาติท่ีเราจะท าความเขา้ใจ จะช่วยท าให้เขา้ใจ ความรู้สึกนึกคิดหรือบุคลิกพฤติกรรมของเขาว่า
ท าไม เขาจึงคิดหรือประพฤติหรือแมมี้ท่าทีท่าทางเช่นนั้น เช่น ชนชาติท่ีเคยเป็นเมืองข้ึนมาก่อน 
ยอ่มมีท่าทีหวาดระแวงมหาอ านาจ เป็นตน้ แต่ในทางตรงกนัขา้มหากขอ้มูลประวติัศาสตร์แสดงวา่
เป็นญาติกนั ยอ่มเขา้ใจกนัไดง่้าย ขอ้มูลประวติัศาสตร์ยงัท าให้รู้ว่าชนชั้นชาติท่ีจะติดต่อสัมพนัธ์มี
ระดบัการพฒันาขั้นใด ก็จะท าใหเ้ราเขา้ใจเขาไดง่้ายข้ึน 

 3. ความเขา้ใจสังคมวฒันธรรมของชาตินั้น เขา้ใจสังคมหมายถึงองค์กรสังคมอนัเป็นกลุ่ม
คนท่ีบุคคลเป้าหมายของเราเกิดข้ึนมา ไดรั้บการเล้ียงดูและเจริญเติบโต กบัการเขา้ใจวฒันธรรม ได้
กระจายออกเป็นสถาบนัสังคม สถาบนัต่างๆ อนัเป็นกรอบหล่อหลอมความคิด ความเช่ือ และบุคลิก
ของเขา และเป็นบรรทดัฐานให้บุคคลเป้าหมายของเราประพฤติปฏิบติัตามเช่นเป็นสังคมชนชั้นใด 
สังคมเมืองหรือชนบท สังคมของเขาโดยรวมเป็นสังคมพฒันาหรือดอ้ยพฒันา ขอ้มูลเหล่านั้นจะ
ช่วยใหค้วามกระจ่างเก่ียวกบับุคคลเป้าหมายมาก เขา้ใจวฒันธรรมรวมถึงเขา้ใจประเพณีปฏิบติัเร่ือง
ต่างๆ ของเขา  

 4. ความเขา้ใจชนชาติอ่ีน ข้ึนอยู่กบัการเขา้ใจตนเอง การรู้วา่ตนเองเป็นคนชาติใด มีบุคลิก
อยา่งไร เป็นชนชั้นใด เป็นคนเมืองหรือชนบท มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอยา่งไร เป็นตน้ 
เม่ือเรารู้จกัตนเอง เราก็สามารถเขา้ใจการคิด การกระท าของคนอ่ืน คนชาติอ่ืนท่ีมีต่อเราได ้

 5. ความเขา้ใจสังคมวฒันธรรมของชาติตน ทั้งน้ีเพราะวา่ ชนชาติอ่ืนยอ่มจะตอ้งศึกษาและ
ท าความเขา้ใจสังคมและวฒันธรรมของเรามาล่วงหนา้ แลว้วางแผนปฏิบติัตามความรู้เก่ียวกบัสังคม
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วฒันธรรมเรา เม่ือเขาปฏิบติัต่อเราตามวฒันธรรมเรา เราก็เขา้ใจเพราะเราเขา้ใจวฒันธรรมของเรา 
หรือเรารู้ฐานะของสังคมเรา เทียบกบัฐานะของสังคมเขา ถา้เขาปฏิบติัต่อเราสูงตามฐานะของสังคม
ท่ีสูงของเรา เราก็เขา้ใจได้ ถ้าฐานะของสังคมเราต ่าจะเรียกร้องสูงหรือเรียกร้องมากแสดงว่าไม่
เขา้ใจสังคมวฒันธรรมของตน 

 6. ความเขา้ใจสถานการณ์ขณะสัมพนัธ์ นอกเหนือจากปัจจยัหรือตวัแปรทั้งหลายท่ีกล่าวมา
ข้างต้น การเข้าใจชนชาติอ่ืน ต้องเข้าใจสถานการณ์ขณะสัมพนัธ์ด้วย เพราะสถานการณ์ขณะ
สัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อความประพฤติการปฏิบติัของชาติอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัเราดว้ย ทั้งน้ีดว้ยเหตุผล
หลายประการ เช่น ขอ้มูลท่ีไดม้าก่อนไม่สมบูรณ์ แต่ละฝ่ายท่ีเขา้สัมพนัธ์เขา้ใจขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
สถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ท าให้ขอ้มูลท่ีหามาก่อนขาดความสมบูรณ์ การพบกนัของทั้งสองฝ่าย
ท าให้บรรยากาศไม่เหมือนกับท่ีคาดไว้ล่วงหน้า เป็นต้น ส่ิงท่ีปรากฏขณะสัมพันธ์กันจึงมี
ความส าคญัมากอาจเป็นท่ีจุดจบของทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเตรียมมาอยา่งดี หรือลงเอยตามท่ีคาดหวงัก็ได้
ทั้งส้ินแลว้แต่ตีความขณะนั้น 

 การเขา้ใจชนชาติอ่ืน ข้ึนอยูก่บัตวัแปรท่ีกล่าวมานั้น ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีหล่อหลอมพฤติกรรม
ความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์ในสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ต่างๆ กัน มีความเป็นมาใน
ประวติัศาสตร์ต่างๆ กนั มีสังคมวฒันธรรมต่างๆ มีบุคลิกและพฤติกรรมต่างๆ กนัไป แต่กระนั้น
เวลาพบกนัในสภาพแวดลอ้มท่ีต่างออกไปพฤติกรรมความคิดของเขาก็ยงัเปล่ียนแปลงไปได ้ทฤษฎี
น้ีจึงเหมาะท่ีจะน าไปใช้เวลาท่ีจะมีการพบกนัระหว่างคนต่างชาติต่างภาษาในฐานะและสภาวะ
ต่างๆ เพราะจะช่วยส่งเสริมความเขา้ใจระหวา่งกนัมากยิง่ข้ึน 

 Banks and Banks (1989) กล่าววา่ ในระบบสังคม (Social System) จะประกอบดว้ยกลุ่ม
ต่าง ๆ ท่ีแบ่งลกัษณะของกลุ่มตามโครงสร้างของ สัญชาติ กลุ่มชน ศาสนา ความสามารถพิเศษ ชน
ชั้นทางสังคม และเพศ ซ่ึงบุคคลสามารถเป็นสมาชิกท่ีมีลกัษณะเฉพาะของกลุ่มหน่ึงและอาจเป็น
สมาชิกของหลายกลุ่มท่ีแตกต่างกันในเวลาเดียวกัน ดังนั้ น การจดัการศึกษาตามแนวทางพหุ
วฒันธรรม จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม 
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ภาพท่ี 2   ความสัมพนัธ์ของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

ท่ีมา : James A. Banks and Cherry A. McGee Banks. Multicultural Education : Issues and 
Perspectives. United States of America : 1989. 

  

 บุคคลแต่ละคนจะเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มซ่ึงมีลกัษณะวฒันธรรมท่ีเป็นของตนเอง และ
หลาย ๆ กลุ่มจะรวมตัวกันเป็นสังคมใหญ่ การอยู่รอดของกลุ่มเกิดจากการเห็นคุณค่าของ
กระบวนการคิดและสัญลกัษณ์ท่ีเกิดจากการสร้างของวฒันธรรม ปัจจยัทางศาสนา เช้ือชาติ อาย ุ
เพศ ชนชั้นทางสังคม และการศึกษา จะเป็นตวัส าคญัท่ีก าหนดเก่ียวกบัความเช่ือ ความรู้สึก และการ
กระท าของบุคคล ในลกัษณะของการรวมกลุ่มต่าง ๆ ของสังคมใหญ่ ยอ่มมีการประสานของกลุ่ม
ต่าง ๆ ในสังคม บุคคลแต่ละคนนอกจากจะเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มหน่ึงแลว้ ยงัเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่มอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกนัดว้ย ซ่ึงอาจมีลกัษณะท่ีชดัเจนในกลุ่มหน่ึงและมีลกัษณะท่ีนอ้ยหรือไม่มี
เลยในอีกกลุ่มหน่ึง 

 ดงันั้น การเขา้ใจในความเป็นวฒันธรรมของผูอ่ื้น จะยิ่งท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกนัไดดี้
มากยิง่ข้ึน ซ่ึงในงานวจิยัฉบบัน้ีผูว้จิยัตอ้งศึกษาในประเด็นความเขา้ใจชนชาติอ่ืนเน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้ง
น าแนวคิดน้ีมาจดักิจกรรมให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน เพื่อเป็นการฝึกฝนให้กบัผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจผูอ่ื้นได้
อยา่งดียิง่ข้ึน 

 

 

The Individual 
(ความแตกต่าง
ของบุคคล) 

Nationality (สัญชาติ) 

Gender 
(เพศ) 

Social Class 
(ระดบัชั้นทางสังคม) 

Race/Ethnicity 

(เช้ือชาติ) 

Religion 
(ศาสนา) 

Exceptionality/Nonexceptionality 

(ความสามารถ) 
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2.4 แนวคิดเกีย่วกบัพหุวฒันธรรมศึกษา 

 แนวคิดเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษาไดรั้บการพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองในช่วงหลายทศวรรษ
ท่ีผ่านมา ทั้งน้ีนักการศึกษาไดแ้สดงแนวคิดท่ีหลากหลายเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษา ดงัท่ี Gay 
(1992) กล่าววา่ในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมานกัวิชาการ นกัวิจยัและนกัการศึกษาพยายามหาฉนัทา
มติ (Consensus) เก่ียวกบัธรรมชาติ วตัถุประสงค์หรือขอบข่ายของพหุวฒันธรรมศึกษาให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั เช่น Banks และ Banks (1989)ใหนิ้ยามแนวคิดเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษาไวว้า่  
พหุวฒันธรรมศึกษาเป็นแนวความคิดคือความเคล่ือนไหวในการปฏิรูปการศึกษาและเป็น
กระบวนการท่ีมีเป้าหมายเพื่อเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสถาบนัทางการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนท่ีมี
บทบาททางเพศต่างกนัทั้งชายและหญิงผูซ่ึ้งเป็นสมาชิกของสังคมท่ีพื้นฐานทางสังคม เช่นเช้ือชาติ 
สัญชาติ ภาษาและวฒันธรรมกลุ่มไดรั้บโอกาสทางการเรียนรู้และประสบความส าเร็จทางการเรียน
อยา่งเท่าเทียมกนั  Grant และคณะ (2004) กล่าววา่พหุวฒันธรรมศึกษาคือแนวคิดเชิงปรัชญาและ
กระบวนการทางการศึกษา ซ่ึงมีพื้นฐานทางปรัชญาเพื่อมุ่งสู่เสรีภาพ ความเท่าเทียม ความเสมอภาค
และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์พหุวฒันธรรมศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ท่ีจดัการการเรียนการสอนและเตรียมผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมุ่งมัน่และมุ่งให้ผูเ้รียนมีองค์ความรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และมุ่งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเขา้ใจโลกท่ีตนด ารงอยู ่พหุวฒันธรรมศึกษาเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมี
ทกัษะในการคิดเชิงวิพากษ์ รวมถึงทกัษะการตดัสินใจเชิงประชาธิปไตยและการปฏิบติัทางสังคม  
Cushner และคณะ(2006) กล่าววา่พหุวฒันธรรมศึกษาเป็นกระบวนการการปฏิรูปทางการศึกษาท่ี
สร้างให้เกิดความมัน่ใจกบัผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นเช้ือชาติ สัญชาติ สถานะทางสังคม 
ความสามารถและบทบาททางเพศ เพื่อให้ไดรั้บประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกนัตลอดจน
ประสบความส าเร็จทางการเรียนและสามารถเขา้สู่สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  บญัญติั  ยงยว่น (2551) 
กล่าวว่าพหุวฒันธรรมศึกษาเป็นการจัดการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ประกอบไปดว้ยนกัเรียนท่ีมาจากกลุ่มวฒันธรรมท่ีต่างกนัเช่นเช้ือชาติ หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ เพศ ชั้น
ทางสังคม กลุ่มภูมิภาค กลุ่มความตอ้งการพิเศษ โดยปัญหาของกลุ่มต่างๆดงักล่าวไดรั้บการตีแผ่
และเปรียบเทียบซ่ึงสภาพแวดลอ้มทั้งหมดในโรงเรียนจะไดรั้บการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ยอมรับซ่ึงกันและกันและเกิดความยุติธรรมระหว่างกลุ่มนักเรียนต่างวฒันธรรมโดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของขอ้ตกลงท่ีว่าอคติ การแบ่งแยกและความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติของกลุ่มคนท่ีมาจาก
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นพหุวฒันธรรมศึกษาจึงเป็นการปฏิรูปทางการศึกษาโดยการจดัการ
สภาพแวดลอ้มภายในสถาบนัการศึกษาซ่ึงมีผูเ้รียนท่ีมาจากต่างวฒันธรรม เช่น เช้ือชาติหรือกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ ภาษาศาสนา เพศ ชั้นทางสังคมและความตอ้งการพิเศษอ่ืนๆ ไดเ้กิดการเรียนรู้ท่ีจะยอมรับ
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ในความแตกต่างทางวฒันธรรม ไม่มีอคติต่อกนัไม่เกิดการแบ่งแยกและเลือกปฏิบติั ลดความขดัแยง้
ระหวา่งกนั Ladson-Billings (2004) ช้ีใหเ้ห็นวา่พหุวฒันธรรมศึกษาไม่ไดเ้ป็นแค่กระบวนการแต่ยงั
มีความเป็นพลวตั ส่วน Banks (1989) กล่าววา่หากเราตอ้งการน าแนวคิดการจดัพหุวฒันธรรมศึกษา
ให้เกิดความส าเร็จ เราจะตอ้งท าให้โรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของระบบทางสังคม ทั้งน้ีการจดัพหุ
วฒันธรรมศึกษาเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับโรงเรียนในการจดัการเรียนการสอน  (Banks และ 
Banks, 1989)นกัการศึกษาหลายท่านมีความเช่ือว่าวฒันธรรมส่งผลต่อมิติต่างๆ ของพฤติกรรม
มนุษยซ่ึ์งรวมถึงการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผูเ้รียน Banks ยงัมีความเช่ือต่ออีกว่าเรา
สามารถสร้างให้เกิดความเท่าเทียมทางการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในสังคมแห่งพหุวฒันธรรมไดแ้ต่ตอ้ง
สร้างใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะทางดา้นวถีินยัทางการศึกษาท่ีอาจตอ้งมีการปรับเปล่ียนและ 

วางกรอบแนวคิดกันใหม่อย่างไรก็ตามถึงแมว้่านักการศึกษาจะพยายามช้ีให้เห็นประเด็นท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของพหุวฒันธรรมศึกษาแต่ก็ยงัมีขอ้จ ากดับางประการดงัเช่น Gay (1992) ช้ีให้เห็นวา่
บนพื้นฐานของความคิดท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษาเป็นเหตุท าให้แนวคิดเก่ียวกบั
ประเด็นดงักล่าวมีช่องวา่งทางทฤษฎีและแนวปฏิบติั และ Sleeter และ Grant (1999) ตั้งขอ้สังเกตวา่
ถึงแมน้ักการศึกษาต่างเห็นพอ้งกนัว่าแนวคิดเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษาจะสามารถน าไปใช้ให้
เกิดผลส าเร็จไดต้อ้งเร่ิมตน้ท่ีการสร้างความเปล่ียนแปลงท่ีตวัหลกัสูตร อุปกรณ์การเรียนการสอน
รวมถึงการปรับพฤติกรรมของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีความเขา้ใจเป้าหมาย  บรรทดัฐาน
และวฒันธรรมของสถานศึกษา อยา่งไรก็ตามถึงแมจ ้ะมีความคาดหวงัต่อครูและผูบ้ริหารก็ยงัพบวา่
บุคคลดงักล่าวยงัมีทศันะมุมมองท่ีจ ากดัเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษาโดยยงัมองว่าพหุวฒันธรรม
ศึกษาเป็นเร่ืองแค่การเปล่ียนแปลงแค่โครงสร้างของหลกัสูตรและมีการบูรณาการเน้ือหาใหค ้รอบ
คลุมกลุ่ม คนท่ีมีความแตกต่างกนัซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้แนวคิดของพหุวฒันธรรมศึกษานั้นมีมุมมอง
ท่ีกวา้งกวา่นั้นท าใหค้รูและผูบ้ริหารขาดความสนใจในมิติอ่ืนๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของพหุ
วฒันธรรมศึกษา ดงันั้น การให้ไดม้าซ่ึงค าตอบเพื่อให้ภาพท่ีกวา้งข้ึน เก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษา
จึงตอ้งมีการศึกษาวจิยั  (Banks, 2004)  

สรุปโดยย่ออาจกล่าวไดว้่าพหุวฒันธรรมศึกษาคือแนวคิดและแนวปฏิบติัทางการศึกษาท่ี
มุ่งเนน้ให้ผูค้นในสังคมมีความเท่าเทียม ความเสมอภาค เสรีภาพและรักศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์
แตกต่างกนั โดยผา่นกระบวนการทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
ต่างๆ ท่ีจดัการการเรียนการสอนและเตรียมผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมุ่งมัน่บนพื้นฐานของ
ความแตกต่างทางวฒันธรรมเพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการคิดเชิงวิพากษ์เขา้ใจยอมรับและเคารพ
ความแตกต่างกนัทั้งดา้นเช้ือชาติ สัญชาติ สถานะทางสังคม ความสามารถและบทบาททางเพศ 
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ตลอดจนประสบความส าเร็จทางการเรียนและสามารถเขา้สู่สังคมไดอ้ยา่งมีความสุขโดยไม่แบ่งแยก
ชนชั้นและวรรณะ 
 ในการจดักิจกรรมหรือกระบวนการท่ีจะก่อให้เกิดทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรมนั้น มีอย่างหลากหลายกิจกรรม กิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกบังานน้ี คือ
กิจกรรมท่ีตอ้งมีการพฒันาความเป็นตวัตนของมนุษย ์ให้เกิดทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรม นั่นคือ แนวคิดจิตตปัญญา  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  รวมไปถึง
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน เพื่อขยายผลนกัศึกษาครูไปประยุกตใ์ชก้บัระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 

 จิตตปัญญา (Contemplate) มีรากศพัทภ์าษาละติน มาจากการ การส ารวจ การสังเกต   การ
พินิจพิเคราะห์ การไตร่ตรอง ซ่ึงจิตตปัญญานั้นในทางพระพุทธศาสนา เรียกวา่ วิปัสสนา  พิจารณา
ไตร่ตรองจนกระทัง่เห็นชดัแจง้  จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) เป็นการศึกษาเพื่อ
การพฒันามนุษย ์ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ความรักเพื่อนมนุษยแ์ละธรรมชาติ อนัเป็นไปเพื่อการ
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

หลกัการพืน้ฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง : หลกัจิตตปัญญา 7 หรือ 7 C’s 

 เพื่อบรรลุเป้าหมายรูปธรรมของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการเปล่ียนแปลงหรือ
คุณลกัษณะในตวัผูเ้รียนรู้ 5 ประการ คือ ให้มีสติในชีวิตประจ าวนั เขา้ใจและยอมรับตนเอง มีความ
เขา้ใจและความรัก ความเมตตาต่อผูอ่ื้นเขา้ใจและยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติ และเกิดสมดุล
ในตนเอง ร่วมกบัเป้าหมายอีกสองประการท่ีเป็นเง่ือนไขให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยืน คือ การ
เรียนรู้วิธีการท่ีหลากหลายในการพฒันาตนเอง และการมีชุมชนแนวปฏิบติัจิตตปัญญาหรือกลุ่ม
กลัยาณมิตร กระบวนกรหรือผูจ้กักระบวนการเรียนรู้จะตอ้งมีแนวทางท่ีชดัเจนในการด าเนินการ
เพื่อใหเ้กิดผลตามท่ีตอ้งการ 
 จากผลการวิจยัในโครงการวิจยัเพื่อพฒันาชุดการเรียนรู้และกระบวนการดา้นจิตตปัญญา
ศึกษา สามารถสรุปหลกัการพื้นฐานท่ีจะใช้เป็นแนวทางของการจดักระบวนการเรียนรู้แนวจิตต
ปัญญาไว ้7 ประการ เรียกวา่หลกัจิตตปัญญา 7 คือ 
 1. การพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) คือการเขา้สู่สภาวะจิตท่ีเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ เพื่อน าไปใชใ้นการท างานอยา่งใคร่ครวญทั้งในดา้นพุทธิปัญญา ดา้นระหว่างบุคคล 
และดา้นภายในบุคคล การพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญน้ีต่างจากการใคร่ครวญทัว่ๆ ไปท่ีไม่ได้
เน้นความคิดเท่านั้น แต่เป็นการใคร่ครวญดว้ยกาย ใจ ความคิด และจิตวิญญาณ ดงัท่ีอาเธอร์ ซา
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เยอนซ์ (Zajonc, 2007) กล่าวว่า การพิจารณาดว้ยใจท่ีใคร่ครวญให้ความรู้ท่ีไม่ใช่ความรู้บนพื้น
ฐานขอ้มูลแต่เป็นความรู้และปัญญาท่ีเขา้ถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัของสรรพส่ิง และเป็นการ
เรียนรู้ท่ีจะไปสู่การเปล่ียนแปลง ท าให้ผูเ้รียนเกิดความสัมพนัธ์แบบใหม่ทั้งกบัตนเอง ผูอ่ื้น และ
โลก 
 โทบิน ฮาร์ท (Hart, 2004) เสนอวา่การพิจารณาดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ี 3 
ช่วยเติมเต็มให้กบัวิธีการเรียนรู้สองแบบท่ีการศึกษากระแสหลกัในปัจจุบนัให้ความส าคญั นัน่คือ 
การใช้หลกัเหตุผล (rational) ซ่ึงเป็นการอธิบาย การค านวณ การใช้ตรรกะ และการวิเคราะห์ กบั
การใชก้ารรับรู้ท่ีเนน้การสังเกต และการวดัเป็นวิธีการหลกั โดยพิจารณาดว้ยใจอยา่งใครครวญจะ
ใชว้ิธีการหลากหลายท่ีช่วยให้จิตสงบ เกิดสมรรถนะท่ีพร้อมต่อการตระหนกัรู้อยา่งลึกซ้ึง มีสมาธิ 
และเกิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้
 หลกัการน้ีเป็นหัวใจของการจดักระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาท่ีกระบวนกรจะตอ้ง
ออกแบบกระบวนการท่ีสร้างเง่ือนไข และกระตุน้ให้ผูร่้วมกระบวนการเกิดการใคร่ครวญอย่าง
ลึกซ้ึง เก่ียวกบัตนเอง ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีผา่นเขา้มา 
โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของจิตใจท่ีสงบ ผอ่นคลาย มีสมาธิ และปล่อยวาง 
 2. ความเห็นอกเห็นใจกนั (Compassion) คือ การสร้างบรรยากาศของความรักความเมตตา 
ความไวว้างใจ ความเขา้ใจและการยอมรับ รวมทั้งการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั บนพื้นฐานของความ
เช่ือมัน่ในศกัยภาพของความเป็นมนุษย์และความจริงใจอย่างท่ีสุด ทั้ งระหว่างกระบวนกรกับ
ผู ้เข้าร่วมกระบวนการ และระหว่างผู ้เข้าร่วมกระบวนการด้วยกัน ซ่ึงจะช่วยให้ผู ้เข้าร่วม
กระบวนการกล้าเปิดเผยตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างเต็มท่ี ตลอดจนได้รับ
ก าลงัใจและการสนบัสนุนในการเปล่ียนแปลงตนเอง 
 ความรักความเมตตาเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์ราสามารถรับรู้ได้ด้วยอายตนะต่างๆ และด้วยใจท่ี
เปิดรับ การสร้างบรรยากาศของความรัก ความเมตตา จึงเกิดข้ึนได้ในหลายลกัษณะ ทั้งทางวาจา 
ท่าที การสัมผสั และความรู้สึกท่ีส่ือสารออกมาอนัสัมผสัไดด้้วยใจ แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือ ตอ้งมาจาก
ความจริงใจหรือออกมาจากความรักความเมตตาภายในตนเองอย่างแท้จริง จึงจะสามารถดูแล 
เก้ือหนุนและช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมกระบวนการตระหนกัเห็นคุณค่าภายในตนเอง จนเกิดการยอมรับและ
ผอ่นคลาย ความยดึติดบางอยา่งในใจลง 
 องค์ประกอบเร่ืองความรัก ความเมตตาน้ีมีความส าคญัต่อการจดักระบวนการเรียนรู้แนว
จิตตปัญญาเน่ืองจากเหตุผลต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 บรรยากาศของความรักความเมตตาจะช่วยสร้างพื้นท่ีในการเรียนรู้ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีปลอดภยัส าหรับกระบวนการให้เกิดความรู้สึกไวว้างใจ กลา้แสดงความคิด ความรู้สึกของ
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ตนเองอยา่งตรงไปตรงมา กลา้ทดลองส่ิงใหม่ๆ และกลา้เผชิญกบัความจริง เน่ืองจากไม่ตอ้งเกรงวา่
จะถูกตดัสิน 
  2.2 บรรยากาศของความสัมพนัธ์ดว้ยความรักความเมตตาอยา่งบริสุทธ์ิใจท่ีอยูบ่น
พื้นฐานของการยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเป็นแบบอยา่งท่ีสามารถ
ส่งผลกระทบต่อวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้อ่ืนของสมาชิกเกิดการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนา
ความสัมพนัธ์เชิงบวกท่ีตั้งอยูบ่นการยอมรับเขา้ใจให้อภยัและมีความรัก ความเมตตาต่อผูอ่ื้น และ
ต่อตนเอง  
  2.3 บรรยากาศท่ีเป็นมิตร เปิดกวา้ง ไม่มีการตดัสินถูกผิดอย่างเขม้งวดจะช่วยให้
เกิดความผอ่นคลายมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ไม่มีความกดดนัและความเครียดมาเป็นอุปสรรคในการ
เรียนรู้ 
  2.4 บรรยากาศของความรักความเมตตา ความเขา้ใจ และความไวว้างใจซ่ึงกนัและ
กนัท่ีไดเ้รียนรู้ในกระบวนการเป็นประสบการณ์เชิงบวกท่ีจะช่วยบ่มเพาะความรู้สึกท่ีดีงาม ความ
เช่ือในมนุษย ์และในตนเองใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ  
 3. การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ (Connectedness) การบูรณาการการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นองคร์วมเช่ือมโยงกบัชีวิต และสรรพส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 
เป็นส่วนส าคญัของกระบวนการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง ท่ีความรู้
ภายนอกเช่ือมโยงกบัตนเอง มองเห็นความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้นและระหวา่ง
ตนเองกบัสังคมและโลกธรรมชาติ โดยสามารถแบ่งออกเป็นการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ในดา้นต่างๆ 4 
ดา้น คือ 
  3.1 การช่วยให้ผู ้เข้าร่วมกระบวนการสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ใน
กระบวนการเขา้กบัชีวิตได้ น าไปสู่การน้อมน าเขา้มาสู่ภายใน และบูรณาการสู่วิถีชีวิตและการ
ปฏิบติัในชีวิตจริงของตน การเช่ือมโยงการเรียนรู้เขา้กบัชีวิตจริงน้ีดา้นหน่ึงท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
ลึกซ้ึง เพราะผูร่้วมกระบวนการสามารถใช้ประสบการณ์ในชีวิตจริงของตนนั้นมาเป็นฐานในการ
เรียนรู้ได้ สามารถน าส่ิงท่ีได้เ รียนรู้ใหม่ไปตรวจสอบกับประสบการณ์เดิม และเลือกท่ีจะ
ปรับเปล่ียนตนเองตามความเข้าใจท่ีเกิดข้ึนใหม่ได้ เช่น กระบวนกรมักตั้ งค  าถามให้ผู ้ร่วม
กระบวนการใคร่ครวญวา่ส่ิงท่ีตนแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกมจ าลองสถานการณ์ 
ฯลฯ สะทอ้นความจริงในชีวติของตนอยา่งไรบา้ง 
  3.2 เอ้ือใหเ้กิดการเช่ือมโยงและลดช่องวา่งระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการเอง และ
ระหว่างกระบวนกรกบัผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ ซ่ึงนอกจากจะท าให้เกิดความไวว้างใจ สนิทสนม 
และมีบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย ท าให้สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกนัและกนัได้อย่างเต็มท่ี เกิด
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บรรยากาศของความรักความเมตตา การเช่ือมโยง การเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่มจะ
ท าให้แต่ละคนเขา้ใจพื้นฐานท่ีมาของกนัและกนั ท าให้สามาถเขา้ใจมุมมองท่ีแตกต่างไดง่้ายข้ึน  
เพราะเขา้ใจถึงเหตุผลท่ีมา ของทศันะและความรู้สึกของกนัและกนัไดดี้ข้ึน เกิดการเรียนรู้ท่ีมองเห็น
ความจริงจากแง่มุมท่ีหลากหลายและสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามกรอบความเคยชินท่ีตนเคยยึดถือ
อยูเ่ดิมไดง่้ายข้ึน เช่น กิจกรรมแนะน าตวั กิจกรรมการเล่าเร่ืองราวของตนเอง การให้ท างานและฝ่า
ฟันอุปสรรคร่วมกนั 
  3.3 การเช่ือมโยงกับชุมชนและธรรมชาติ  เช่น การเขา้ไปเรียนรู้ในวิถีชีวิตใน
ชุมชน การท างานอาสาสมคัร และปฏิบติันิเวศภาวนา เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง รวมทั้งมองเห็นความเช่ือมโยงของตนเองกบัสังคม และ
ส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติมากข้ึน ไม่เป็นการเรียนรู้ท่ีตดัขาดจากสังคม ทั้งยงัให้สามารถปรับเปล่ียน
ทศันะหรือมุมมองของตนจากความจริงท่ีไดรั้บรู้ ท าให้มีมุมมองท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมมากข้ึน
ไดด้ว้ย  
  3.4 การเช่ือมโยงระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ ของกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
เป็นองค์รวมและมีความสมดุลอย่างแท้จริง เพราะการเรียนรู้ในฐานใดฐานหน่ึงโดยขาดการ
เช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ในฐานอ่ืนๆ มกัไม่ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง 
 4. การเผชิญความจริง (Confronting Reality) การไดเ้ผชิญและรับรู้ความจริง โดยเฉพาะใน
ส่วนท่ีไม่เคยรับรู้มาก่อนเน่ืองจากขอ้จ ากดัทางสังคมวฒันธรรม ประสบการณ์ กรอบท่ียึดติด และ
แบบแผนความเคยชิน ทั้งทางความคิดและจิตใจ เช่นความกลวั ท่ีมาปิดกั้นการรับรู้ เป็นหวัใจส าคญั
ของการเรียนรู้สู่การเปล่ีนแปลงในทุกแนวคิดท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของเมซิโรว ์ท่ีเร่มตน้จาก
ความขดัแยง้ระหว่างประสบการณ์ใหม่กบักรอบแนวคิดเดิม การจดักระบวนการให้ผูเ้รียนได้มี
โอกาสท่ีจะเผชิญกบัความจริง ทั้งความจริงเก่ียวกบัตนเองและความเป็นจริงของโลก และสังคม 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีไม่เคยรับรู้มาก่อน และเป็นส่ิงท่ีขดัแยง้กบักรอบความเคยชิน หรือตวัตนท่ีตน
ยึดถืออยู่เดิม จึงเป็นองค์ประกอบส าคญัอีกประการหน่ึงในการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อการ
เปล่ียนแปลงเพราะหากขาดองค์ประกอบน้ีไปยอ่มไม่สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริงข้ึนได ้
การใคร่ครวญท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีความขดัแยง้ท่ีมีพลงัมากพอก็มกัจะเป็นการใคร่ครวญท่ีท าไดเ้พียง
ผิวเผิน และถูกก าหนดโดยแบบแผนความเคยชินเดิม ไม่สามารถเกิดความเขา้ใจใหม่ท่ีเปิดกวา้ง 
ลึกซ้ึงและครอบคลุมจริงได ้ความจริงท่ีสามารถดเขา้ถึงไดก้็จะเป็นความจริงเพียงดา้นเดียว ท่ีไม่
เปิดรับดา้นตรงขา้มท่ีเป็นคู่ความขดัแยง้ในการจดักระบวนการสามารถเปิดโอกาสและสร้างเง่ือนไข
ใหผู้เ้ขา้ร่วมกระบวนการไดเ้ผชิญกบัความจริง 2 ดา้น คือ 
  4.1 ใหเ้ผชิญกบัความเป็นจริงภายในตนเอง  เช่น ความคิด ความรู้สึกท่ีไม่รู้ตวั  
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  4.2 การจดัใหเ้ผชิญกบัสภาพความจริงท่ีแตกต่างไปจากกรอบความเคยชินเดิมของ
ตน ซ่ึงเป็นการรับรู้ความจริงในดา้นท่ีตวัเราไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนหรือโลกภายนอก เช่น การใช้
ชีวติอยูร่่วมกบัคนอ่ืนบนพื้นฐานของความแตกต่างกนั เป็นตน้ 
 5. ความต่อเน่ือง (Continuity) ความต่อเน่ืองของการเรียนรู้ถือเป็นเง่ือนไขส าคญัส าหรับ
การเรียนรู้เพื่การเปล่ียนแปลงตนเอง เพราะการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานมักเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงเล็กๆ หรือเปล่ียนแปลงทีละนอ้ยหลายๆ คร้ัง ในการจดักระบวนการเรียนรู้จึงตอ้งเอ้ือ
ใหผู้เ้ขา้ร่วมกระบวนการเกิดการใคร่ครวญอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะ เพื่อค่อยๆ หลอมรวมหรือสะสม
ประสบการณ์จนเกิดคุณภาพในตนเองท่ีมากพอจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีลึกซ้ึง และเกิดความ
แจ่มชดัในตนเอง ความต่อเน่ืองในท่ีน้ีจึงหมายถึงความสืบเน่ืองของกิจกรรมการเรียนรู้และเหตุ
ปัจจยัเชิงกระบวนการท่ีถูกออกแบบอยา่งมีความหมาย มีล าดบัขั้นตอน มีความล่ืนไหล และสอดรับ
กนั เพื่อท าให้ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการเกิดการทบทวน สืบคน้ และใคร่ครวญภายในตนเองอย่าง
สม ่าเสมอและเป็นธรรมชาติ โดยไม่บีบคั้นจนเคร่งเครียดหรือเฉ่ือยเนือยจนไม่เห็นส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึน
ภายในตน นอกจากน้ี ยงัให้ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการไดใ้ชเ้วลาใคร่ครวญอยา่งลึกซ้ึงต่อประสบการณ์
ท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการ เพื่อสามารถบูรณาการหรือเช่ือมโยงการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเข้ากับ
ประสบการณ์ในชีวติจริงไดด้ว้ย จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประการ คือ 
  5.1 ความต่อเน่ืองล่ืนไหลของกระบวนการในการจดักระบวนการเรียนรู้แต่ละคร้ัง 
ซ่ึงควรจะมีจงัหวะขั้นในการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน การเขา้สู่กระบวนการหลกั และการสรุป
การเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ตลอดกระบวนการควรมีความต่อเน่ืองล่ืนไหลกิจกรรมให้ได้สัมผสั
ประสบการณ์ตรงท่ีกระทบใจ แล้วมีโอกาสย้อมกลับมาใคร่ครวญต่อด้วยการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในกลุ่ม เพื่อขยายการเรียนรู้จากมุมมองท่ีแตกต่าง 
  5.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังให้มีความต่อเน่ืองและสอดรับกนั ซ่ึง
รวมถึงการสร้างเง่ือนไขหรือส่งเสริมให้ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ทั้งในท่ี
ท างานและในชีวิตประจ าวนั เช่น การพูดคุยแลกเปล่ียนกบัเพื่อน  เพราะการเปล่ียนแปลงภายใน
เป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชเ้วลา ไม่สามารถเกิดข้ึนง่ายๆ เพียงแค่การเขา้ร่วมกระบวนการเรียนรู้เพียง
คร้ังเดียว การมีกระบวนการท่ีต่อเน่ือง หรือการสร้างเง่ือนไขให้สามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้กลบัไปใชไ้ด้
อยา่งต่อเน่ือง  
 6. ความมุ่งมัน่ (Commitment) มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
ท่ีสุดในการน าส่ิงท่ีผู ้เข้าร่วมกระบวนการได้เรียนรู้น้อมใจของตนเอง เพื่อน ากลับมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการพฒันาและเปล่ียนแปลงภายในตนอย่างต่อเน่ือง กระบวนกร
แนวจิตตปัญญาตอ้งพยายามสร้างเง่ือนไขท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะ
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เปล่ียนแปลงตนเองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การให้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางและได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีมี
ความหมายส าหรับตนเอง การท าความเขา้ใจและก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ร่วมกนัตั้งแต่ตน้ 
การสร้างแรงบนัดาลใจ ปลุกเร้าให้เกิดพลงัความมุ่งมัน่ ความรักความเมตตา การเปิดโอกาสให้ได้
สัมผสัและเผชิญกบัประสบการณ์ตรงท่ีส่งผลกระทบอย่างลึกซ้ึง ทั้งจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้ขา้ร่วม
กระบวนการน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กลบัไปฝึกฝนและปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองในชีวิตของตน เพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งแทจ้ริง ความมุ่งมัน่ในการเปล่ียนแปลงตนเองอาจเกิดข้ึนไดจ้ากเง่ือนไขต่างๆ คือ 
  6.1 เกิดจากเจตจ านงเร่ิมตน้ของผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการเองท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง
ตนเอง 
  6.2 เกิดจากเง่ือนไขเชิงกระบวนการท่ีท าให้ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการเกิดความ
ตระหนกัหรือมองเห็นความส าคญัของคุณค่าภายในตนเองท่ีอยากพฒันา 
  6.3 เกิดจากบทเรียนในกระบวนการท่ีสั่นคลอนการยึดมัน่ในตวัตน หรือส่งผล
กระทบอย่างลึกซ้ึงต่อผูเ้ข้าร่วมกระบวนการ ตนมองเห็นประโยชน์ของการเรียนรท่ีเกิดข้ึและ
มุ่งหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 7. ชุมชน (Community) ขอ้คน้พบท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงคือความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ไดค้่อยๆ ก่อตั้งข้ึนระหวา่งกระบวนการอบรม และคล่ีคลายเป็นองคป์ระกอบของการเรียนรู้
เพื่อการเปล่ียนแปลงภายในกลุ่ม แมว้า่ขอ้คน้พบน้ีจะมิไดเ้ป็นขอ้คน้พบใหม่ในเชิงทฤษฎี แต่ท าให้
เห็นความส าคญัของชุมชนการเรียนรู้ในฐานะท่ีเป็นหวัใจของกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา 
โดยมีเหตุผลในแง่มุมต่างๆ 4 ประการ คือ 
  7.1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีก่อตวัข้ึน นับเป็นพื้นท่ีท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ลึกซ้ึงข้ึนได้ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีของความเปิดกวา้ง ท่ีผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการสามารถเปิดเผยและ
ส ารวจตนเอง บนพื้นฐานของการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และการเก้ือหนุนเป็นก าลงัใจให้แก่กนัและ
กนั ในพื้นท่ีแห่งความรัก ความเมตตา และมิตรภาพได ้
  7.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอุดมสมบูรณ์
เน่ืองจากสมาชิกแต่ละคนได้น าพาประสบการณ์การเรียนรู้และบทเรียนจากชีวิตของตนเขา้มาสู่
กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งประสบการณ์ท่ีมีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน ซ่ึงช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจส่ิงท่ีลึกซ้ึงละเอียดอ่อนข้ึนในประเด็นนั้ นๆ และ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่าง ขดัแยง้ ท่ีกระตุน้ให้เกิดการทบทวนมุมมอง ความรู้สึก และพฤติกรรมเดิม
ของตน จากการไดส้ัมผสัถึงแง่มุมความเป็นจริงท่ีแตกต่างออกไป 
  7.3 ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกกลุ่ม ระหวา่งการด าเนินกระบวนการคือ
ภาพจ าลองของสังคม และชีวิตจริง ท่ีสะทอ้นความแตกต่างหลากหลาย ซ่ึงท าให้เกิดได้ทั้งความ
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ขดัแยง้ และการหนุนเสริมซ่ึงกนัและกนัโดยเฉพาะการกลา้เผชิญกบัความขดัแยง้ภายในกลุ่มอยา่ง
ตรงไปตรงมาและเรียนรู้ท่ีจะจดัการและคล่ีคลายความขดัแยง้อย่างเหมาะสมเป็นโอกาสท่ีส าคญั
อยา่งหน่ึงส าหรับการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย  
  7.4 ความรู้สึกเป็นชุมชนท่ีมีเป้าหมาย ความสนใจ และอุดมการณ์ร่วมกนัท าให้
สมาชิกกลุ่มมีก าลงัใจท่ีจะด าเนินชีวติตามอุดมการณ์ร่วม มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงปละพฒันา
ตวัเองมากยิง่ข้ึน 
 หลกัการทั้ง 7 ประการน้ี ทุกขอ้เป็นเง่ือนไขส าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อการ
เปล่ียนแปลงตนเองทั้งส้ิน จนไม่อาจระบุไดว้า่อะไรส าคญักวา่อะไรเพราะหลกัการทั้งหมดมีความ
เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัไม่ในทางใดก็ทางหน่ึง ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีกระบวนกรจิตตปัญญาตอ้งตระหนกั
ถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนและเลือกใช้กระบวนการต่างๆ อย่างมีศิลปะเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการได้
ทบทวน สืบคน้ และใคร่ครวญภายในอย่างลึกซ้ึงจนเกิดมุมมองใหม่หรือวิธีคิดแบบใหม่เก่ียวกบั
ตนเองและปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และสรรพส่ิงรอบตวั ทั้งในระดบับุคคล องค์กร และสังคม โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาการจดักระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา ซ่ึงเช่ือมัน่ในความเป็น
มนุษย ์และกระบวนทศัน์องคร์วม 

 กระบวนการจิตตปัญญาน้ี เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ในการพฒันาทกัษะทาง
สังคมของผูเ้รียน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจผูท่ี้อยูใ่นวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากตนเอง เพราะจิตตปัญญา 
เป็นการฝึกฝนให้ผูเ้รียนได้ตระหนักรู้ สร้างคุณค่า ให้เกิดความมัน่ใจจากภายในตนเองก่อนท่ีจะ
เขา้ใจผูอ่ื้น ซ่ึงถือวา่เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเหมาะสม 
 

แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

 Collaborative Learning เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีผูเ้รียนและคณะไดท้  างานร่วมกนั 

เพื่อสร้างความรู้ เป็นศาสตร์การสอน (Pedagogy) ท่ีมีศูนยก์ลางอยูท่ี่การสร้างความหมายร่วมกนั
และเป็นกระบวนการท่ีอุดมไปดว้ยความรู้และขยายมากข้ึน (Matthews,1996) นอกจากนั้น Buffy 
(1993) กล่าววา่ ความรู้ ความจริง มีอยูใ่นทุกหนทุกแห่ง รอเพียงการถูกคน้พบโดยความพยายาม
ของมนุษยด์้วยวิธีการทางสังคม โดยการช่วยเหลือพึ่งพาในการเรียนรู้ร่วมกนั (collaborative) 
ความรู้ คือ ส่ิงท่ีคนสร้างข้ึนมาดว้ยการพูดคุยและการมีความเห็นพอ้งกนั ทั้งยงัมีความเห็นว่า 
Collaborative Learningตอ้งการความเป็นอิสระไม่ข้ึนกบัเน้ือหาวิชาหรือกระบวนการกลุ่ม ไม่มีการ
วา่กล่าวให้มีการท างานเป็นกลุ่มจากครู แต่ครูจะเป็นเพียงผูรั้บผิดชอบ เป็นสมาชิกเช่นเดียวกบั
นกัเรียนในชุมชนท่ีมีการคน้หาความรู้ 
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 Collaborative Learning เป็นการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดในกลุ่มเล็ก
ไม่ใช่การเพิ่มความน่าสนใจของผูมี้ส่วนร่วม แต่จะสนบัสนุนการคิดวิเคราะห์ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน เป็นโอกาสท่ีจะปลูกฝังใหเ้กิดการอภิปรายกนั มีความรับผดิชอบกบัการเรียนรู้
ของตนเอง (Johnson and Johnson, 1986) 

 สรุปไดว้า่ Collaborative Learning เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัรูปแบบของวิธีการทางสังคมท่ีมี
การพูดคุยเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มคน เพือ่สร้างความรู้ข้ึนมาดว้ยตนเองจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
โดยสนบัสนุนการเรียนรู้ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือ การพึ่งพา และการช่วยเหลือกนัให้มากท่ีสุด
Collaborative Learning เป็นปรัชญารูปแบบของการด าเนินชีวิต (life style) ของมนุษยไ์ม่ใช่เทคนิค
ในชั้นเรียน กล่าวคือ ในสถานการณ์ต่างๆ ผูค้นมกัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนกบัผูร้อบรู้ 
มีความรับผดิชอบระหวา่งกลุ่มครอบคลุมขอบเขตวธีิการท่ีกวา้งขวาง ทั้งท่ีอยูใ่นห้องเรียนหรือนอก
หอ้งเรียน มีการสร้างกลุ่มท างาน (group work) อยูร่อบๆกิจกรรมในชั้นเรียน มีการอภิปรายระหวา่ง
บุคคลดว้ยการบรรยายสั้ นๆ มีการศึกษาคน้ควา้กนัเป็นทีมทั้งเทอมหรือตลอดปี เป้าหมายและ
กระบวนการเป็นกิจกรรมท่ีหลากหลาย สมาชิกบางคนในกลุ่มหรือคณะร่วมกนัท างานกนัเป็นกลุ่
เล็กๆโดยเป็นล าดบัขั้นตอน ส่วนคนอ่ืนๆอาจพฒันาตนเองตามความสนใจ หรือมีการใชค้  าถามใน
การพึ่งพาช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้ บางคร้ังภารกิจของผูเ้รียนเป็นการสร้างความชดัเจน ภารกิจน้ี
ไม่ใช่ผลผลิต (Product) หรือผลลพัธ์ แต่เป็นกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม สมาชิกแต่ละคนจะมี
ความรับผดิชอบวเิคราะห์ และสร้างความหมายร่วมกนั 

พืน้ฐานทางทฤษฎขีองการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 

 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีทางพุทธิปัญญา และคอนสตรัคติ
วสิต ์ดงัท่ี Barkley , Cross and Major (2004) ไดแ้สดงไว ้ดงัน้ี 

 1. การเช่ือมต่อกบัพุทธิปัญญา (Cognitive Connection) นกัพุทธิปัญญาสมยัใหม่ไดก้ล่าวถึง 
โครงสร้างทางจิตใจ (mind) ซ่ึงเป็นโครงสร้างประกอบดว้ยขอ้เท็จจริง ความคิด ความสัมพนัธ์
ระหว่างระบบต่างๆ เช่น คนมีสกีมาเก่ียวกบัวิทยาลยั จะเช่ือมโยงไปถึงลกัษณะของนกัเรียน 
รูปแบบของคณะ ท่ีตั้ง เป็นตน้ ดงันั้นสกีมาจึงเป็นการรวบรวมจดัระเบียบสารสนเทศเขา้ดว้ยกนั 
เพื่อสร้างเป็นความคิดรวบยอด (concept) จากท่ียกตวัอยา่ง แต่ละคนจะมีสกีมาเร่ืองวทิยาลยัแตกต่าง
กนั ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดม้ากยิ่งข้ึนถา้เขามีความรู้เดิมมาก่อน ทั้งน้ีการคน้หาสารสนเทศในสมองเป็น
เร่ืองท่ียาก มีงานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัความลึกซ้ึง (deep) และลกัษณะผวิเผนิ(surface) ท าใหเ้กิดความ
แตกต่างทางการเรียนรู้ของ Saljo ซ่ึงพบค าตอบในรูปแบบท่ีเป็นล าดบัเก่ียวกบัความเขา้ใจไดด้งัน้ี 

  1.1 การเรียนรู้เป็นการไดม้าซ่ึงสารสนเทศ หรือการรู้ใหม้าก (knowing a lot) 
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  1.2 การเรียนรู้ คือความทรงจ า (memorizing) 

  1.3 การเรียนรู้เป็นการไดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริง และทกัษะท่ีใช ้

  1.4 การเรียนรู้จะสร้างสัมผสัการรับรู้ หรือสร้างความหมาย 

  1.5 การเรียนรู้เป็นการท าให้เขา้ใจ (comprehension) เป็นความสามารถในการท า
ความเขา้ใจ(Understanding) ดว้ยการตีความหมายหลายคร้ัง (reinterpret) 

 2. การเช่ือมต่อทางสังคม (Social Connections) จากฐานแนวคิดของ Vygotsky ท่ีกล่าวถึง 
ZPD หรือ Zone of Proximal Development ซ่ึงเป็นพฒันาการของความตั้งใจในการแกปั้ญหาท่ี
สามารถแก้ปัญหาดว้ยตนเองไดก้บัการตอ้งได้รับการแนะน าจากผูใ้หญ่หรือการพึ่งพาช่วยเหลือ 
(collaborative) 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ Collaborative Learning เป็นการสอนและเป็นนวตักรรมการเรียนรู้ท่ี 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ทางพุทธิปัญญา และคอนสตรัคติวิสต์ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งสร้างความรู้
ข้ึนมาดว้ยตนเอง โดยการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มผา่นการร่วมมือช่วยเหลือพึ่งพากนั 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) มีฐานแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ท่ีคิดสร้าง
ข้ึนมาเอง โดยผูเ้รียนมีการจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศเขา้ไวใ้นโครงสร้างทางปัญญา โดยผา่นการ
เรียนรู้แบบร่วมมือพึ่งพาช่วยเหลือกนัของคนในสังคม 

 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

 1. การเรียนรู้ชดัเจนตอ้งการพึ่งพาอาศยัในเชิงบวก (Positive Interdependenec) การท างาน
ท่ีจะประสบความส าเร็จไดผู้เ้รียนตอ้งมีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มตามเป้าหมาย ซ่ึงความส าเร็จ
ของรายบุคคลถือวา่เป็นความส าเร็จภายในกลุ่ม 

 2. ปฏิสัมพนัธ์เชิงผสมผสาน (Promotive Interaction)  ความสัมพนัธ์สมาชิกเชิงบวกเพื่อ
บรรลุเป้าหมายมีการช่วยเหลือใหค้  าแนะน าต่อกนั 

 3. มีความรับผิดชอบรายบุคคลและความรับผิดชอบส่วนตวั (Individual Accountability 
and Personal Responsibility) ผูเ้รียนรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายไปปฏิบติัให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย แลว้น าความรู้ท่ีไดม้าแบ่งปันความรู้กนั 

 4. ทกัษะการท างานกลุ่มย่อยหรือการพฒันาการท างานเป็นทีม (Small Group Skill) หรือ 
(Development of Teamwork) ผูเ้รียนตอ้งมีความเช่ือมัน่ต่อตนเองและผูอ่ื้น โดยการยอมรับและ
สนบัสนุน ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
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 5. กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม (Group Processing) การท างานร่วมกันของสมาชิกท่ี
มุ่งเน้นการสะทอ้นกลบัของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สนับสนุนทกัษะการร่วมมือ มีการให้
รางวลัส าหรับพฤติกรรมเชิงบวก และยนิดีต่อความส าเร็จท่ีไดรั้บ 

ลกัษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 การเรียนรู้ไม่ได้มีในเฉพาะกลุ่มนักเรียนเท่านั้นแต่เป็นการปฏิบติัร่วมกนัระหว่างครูกบั
นกัเรียน ซ่ึงครูเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง ส่วนผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัและน าประสบการณ์มาแบ่งบนักนั โดย
ลกัษณะการเรียนรู้แบบ Collaborative Learning มี ดงัน้ี 

1. การแบ่งปันความรู้ระหว่างครูกบัผูเ้รียน การแบ่งปันความรู้แบบดั้งเดิมในห้องเรียนครู
เป็นผูใ้หค้วามรู้แต่นกัเรียนเป็นผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัโดยประสบการณ์และเกิดความรู้ 

2. การแบ่งบนัการควบคุมห้องเรียนระหว่างครูกบัผูเ้รียน ครูเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายส่วน
นกัเรียนเป็นผูป้ฏิบติัตามท่ีไดรั้บมอบหมายและประเมินความสมบูรณ์ขององคค์วามรู้ท่ี
ไดร่้วมกนัของสมาชิก 

3. ครูเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้ท่ีมีความส าคญัต่อการเรียน 

4. ความหลากหลายของสมาชิกในกลุ่ม ครูให้ผู ้เรียนจัดกลุ่มแล้วท างานร่วมกันตาม
เป้าหมาย 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกระบวนการท่ีเอ้ือต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม เน่ืองจากทกัษะทางสังคม เป็นทกัษะท่ีตอ้งอาศยัการมี
ปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบับุคคลอ่ืน การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อเป็นการฝึกฝน ดงันั้น กระบวนการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ถือเป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ีเหมาะแก่การพฒันาทกัษะทางสังคมแก่ผูเ้รียน 

แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

  การจดัการเรียนรู้ท่ีใชโ้ครงงาน เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นสาคญัวิธีการหน่ึงท่ี
จะช่วย พฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้และทกัษะผ่านการทางานท่ีมีการคน้ควา้และการใชค้วามรู้ใน
ชีวติจริงโดยมีตวัผลงานและการแสดงออกถึงศกัยภาพจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ดว้ยโครงงานจะถูก
ขบัเคล่ือนโดยมีคาถามกาหนดกรอบการเรียนรู้ท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กบั
ทกัษะการคิดขั้นสูงเขา้สู่ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวติจริง  

 หน่วยการเรียนรู้แบบโครงงานจะประกอบไปดว้ยกลวิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีจะท าให้ผู ้
เรียนทั้งหมดเกิดการเรียนรู้ แมจ้ะมีวิธีการเรียนรู้ท่ีต่างกนัก็ตาม นกัเรียนสามารถขอความร่วมมือ
จากผูเ้ช่ียวชาญภายนอกหรือชุมชนเพื่อคล่ีคลาย ปัญหาหรือเน้ือหาความรู้ท่ีลึกซ้ึง ส่วนการบูรณา



60 
 

การเทคโนโลยีและกระบวนการประเมินท่ีหลากหลายก็จะเป็นตวัช่วย เสริมให้ผลงานของผูเ้รียนมี
คุณภาพสูงยิง่ข้ึน  

 การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานเป็นรูปแบบวิธีสอนท่ีจะน าผูเ้รียนเขา้สู่การแก้ปัญหาท่ีทา้
ทายและสร้างช้ินงานไดส้ าเร็จดว้ยตนเอง โครงงานท่ีจะมาช่วยสร้างสภาวะการเรียนรู้ภายในชั้น
เรียน จะเกิดไดใ้นหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหลายเน้ือหาและในหลายระดบัช่วงชั้น โครงงานจะ
เกิดข้ึนบนความทา้ทายจากค าถามท่ีไม่สามารถตอบไดจ้ากการท่องจ า โครงงานจะสร้างบทบาท
หลากหลายข้ึนในตวันกัเรียนเป็นผูท่ี้แกปั้ญหา คนท่ีตดัสินใจ นกัคน้ควา้ นกัวิจยั โครงงานจะ
ตอบสนองต่อวตัถุประสงคท่ี์เฉพาะเจาะจงทางการศึกษา ไม่ใช่ส่ิงท่ีแปลกแยกหรือเพิ่มเติมลงไปใน
หลกัสูตรเน้ือหาท่ีแทจ้ริง 

 การจดัการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นหลกั คือการจดัสภาพการจดัการเรียนการ
สอนโดยใหผู้เ้รียนร่วมกนัเลือกท าโครงงานท่ีตนสนใจ โดยร่วมกนัส ารวจ สังเกต และก าหนดเร่ือง
ท่ีตนสนใจ วางแผนในการท าโครงงานร่วมกนั ศึกษาหาขอ้มูลความรู้ท่ีจ  าเป็น และลงมือปฏิบติังาน
ตามแผนงานท่ีวางไวจ้นได้ขอ้คน้พบหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ แล้วจึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อ
สาธารณชน เก็บขอ้มูล แลว้น าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดคน้ และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บทั้งหมด (ทิศนา แขมมณี, 2552 : 
139)   

 การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานไดอ้าศยัพื้นฐานแนวคิดท่ีว่ามนุษยจ์ะสร้างความรู้
ใหม่ข้ึนจากการกระท าและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การสอนในลกัษณะดงักล่าวยงัตั้งอยู่บน
ขอ้สนบัสนุนท่ีว่าความรู้ใหม่ไดม้าจากส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ท่ีมีมาก่อน การสร้างความคิดริเร่ิม
ใหม่และประสบการณ์เดิมท่ีไม่เป็นทางการและยงัสอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่าการเรียนรู้แบบ
โครงงานจะมีพลงัมากยิ่งข้ึนถา้ไดรั้บการส่งเสริมจากสมาชิกในกลุ่มมากกว่าให้นกัเรียนคนใดคน
หน่ึงคิดคนเดียว การเรียนรู้แบบโครงงานถูกสร้างข้ึนจากความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีตอ้งการขยาย
แหล่งเรียนรู้ของตนให้กวา้งขวางข้ึน จากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นต าราเล่มหน่ึงไปสู่การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนักวา้งขวางยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงการเรียนรู้ในลกัษณะดงักล่าวจะ
ช่วยส่งเสริมการทางานร่วมกนั และน าความรู้ท่ีแต่ละคนมีอยูม่ารวมกนั แนวคิดดงักล่าวพอสรุปได้
ดงัน้ี  

 1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  

 2. เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพดา้นการคิดสร้างสรรค์ การคิดแกปั้ญหา และการคิดขั้น
สูง  

 3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเรียนและทางานร่วมกนั ไดฝึ้กภาวะผูน้าและผูต้าม  
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 4. เพื่อจดัประสบการณ์ตรงใหผู้เ้รียนไดน้าไปใชใ้นการด ารงชีวิต 

 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบโครงการ การออกแบบและวางแผนการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน  (วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ, 2549 ; Davis, 1993)  มีดงัน้ี   

 1. ความเหมาะสมและความพอดี (Fit) การออกแบบการเรียนรู้จะตอ้งมีวตัถุประสงค์การ
เรียนรู้ท่ีชัดเจน เพื่อก าหนดวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งการพิจารรณาถึง
สัดส่วนในการประเมินผลโครงงาน และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยเฉพาะส่วนส าคญั คือ 
วตัถุประสงคข์องโครงงานท่ีสอดคลอ้งกนั 

 2. นยัของการประเมิน (Breath of Evaluation) ครูผูส้อนตอ้งก าหนดผลงานหรือความรู้ท่ี
ผูเ้รียน และ/หรือกลุ่ม ควรไดรั้บ ควรก าหนด เพื่อวางแผนกระบวนการกลุ่มให้ด าเนินกิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามท่ีผูส้อนตอ้งการ รวมทั้งจะน าไปสู่กระบวนการประเมิน โดยผูส้อน
ตอ้งเตรียมการในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

  2.1 การอภิปรายกลุ่ม เป็นการใหข้อ้มูลการประเมินผลร่วมกนัภายในกลุ่ม โดยการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล และความคิดเห็นกนัอยา่งเปิดเผยและจริงใจต่อกนั 

  2.2 มีการก าหนดปัจจยัน าสู่การก าหนดคุณภาพ (Providing quality input) ของ
กระบวนการและผลงานท่ีดีของโครงการอนัจะเช่ือมโยงไปสู่การมีความรู้ท่ีดีและพิเศษวา่มีลกัษณะ
ใดบา้ง เพื่อผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ใจและมีแนวทางในการเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  2.3 การให้ความรู้ท่ีจ  าเป็นพื้นฐาน เช่น การสาธิต แนะน าการสร้างทกัษะของการ
สร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล 

  2.4 ควรตอ้งมีการก าหนดเกณฑ์และช้ีแจงให้ผูเ้รียนทราบแนวทางการประเมิน 
ควรมีการแจง้เกณฑใ์นการประเมินผลใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสทราบก่อนการท าโครงการ 

  2.5 มีการประเมินผลการเรียนรู้โดยหลากหลาย กล่าวคือ ควรมีผูป้ระเมินท่ี
หลากหลาย (multi-evaluation) มีเหตุผลส าคญัของการใชผู้ป้ระเมินหลายคน ผูป้ระเมินผลแต่ละคน
มีระดบัความรู้และความช านาญในการประเมินแตกต่างกนั เช่น ขณะท่ีครูผูส้อนมกัจะดูระดบัการ
เรียนรู้และการท ากิจกรรมของผูเ้รียน โดยดูจากกระบวนการกลุ่มเป็นส าคญั 

 3. ประเด็นในการสอน (Instructional Issue) เน้ือหาคือส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการสอนให้แก่ผูเ้รียน 
เพื่อหวงัให้ผูเ้รียนเป็นตวัก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน อนัจะน าไปสู่จุดประสงค์ของการ
มอบหมายใหท้ าโครงการ  
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 แนวทางการประเมินผลการปฏิบติัโครงงานของผูเ้รียนเป็นการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Evaluation) เป็นวธีิการคน้หาความสามารถลแความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง ดงัน้ี 
(สุชาติ วงศสุ์วรรณ, 2542) 

 1. ประเมิน   การแสดงออกถึงผลของความรู้ ความคิด ความสามารถ ทกัษะ คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการท างาน  ผลผลิต/ผลงาน/ช้ินงาน 

 2. ประเมินอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการ  ตามสภาพจริง   เป็นธรรมชาติ 

 3. ประเมินจาก  ผลงาน (เอกสาร ช้ินงาน ฯลฯ)   การทดสอบ  แบบบนัทึกต่างๆ (การ
สังเกต ความรู้สึก สัมภาษณ์ ฯลฯ)   แฟ้มสะสมงาน  หลกัฐานอ่ืนๆ 

 4. ประเมินโดย  ตวัผูเ้รียน , เพื่อน , ครู , ผูป้กครอง , ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน 

 5. ประเมินโดยใชว้ธีิการสังเกต การสัมภาษณ์ ตรวจรายงาน ตรวจผลงาน ทดสอบ รายงาน  
นิทรรศการ 
 การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการ
พฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ให้นกัศึกษาท่ีท าการพฒันา
ทกัษะทางสังคมในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรเสริม ได้น าทกัษะทางสังคมไปประยุกต์ใช้กับ
นกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงปฏิบติักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารจดัการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน เป็นฐานในการจดัการเรียนรู้  เพื่อให้นักศึกษาได้น าส่ิงท่ีได้ฝึกฝน 
รวมทั้งไดน้ าทกัษะทางสังคมมาใชก้บัสภาพความเป็นจริงในสังคมและสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อนกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมได ้

 

 จากกระบวนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา  
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
สามารถท่ีจะเป็นส่ิงท่ีเป็นฐานในการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ไดอ้ยา่งเหมาะสม  จากการศึกษาในส่วนของแนวคิดเก่ียวกบัพหุ
วฒันธรรมศึกษาดงักล่าวขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัจะตอ้งท าความเขา้ใจและท าการเลือก รวมทั้งท าการ
สังเคราะห์ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม เน่ืองจากทกัษะทางสังคม
เป็นทกัษะท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้งน าเฉพาะทกัษะทางสังคมท่ีเหมาะกบัการ
ฝึกฝนใหเ้กิดข้ึนกบับริบทของการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมได ้ 

 



63 
 

แนวคดิเกีย่วกบัทกัษะทางสังคม 
 ทกัษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ทกัษะท่ีเอ้ืออ านวยต่อการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
และการส่ือสารกบัผูอ่ื้นในเชิงบวก ทกัษะทางสังคมนั้นเป็นความสามารถท่ีเราสามารถรู้จกัเขา้ใจ
ความรู้สึก ความตอ้งการทางจิตใจ หรือความตอ้งการต่าง ๆ ของคนท่ีเราเก่ียวขอ้งดว้ย รวมทั้ง รู้จกั
ท่ีจะสร้างสานสายสัมพนัธ์ใหม้ัน่คงดว้ยความรัก ความเอาใจใส่เอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นอยา่งต่อเน่ือง รู้จกั
การแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งทกัษะทางสังคมเป็นทกัษะท่ีน าทางสู่
ความส าเร็จของชีวิตดว้ย (อุษณีย ์โพธิสุข. 2542: 132 ; La Greca. 1993 : 288 ; Gresham, F. M. 
1995: 1021-1030)  

 ลกัษณะของทกัษะทางสังคมจะตอ้งเป็นทกัษะท่ีเอ้ือต่อการมีปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารกบั
ผูอ่ื้น ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้กนั รวมทั้งทกัษะทางสังคมยงัเป็นกุญแจส าคญัท่ีท าให้คนเราเปิดใจ
ใหก้วา้งพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ กบัสังคมรอบตวั  

รูปแบบของทกัษะทางสังคม 

 ทกัษะทางสังคมแบ่งทกัษะออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ทกัษะทางวิชาการ (Academic 
skills) และทกัษะทางสังคม (Social skills) (นาตยา ภทัรแสงไทย, 2525 : 198) 
 ทกัษะทางวิชาการ (Academic skills) ประกอบไปดว้ย 1) ทกัษะการอ่าน  2) ทกัษะการ
มองเห็น  3) ทกัษะการฟัง  4) ทกัษะการเขียนโครงร่าง  5) ทกัษะการจดโนต้ยอ่  6) ทกัษะการสร้าง
แผนภูมิ  7) ทกัษะการอ่านและตีความแผนท่ี  8) ทกัษะการเขียนและให้ช่ือเร่ือง  9) ทกัษะการเขียน
ไดอะแกรม  10)ทกัษะการแสดงตาราง  11)ทกัษะการสร้างเส้นเวลา  12) ทกัษะการถามค าถาม เป็น
ตน้ 

ทกัษะทางสังคม (Social skills) ประกอบไปดว้ย  1) ทกัษะการวางแผนร่วมกบัผูอ่ื้น  2) 
ทกัษะการมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ  3) ทกัษะการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม  4) ทกัษะการ
สนองตอบอย่างมีมารยาทต่อค าถามของผูอ่ื้น  5) การเป็นผูน้ าการอภิปราย  6) การแสดงความ
รับผดิชอบ  7) การช่วยเหลือผูอ่ื้น  เป็นตน้ 

 ทกัษะทางสังคม เป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัและควรค่าแก่การพฒันาให้กบัผูเ้รียนเพื่อให้
ผูเ้รียนนั้นสามารถท่ีจะอยูใ่นสังคม และปรับตวัในสังคมไดอ้ยา่งดี มีความยดืหยุน่ในการด าเนินชีวิต 
ทกัษะทางสังคมมีมากมายหลายประเภท ผูว้ิจยัจะขอกล่าวถึงประเภททกัษะทางสังคมของ Jim 
Ollhoff and Laurie Ollhoff (2004) แบ่งทกัษะทางสังคมไดเ้ป็น 7 ล าดบัขั้น  ไดแ้ก่ 

1. ความมั่นใจในตนเอง (Confidence)  ความรู้สึกได้รับความรัก และรู้สึกว่าตนมี
ความสามารถ มีคุณค่า 
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2. การควบคุมตนเอง (Control) สามารถก าหนดในการควบคุมตนเองได ้  
3. การรับมือ (Coping) เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกบัอารมณ์และกรณีแวดลอ้มทางลบ 
4. ความอยากรู้ (Curiosity) มีความรู้สึกแปลกเก่ียวกับโลก ตอ้งการแสวงหาความรู้อยู่

ตลอด 
5. การส่ือสาร (Communication) ความสามารถในการฟังและการแสดงออก 
6. การสร้างชุมชน (Community building) การสร้างมิตร-การผกูมิตรกบัคนในสังคม 
7. การหากทางออกในความขดัแยง้ (Conflict resolution) สามารถท างานท่ีมีความขดัแยง้ 

และสามารถผา่นความขดัแยง้น าไปสู่การหาทางออกได ้

ทกัษะทางสังคมเป็นทกัษะท่ีมีมากมาย การน ามาใชแ้ลว้แต่สถานการณ์ หรือบริบทต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในสังคม หากเลือกใช้ทกัษะทางสังคมได้อย่างถูกตอ้งตามสถานการณ์หรือบริบทย่อมจะ
น ามาซ่ึงความสงบเรียบร้อยในสังคม ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาในบริบทท่ีเก่ียวกบัทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ดงันั้นผูว้ิจยัจ  าเป็นท่ีจะตอ้งผา่นการสังเคราะห์เฉพาะ
ทกัษะทางสังคมท่ีมีความส าคญัหลกัๆ เก่ียวกบับริบทดงักล่าว เพื่อให้การอยู่ร่วมกนัในสังคมท่ีมี
วฒันธรรมแตกต่างหลากหลายอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงผูว้ิจยัจะด าเนินการศึกษาทกัษะทาง
สังคมเฉพาะ 5 ทกัษะทางสังคม ดงัต่อไปน้ี 

1. ทกัษะการส่ือสาร  คือ การแสดงออกซ่ึงการให้ความส าคญัต่อผูท่ี้อยูต่รงหนา้ การสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีตลอดกระบวนการส่ือสาร เป็นผูฟั้งท่ีดี เลือกใช้ทกัษะต่างๆ ในการส่ือสารท่ี
เหมาะสม ใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกของคู่สนทนา ทั้งภาษากายและภาษาท่าทาง 

2. ทกัษะการเคารพสิทธิ หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการกระท าท่ีไม่ดูถูก  การยอมรับ
ในความคิดเห็นบนความเป็นประชาธิปไตย การช่ืนชมในการท าส่ิงท่ีดีๆ  และแสดงความนบัถือวิถี
ชีวติในสังคม 

3. ทกัษะการท างานร่วมกนั หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงออกให้เห็นถึงการท่ีคนหรือกลุ่มคน
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 

4. ทกัษะการอยู่ร่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  หมายถึง  ลกัษณะท่ีแสดงออกว่ามี
ปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกับผู ้อ่ืน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพทั้ งกายและใจ มีความสามัคคี 
กลมกลืนกนั ไม่ขดัแยง้กนั ความรู้สึกเป็นมิตร 

5. ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย หมายถึง ลกัษณะการแสดงออกของนกัศึกษาท่ีเอา
ใจเขามาใส่ใจเรา ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น 
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 ทกัษะทางสังคมในวิชาสังคมศึกษาดงักล่าวนั้น พบว่าเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัต่อการอยู่
ร่วมกนัในสังคมอยา่งมาก และเน่ืองดว้ยในสังคมไทยในปัจจุบนัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นบริบทแวดลอ้ม
ท่ีมีส่วนส่งเสริมให้คนในปัจจุบนัตอ้งยิ่งท่ีจะเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะทางสังคมให้มากยิ่งข้ึน อนั
ไดแ้ก่  

 1. ส่ีเสาหลกัทางการศึกษา ของคณะกรรมาธิการนานาชาติวา่ดว้ยการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
(UNESCO,1996) เน่ืองดว้ยในศตวรรษหนา้เราจะมีวธีิการติดต่อส่ือสาร การสะสม และการเผยแพร่
ขอ้มูลต่างๆ อยา่งไม่เคยมีมาก่อน ฉะนั้น การศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งรับภาระหนา้ท่ีส าคญั 2 ประการ ซ่ึง
หากเรามองอยา่งผวิเผนิก็อาจดูขดัแยง้กนัอยู ่นัน่ก็คือ การศึกษาจะตอ้งถ่ายทอดความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนและ
วิวฒันาการอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งปรับวิธีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุคสมยัแห่งความใฝ่รู้ 
เพื่อใหก้ารถ่ายทอดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและกวา้งขวาง เพราะส่ิงเหล่าน้ีลว้นก่อให้เกิดทกัษะ
จ าเป็นในอนาคต ในขณะเดียวกนัการศึกษาจะตอ้งแสวงหาและก าหนดหลกัการต่างๆ อีกดว้ย ใน
นยัหน่ึงนั้นหลกัการเหล่าน้ีจะช่วยให้คนทัว่ไปไม่บริโภคกบัขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ป็นต านวนมาก และส่วน
ใหญ่จะเป็นประโยชน์ในช่วงระยะเวลาอันสั้ น ส่วนในนัยหน่ึงนั้น เราจะต้องระลึกเสมอว่า
การศึกษามีจุดประสงค์ท่ีจะพฒันาปัจเจกชนและชุมชน การให้การศึกษาแก่คนทั่วไปอุปมา
เหมือนกบัเป็นการจดัให้มีแผนท่ีโลกซ่ึงซบัซ้อน ยุ่งเหยิง และการให้เข็มทิศเพื่อช่วยให้เดินทางไป
ดว้ยตวัเองได้ เราตอ้งสอนทุกคนให้พร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนทั้งความรู้  ทกัษะ และเจตคติของตน ตลอดจนรู้จกัปรับตวัไปตามกระแสต่างๆ ในโลกซ่ึง
ยุง่ยาก ซบัซอ้น แปรผนั อยูต่ลอดเวลารวมทั้งทุกคนต่างตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนั 

 หากจะด าเนินงานให้เป็นผลส าเร็จ เราตอ้งจดัการศึกษาโดยอาศยัวิธีเรียนรู้ 4 แบบ ซ่ึงจะ
ด าเนินไปตลอดชีวิต เรียกไดว้า่เป็นเสาหลกัแห่งการเรียนรู้นัน่เอง ซ่ึงประกอบดว้ย การเรียนเพื่อรู้ 
คือ การฝึกฝนใหรู้้วธีิท่ีจะเขา้ใจ การเรียนเพื่อปฏิบติัไดจ้ริง เพื่อจะไดส้ามารถสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ ท่ี
แวดลอ้ม การเรียนเพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนั เพื่อสามารถมีส่วนร่วม และร่วมมือกบัผูอ่ื้นในกิจการทั้งปวง
ของมนุษย ์และการเรียนรู้เพื่อชีวิต เท่าท่ีผ่านมาการศึกษามุ่งในเร่ืองการเรียนเพื่อรู้ เป็นส่วนใหญ่
หรือไม่ก็มุ่งในดา้นน้ีเพียงดา้นเดียว โดยให้ความสนใจในดา้นการเรียนเพื่อนปฏิบติัให้ไดจ้ริงนอ้ย
กวา่ ส่วนอีก 2 หลกัการนั้นถูกปล่อยปละละเลย หรือถูกเหมาเอาวา่เป็นผลพลอยไดข้อง 2 หลกัการ
แรก คณะกรรมาธิการฯ เช่ือวา่ในนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งปวงนั้น เราควรให้ความส าคญัแก่
ทุกหลกัการโดยเท่าเทียมกนั เพื่อการศึกษาจะไดเ้ป็นประสบการณ์โดยรวมท่ีด าเนินไปจนตลอด
ชีวติ เก่ียวพนักบัทั้งเร่ืองการเขา้ใจและการประยกุต ์และเนน้ทั้งในตวัปัจเจกเองและความส าคญัของ
ปัจเจกชนในสังคม  
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 นับตั้ งแต่แรกเร่ิมทีเดียว คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเห็นว่าเพื่อสามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ท่ีเราจะต้องเผชิญในศตวรรษหน้าได้ เราจ าเป็นต้องเปล่ียนวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา และส่ิงท่ีคนทัว่ไปคาดหวงัจากการศึกษาเสียใหม่ เราควรจะมองการเรียนรู้ในมุมกวา้ง
และครอบคลุม โดยเจตนารมณ์ท่ีจะใหทุ้กคนคน้หา เสริมเติมศกัยภาพในเชิงสร้างสรรคข์องตน เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงทรัพย์อันมีคุณค่าในตัวมนุษย์ เราไม่ได้มองการศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าหรับ
กระบวนการท่ีจะช่วยใหเ้ราบรรลุวตัถุประสงคบ์างประการโดยเฉพาะเจาะจงอีกต่อไป แต่การศึกษา
ควรเนน้เร่ืองการพฒันามนุษยแ์ต่ละคนใหเ้ป็นบุคคลท่ีเพียบพร้อมหรือการเรียนรู้เพื่อชีวตินัน่เอง  

 1.1 การเรียนเพ่ือรู้  การเรียนรู้ชนิดน้ีไม่ไดห้มายถึงการแสวงหาขอ้มูลเพื่อจดัประเภท
และสั่มสมไว ้แต่เป็นการเรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้มากกว่า ฉะนั้น จึงเป็นทั้งวิธีการและเป้าหมาย
พร้อมกนัไปในชีวิต ในฐานะท่ีเป็นวิธีการนั้น การเรียนรู้ดงักล่าวจะช่วยให้เราเขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั อย่างนอ้ยท่ีสุดก็เพียงพอท่ีจะให้เราสามารถมีชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรี พฒันาทกัษะของเราเพื่อ
ประกอบอาชีพ และสามารถติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี ในฐานะท่ีเป็นเป้าหมาย การ
เรียนรู้ประเภทน้ีอาศยัความพึงพอใจท่ีไดเ้ขา้ใจ ไดรู้้ และคน้พบส่ิงต่างๆ ถึงแมว้่าในขณะน้ีจ าไม่
ค่อยมีการเรียนรู้ ส่ิงท่ีมีอาจน าไปใช้ประโยชน์ไดท้นัทีทนัใด เพราะความรู้ท่ีน าไปประยุกต์ใช้ได้
นั้นมีความส าคญัยิง่ต่อชีวติเราในปัจจุบนั แนวโนม้ท่ีจะให้คนทัว่ไปไดศึ้กษาเล่าเรียนนานข้ึนและมี
เวลาว่างมากข้ึนเป็นผลให้มีคนเป็นจ านวนมากท่ีได้รับความพึงพอใจในการวิจยัท่ีเป็นของตน 
ความรู้ในสาขาวชิาซ่ึงช่วยใหเ้ราเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มรอบตวัในดา้นต่างๆ ไดข้ยายกวา้งออกไปจึงช่วย
กระตุน้ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา ส่งเสริมความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ และมี
ความความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ อย่างถ่องแทโ้ดยอาศยัวิจารณญาณของตนเองไดดี้ยิ่งข้ึน ในแง่น้ี จึง
ส าคญัอยา่งยิง่ท่ีเด็กทุกคนไม่วา่จะอยู ่ณ ท่ีใดก็ตาม จะตอ้งเรียนรู้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม และกลายเป็น “เพื่อนของวทิยาศาสตร์” ไปจนตลอดชีวติ ในระดบัมธัยมและอุดมศึกษา 
การสอนในชั้นต้นนั้นจะตอ้งให้นักเรียนและนักศึกษามีเคร่ืองมือ ความคิดรวบยอด และขอ้มูล
อา้งอิงต่างๆ เป็นผลของความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนทศัน์ของแนวความคิดต่างๆ ท่ี
มีอยูใ่นปัจจุบนั 

 อย่างไรก็ตาม ในเม่ือความรู้มีมากมายหลายแบบ จึงเป็นการไร้ประโยชน์ข้ึนทุกทีท่ีจะ
พยายามรู้ทุกส่ิงทุกอยา่ง หลงัจากเรียนรู้ขั้นพื้นฐานแลว้ ยอ่มเป็นไปไม่ไดท่ี้จะรู้ทุกวิชา  แมก้ระทัง่
ส าหรับนกัวจิยัในอนาคต การท่ีเราเช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึงก็ไม่ไดห้มายความวา่จะตดัความรู้
ทัว่ไปออกเสียเลย ในปัจจุบนัผูท่ี้ไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดีจะตอ้งมีภูมิหลงัอยา่งกวา้งๆ และมี
โอกาสศึกษาบางวิชาอย่างลึกซ้ึง เราจะตอ้งส่งเสริมทั้งสองแนวโน้มไปโดยตลอดจนกว่าจะจบ
การศึกษา การศึกษาทัว่ไปจะท าให้เราเรียนรู้ภาษาอ่ืนๆ และวิชาต่างๆ และส าหรับกรณีแรกนั้นจะ
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ท าให้เราสามารถติดต่อส่ือสารกนัได้ ผูช้  านาญการท่ีหมกมุ่นอยู่แต่ในสาขาวิชาของตนเองมกัไม่
ค่อยได้สนใจในงานของผูอ่ื้น ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร มกัจะร่วมมือกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยยาก 
นอกจากการศึกษาทัว่ไปจะโยงใยสังคมต่างๆ เขา้ดว้ยกนัทั้งในแง่ของเวลาและสถานท่ีและท าให้เรา
พร้อมท่ีจะรับความรู้ในสาขาอ่ืนๆ เป็นผลให้วิชาต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนกนัอย่างได้ผล ความ
เจริญกา้วหน้าในเร่ืองของความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการวิจยัเกิดข้ึนท่ีพรมแดนระหว่าง
ศาสตร์ต่างๆ  

 ก่อนเรียนเพื่อรู้นั้ น เราจะต้องฝึกวิธีเรียนเสียก่อนโดยใช้พลังของสมาธิ ความจ าและ
ความคิด นบัตั้งแต่ในวยัเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมท่ีถูกครอบง าโดยโทรทศัน์ คนหนุ่มสาว
จะตอ้งเรียนท่ีจะควบคุมความสนใจให้มีต่อส่ิงของและมนุษย ์ในเม่ือได้รับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
ต่อเน่ืองกนัอยา่งรวดเร็วโดยผา่นส่ือต่างๆ ทั้งยงัติดนิสัย “เปล่ียนช่อง” กนัอยา่งกวา้งขวาง ส่ิงเหล่าน้ี
ลว้นเป็นอนัตรายต่อกระบวนการในการแสวงหา เพราะจะตอ้งใช้เวลา และจะตอ้งศึกษาข่าวสาร
ขอ้มูลท่ีได้รับอย่างลึกซ้ึงยิ่งข้ึน วิธีฝึกให้เด็กได้ใช้สมาธินั้นมีหลายวิธีโดยอาจใช้ประโยชน์จาก
สถานการณ์ต่างๆ  

 การใชค้วามจ านั้นเป็นิส่งท่ีขาดเสียมิได ้เพราะช่วยป้องกนัไม่ให้เราส าลกัขอ้มูลท่ีส่ือต่างๆ 
น าเสนออย่างรวดเร็ว หากเราคิดว่าความจ านั้นไม่จ  าเป็น เพราะว่าบดัน้ีเราสามารถสะสมและ
เผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลกนัไดอ้ยา่งมากมายมหาศาลนั้น ยอ่มเป็นอนัตราย เราจะตอ้งรู้จกัเลือกส่ิงท่ีเรา 
“ท่องจ า” แต่เราจะต้องฝึกด้วยความระมัดระวงัเด็กรู้จักวิธีจ  าโดยเช่ือมโยงกับส่ิงอ่ืน ซ่ึงเป็น
ความสามารถของมนุษยเ์ราโดยเฉพาะและไม่ใช่จ าแบบนกัแกว้นกขุนทอง ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนเห็น
พอ้งตอ้งกนัวา่เราจะตอ้งฝึกเร่ืองความจ าตั้งแต่เด็ก หากจะยกเลิกการฝึกฝนบางอยา่งในโรงเรียนซ่ึง
มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม และเขา้ใจกนัวา่เป็นเร่ืองน่าเบ่ือหน่ายก็อาจจะเป็นการไม่เหมาะสม 

 แรกทีเดียว พ่อแม่จะเป็นผูฝึ้กสอนให้รู้จกัใช้ความสามารถในดา้นความคิด และต่อมาจึง
เป็นครู การฝีกความสามารถในดา้นน้ีเปรียบเสมือนการจราจรสองทางระหว่างส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม
และนามธรรม ฉะนั้น ในการสอนและการวจิยัจึงตอ้งใชส้องวธีิซ่ึงคนส่วนใหญ่คิดวา่ขดัแยง้กนั นั้น
ก็คือ วิธีอุปนัยและวิธีนิรนัย ในบางสาขาวิชานั้น หน่ึงในสองวิธีน้ีอาจเหมาะกว่าอีกวิธีหน่ึง แต่
โดยทัว่ไปแลว้ หากจะคิดใหเ้ป็นระบบท่ีต่อเน่ืองกนัก็ควรจะตอ้งใชท้ั้งสองวธีิ 

 การแสวงหาความรู้ย่อมด าเนินไปโดยไม่มีวนัส้ินสุด และอาจเสริมเติมกนัได้โดยอาศยั
ประสบการณ์ในทุกรูปแบบ ในแง่น้ี การเรียนรู้จึงผสมผสานกบัประสบการณ์ในการท างานมากข้ึน 
เพราะจะท าใหก้ารท างานมีลกัษณะซ ้ าซากนอ้ยลง การศึกษาในเบ้ืองตน้จะประสบความส าเร้จไดก้็
ต่อเม่ือไดช่้วยกระตุน้และช่วงวางพื้นฐานเพื่อท่ีจะสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในขณะท่ีท างานอยู่
และนอกท่ีท างาน 
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 1.2 การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง การเรียนเพื่อรู้และเรียนเพื่อปฏิบติัแทบจะแยกกนัไม่ออก 
แต่การเรียนเพื่อปฏิบติันั้นมีส่วนสัมพนัธ์กบัเร่ืองการฝึกวิชาชีพมากกว่า เรจะสอนให้ เด็กน าส่ิงท่ี
เรียนรู้ไปใช้ปฏิบติัได้อย่างไร และเราจะปรับการศึกษาให้สอดคล้องกับการงานในอนาคตได้
อยา่งไรหากเราไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่งานนนั้นจะวิวฒันาการไปในรูปลกัษณะใด 
คณะกรรมาธิการฯ จึงจะขอพิจารณาประเด็นหลงัน้ีโดยเฉพาะ 

 เก่ียวกับเร่ืองน้ี เราจ าเป็นตอ้งเห็นความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรมซ่ึง
ประกอบดว้ยอาชีพต่างๆ ท่ีให้ค่าแรงเป็นส่วนใหญ่ และเศรษฐกิจประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงยงัประกอบดว้ย
งานท่ีเป็นอิสระและไม่เป็นทางการเป็นส่วนใหญ่ ในสังคมซ่ึงอาศยัการไดค้่าแรง การพฒันาการใช้
เคร่ืองจกัรแทนแรงงานคนมีผลกระทบท าให้แรงงานคนไร้ความหมายข้ึนทุกที แมก้ระทัง่ในวงการ
อุตสาหกรรม จึงเนน้ถึงลกัษณะของงานท่ีเก่ียวกบัความรู้ และความส าคญัของภาคบริการ อนาคต
ของเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรมจึงข้ึนอยูก่บัว่าจะสามารถปรับเปล่ียนความกา้วหน้าทางวิชาการให้
กลายเป็นนวตักรรมซ่ึงจะสร้างธุรกิจใหม่ๆ และงานใหม่ๆ ไดห้รือไม่ ฉะนั้นการเรียนเพื่อปฏิบติัจึง
ไม่ไดมี้ความหมายอย่างต้ืนๆ ดงัเช่นแต่ก่อน นัน่ก็คือ การเตรียมนกัเรียนส าหรับภาคปฏิบติัเพื่อมี
ส่วนช่วยในการผลิตสินคา้บางอยา่ง ดว้ยเหตุน้ีการเรียนรู้จึงตอ้งเปล่ียนแปลงไปและเราจะถือวา่การ
เรียนรู้เป็นแต่เพียงการถ่ายทอดงานท่ีค่อนขา้งเป็นกิจวตัร เช่นแต่ก่อนยอ่มเป็นไปไม่ได ้  

 ในวงการอุตสาหกรรม ส าหรับช่างคุมเคร่ืองและผูท่ี้ท  างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล ในเม่ือ
วิชาความรู้และขอ้มูลต่างๆ ไดก้ลายเป็นปัจจยัท่ีส าคญัข้ึนในระบบการผลิต ท าให้แนวคิดของการ
ฝึกทกัษะอาชีพเฉพาะทางของวิชาชีพกลายเป็นเร่ืองล้าสมยั และความสามารถส่วนบุคคลได้
กลายเป็นเร่ืองส าคญัไป ความกา้วหน้าทางเทคนิคก าลงัเปล่ียนแปลงความช านาญท่ีจ าเป็นส าหรับ
กรรมวิธีการผลิตในแนวใหม่ๆ อย่าหลีกเล่ียงไม่ได้งานท่ีใช้ก าลงักายแต่เพียงอย่างเดียวจึงค่อยๆ 
หมดไป และมีงานอ่ืนซ่ึงตอ้งใชส้มองและสติปัญญามากกวา่มาแทนท่ี สาเหตุท่ีมีการเรียกร้องให้มี
ความช านาญสูงข้ึนในทุกระดบัมีหลายประการ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัลูกจา้งนั้น การปฏิบติังานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายโดยต่างคนต่างท าลดนอ้ยลงไปทุกที แต่จะมีการจดัเป็น “คณะท างาน” หรือ “กลุ่ม
โครงการ” ดงัเช่นบริษทัในประเทศญ่ีปุ่นแนวปฏิบติัท่ีวา่ลูกจา้งคนใดก็สามารถท าแทนกนัไดจ้ะลด
นอ้ยถอยลง แต่นายจา้งจะมอบหมายงานให้แก่คนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ แทนท่ีนายจา้งจะมองหา
ความช านาญซ่ึงตนเห็นวา่มีส่วนสัมพนัธ์กบัความคิดในเร่ืองวิธีปฏิบติัมากเกินไป แต่กลบัตอ้งการ
ให้ลูกจ้างแต่ละคนมีความสามารถ ซ่ึงประกอบด้วยสมรรถนะท่ีเป็นความสามารถท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะตวั ซ่ึงไดม้าจากการฝึกฝนทางด้านเทคนิคและวิชาชีพท่ีได้ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคม 
ความเหมาะสมส าหรับการปฏิบติังานเป็นหมู่คณะและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รวมทั้งความพร้อม
ท่ีจะเส่ียง 
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 นอกเหนือจากข้อเรียงร้องใหม่ๆ ดังกล่าวแล้ว ในเม่ือคนงานเป็นผู ้ก่อให้เ กิดการ
เปล่ียนแปลง หากเราเรียกร้องให้คนงานมีความรับผิดชอบผูกพนัต่องานของตนจะเห็นไดช้ดัวา่เม่ือ
รวมคุณลกัษณะของแต่ละคนท่ีมีมาแต่เกิดหรือไดรั้บจากการอบรมซ่ึงประธานบริษทัมกัจะเรียกวา่ 
“ทกัษะชีวิต” เขา้กบัความรู้และวิธีด าเนินงานแล้วเราก็จะได้ความสามารถดังประสงค์ ซ่ึงเป็น
ตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นเป็นอย่างมากถึงความสัมพนัธ์ท่ีการศึกษาจะตอ้งเช่ือมโยงไวก้บัการเรียนรู้
ในดา้นต่างๆ ดงัท่ีคณะกรรมาธิการ ฯ ไดย้  ้าไวแ้ลว้ ในบรรดาคุณสมบติัเหล่าน้ี ความสามารถท่ีจะ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และจดัการและแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ก าลงัมีความส าคญั
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ รวมทั้งการพฒันากิจกรรมดา้นบริการก็ไดย้  ้าใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ดงักล่าว 

 1.3 การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  การเรียนรู้
ประเภทน้ีอาจเป็นประเด็นส าคญัมากประเด็นหน่ึงในการศึกษาในปัจจุบนัหลายคร้ังทีเดียวท่ีโลกเรา
ในขณะน้ีเป็นโลกแห่งความรุนแรง ซ่ึงท าให้ความหวงัท่ีบางคนได้ฝากไวก้บัความกา้วหน้าของ
มนุษยส์ลายลง ตลอดยุคของประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมามีการสู้รบกนัอยู่เสมอ แต่ปัจจยัใหม่ๆ ท าให้
เห็นว่าเราอยู่ในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่ออนัตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงศตวรรษท่ี 20 มนุษยไ์ด้
แสดงให้เห็นถึงความสามารถท่ีจะท าลายตนเองอย่างน่าสะพรึงกลวัจากส่ือมวลชน คนทัว่ไปได้
กลายเป็นผูส้ังเกตการณ์ท่ีไม่เพียงแต่นัง่มองตาปริบๆ หรือแมก้ระทัง่เป็นเป้าหมายของผูท่ี้ก่อให้เกิด
ความขดัแยง้หรือไม่ยอมเลิกรา จนกระทัง่บดัน้ี การศึกษาไม่สามารถช่วยผ่อนคลายสถานการณ์
ดงักล่าว เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีเราจะวางระบบการศึกษา ซ่ึงอาจช่วยไม่ให้เกิดการขดัแยง้หรือขจดั
ความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ โดยการสอนใหเ้คารพผูอ่ื้นรวมทั้งวฒันธรรมและศีลธรรมของผูอ่ื้น 

 ความคิดท่ีจะสอนเร่ืองการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีในโรงเรียน เป็นความคิดท่ีน่า
สรรเสริญ แมว้า่จะเป็นแต่เพียงหน่ึงในหลายวิธีเพื่อต่อตา้นอคติท่ีจะน าไปสู่การขดัแยง้ งานน้ีเป็น
งานยาก เพราะโดยธรรมชาติแลว้คนทัว่ไปมกัจะเห็นวา่ตนเองและกลุ่มของตนมีคุณสมบติัท่ีพิเศษ
กวา่คนอ่ืน จึงมกัมีอคติต่อคนอ่ืน นอกจากน้ีในปัจจุบนัเศรษฐกิจก าลงัด าเนินไปในบรรยากาศของ
การแข่งขนัภายในชาติ และท่ีร้ายยิ่งกวา่น้ีคือระหว่างชาติต่างๆ เราจึงมกัให้ความส าคญัมากกบัจิต
วิญญาณของการแข่งขนัและความส าเร็จส่วนบุคคล ในขณะน้ีการแข่งขนัดงักล่าวได้กลายเป็น
สงครามเศรษฐกิจอย่างไร้ความปราณี และก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศท่ีร ่ ารวยและ
ประเทศท่ียากจนซ่ึงก าลงัแบ่งแยกประเทศต่างๆ และก่อให้เกิดความร้าวฉานข้ึนในโลก ซ ้ าเติม
ปัญหาของการชิงดีชิงเด่นท่ีมีมาแต่ดั้ งเดิมในประวติัศาสตร์ให้รุนแรงยิ่งข้ึนอีกด้วย จึงเป็นท่ีน่า
เสียดายท่ีวา่ในบางคร้ังการศึกษากลบัช่วยให้คงบรรยากาศของการแข่งขนัดงักล่าวไวเ้พราะตีความ
กนัอยา่งผดิๆในเร่ืองความหมายของการเอาเยีย่งเอาอยา่งกนั 
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 เราจะท าให้ดีกว่าน้ีไดอ้ย่างไร จากประสบการณ์แสดงให้เห็นว่า เพื่อลดการเส่ียงการท่ีเรา
จะจดัให้สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในสังคมไดติ้ดต่อส่ือสารกนันั้นยอ่มไม่เพียงพอ หากกลุ่มต่างๆ เหล่าน้ี
แข่งขนักันหรือมีฐานะไม่เท่าเทียมกันในสังคมท่ีตนอยู่ร่วมกัน ในทางตรงกันข้าม การติดต่อ
สัมพนัธ์ดงักล่าวอาจท าใหค้วามตึงเครียดท่ีมีอยูแ่ลว้กลายเป็นไฟลุกลาม และก่อให้เกิดความขดัแยง้
กันอย่างรุนแรง แต่หากคนเหล่าน้ีสามารถติดต่อสัมพันธ์กันในฐานะท่ีเท่าเทียมกัน และมี
วตัถุประสงคร์วมทั้งเป้าหมายเดียวกนั อคติและความไม่เป็นกลางท่ีซ่อนเร้นอยูอ่าจลดนอ้ยลง และ
ร่วมงานกนัไดอ้ยา่งสบายใจกวา่จนกระทัง่กลายเป็นมิตรกนั ฉะนั้น จึงดูเหมือนวา่การศึกษาจะตอ้ง
เลือกสองเส้นทางท่ีเอ้ือต่อกนั ในระดบัหน่ึงนั้น เราจะตอ้งสอนให้ค่อยๆ รู้จกัผูอ่ื้น และในอีกระดบั
หน่ึงนั้น จะตอ้งสอนให้มีวตัถุประสงคร่์วมกนัไปตลอดชีวิต ซ่ึงดูจะเป็นวิธีหลีกเล่ียงหรือแกปั้ญหา
เร่ืองความขดัแยง้ท่ีซ่อนเร้นอยูอ่ยา่งไดผ้ลทีเดียว 

 การเรียนรู้เก่ียวกบัผูอ่ื้น ในการจดัการศึกษาเราจะตอ้งสอนสองส่ิงพร้อมกนัไป นัน่ก็คือ 
เด็กจะต้องรู้ว่ามนุษย์เรามีความแตกต่างกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าเราทุกคนมีความ
คลา้ยคลึงกนัและต่างตอ้งพึ่งพาอาศยักนั โรงเรียนจะตอ้งฉวยโอกาสทุกโอกาสท่ีจะสอนสองส่ิงน้ี
ตั้งแต่ยงัเยาวว์ยั บางวชิาจึงเหมาะเป็นอยา่งยิง่ส าหรับงานดา้นน้ี  

 หากเราจะเขา้ใจผูอ่ื้น เราตอ้งรู้จกัตนเองเสียก่อน เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนมองโลกอยา่ง
ถูกตอ้ง ก่อนอ่ืน การศึกษาจะตอ้งช่วยใหเ้รียนรู้วา่ตนเองเป็นใคร ไม่วา่จะเป็นการสอนในครอบครัว 
ชุมชนหรือท่ีโรงเรียนก็ตาม เม่ือเป็นเช่นน้ีเด็กจึงจะเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และเขา้ใจปฏิกิริยาของเขา
เหล่านั้นไดอ้ยา่งแทจ้ริง การปลูกฝังให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นตั้งแต่อยูใ่นวยัเรียนจะมีผลต่อ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กไปจนตลอดชีวิต ตัวอย่างเช่น การสอนให้เยาวชนมีทัศนคติ
เช่นเดียวกบักลุ่มอ่ืนท่ีต่างเช้ือชาติหรือศาสนา ก็อาจหลีกเล่ียงความไม่เขา้ใจกนัซ่ึงจะท าให้ผูใ้หญ่
เกลียดชงักนัและก่อเหตุรุนแรงข้ึน ฉะนั้น การสอนเก่ียวกบัประวติัของศาสนาและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของผูอ่ื้นยอ่มเป็นประโยชน์ต่อพฤติกรรมของเด็กต่อไปในอนาคต 

 ท้ายท่ีสุดน้ี การสอนจะต้องไม่เป็นไปในรูปลักษณะท่ีขดักับการยอมรับผูอ่ื้นดังกล่าว 
ครูผูส้อนท่ีเห็นว่าความคิดของตนถูกเสมอย่อมท าให้เด็กหมดความอยากรู้อยากเห็นหรือขาด
วจิารณญาณ แทนท่ีจะปลูกฝังคุณสมบติัเหล่าน้ี จึงเป็นโทษมากกวา่คุณ หากครูลืมไปวา่ตนเองเป็น
แบบอย่างแก่ศิษยแ์ล้ว เจตคติของตนอาจท าให้เด็กไม่สามารถยอมรับผูอ่ื้น และเผชิญกบัความตึง
เครียดระหว่างมนุษยเ์รา กลุ่มคนและประเทศต่างๆ ไปจนตลอดชีวิต การเผชิญกบัผูอ่ื้นโดยอาศยั
การเจรจาและแลกเปล่ียนความเห็นต่อกนัจะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจ  าเป็นส าหรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนั เม่ือเราท างานร่วมกนัในโครงการท่ีเป็น
ประโยชน์ ซ่ึงไม่ใช่งานท่ีปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ าก็อาจท าใหค้วามแตกต่าง และแมก้ระทัง่ขอ้ขดัแยง้กนั
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กลายเป็นเร่ืองเล็ก และในบางคร้ังก็อาจหมดส้ินไป เราจะมีเอกลกัษณ์ใหม่จากการด าเนินโครงการ
ดงักล่าว ฉะนั้นเราจึงสามารถละเลยส่ิงท่ีปฏิบติัอยู่อย่างซ ้ าซาก และช้ีให้เห็นว่ามนุษยเ์รามีความ
คลา้ยคลึงกนั แทนท่ีจะหยิบยกให้เห็นวา่แตกต่างกนั ในหลายกรณีทีเดียว หากร่วมกนัด าเนินงานก็
อาจเปล่ียนความตึงเครียดระหว่างชนชั้นและระหว่างชาติต่างๆ ให้กลายเป็นความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัข้ึนได้ ตวัอย่างเช่น ในการแข่งขนักีฬา เป็นตน้ ในท านองเดียวกนั ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
ท างานนั้น งานหลายอยา่งจะไม่มีวนัส าเร็จลงไดห้ากเราไม่แกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ซ่ึงมกัจะมีในหมู่ชน
ชั้นต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคร่์วมกนัเป็นเป้าหมาย  

 ฉะนั้น เม่ือจดัหลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียน เราจึงตอ้งจดัเวลาให้เพียงพอและเปิดโอกาส
ให้เยาวชนตั้งแต่ในวยัเด็กได้เร่ิมเรียนรู้วิธีปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยร่วมในการกีฬา หรือร่วม
กิจกรรมทางดา้นวฒันธรรมและกิจกรรมสังคมในดา้นต่างๆ อีกด้วย ตวัอย่างเช่น ตกแต่งละแวก
ใกลเ้คียง ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูด้อ้ยโอกาสด าเนินงานดา้นมนุษยธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ผูต่้าง
วยั ฯลฯ หน่วยงานอ่ืนๆ ทางดา้นการศึกษา และบรรดาองค์การอาสาสมคัรจะตอ้งรับช่วงต่อจาก
โรงเรียน นอกจากน้ีในชีวิตประจ าวนัในโรงเรียนนั้น หากครูและนกัเรียนร่วมกนัด าเนินงานก็จะ
ช่วยสอนให้นกัเรียนรู้จกัวิธีแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ และเป็นเป้าหมายส าหรับนกัเรียนในภายภาคหน้า
และพร้อมกนัน้ีก็ยงัช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งครูและศิษยอี์กดว้ย 

 1.4 การเรียนรู้เพ่ือชีวิต  ตั้งแต่การประชุมคร้ังแรกทีเดียว คณะกรรมาธิการฯ ได้เน้นถึง
หลักการเบ้ืองต้นท่ีว่าการศึกษาจะต้องช่วยพฒันาปัจเจกชนในทุกด้าน ทั้ งจิตใจและร่างกาย 
สติปัญญาความอ่อนไหว สุนทรียภาพ ความรู้สึกรับผิดชอบและศีลธรรมจรรยา มนุษยเ์ราทุกคน
จะตอ้งสามารถพฒันาความคิดอยา่งอิสระเสรีดา้นวจิารณญาณ และมีดุลยพินิจของตนเอง เพื่อจะได้
สามารถก าหนดใหต้นเองวา่ควรจะด าเนินการอยา่งไรเม่ือตอ้งออกไปเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติ 

 ในอารัมภบทของรายงานเร่ือง Learning to be ผูเ้สนอรายงานไดแ้สดงความหวัน่เกรงไวว้า่ 
การเปล่ียนแปลงทางเทคนิคอาจเป็นผลให้โลกเราตอ้งสูญเสียความเป็นมนุษยไ์ป 4 จึงย  ้าให้เห็นว่า
การศึกษาจะตอ้งช่วยให้ทุกคนสามารถ “แก้ปัญหาของตนเอง ตดัสินใจด้วยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง” หลงัจากนั้นมาสังคมของเราไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมากมายและโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ส่ือมวลชนไดเ้ขา้มามีอิทธิพลอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ความหวัน่เกรงดงักล่าวน้ีมี
มูลและจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งสนองตอบขอ้เรียกร้องต่างๆ ท่ีตามมาให้มากข้ึน ในศตวรรษท่ี 21 นั้น 
ปรากฏการณ์ดงักล่าวอาจแผข่ยายไปทัว่และมีอิทธิพลกวา้งไกลกวา่ปัญหาท่ีเราจะตอ้งเผชิญ จึงมิใช่
วา่จะตอ้งเตรียมตวัเด็กส าหรับสังคมใดสังคมหน่ึงอีกต่อไป แต่จะตอ้งพยายามอยู่เสมอท่ีจะเตรียม
ตวัเด็กเพื่อให้มีสติปัญญาและไหวพริบในอนัท่ีจะเขา้ใจโลกรอบตวั และประพฤติตนด้วยความ



72 
 

รับผิดชอบและอย่างเป็นธรรม มากกว่าท่ีเคยเป็นมาก่อนการศึกษาจึงดูมีบทบาทส าคญัท่ีจะท าให้
คนเรามีเสรีภาพในความคิดอ่านมีดุลยพินิจ มีความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการท่ีจ าเป็น เพื่อจะได้
พฒันาความสามารถของตนและกุมชะตาชีวติของตนเองใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้

 น่ีไม่ใช่เป็นแต่เพียงขอ้เรียกร้องของปัจเจกชน จากประสบการณ์เม่ือเร็วๆ น้ีแสดงให้เห็นวา่ 
ส่ิงท่ีดูเหมือนจะเป็นแต่เพียงวิธีการท่ีจะปกป้องตนเองจากระบบท่ีแตกต่างออกไป หรือระบบท่ีตน
เห็นว่าไม่เป็นมิตรนั้น ในบางคร้ังกลบัเปิดโอกาสท่ีดีท่ีสุดเพื่อสังคมจะไดก้า้วหน้าไป มนุษยเ์รามี
บุคลิกภาพแตกต่างกนั มีความเป็นเอกลกัษณ์และความริเร่ิม และแมก้ระทัง่ความปรารถนาท่ีจะทา้
ทาย ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นช่วยเป็นหลกัประกนัความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละแนวคิดใหม่ๆ และวิธี
ด าเนินงานใหม่ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์นั้นก็อาจเป็นวิธีท่ีลดความรุนแรงและความเลวร้ายทั้งปวง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ในโลกท่ีก าลังเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ นวตักรรมในด้านสังคมและเศรษฐกิจดูจะเป็น
แรงผลักดันท่ีส าคัญแรงหน่ึง จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราควรให้ความส าคญัแก่จินตนาการและ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องมนุษย ์เพราะส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นการแสดงออกซ่ึงเสรีภาพของมนุษย์
อยา่งชดัแจง้ท่ีสุด การแสดงออกดงักล่าวอาจเป็นไปไม่ไดห้ากเราบงัคบัให้แต่ละคนประพฤติปฏิบติั
เหมือนกนัหมด ในศตวรรษท่ี 21 น้ีจ  าเป็นตอ้งมีบุคคลต่างๆ ท่ีมีความสามารถและบุคลิกภาพอนั
หลากหลาย และจ าเป็นตอ้งมีปัจเจกชนท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษ ซ่ึงจะขาดเสียมิไดไ้ม่ว่าจะใน
อารยธรรมใดก็ตาม ฉะนั้น จึงตอ้งจดัใหเ้ด็กและเยาวชนไดมี้โอกาสมากท่ีสุดท่ีจะคิดคน้และทดลอง
ในดา้นต่างๆ เช่น สุนทรียภาพ ศิลปะ การกีฬา วิทยาศาสตร์ วฒันธรรมและสังคม ตลอดจนช้ีแนะ
ใหเ้ด็กช่ืนชมในผลงานสร้างสรรคข์องผูท่ี้อยูร่่วมสมยัหรือคนรุ่นก่อน ศิลปะและร้อยกรองนั้นส่วน
ใหญ่จะสอนกันในแง่ของประโยชน์ท่ีได้รับมากกว่าในแง่วฒันธรรม โรงเรียนต่างๆ ในหลาย
ประเทศจึงควรใหค้วามส าคญัแก่สองวชิาน้ีมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เม่ือเราปรารถนาท่ีจะพฒันา
จิตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ก็ควรให้ความส าคญักบัวฒันธรรมท่ีถ่านทอดกนัดว้ยวาจา 
และความรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ของเด็กหรือผูใ้หญ่มากข้ึนดว้ย 

 คณะกรรมาธิการฯ ขอสนบัสนุนหลกัปรัชญาดงักรากฏในรายงานเร่ือง Learning to be 
อยา่งเตม็ท่ี “มนุษยเ์รามีบุคลิกภาพอนัเพียบพร้อม สามารถแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง
ดว้ยวธีิการอนัหลากหลาย และมีพนัธกรณีต่างๆ มากมาย จุดมุ่งหมายของการพฒันาก็เพื่อให้เราเป็น
มนุษยท่ี์เพียบพร้อมบริบูรณ์ ในฐานะท่ีเป็นปัจเจกชน เป็นสมาชิกในครอบครัวและชุมชน เป็น
พลเมืองและผูผ้ลิต เป็นนกัประดิษฐคิ์ดคน้เทคนิคต่างๆ และนกัฝันผูส้ร้างสรรค”์5 พฒันาการของแต่
ละคนซ่ึงเร่ิมตั้งแต่เกิดและด าเนินไปจนตลอดชีวิต จึงเป็นกระบวนการตามหลกัตรรกวิทยา ซ่ึงเร่ิม
ดว้ยความเขา้ใจตนเองเสียก่อน แลว้จึงขยายกวา้งออกไปเป็นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในแง่น้ี เหนือส่ิง
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อ่ืนใด การศึกษาจึงเป็นความเจริญงอกงามทางปัญญา ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีตรงกบัการ
เจริญเติบโตของบุคลิกภาพซ่ึงด าเนินอยู่ตลอดเวลาเช่นกนั ฉะนั้น จึงเป็นกระบวนการของแต่ละ
บุคคลท่ีจะท าให้การศึกษามีส่วนช่วยให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพการงาน แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยก่อใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ในสังคมอีกดว้ย 

 อาจสรุปไดว้่า การเรียนรู้เพื่อท่ีจะอยู่ร่วมกนั ดว้ยการสอนให้เขา้ใจผูอ่ื้นและตระหนกัดีว่า
มนุษยเ์ราจะตอ้งพึ่งพาอาศยักนั ด าเนินโครงการร่วมกนัและเรียนรู้วิธีแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ โดย
ช้ีให้เห็นว่าความหลากหลาย ความเขา้ใจอนัดีต่อกนั และสันติภาพนั้นล ้ าค่าและคู่ควรแก่การหวง
แหน น่ีคือ ทกัษะทางสังคมท่ีจะตอ้งสร้างสรรคใ์หเ้กิดการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบนั 

 2. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)ดว้ย
เหตุท่ีการยอมรับศกัด์ิศรีประจ าตวั และสิทธิซ่ึงเสมอกนัและไม่อาจโอนแก่กนัได ้ ของสมาชิกทั้ง
ปวงแห่งครอบครัวมนุษยเ์ป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในพิภพดว้ยเหตุท่ี
การเมินเฉย และดูหม่ินเหยยีดหยามสิทธิมนุษยชนไดก่้อใหเ้กิดการอนัป่าเถ่ือนโหดร้ายทารุณ ซ่ึงได้
กระทบกระเทือนมโนธรรมของมนุษยชาติอยา่งรุนแรง และโดยเหตุท่ีไดมี้การประกาศปณิธานอนั
สูงสุดของสามญัชนว่าถึงวาระแห่งโลกแล้วท่ีมนุษยจ์ะมีเสรีภาพในการพูดและในความเช่ือถือ 
รวมทั้งมีเสรีภาพจากความกลวัและความตอ้งการดว้ยเหตุท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นสิทธิมนุษยชนควรไดรั้บ
ความคุม้ครองโดยหลกันิติธรรม ถา้ไม่พึงประสงค์ให้มนุษยต์อ้งถูกบีบบงัคบัให้หาทางออก โดย
การกบฏต่อทรราชและการกดข่ีอันเป็นท่ีพึ่ งแห่งสุดท้าย ด้วยเหตุท่ีประดาประชาชนแห่ง
สหประชาชาติไดย้ืนยนัไวใ้นกฎบตัรถึงความเช่ือมัน่ในสิทธิมนุษยช์นขั้นพื้นฐานในศกัด์ิศรีและ
คุณค่าของตวับุคคล และในความเสมอกนัแห่งสิทธิของ ทั้งชายและหญิง และได้ตดัสินใจท่ีจะ
ส่งเสริมความกา้วหนา้ทางสังคมตลอดจนมาตรฐานแห่งชาติให้ดีข้ึน ไดมี้เสรีภาพมากข้ึนดว้ยเหตุท่ี
รัฐสมาชิกไดป้ฏิญาณท่ีจะใหไ้ดม้า โดยร่วมมือกบัสหประชาชาติ ซ่ึงการส่งเสริมการเคารพและการ
ถือปฏิบติัโดยสากลต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานดว้ยเหตุท่ีความเขา้ใจตรงกนัในเร่ือง
สิทธิและเสรีภาพมีความส าคญัยิง่เพื่อใหป้ฏิญาณน้ีเกิดสัมฤทธิผลอยา่งเต็มเป่ียมดงันั้น บดัน้ีสมชัชา
จึงประกาศให้ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนน้ีเป็นมาตรฐานร่วมกนัแห่งความส าเร็จ ส าหรับ
ประชาชนทั้งหลายและประชาชาติทั้งปวง ดว้ยจุดประสงค์ท่ีจะให้ปัจเจกบุคคลทุกผูทุ้กนามและ
องค์กรของสังคมทุกหน่วย โดยการระลึกเสมอ ๆ ถึงปฏิญญาน้ี พยายามสั่งสอนและให้การสอน
และให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพเหล่าน้ีและด้วยมาตรฐานท่ี
เจริญกา้วหนา้ไปขา้งหนา้ ทั้งในและระหวา่งประเทศ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงการยอมรับและการถือปฏิบติั
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ต่อสิทธิเหล่านั้นสากลและไดผ้ลทั้งในหมู่ประชาชนของรัฐสมาชิกเอง และในหมู่ประชาชนแห่ง
ดินแดนท่ีอยูภ่ายใตดุ้ลอาณาของรัฐสมาชิกดงักล่าว 

 ขอ้ 1  มนุษยท์ั้งหลายเกิดมาอิสระเสรี และเท่าเทียมกนัทั้งศกัด์ิศรีและสิทธิ ทุกคนไดรั้บการ
ประสิทธิประสาทเหตุผล และมโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัอยา่งฉนัพี่นอ้ง 

 ขอ้ 2  บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพประดาท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาน้ี ทั้งน้ีโดยไม่มีการ
จ าแนกความแตกต่างในเร่ืองใด ๆ เช่น เช้ือชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือ
ทางอ่ืนใด ชาติหรือสังคมอนัเป็นท่ีมาเดิม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนใด นอกจากน้ีการจ าแนก
ขอ้แตกต่างโดยอาศยัมูลฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเร่ืองระหวา่งประเทศ
ของประเทศ หรือดินแดนซ่ึงบุคคลสังกดัจะท ามิได ้ทั้งน้ีไม่วา่ดินแดนดงักล่าวจะเป็นเอกราชอยูใ่น
ความพิทกัษมิ์ไดป้กครองตนเองหรืออยูภ่ายใตก้ารจ ากดัแห่งอธิปไตยอ่ืนใด 
 ขอ้ 3  บุคคลมีสิทธิในการด ารงชีวติในเสรีธรรมและในความมัน่คงแห่งร่างกาย 
 ขอ้ 4  บุคคลใดจะถูกบงัคบัใหเ้ป็นทาส หรืออยูใ่นภาวะจ ายอมใด ๆ มิได ้การเป็นทาสและ
การคา้ทาสจะมีไม่ไดใ้นทุกรูปแบบ 
 ขอ้ 5  บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือไดรั้บการปฏิบติั หรือลงทณัฑซ่ึ์งทารุณโหดร้ายไร้
มนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได ้
 ขอ้ 6  ทุก ๆ คนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นบุคคลในกฎหมายไม่วา่ ณ ท่ีใด 
 ขอ้ 7  ทุก ๆ คนต่างเสมอกนัในกฎหมายและชอบท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกนัโดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใด ๆ ทุก ๆ คนชอบท่ีไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเสมอหนา้จาก
การเลือกปฏิบติัใด ๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาน้ี และต่อการยยุงส่งเสริมใหเ้กิดการเลือก
ปฏิบติัเช่นนั้น 
 ขอ้ 8  บุคคลมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยยีวยาอยา่งไดผ้ลโดยผลศาลแห่งชาติ ซ่ึงมีอ านาจ
เน่ืองจากการกระท าใด ๆ อนัละเมิดต่อสิทธิขั้นมูลฐาน ซ่ึงตนไดรั้บจากรัฐธรรมนูญหรือจาก
กฎหมาย 
 ขอ้ 9  บุคคลใดจะถูกจบั กกัขงั หรือเนรเทศโดยพลการมิได ้
 ขอ้ 10  บุคคลชอบท่ีจะเท่าเทียมกนัอยา่งบริบรูณ์ในอนัท่ีจะไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็น
ธรรมและเปิดเผยโดยศาลซ่ึงเป็นอิสระและไร้อคติ ในการวนิิจฉยัช้ีขาดสิทธิและหนา้ท่ี ตลอดจนขอ้
ท่ีตนถูกกล่าวหาใด ๆ ทางอาญา 
 ขอ้ 11  (1) บุคคลซ่ึงถูกกล่าวหาดว้ยความผดิทางอาญา สิทธิท่ีจะไดรั้บการสันนิษฐานไว้
ก่อนวา่บริสุทธ์ิจนกวา่จะมีการพิสูจน์วา่มีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย ณ ท่ีซ่ึง
ตนไดห้ลกัประกนัทั้งหมดท่ีจ าเป็นในการต่อสู้คดี 
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  (2) บุคคลใดจะถูกถือวา่มีความผดิอนัมีโทษทางอาญาใดๆ ดว้ยเหตุผลท่ีตนได้
กระท าหรือเวน้การกระท าการใด ๆ ซ่ึงกฎหมายของประเทศหรือกฎหมายระหวา่งประเทศ ในขณะ
ท่ีมีการกระท านั้นมิไดร้ะบุวา่เป็นความผดิทางอาญามิได ้และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่
โทษท่ีใชอ้ยูใ่นขณะท่ีการกระท าความผดิทางอาญานั้นเกิดข้ึนมิได ้
 ขอ้ 12  การเขา้ไปแทรกสอดโดยพลการในกิจส่วนตวั ครอบครัว เคหสถาน การส่งข่าวสาร
ตลอดจนการโจมตีต่อเกียรติยศและช่ือเสียงของบุคคลนั้นจะท ามิได ้ทุกๆ คนมีสิทธิจะไดรั้บความ
คุม้ครองตามกฎหมายจากการสอดแทรกและโจมตีดงักล่าว 
 ขอ้ 13  (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการเคล่ือนยา้ย และในถ่ินท่ีอยูภ่ายในขอบเขต
ดินแดนของแต่ละรัฐ 
  (2) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเดินทางออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งของตนเองและท่ีจะ
กลบัคืนสู่บา้นเกิดเมืองนอน 
 ขอ้ 14   (1)  บุคคลมีสิทธิท่ีจะแสวงหาและพกัพิงในประเทศอ่ืนๆ เพื่อล้ีภยัจากการกดข่ีข่ม
เหง 
  (2) สิทธิน้ีจะกล่าวอา้งมิไดใ้นกรณีการฟ้องคดี ซ่ึงโดยความจริงเกิดจากความผดิท่ี
ไม่ใช่เร่ือง การเมือง หรือจากการกระท าท่ีขดัต่อความมุ่งประสงคแ์ละหลกัการของสหประชาชาติ 
 ขอ้ 15  (1) บุคคลมีสิทธิในการถือสญัชาติ 
  (2) การถอนสัญชาติโดยพลการ หรือการปฏิเสธท่ีจะเปล่ียนสัญชาติของบุคคลใด
นั้นจะ กระท ามิได ้
 ขอ้ 16 (1) ชายและหญิงเม่ือเจริญวยับริบูรณ์แลว้ มีสิทธิท่ีจะสมรสและท่ีจะสร้าง
ครอบครัวโดยไม่มี การจ ากดัใด ๆ เน่ืองจากเช้ือชาติ สัญชาติ หรือศาสนา บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิเท่า
เทียมกนัในเร่ืองการสมรส ในระหวา่งการสมรสและในการขาดจากการสมรส 
  (2) การสมรสจะกระท าไดก้็โดยการยนิยอมอยา่งเสรี และเตม็ใจของคู่บ่าวสาวผู ้
ตั้งใจจะ กระท าการสมรส 
  (3) ครอบครัว คือ กลุ่มซ่ึงเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคมและชอบท่ีจะ
ไดรั้บการ คุม้ครองโดยสังคมและรัฐ 
 ขอ้ 17 (1) บุคคลมีสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นโดยล าพงัตนเอง และโดยการร่วมกบั
ผูอ่ื้น 
  (2) การยดึเอาทรัพยสิ์นของบุคคลใดไปเสียโดยพลการกระท ามิได ้
 ขอ้ 18  บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด มโนธรรม และศาสนา สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพ
ท่ีจะเปล่ียนศาสนา หรือความเช่ือถือ และเสรีภาพ ท่ีจะแสดงใหศ้าสนาหรือความเช่ือถือประจกัษใ์น
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รูปของการสั่งสอน การปฏิบติักิจความเคารพสักการะบูชา สวดมนต ์และการถือปฏิบติัพิธีกรรม ไม่
วา่โดยล าพงัตนเอง หรือร่วมกบัผูอ่ื้นในประชาคมในท่ีสาธารณะหรือส่วนตวั 
 ขอ้ 19  บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพท่ี
จะยดึมัน่ในความเห็นปราศจากการสอดแทรกและท่ีแสวงหารับตลอดจนแจง้ข่าว รวมทั้งความ
คิดเห็นผา่นส่ือ ใด ๆ และโดยมิตอ้งค านึงถึงเขตแดน 
 ขอ้ 20 (1) บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการชุมนุม และการสมาคมโดยสงบ 
  (2) การบงัคบัใหบุ้คคลเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมจะท ามิได ้
 ขอ้ 21 (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในรัฐบาลแห่งประเทศของตน ไม่วา่โดยตรงหรือโดย
ผูแ้ทนซ่ึง ผา่นการเลือกอยา่งเสรี 
  (2) บุคคลมีสิทธิเขา้ถึงเท่ากนัในบริการสาธารณะในประเทศของตน 
  (3) เจตจ านงของประชาชนจะเป็นฐานแห่งอ านาจของรัฐบาล เจตจ านงน้ีจะ
แสดงออกโดย การเลือกตั้งเป็นคร้ังเป็นคราวอยา่งแทจ้ริง ดว้ยการใหสิ้ทธิออกเสียงอยา่งทัว่ถึงและ
เท่าเทียมกนัและโดยการลงคะแนนลบัหรือวธีิการลงคะแนนอยา่งเสรี 
 ขอ้ 22  ในฐานะสมาชิกของสังคมดว้ยความเพียรพยายามของชาติตลอดจนความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศและโดยการสอดคลอ้งกบัการระเบียบและทรัพยากรของแต่ละรัฐ บุคคลมีสิทธิใน
ความมัน่คงทางสังคมและชอบท่ีจะไดรั้บผลแห่งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมซ่ึงจ าเป็น
ต่อศกัด์ิศรีและการพฒันาบุคลิกภาพอยา่งเสรีของตน 
 ขอ้ 23 (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะท างาน ท่ีจะเลือกงานอยา่งเสรี ท่ีจะมีสภาวะการท างานท่ี
ยติุธรรมและพอใจ และท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากการวา่งงาน 
  (2) บุคคลมีสิทธิในการรับค่าตอบแทนเท่ากนัส าหรับการท างานท่ีเท่ากนั โดยไม่มี
การเลือกปฏิบติัใด ๆ 
  (3) บุคคลผูท้  างานมีสิทธิในรายไดซ่ึ้งยติุธรรม และเอ้ือประโยชน์เพื่อเป็นประกนั
ส าหรับตน เองและครอบครัวใหก้ารด ารงชีวติมีค่าควรแก่ศกัด์ิศรีของมนุษย ์และถา้จ าเป็นก็ชอบท่ี
จะไดรั้บความคุม้ครองทางสังคมอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
  (4) บุคคลมีสิทธิท่ีจะก่อตั้งและเขา้ร่วมกบัสภาพแรงงานเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์
ของตน 
 ขอ้ 24  บุคคลมีสิทธิในการพกัผอ่นและเวลาวา่ง รวมทั้งการจ ากดัเวลาท างานท่ีชอบดว้ย
เหตุผลและมีวนัหยดุคร้ังคราวท่ีไดรั้บค่าตอบแทน 
 ขอ้ 25  (1) บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอส าหรับสุขภาพ และความอยูดี่
ของตน และครอบครัวรวมทั้งอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั การรักษาพยาบาล และบริการสังคมท่ีจ าเป็น 
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และสิทธิในความมัน่คงในกรณีวา่งงาน เจบ็ป่วย ทุพพลภาพ เป็นหมา้ย วยัชรา หรือการขาดปัจจยั
ในการเล้ียงชีพอ่ืนใดในพฤติการณ์อนัเกิดจากท่ีตนจะควบคุมได ้
  (2) มารดาและบุตรชอบท่ีจะไดรั้บการดูแลและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เด็ก
ทั้งหลายไม่วา่ จะเป็นบุตรในหรือนอกสมรสยอ่มไดรั้บการคุม้ครองทางสังคมเช่นเดียวกนั 
 ขอ้ 26 (1) บุคคลมีสิทธิในการศึกษาการศึกษาจะเป็นส่ิงท่ีใหเ้ปล่าโดยไม่คิดมูลค่า อยา่ง
นอ้ยสุดใน ขั้นประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน ขั้นประถมศึกษาใหเ้ป็นการศึกษาภาคบงัคบั ขั้นเทคนิค 
และขั้นประกอบอาชีพเป็นการศึกษาจะตอ้งจดัมีข้ึนโดยทัว่ ๆ ไป และขั้นสูงเป็นขั้นท่ีจะเปิดใหทุ้ก
คนเท่ากนัตามความสามารถ 
  (2) การศึกษาจะมุ่งไปในทางพฒันาบุคลิกภาพของมนุษยอ์ยา่งเตม็ท่ี และเพื่อเสริม
พลงัการ เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานใหแ้ขง็แกร่ง ทั้งจะมุ่งเสริมความเขา้ใจ 
ขนัติและมิตรภาพในระหวา่งประชาชาติ กลุ่มเช้ือชาติ หรือกลุ่มศาสนา และจะมุ่งขยายกิจกรรมของ
สหประชาชาติเพื่อธ ารงสันติภาพ 
  (3) ผูป้กครองมีสิทธิก่อนผูอ่ื้นท่ีจะเลือกชนิดของการศึกษาส าหรับบุตรหลานของ
ตน 
 ขอ้ 27 (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมใชชี้วติทางดา้นวฒันธรรมในประชาคมอยา่งเสรี ท่ีจะ
พึงใจใน ศิลปะและมีส่วนในความคืบหนา้และผลประโยชน์ทางวทิยาศาสตร์ 
  (2) บุคคลมีสิทธิในการรับความคุม้ครองประโยชน์ทางดา้นศีลธรรมและทางวตัถุ
อนัเป็นผล ไดจ้ากการประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปะซ่ึงตนเป็นเจา้ของ 
 ขอ้ 28 บุคคลชอบท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากระเบียบสังคมและระหวา่งประเทศอนัจะ
อ านวยใหก้ารใชสิ้ทธิและเสรีภาพบรรดาท่ีไดร้ะบุในปฏิญญาน้ีท าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 ขอ้ 29 (1) บุคคลมีหนา้ท่ีต่อประชาคมอนัเป็นท่ีเดียวซ่ึงบุคลิกภาพของตนจะพฒันาได้
อยา่งเสรีและ เตม็ความสามารถ 
  (2) ในการใชสิ้ทธิและเสรีภาพ บุคคลตอ้งอยูภ่ายใตเ้พียงเช่นท่ีจ ากดัโดยก าหนด
แห่งกฎหมาย เฉพาะ เพื่อความมุ่งประสงคใ์หไ้ดม้าซ่ึงการยอมรับและการเคารพโดยชอบสิทธิ
เสรีภาพของผูอ่ื้น และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดอนัยุติธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบร้อย
ของประชาชาติและสวสัดิการโดยทัว่ ๆ ไปในสังคมประชาธิปไตย 
  (3) สิทธิและอิสรภาพเหล่าน้ี มิวา่จะดว้ยกรณีใดจะใชใ้หข้ดักบัความมุ่งประสงค์
และหลกัการ ของสหประชาชาติไม่ได ้
 ขอ้ 30  ขอ้ความต่าง ๆ ตามปฏิญญาน้ีไม่เปิดช่องท่ีจะแปลความไดว้า่ใหสิ้ทธิใด ๆ แก่รัฐ 
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กลุ่มชนหรือบุคคลใด ๆ ท่ีจะประกอบกิจกรรม หรือกระท าการใด ๆ อนัมุ่งต่อการท าลายสิทธิและ
เสรีภาพใด ๆ บรรดาท่ีไดร้ะบุไวใ้นบทบญัญติัฉบบัน้ี 
 จากหลกัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน จะเห็นไดว้า่มนุษยทุ์กคนมีสิทธิ เสรีภาพ เท่า
เทียมกนั ดงันั้น การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้นกัศึกษาหรือผูเ้รียนไดเ้กิด
ทกัษะทางสังคมท่ีส าคญัส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
ทกัษะการเคารพสิทธิ เป็นตน้ เพื่อให้เกิดมุมมองทางบวกกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในสังคม 

 

 3. ทกัษะหรือความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที ่21  เหล่านกัการศึกษาก าลงัเผชิญหนา้
กบัความทา้ทายคร้ังใหญ่อีกคร้ัง นัน่คือการปลูกฝังทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ใหแ้ก่นกัเรียน มีนกั
วจิารณ์ท่ีต่อตา้นแนวคิดน้ีดว้ยเกรงวา่การเนน้ทกัษะอยา่งเช่นการคิดเชิงวพิากษแ์ละการแกไ้ขปัญหา
อาจลดทอนการสอนเน้ือหาท่ีส าคญัอยา่งเช่นประวติัศาสตร์และวรรณคดี ความกงัวลเหล่าน้ีอาจฟัง
ดูมีเหตุผลแต่การยนืกรานวา่ “ทกัษะไม่ใช่ส่ิงท่ีสอนหรือน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งไดผ้ลหากปราศจาก
ความรู้พื้นฐานในวชิาต่างๆ” Commonn Core. (2009). นั้นไม่ถูกตอ้ง ทั้งความรู้ และทกัษะลว้น
จ าเป็นและอาศยัซ่ึงกนัและกนั คนทุกคนทุกสมยัไม่อาจเล่ียงความรับผดิชอบในการตดัสินใจวา่
อะไร คือ ส่ิงท่ีผูเ้รียนควรเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากส่ิงท่ีคนรุ่นก่อนประสบมา สหรัฐอเมริกาในยคุ
แรกๆ ประชากรในเขตนิวอิงแลนดถู์กสอนใหคิ้ดเลขง่ายๆ เขียนจดหมาย และอ่านคมัภีร์ไบเบิล พอ
เขา้สู่ทศวรรษ 1900 เม่ือเกษตรกรรมเจริญมากข้ึน โรงเรียนมธัยมในเขตชนบทเร่ิมสอนอาชีพเกษตร 
และพอมีเทคโนโลยเีขา้มาเช่นในปัจจุบนั โรงเรียนก็ตอ้งเพิ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) หวัใจของ
ทกัษะน้ีคือ สามารถท างานและด ารงชีวิตอยูก่บัสภาพ แวดลอ้มและผูค้นท่ีมีความแตกต่าง
หลากหลายไดอ้ยา่งไม่รู้สึกเครียดหรือแปลกแยก และท าใหง้านส าเร็จได ้ เป็นเร่ืองของการเรียนรู้
และยกระดบัความฉลาดดา้นสังคม (social intelligence) และความฉลาดดา้นอารมณ์(emotional 
intelligence) ของศิษยต์วัช่วยครูใหอ้อกแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อศิษยไ์ดพ้ฒันาทกัษะน้ีอาจหาได้
จาก Educators for Social Responsibility และ Asia Societyแต่เป็นของสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย
น่าจะมีหน่วยงานท างานสนบัสนุนดา้นน้ีในบริบทไทยใหแ้ก่โรงเรียนและครูเพื่อศิษยค์รูเพื่อศิษย์
ตอ้งออกแบบการเรียนรู้เพื่อใหศิ้ษยพ์ฒันาทกัษะต่อไปน้ี  

 เป้าหมาย : มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอยา่งเกิดผลดี 

  -  รู้วา่เม่ือไรควรฟัง เม่ือไรควรพูด 

  -  แสดงพฤติกรรมอยา่งมืออาชีพ และอยา่งน่านบัถือ 
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 เป้าหมาย : ท างานในทีมท่ีแตกต่างหลากหลายอยา่งไดผ้ลดี 

  - เคารพความแตกต่างทางวฒันธรรม และท างานร่วมกบัคนท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนั
ทางสังคมและวฒันธรรมอยา่งไดผ้ลดี 

  -  ตอบสนองความเห็นและคุณค่าท่ีแตกต่างอยา่งใจกวา้ง 

  -  ยกระดบัความแตกต่างทางสังคมและวฒันธรรม ไปสู่การสร้างแนวความคิด
ใหม่ วธีิท างานแบบใหม่ หรือคุณภาพของผลงาน 

 4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF : HEd) 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศซ่ึงประกอบด้วย  ระดบัคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความ
เช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบั
คุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนตามระดบัของคุณวุฒิลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวุฒิ ปริมาณการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีตอ้งใช ้การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์  ซ่ึง
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ รวมทั้งระบบและกลไกท่ีใหค้วามมัน่ใจในประสิทธิผลการด า 
เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบนัอุดมศึกษาวา่สามารถผลิต
บณัฑิตใหบ้รรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1. หลกัการส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 1.1 ยึดหลกัความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายในการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการจดัการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษามีแนวทางท่ีชัดเจนในการพฒันาหลักสูตร  การ
ปรับเปล่ียนกลวธีิการสอนของอาจารย ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา ตลอดจนการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บณัฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงัไดจ้ริง 
 1.2 มุ่งเนน้ท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต (Learning Outcomes) ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้น
ต ่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกนัคุณภาพบณัฑิตและส่ือสารให้หน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและ
มัน่ใจถึงกระบวนการผลิตบณัฑิต โดยเร่ิมท่ีผลผลิตและผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา คือ ก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตท่ีคาดหวงัไวก่้อน หลงัจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆท่ี
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เก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้บณัฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้นั้นอยา่งสอดคลอ้งและส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระบบ 
 1.3 มุ่งท่ีจะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ท่ีไดด้ าเนินการไวแ้ลว้เขา้ดว้ยกนัและ
เช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงจะสามารถอธิบายให้ผูเ้ก่ียวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาของคุณวฒิุหรือปริญญาในระดบัต่างๆ 
 1.4 มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบนัอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับ
และเทียบเคียงกนัไดก้บัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่างประเทศ เน่ืองจากกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาจะช่วยก าหนดความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาในทุกขั้นตอนอยา่งเป็น
ระบบ โดยเปิดโอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัหลกัสูตร  ตลอดจนกระบวนการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยมัน่ใจถึงผลผลิตสุดทา้ยของการจดัการศึกษา คือ คุณภาพของบณัฑิต
ซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงั สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและ
ภาคภูมิใจเป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเขม้แข็งและขีด
ความสามารถในการพฒันาประเทศไทย 
 
 2. วตัถุประสงค์ของการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2.1 เพื่อเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ดว้ยการน าไปเป็นหลกัในการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 2.2 เพื่อก าหนดเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตให้ชดัเจนโดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของบัณฑิตท่ีคาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา /สาขาวิชาต่างๆ  และเพื่อให้
สถาบนัอุดมศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใ้ชเ้ป็นหลกั และเป็นแนวทาง
ในการวางแผน ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันาการจดัการศึกษา  เช่น การพฒันาหลกัสูตร การ
ปรับเปล่ียนกลวธีิการสอนวธีิการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวดัและการประเมินผลนกัศึกษา 
 2.3 เพื่อเช่ือมโยงระดบัต่างๆของคุณวุฒิในระดบัอุดมศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อบุคคลจะไดมี้
โอกาสเพิ่มพูนความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและหลากหลายตามหลกัการศึกษาตลอดชีวิต มีความชดัเจน
และโปร่งใส สามารถเทียบเคียงกบัมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัต่างๆ กบันานาประเทศได ้
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 2.4 เพื่อช่วยให้เกิดวฒันธรรมคุณภาพในสถาบนัอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการประกนั
คุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง และใช้เป็นกรอบอา้งอิงส าหรับผูป้ระเมินของการ
ประกนัคุณภาพภายนอกเก่ียวกบัคุณภาพบณัฑิต และการจดัการเรียนการสอน 
 2.5 เพื่อเป็นกรอบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเขา้ใจและความมัน่ใจ
ในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อาทิ นกัศึกษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบนัอ่ืนๆ ทั้งใน
และต่างประเทศเก่ียวกบัความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะในการท างาน รวมทั้งคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่บณัฑิตจะพึงมี 
 2.6 เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศในการยา้ยโอนนกัศึกษาระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา การลงทะเบียนขา้มสถาบนั และการ
รับรองคุณวฒิุผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 2.7 เพื่อใหมี้การก ากบัดูแลคุณภาพการผลิตบณัฑิตกนัเองของแต่ละสาขา/สาขาวชิา 
 2.8เพื่อน าไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ  (Deregulation) การด าเนินการให้กับ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความเขม้แขง็ 

การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนักศึกษาพฒันาข้ึนในตนเองจาก
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บระหวา่งการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใหบ้ณัฑิตมี อยา่งนอ้ย ๕ ดา้น ดงัน้ี 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสัยในการประพฤติ
อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และดว้ยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม ทั้งใน
เร่ืองส่วนตวัและสังคม 
 2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจ การนึกคิดและการ
น าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ 
และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
 3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆในการคิด
วเิคราะห์และการแกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ า ความ
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รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึงความสามารถ
ในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถใน
การส่ือสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นน้ี 
บางสาขาวิชาตอ้งการทกัษะทางกายภาพสูง เช่น การเตน้ร า ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลกั พล
ศึกษา การแพทย ์และวทิยาศาสตร์การแพทย ์จึงตอ้งเพิ่มการเรียนรู้ 

จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พบว่ามีความต้องการให้คนในสังคมหรือ
ผูเ้รียนมีการพฒันาทกัษะทางสังคมท่ีนอกเหนือไปจากดา้นความรู้ ทกัษะทางปัญญา จะเห็นไดจ้าก
ในขอ้ท่ี 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งข้อท่ี 4 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดงันั้น การ
พฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมจึงมีความส าคญัในปัจจุบนั 

จากส่ิงท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กับทกัษะทางสังคมข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัมีความ
ตอ้งการให้คนมีการพฒันาทกัษะทางสังคมเพื่อประโยชน์ต่างๆ ของชาติ ดงันั้น จากการท่ีผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาทั้งทกัษะทางสังคมทั้ง 5 ทกัษะท่ีส าคญั และบริบทแวดลอ้มในสังคมปัจจุบนัท่ีเป็นตวั
เสริมใหเ้ห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมปัจจุบนั ยิ่งเป็นแรงสนบัสนุนให้ผูว้ิจยัตอ้งการพฒันาทกัษะทางสังคมให้เกิดกบัผูเ้รียนต่อไป 
สรุปไดว้่าทกัษะทางสังคมท่ีควรค่าแก่การพฒันา ในโลกยุคปัจจุบนัท่ีมีความหลากหลายทางชาติ
พนัธ์ุ   

นอกจากจะศึกษาเก่ียวกบัทกัษะทางสังคมและท่ีมาของทกัษะทางสังคมท่ีผูว้ิจยัใช้ในการ
วจิยัเล่มน้ีนั้น ผูว้จิยัจ  าเป็นตอ้งเลือกเฉพาะบริบทของพื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา นัน่คือ พื้นท่ีบริเวณของ
วฒันธรรมภาคเหนือตอนล่าง เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมอีกส่วนหน่ึง
ในประเทศ รวมทั้งสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายท่ีผูว้จิยัเลือกใชใ้นการทดลองกบังานวจิยัฉบบัน้ีดว้ย 

 

แนวคดิเกีย่วกบัพหุวฒันธรรมในภาคเหนือของไทย 
 ชาติพนัธ์ุ หมายความถึงกลุ่มคนท่ีมีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกนั 
และเช่ือวา่สืบเช้ือสายจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกนั โดยทัว่ไปกลุ่มชาติพนัธ์ุและเร่ืองชนกลุ่มนอ้ยใน
เมืองไทยมีน้อย ไม่วา่จะเป็นนกัวิชาการคนไทยหรือชาวต่างประเทศ นกัวิชาการท่ีสนใจเร่ืองกลุ่ม
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ชาติพนัธ์ุมกัจะเป็นนกัมานุษยวิทยาหรือนกัสังคมวิทยา ทั้งน้ีเพราะนกัมานุษยวิทยาและนกัสังคม
วทิยา คือ นกัวชิาการท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกบัมนุษยท่ี์มีเผา่พนัธ์ุต่างๆ กนั การเลือกศึกษาสังคมมนุษย์
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงข้ึนอยูก่บัมนุษยใ์นสังคมนั้นเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุใด  

 ความคิดเร่ืองกลุ่มชาติพันธ์ุเป็นความคิดท่ีไม่ได้ปรากฏชัดเจนมากนักในสมัยก่อน 
คณะกรรมการบญัญติัศพัท์ทางสังคมวิทยาให้ความหมายศพัท์ภาษาองักฤษของค าว่า ethnic ว่า 
เก่ียวกับชาติพันธ์ุ การศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุ ในประเทศไทยหรือแถบเอเชียเร่ิมมีมาในสมัย
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ซ่ึงโยงกับการขยายตัวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ไปยงักลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ 
นกัวชิาการต่างประเทศเป็นผูเ้ขา้มาศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ และศูนยว์ิจยัชาวเขาก็เกิดข้ึนจากความ
สนบัสนุนของต่างชาติ  

 โครงสร้างสังคมไทยในอดีตเป็นสังคมท่ีมองคนไทยในความหมายของคนท่ีมีวฒันธรรม
และพูดภาษาไทย คนลาว คนพม่า ก็คือมีวฒันธรรมภาษาลาว พม่า เป็นตน้ ไม่มีการใชศ้พัทว์า่ ชาติ
พนัธ์ุ และเม่ือคนชาติอ่ืน เช่น คนอินเดีย เรียกแขก คนจีนเรียกเจ๊ก ตามสภาพและสถานภาพ คนท่ีมี
ชาติพนัธ์ุอ่ืนท่ีไม่ใช่ไทยก็ถูกมองและถูกเรียกวา่ “คนอ่ืน” (อมรา พงศาพิชญ,์ 2547 : 137-139) ส่วน
คนท่ีอยูบ่นดอยก็ถูกมองวา่เป็นคนดอย บางกลุ่มอาจถูกเรียกวา่ “ข่า” “มง้” ซ่ึงบางค าเรียกถือเป็นส่ิง
ท่ีคนเหล่านั้นเรียกวา่ดูถูก ในลกัษณะคนป่าคนดอย ความชดัเจนในเร่ืองชาติพนัธ์ุไม่ชดัเจนนกั 

 ประเทศต่างๆ ทุกประเทศมีกลุ่มชาติพนัธ์ุหลายกลุ่มอาศยัอยูภ่ายในประเทศ กลุ่มชาติพนัธ์ุ
ท่ีมีอ านาจในการปกครองประเทศ คือ กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีเรียกวา่เป็นชนกลุ่มใหญ่ แต่กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ี
อาศยัอยู่ในประเทศท่ีกลุ่มของตนไม่ได้มีอ านาจในการปกครองประเทศ คือ ชนกลุ่มน้อย  ใน
ประเทศไทย “คนไทย” ถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ และ คนจีน คนญวณ คนลาว คนเขมร ชาวเขาผา่ต่างๆ 
คนมาเลย ์รวมไปถึงคนท่ีนบัถือศาสนาต่างๆ ออกไปจากศาสนาของคนกลุ่มใหญ่ เรียกวา่ เป็นคน
กลุ่มนอ้ย  

 การแบ่งประชาชนของประเทศออกเป็นชนกลุ่มน้อยและกลุ่มใหญ่น้ี มีจุดมุ่งหมายคือ
เพื่อท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ุระหว่าง ชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่จากมุมมองของอ านาจรัฐ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชนกลุ่มนอ้ยและชนกลุ่มใหญ่น้ีอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ี
ชากลุ่มนอ้ยกบัชนกลุ่มใหญ่พอท่ีจะมีความสัมพนัธ์เขา้กนัไดมี้ปัญหาบา้งแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ กบั
ลกัษณะท่ีชนกลุ่มน้อยกบัชนกลุ่มใหญ่มีความสัมพนัธ์ท่ีเขา้กนัไม่ได ้และเป็นปฏิปักษ์ต่อกนัโดย
เปิดเผย ความสัมพนัธ์ท่ีชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่พอจะเขา้กนัได ้จะเกิดข้ึนเม่ือชนกลุ่มน้อยมี
ความรู้สึกวา่ ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมใหญ่ ในกรณีของประเทศไทย ถา้สมาชิกของชนกลุ่มนอ้ย
ส่วนใหญ่มีความรู้สึกวา่ ถึงแมต้นจะเป็นชนกลุ่มนอ้ยแต่ก็ยงัมีส านึกของความเป็นพลเมืองไทยอยู่
บา้ง ก็ถือไดว้่าความสัมพนัธ์ระหวา่งชนกลุ่มนอ้ยและชนกลุ่มใหญ่อยูใ่นลกัษณะท่ีวา่พอจะเขา้กนั
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ได ้ความสัมพนัธ์ท่ีชนกลุ่มนอ้ยกบัชนกลุ่มใหญ่เขา้กนัไม่ได ้เกิดข้ึนเม่ือชนกลุ่มนอ้ยมีความรู้สึกวา่
ถูกชนกลุ่มใหญ่กีดกนัและดูถูก ท าใหไ้ม่มีส านึกของการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมใหญ่  

 ความเขา้กนัได้หรือเขา้กนัไม่ได้ ของชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่นั้น ข้ึนอยู่กบัปัจจยั
ต่างๆ ทางดา้นวฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ รวมทั้งความเป็นมาของความสัมพนัธ์ของคนทั้ง
สองกลุ่ม ซ่ึงในวิจยัฉบบัน้ีจะกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของคนไทย และคนกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวเขา ซ่ึง
ความสัมพนัธ์มีดงัจะกล่าวต่อไป 

 การอพยพเขา้มาอาศยัในประเทศไทยอาจแบ่งชาวเขาในไทยเป็น 2 พวกดว้ยกนั คือ ชนชาติ
ท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก่้อนชาติไทย ซ่ึงไดแ้ก่พวกเอเชียตะวนัออก และ
ชนชาติซ่ึงอพยพจากพม่า จีน และลาว เขา้มาอาศยัอยูใ่นภาคเหนือของประเทศไทยในชัว่ระยะหน่ึง
ศตวรรษท่ีผา่นมาน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ชาวเขาในตระกูลทิเบต-พม่า และจีนเดิม  

ลกัษณะเผ่าพนัธ์ุของชาวเขา 

 กอร์ดอน ยงั (Gordon young) ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นวา่ใชทิ้ศทางการอพยพเป็นหลกัในการแยก
ประเภทชาวเขาในภาคเหนือแลว้ อาจแบ่งชาวเขาในภาคต่างๆ จ านวน 20 เผา่ ดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 

  1. ชนชาติท่ีอพยพจากทางทิศใตไ้ปสู่ภูมิภาคทางเหนือ ชนพวกน้ีเรียกวา่พวกเอเชีย
ตะวนัออก หรือเรียกเป็นค าเฉพาะในวิชาชาติพนัธ์ุวิทยาวา่ “Austro-Asiatic” ตวัอยา่งของชนชาติน้ี
ไดแ้ก่พวกท่ีมีเช้ือสายเดียวกนักบัเผา่วา้ (Wa) ซ่ึงตกคา้งอยู่ในภาคเหนือขณะน้ี สาขาของพวกวา้ซ่ึง
อาศยัอยูใ่นภาคเหนือของประเทศไทย ไดแ้ก่ ละวา้ ขมุ ข่าฮ่อ ถ่ิน และผตีองเหลือ 

  2. ชนชาติอพยพจากทิศเหนือไปสู่ภูมิภาคทางใต ้ชนชาติเหล้าน้ีได้แก่พวกจีน 
ทิเบต ไดอ้พยพลงใตต้ามเส้นทางขนานกบัการอพยพจากเหนือลงมาใตข้องชนชาติไทยแต่มาใน
ระดบัสูงกวา่ ในขณะท่ีชนชาติไทยอพยพจากเหนือลงมาใตข้องชนชาติไทยแต่มาในระดบัสูงกว่า 
ในขณะท่ีชนชาติไทยอพยพเขา้มาอาศนัอยู่ในท่ีราบลุ่ม ชนพวกน้ีไดอ้พยพตามเส้นเขาอนัคดเค้ียว
ซ่ึงท าให้การเคล่ือนยา้ยเป็นไปโดยล่าช้า และไดเ้ขา้มาอาศยัอยูใ่นภาคเหนือของประเทศ พวกจีน-
ทิเบต แยกสาขาออกเป็น 2 พวก ดงัต่อไปน้ี 

   2.1  พวกธิเบต – พม่า (Tibeto - Burman)  ชนพวกน้ีสืบเช้ือสายมาจาก
พวกโลโล  - โนสุ (Lolo - Nosu)  และมีลกัษณะส่อแสดงวา่ไดรั้บอิทธิพลของชนชาติธิเบตอยูม่าก  
ชาวเขาซ่ึงมีเผ่าพนัธ์ุเดียวกันกบัพวกน้ีก็คือ  อีก้อ  ลีซอ  มูเซอ  และกะเหร่ียง  พวกมูเซอ  และ
กะเหร่ียง ยงัไดแ้บ่งแยกเผา่พนัธ์ุยอ่ยลงไปอีก  ส าหรับพวกมูเซอนั้นประกอบดว้ย  มูเซอด า  มูเซอ
แดง   มูเซอชี  มูเซอเชเละ  ส่วนพวกกะเหร่ียงนั้นประกอบด้วย กะเหร่ียงโปว์  กะเหร่ียงสกอ  
กะเหร่ียงบเว  และตอ้งสู้ 
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   2.2  พวกจีนเดิม (Main  Chinese)  ชนชาติในตระกูลจีนเดิมน้ีมีความ
ใกลชิ้ดกบัชนชาติจีนเป็นอยา่งมาก  ชาวเขาซ่ึงมีเผา่พนัธ์ุเดียวกนักบัชนพวกน้ีไดแ้ก่  แมว้  เยา้  และ
จีนฮ่อ  พวกแมว้นั้นมี 3 พวกดว้ยกนัคือ  แมว้ด า  แมว้ขาว  และแมว้กวมป่า  ส าหรับพวกจีนฮ่อมีถ่ิน
ท่ีอยู่เดิมในมลฑลยูนนาน  และมลฑลอ่ืนๆในประเทศจีน  ซ่ึงเพิ่งมาตั้งหลกัแหล่งบนภูเขาใน
จงัหวดัเชียงใหม่และเชียงรายเม่ือไม่นานมาน้ีเอง  พวกน้ีไม่ควรถือว่าเป็นชาวเขาในความหมาย
เช่นเดียวกบัพวกชาวเขาท่ีได้กล่าวมาแล้วขา้งตน้  พวกฮ่อน้ีมีอาชีพและการศึกษาทุกระดบัและ
หลายคนไดเ้ขา้มาอยู่บางจงัหวดัในภาคเหนือของไทยนานแลว้  และไดแ้ต่งงานกบัคนพื้นเมืองมี
ลูกหลานท่ีไดก้ลายเป็นคนไทยไปหมดแลว้  อยา่งไรก็ดี ฮ่อส่วนใหญ่ไดล้ะทิ้งถ่ินฐานเดิมของตนใน
มลฑลยูนนานมาระหว่างสงครามกลางเมืองในประเทศจีน  และสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  ซ่ึงไดเ้ขา้
มาสู่ประเทศไทยพร้อมกบัหน่วยทหารจีนคณะชาติ  ภายหลงัท่ีเกิดการปะทะระหวา่งทหารพวกน้ี
กบัทหารพม่า  พวกฮ่อเหล่าน้ีก็อา้งสิทธิในการเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยในฐานะผูล้ี้ภยัทางการเมือง 

 ในบรรดาชนเผ่าต่างๆตามท่ีกอร์ดอน ยงั  ไดก้ล่าวไวน้ั้น  มีชาวเขาเผ่าใหญ่ๆ เพียง 6 เผ่า
เท่านั้นท่ีควรใหค้วามสนใจ  และในการพฒันาและสงเคราะห์ชาวเขา  ซ่ึงทางกองสงเคราะห์ชาวเขา 
กรมประชาสงเคราะห์  ร่วมกบัหน่วยราชการต่างๆก าลงัด าเนินงานอยู่ในขณะน้ีนั้น  ก็เกียวขอ้ง
โดยตรงกบัชาวเขา 6 เผา่  ซ่ึงไดแ้ก่ แมว้  เยา้  มูเซอ  อีกอ้  และกะเหร่ียง 

ประชากรและถิ่นทีอ่ยู่อาศัยของชาวเขา 

 1.  จ านวนประชากร  แต่เดิมนั้นยงัไม่มีผูใ้ดท าการส ารวจจ านวนชาวเขาอย่างจริงจัง 
เพียงแต่ประมาณอย่างคร่าวๆว่ามีจ  านวนตั้งแต่  200,000 ถึง 500,000 คน  แมก้ระทัง่ปัจจุบนัน้ี 
จ  านวนชาวเขาเผ่าต่างๆ ยงัมิได้รวมอยู่ในการส ารวจส ามะโนประชากรหรือเอกสารของหน่วย
ราชการตามทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง  เม่ือมีการอา้งถึงจ านวนประชากรชาวเขาแลว้มกัจะใชก้ารคาดคะเน
กนัเป็นส่วนมาก  และมกัจะเป็นประมาณการท่ีแตกต่างกนัเสมอ  อยา่งไรก็ตามยงันบัวา่โชคดีอยู่ท่ี 
มีชาวต่างประเทศหลายคนสนใจเร่ืองราวเก่ียวกบัชาวเขาอยา่งจริงจงั  และไดเ้ดินทางเขา้ไปส ารวจ
จ านวนชาวเขา  ในบรรดาผูท่ี้สนใจเหล่าน้ีนบัไดว้า่ กอร์ดอน ยงั  เป็นผูห้น่ึงท่ีให้ความสนใจในดา้น
น้ีอยา่งแทจ้ริง  เขาไดท้  าการส ารวจชาวเขาในเขตจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่ น่าน แพร่ ล าปาง 
ล าพูน ตาก สุโขทยั และอุตรดิตถ์  โดยการประมาณจากจ านวนหมู่บา้น  จ  านวนบา้น   และจ านวน
คนต่อโดยเฉล่ียเม่ือเดือยพฤศจิกายน 2503  ปรากฏวา่ชาวเขา  20 เผา่ ใน 1,146 หมู่บา้นท่ีเขา้ไปถึง  
ซ่ึงมีบา้นรวมทั้งส้ิน  29,675 หลงัคาเรือน  มีจ  านวนชาวเขาทั้งส้ิน  217,000 คน 

 ต่อมา ประเทศไทยไดข้อความช่วยเหลือจากองคก์ารสหประชาชาติให้ช่วยท าการส ารวจ
จ านวนประชากรชาวเขา และตวัเลขท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัการปลูกฝ่ินในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ใน
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การปราบปรามฝ่ินของทางราชการไทย และเพื่อประโยชน์ของสหประชาชาติท่ีจะไดท้ราบสถิติ
แน่นอน  ในการน้ีทางรัฐบาลไทยไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการส ารวจความตอ้งการทาง
เศรฐกิจและสังคมของประชากรชาวเขาในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อท าการส ารวจให้
ได้ข้อมูลหลักฐานต่างๆสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะให้คณะส ารวจสหประชาชาติมาท าการส ารวจขั้น
สุดทา้ยในปลายปี 2509  จาการส ารวจของคณะอนุกรรมการฯซ่ึงไดด้ าเนินการในปี พ.ศ. 2508 – 09  
ปรากฏวา่ มีประชากรชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทยรวมทั้งส้ินประมาณ 275,249 คน  และ
มากกวา่ในปัจจุบนั 

  2.  ถิ่นทีอ่ยู่อาศัย  บริเวณท่ีตั้งบา้นเรือนประกอบอาชีพของชาวเขาในภาคเหนือมกั
เป็นสันเขา  หรือลาดเขาอนัอุดมสมบูรณ์เหมาะกบัการเกษตรกรรม  คร้ันพื้นดินในบริเวณนั้นจืดชืด
ขาดปุ๋ยท าการเพาะปลูกไม่ไดผ้ลดี  ชาวเขาจะอพยพไปท ามาหากินในบริเวณอ่ืนต่อไป  ชนกลุ่มนอ้ย
เหล่าน้ีอาศยักระจดักระจายอยูต่ามเทือกเขาต่างๆในระดบัความสูงท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง 2,000 ถีงก
วา่ 5,000 ฟุต  จากระดบัน ้าทะเล  ชาวเขาในตระกูลเอเซียตะวนัออกมกัจะอาศยัอยูต่ามเขาซ่ึงมีความ
สูงไม่มากนกัเป็นส่วนมาก  ในทางตรงกนัขา้ม พวกชาวเขาในตระกูลธิเบต – พม่าและจีนเดิมนั้น  
มกัจะอาศยัอยูต่ามภูเขาสูงกวา่ถ่ินท่ีอยูข่องชาวเขาในตระกูลเอเซียตะวนัออก  หมู่บา้นชาวเขาแทบ
ทั้งหมดตั้งอยู่ในดินแดนทุรกนัดารห่างไกลเส้นทางคมนาคม  ท่ีตั้งหมู่บา้นของชนพวกน้ีมกัไดแ้ก่
บริเวณยอดเขา ยอดสันเขา ท่ีราบยอดสันเขา ลาดเขา หรือลาดสันเขา ท่ีราบสันเขา และท่ีราบเชิงเขา  
โดยมีตน้น ้าล าธารอยูใ่กล้ๆ เป็นส่วนมาก  พวกกะเหรียงเป็นชาวเขาเผา่ใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณ
ตะวนัตกของภาคเหนือ ชาวเขาเผา่อ่ืนๆอาศยักระจดักระจายกนัอยูต่ามเทือกเขาในจงัหวดัต่างๆของ
ภาคเหนือ 

 โดยสรุปแลว้  ชาวเขาส่วนใหญ่นิยมตั้งบา้นเรือนบริเวณท่ีมีความสูงตั้งแต่  3,000 ฟุต และ
นิยมตั้งหมู่บา้นใกลก้บัตน้น ้ าล าธาร  ส าหรับชาวเขาเผา่กะเหร่ียงซ่ึงเป็นชาวเขาเผ่าใหญ่ท่ีสุดอาศยั
อยูต่ามหุบเขาหรือท่ีราบเชิงเขาซ่ึงสูงกวา่ระดบัน ้าทะเล 2,000 ฟุตลงมา  ลกัษณะพิเศษประการหน่ึง
ในการตั้งถ่ินฐานของชาวเขาก็คือ  ชาวเขาแทบทุกเผา่นิยมอพยพโยกยา้ยบา้นเรือนอยูอ่เสมอ  ไม่ตั้ง
บา้นเรือนอยู ่ณ ท่ีใดเป็นเวลานาน  มีการอพยพจากทอ้งท่ีหน่ึงไปยงัอีกทอ้งท่ีหน่ึงภายในประเทศ  
และอพยพเขา้ออกทางพรมแดนระหวา่งไทยกบัพม่า 

สภาพทางสังคม 

 1.  สภาพทางสังคมทัว่ไป สังคมของชาวเขาเป็นสังคมท่ีแยกตวัอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวจากสังคม
คนไทยในพื้นราบ  ทั้งน้ีเพราะชาวเขาส่วนใหญ่อาศยัอยู่บนภูเขา ขาดเส้นทางคมนาคมติดต่อกบั
โลกภายนอก จะมีข้อยกเวน้อยู่บ้างก็เฉพาะแต่หมู่บ้านชาวเขาบางแห่งท่ีตั้ งอยู่ไม่ห่างไกลจาก
หมู่บา้นของคนไทย  แต่กระนั้นก็ดี การติดต่อสัมพนัธ์กนัระหวา่งชาวเขากบัคนไทยในพื้นราบก็มิ
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ไดเป็นไปอย่างแน่นแฟ้นแตอย่างใด  ทั้งน้ีก็เพราะมีความแตกต่างกนัหลายอย่าง ทั้งในดา้นภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือถือ  และในสังคมของชาวเขาเองก็มิไดมี้ความสัมพนัธ์กนั
อยา่งใด เพราะชาวเขาแต่ละเผา่ก็ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของตนอยา่งแน่นแฟ้น  การ
ติดต่อกนัระหวา่งคนต่างเผา่อาจจะมีบา้งในกรณีท่ีหมู่บา้นของคนสองเผา่ตั้งอยูใ่กลเ้คียงกนั 

 ชาวเขาทุกเผ่ามีความยึดมัน่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในหมู่ชนร่วมเผ่า  ความยึดมัน่อนัน้ี
แสดงออกมาอย่างชดัเจนในรูปของเคร่ืองแต่งกาย ภาษาพูด ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีทาง
ศาสนา  ชาวเขาในหมู่บา้นไม่วา่แห่งใด และไม่วา่จะเป็นชาวเขาเผา่ใด   จากการสังเกตลกัษณะของ
บา้น และเคร่ืองแต่งกายก็จะทราบไดท้นัทีว่าเป็นเผ่าใด  พวกน้ีพยายามรักษาลกัษณะของเผ่าของ
ตนเองโดยไม่เปล่ียนแปลง  และจะแต่งงานกบัคนเผ่าเดียวกนัเท่านั้น  ชาวเขาโดยทัว่ไปไม่มีการ
แต่งงานขา้มเผ่า ยกเวน้เผ่ามูเซอ ลีซอและอีก้อ ซ่ึงอาจมีการแต่งงานขา้มเผ่ากนับา้ง เพราะอยู่ใน
ตระกูล ธิเบต – พม่าดว้ยกนั  แต่ก็ไม่เกิดข้ึนบ่อยคร้ังนกั 

 การประกอบกันเป็นครอบครัวของชาวเขา  มีอยู่สองแบบ คือ แบบครอบครัวเด่ียว 
(Nucleus  Family)  และแบบครอบครัวขยาย (Extended  Family)  ทั้งสองแบบน้ีอาจจะเป็นในรูป
ผวัเดียวเมียเดียว (Monogamy) ก็ได ้ หรือ ผวัเดียวเมียหลายคน (Polygamy) ก็ได ้ ครอบครัวเด่ียว
ประกอบดว้ยสามีภรรยาและบุตร  หรือภรรยาท่ีมากกวา่หน่ึงคนข้ึนไป  ครอบครัวเด่ียวแบบผวัเดียว
เมียเดียวนิยมปฏิบติัในหมู่พวก มูเซอ  ส่วนแม้ว เยา้ และลีซอ มีจ านวนไม่น้อยท่ีผูช้ายมีภรรยา
มากกวา่หน่ึงคน  ผูช้ายท่ีสามารถมีภรรยาไดห้ลายคนมกัจะเป็นผูท่ี้มีฐานะดี  เพราะการมีภรรยาแต่
ละคนนั้นจะตอ้งจ่ายเงินเป็นค่าตวัของผูห้ญิงจ านวนมากพอดู เม่ือเทียบกบัฐานะทางเศรษฐกิจของ
ชาวเขา  อย่างไรก็ดี การมีภรรยาเพิ่มมากข้ึนน้ีก็นับว่าเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายชายมิใช่น้อย ยิ่งได้
ภรรยาท่ีขยนัขนัแข็งมาดว้ยแลว้ก็ยิ่งจะท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจของผูน้ั้นดีข้ึน  ทั้งน้ีเพราะชาวเขา
หลายเผา่ถือวา่การมีภรรยาเพิ่มข้ึนก็เท่ากบัไดแ้รงงานเพิ่มข้ึนนัน่เอง 

 ส่วนครอบครัวผสมนั้น เป็นแบบหลายครอบครัวอยู่รวมกนั โดยประกอบดว้ยครอบครัว
ของพ่อแม่และบุตรท่ียงัไม่แต่งงาน กบัครอบครัวของบรรดาบุตรชายท่ีแต่งงานแล้ว บุตรสาวท่ี
แต่งงานแล้วจะแยกจากเรือนของพ่อแม่ไปอยู่กับครอบครัวของพ่อแม่ฝ่ายชาย  สมาชิกของ
ครอบครัวผสมน้ีอยูภ่ายใตห้ลงัคาเดียวกนั  ภายในครัวเรือน  หวัหนา้ครอบครัวผสมมีอ านาจสูงสุด
ในการตดัสินตกลงใจในเร่ืองใดๆ อาจมีการปรึกษาหารือระหว่างบุตรชายท่ีโตๆแลว้บา้ง แต่การ
ตดัสินใจเป็นของหวัหนา้ครอบครัว เม่ือหวัหนา้ครอบครัวตายลง บุตรชายคนโตจะเป็นผูรั้บหนา้ท่ี
สืบไป 

 ในสังคมของชาวเขาทุกเผ่า  ความผูกพนักบัครอบครัวและความกตญัญูต่อบิดามารดา
เป็นไปอย่างแน่นแฟ้นมาก ครอบครัวมีหน้าท่ีรับผิดชอบทุกด้าน คือเป็นสถาบนัทางสังคมและ
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เศรษฐกิจการผลิต การศึกษา เพศ พิธีทางศาสนา และการพกัผ่อนหยอ่นใจ ทั้งครอบครัวเด่ียวและ
ครอบครัวผสม หัวหน้าครอบครัวเป็นผู ้ได้รับการเคารพและเป็นใหญ่ในกิจกรรมต่างๆของ
ครัวเรือน เป็นผูป้ระกอบพิธีทางศาสนาของบา้น และการเซ่นไหวว้ญิญาณบรรพบุรุษ 

 ในเร่ืองเก่ียวกบัการถือครองท่ีดินนั้น เป็นท่ียอมรับและถือปฏิบติักนัในหมู่ชาวเขาทุกเผา่วา่ 
ผูใ้ดเป็นคนหักร้างถางพงผูน้นัก็เป็นเจา้ของ ยิ่กวา่นั้นยงัมีประเพณีอยูว่่า ท่ีดินท่ีเพาะปลูกแลว้และ
ทิ้งร้างไวน้ั้น ผูใ้ดจะเขา้ท าการเพาะปลูกในท่ีดินผืนนั้นไม่ได ้เวน้แต่เจา้ของเดิมหรือต่อเม่ือไดรั้บ
อนุญาตจากเจา้ของเดิมก่อน เม่ือท่ีดินนั้นกลบัท าการเพาะปลูกไดอี้กอาจจะเป็นในระยะ 10 ปี เพราะ
นานกวา่นั้น ครอบครัวท่ีเป็นเจา้ของก็มีสิทธิกลบัไปท าการเพาะปลูกอีก แต่ถา้มีการยา้ยอมู่บา้นไป
ไกลกว่าท่ีเดิม และเจา้ของคนก่อนได้ละทิ้งท่ีดินนั้นไปแล้ว เพราะดินเส่ือมคุณภาพ สิทธิการถือ
ครองในท่ีดินก็หมดไปดว้ย 

 ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัคนหน่ึงในสังคมของชาวเขาก็ไดแ้ก่ หมอผี ชาวเขาทุกเผ่า ทุกหมู่บา้น
มกัจะมีหมอผีอาศยัอยู่ หมู่บา้นใหญ่บางแห่งอาจมีหมดผีหลายคนได้โดยมีความสามารถต่างกนั 
บทบาททางสังคมของพวกหมอผีเหล่าน้ีมีขอบเขตแตกต่างกนัออกไปตามสภาพสังคมของชาวเขา
เผา่ต่างๆ ในหมู่ชาวเขาท่ีสืบเช้ือสายมาจาก ธิเบต – พม่า เช่นพวกมูเซอ และลีซอนั้น พวกหมอผีมี
ฐานะทางสังคมสูง และมีอ านาจทางสังคมอยา่งแทจ้ริง เฉพาะอย่างยิ่ง พวกมูเซอนั้นถือวา่ผูน้ าทาง
ศาสนาเป็นผูท่ี้มีอ านาจมากในชุมชนของหมู่บ้าน และมีอ านาจมากกว่าหัวหน้าหมู่บา้น ในการ
พิจารณาการพิพาทต่างๆ ในหมู่บา้นบางแห่งหวัหนา้หมู่บา้นและหมอผจีะเป็นคนๆเดียวกนัก็ได ้ ใน
การน้ี หวัหนา้หมู่บา้นจะเป็นผูท่ี้มีอ านาจและมีสถานะทางสังคมสูงมาก 

 ในชุมชนของพวกแมว้ถือกนัว่าหมอผีคือผูท้  าพิธีขบัไล่ผี  ไดร้ ่ าเรียนคาถาอาคม สามารถ
ปราบวญิญาณและผต่ีางๆ ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นอนัตรายต่อมนุษยใ์ห้สงบราบคาบลงได ้ส าหรับพวกเยา้
มีระบบการเซ่นไหวว้ิญญารท่ีไดมี้การปรับปรุงให้ดีข้ึนกวา่พวกอ่ืนๆ และไดรั้บเอขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางศาสนาของจีนมาใชก่้อนท่ีจะอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย ผูน้ าทางศาสนาของพวก
เยา้จะตอ้งไดรั้บการอบรมสั่งสอนจากผูน้ าทางศาสนาซ่ึงมีอาวุโสมากกวา่ให้รู้ถึงวิธีขอให้วิญญาณ
ช่วย เขาจะต้องรู้หนังสือจีน และจะต้องเก็บรักษาคมัภีร์ไว ้หน้าท่ีส าคัญของหมอผีได้แก่การ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ สามารถใช้เวทยม์นต์คาถาปัดเป่าขบัไล่ภูตผีปีศาจ รู้จกัประกอบยารักษา
โรคโดยใชส้มุนไพรเท่าท่ีหาไดใ้นหมู่บา้น  โดยท่ีความรอบรู้ในเร่ืองต่างๆดงักล่าวน้ีเอง หมอผีจึง
ไดรั้บการยกย่องเคารบนับถือจากชาวเขามาก มีสถานะทางสังคมสูงในหมู่บา้นชาวเขา แต่ก็อาจ
น าเอาอ านาจหนา้ท่ีมาใชป้ระโยชน์ในทางการเมือง หรือก่อความไม่สงบข้ึนได ้

 2.  ระบบการปกครองหมู่บ้าน  ชาวเขาทุกเผ่าไม่ได้อยู่รวมกันในท่ีใดท่ีหน่ึง แต่อาศัย
กระจดักระจายกันทัว่ไปตามเขา  และแต่ละเผ่าก็มิได้มีผูใ้ดเป็นหัวหน้าสูงสุดท าการปกครอง  
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เพราะฉะนั้น หมู่บา้นแต่ละแห่งจึงเป็นสถาบนัการปกครองอิสระ ท่ีไม่ข้ึนต่อหมู่บา้นอ่ืน อาจจะมี
ขอ้ยกเวน้อยูบ่า้งในกรณีท่ีหวัหนา้ของหมู่บา้นเป็นผูท่ี้มีอาวุโส และมีอิทธิพลสูง ไดรั้บความเคารพ
นบัถือมิเฉพาะแต่ชาวเขาในหมู่บา้นนั้นเท่านั้น อาจจะครอบคลุมไปถึงหมู่บา้นท่ีใกลเ้คียงอ่ืนๆดว้ย  
กรณีเช่นน้ี หัวหน้าหมู่บา้นหรือลูกบา้นอ่ืนๆก็อาจจะมาขอค าปรึกษาหารือ หรือค าแนะน าจาก
หวัหนา้หมู่บา้นท่ีตนเคารพนบัถือได ้

 หมู่บ้านเป็นรากฐานการปกครองของชาวเขา ผูท่ี้ส าคัญท่ีสุดในหมู่บ้านได้แก่หัวหน้า
หมู่บา้น รองลงมาไดแ้ก่ผูช่้วยหวัหนา้หมู่บา้นซ่ึงอาจจะมี 1 – 2 คน  คณะท่ีปรึกษาหรือสภาหมู่บา้น
ซ่ึงประกอบดว้ยบรรดาผูสู้งอายุในหมู่บา้นนั้น  ผูท่ี้มีความส าคญัอีกคนหน่ึงในหมู่บา้นก็ไดแ้ก่หมอ
ผี ซ่ึงอาจมีหลายคนในหมู่บา้นบางแห่ง  ในหมู่บา้นบางแห่งหมอผีอาจจะมีอิทธิพลสูงกวา่หวัหน้า
หมู่บา้นก็ได ้ ผูท่ี้มีความส าคญัอนัดบัสุดทา้ยในหมู่บา้นก็คือ หวัหนา้ครัวเรือน  การเป็นหวัหนา้นั้น
ไม่มีการสืบทายาทแต่ข้ึนอยูก่บัคุณสมบติับางอยา่ง  เฉพาะอยา่งยิ่ง ความอาวุโส  ในบางคร้ัง มีการ
แข่งขนักนัเพื่อชิงต าแหน่งหวัหนา้หมู่บา้น  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกข้ึนในหมู่บา้น  
ถา้หากมีการแตกแยกกนัอยา่งรุนแรงแลว้ ก็อาจจะมีการแยกตวัไปตั้งหมู่บา้นใหม่ข้ึนได ้

 โดยทัว่ไปแลว้  ลูกบา้นท่ีเป็นเพศชายอาวุโสจะท าการเลือกหวัหนา้ของตนข้ึน  ถา้หวัหน้า
หมู่บา้นตาย  ลาออก  หรืออพยพไปจากอมู่บา้นก็มีการเลือกกนัข้ึนใหม่โดยใชว้ิธีเด่ียวกนั  การเลือก
หัวหน้าหมู่บา้นนั้น มกัพิจารณาจากความสามารถและความช านาญในการติดต่อกบับุคคลทัว่ไป  
วยัวุฒิ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  และการท่ีมีพี่น้องมากๆในหมู่บา้นก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ได้เป็น
หวัหนา้หมู่บา้น  การเลือกหวัหนา้ก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย  คือถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ 
การไดรั้บความสนบัสนุนจากหัวหน้าศาสนาก็นับว่ามีความส าคญัมิใช่น้อย  ในบางคร้ังหัวหน้า
ศาสนาก็อาจได้รับเลือกเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ถ้าเป็นเช่นน้ีแล้วหัวหน้าหมู่บา้นคนนั้นก็เป็นผูท่ี้มี
อิทธิพลสูงมาก  จะไดก้ารยกยอ่งเคารพนบัถือเป็นพิเศษจากลูกบา้น 

 หัวหน้าหมู่บา้นมีหน้าท่ีรับผิดชอบในงานส าคญัๆของหมู่บา้น  มีหน้าท่ีในการปกครอง
หมู่บา้น รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ระงบักรณีพิพาทต่างๆ ให้การตอ้นรับแขกท่ีมาเยือน
หมู่บ้าน เลือกหาท าเลท่ีตั้ งใหม่ ขณะเดียวกันก็ท าหน้าท่ีเป็นคนกลางติดต่อระหว่างชาวเขากับ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาล  ตามหมู่บา้นท่ีทางเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินสามารถติดต่อไดส้ะดวก  หวัหนา้หมู่บา้น
จะได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการให้เป็นผูใ้หญ่บา้น  และในบางคร้ังทางเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินก็ได้ส่ง
ผูแ้ทนไปร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเลือกหวัหนา้หมู่บา้นของชาวเขาดว้ย 

 หวัหนา้หมู่บา้นมีคณะท่ีปรึกษาส าหรับให้ขอ้แนะน าต่างๆเม่ือตอ้งการ คณะท่ีปรึกษาของ
หมู่บา้น มีอิทธิพลอยู่ไม่น้อย เฉพาะอย่างยิ่งในหมู่พวกลีซอ พวกน้ีจะท าหน้าท่ีเป็นผูต้ดัสินกรณี
พิพาทต่างๆในหมู่บา้น  และเป็นผูด้  าเนินงานเก่ียวกบัการจดังานพิธีกรรมท่ีส าคญัของหมู่บา้น  ซ่ึง
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จะตอ้งมีการร่วมมือกนัทั้งหมู่บา้น  ในการตดัสินตกลงใจท่ีส าคญัๆ คณะท่ีปรึกษาจะมีส่วนในการ
ปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี ตามปกติลูกบา้นเพศชายท่ีอาวุโสจะร่วมอยูใ่นคณะ
ท่ีปรึกษาน้ี และบางคนก็เป็นหมอผอียูด่ว้ย 

สภาพทางเศรษฐกจิ 

 1.  การเกษตร  ชาวเขาทุกเผา่ด ารงชีพดว้ยการเกษตรกรรม แต่เป็นเกษตรแบบดั้งเดิม คือใช้
ท่ีดินและแรงงานเป็นใหญ่ แต่ใชทุ้นนอ้ย ชาวเขาท าการเพาะปลูกแบบโค่นไมแ้ละเผาป่า หรือท าไร่
เล่ือนลอย  ซ่ึงได้ยงัความเสียหายให้แก่ป่าไม้อนัเป็นตน้น ้ าล าธารท่ีส าคญั ปีหน่ึงๆเป็นจ านวน
มหาศาล  โดยท่ีการท าไร่เล่ือนลอย  เป็นลกัษณะส าคญัของการเกษตรของชาวเขา  จึงจะขอพูดถึง
วธีิการท าไร่เล่ือนลอยของชาวเขาไวส้ักเล็กนอ้ย 

 ดงัเป็นท่ีทราบกนัว่าชาวเขาขาดความรู้ในการรักษาคุณภาพของดิน  เม่ือท าการเพาะปลูก
ไปไดร้ะยะหน่ึง ความสมบูรณ์ของดินจะหมดไป วชัชพืชจะข้ึนรก ซ่ึงท าใหผ้ลผลิตต่อไร่ลดลง  เม่ือ
เป็นเช่นน้ี ชาวเขาก็จ  าเป็นตอ้งแสวงหาท าเลท่ีเพาะปลูกใหม่  เม่ือพบวา่บริเวณป่าแห่งใหนเหมาะสม 
พื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ ชาวเขาก็จะตดัต้นไมทิ้้งไวใ้ห้แห้งชั่วระยะเวลาหน่ึงแล้วจึงจุดไฟเผาล้างใน
ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  การเผาป่าน้ีกินเวลาหลายวนั เม่ือเขา้ฤดูฝนชาวเขาก็จะเร่ิมลงมอ
เพาะปลูกพืชต่างๆ เช่น  ขา้ว ขา้วโพด  ระบบน้ีมกัจะกระท าทุกระยะ 2 – 3 ปีต่อคร้ัง  ด้วยเหตุน้ี
ท่ีดินเพาะปลูกจะอยูห่่างไกลหมู่บา้นออกไปทุกที  ในบริเวณบางแห่งกสิกรชาวเขาอาจกลบัมาท า
การเพาะปลูกในไร่  ซ่ึงไดล้ะทิ้งไปแลว้นั้นไดอี้ก  หลงัจากระยะ 10 – 14 ปี  เม่ือดินกลบัสมบูรณ์ข้ึน
โดยความเน่าเป่ีอยผพุงั และการเกิดใหม่ของวชัชพืชซ่ึงเป็นไปโดยธรรมชาติ  ในกรณีน้ีชาวเขาก็คง
อยู่อาศยัในหมู่บา้นเดิมต่อไป  อย่างไรก็ดี ชาวเขามกัจะเคล่ือยนยา้ยไปหาท าเลท่ีอยูใ่หม่ เม่ือท่ีดิน
เพาะปลูกในหมู่บา้นเดิมหมดความอุดมสมบูรณ์ 

 ดังนั้น  การท าไร่เล่ือนลอยจึงมีอยู่สองลักษณะ ประการแรก ยา้ยไปเฉพาะแต่ท่ีดินท่ี
เพาะปลูก ส่วนหมู่บา้นยงัคงอยู่ ณ ท่ีเดิม  ประการหลงั ยา้ยไปบริเวณใหม่ทั้งครอบครัว สัตวเ์ล่ียง
และเคร่ืองมือกสิกรรม  การยา้ยไปนั้นอาจไม่ไปในคราวเดียวกนัทั้งหมู่บา้น  แต่อาจจะยา้ยไปที
ละครอมครัว  หรือไปเป็นกลุ่มในหมู่ญาติพี่นอ้ง บางครอบครัวก็ไปสมทบกบัหมู่บา้นอ่ืน  หรือบาง
ทีก็พากนัอพยพไปทั้งหมู่บา้น  เพื่อหาท าเลท่ีท ากินใหม่ 

 พืชหลกัของชาวเขาได้แก่ ข้าว ขว้โพด และฝ่ิน  นอกนั้นก็มีพืชชนิดอ่ืนๆอีก เช่น พริก 
มะเขือ เคร่ืองเทศ พืชตระกูลถัว่ ฟักทอง ฟักเขียว ยาสูบ ฯลฯ  การปลูกขา้วซ่ึงเป็นพืชหลกันั้น ไม่มี
การปลูกหมุนเวียนกบัพืชชนิดอ่ืน  ชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่นภูเขาสูงจะปลูกขา้วไร่  ส่วนชาวเขาท่ีอาศยั
ตามท่ีราบหุบเขาเช่นพวกกะเหร่ียง พวกน้ีจะท านาแบบขั้นบนัได และปลูกขา้วนาด า  ขา้วไร่ปลูกได้
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ดีในบริเวณไหล่เขาท่ีสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 800 เมตร  ไร่ขา้วแปลงหน่ึงๆใชป้ลูกไดผ้ลไม่
เกินระยะ 2 – 3 ปี 

 ส่วนขา้วโพด ปลูกหมุนเวียนกบัฝ่ินในท่ีแปลงเดียวกนั  เร่ิมท าการเพาะปลูกในปลายเดือน
เมษายน  โดยปลูกรวมไปกบัพืชชนิดอ่ืนๆดว้ยการเก็บเก่ียวท าในเดือนสิงหาคม  หลงัจากนั้นจึงท า
การปลูกฝ่ินซ่ึงเร่ิมแต่เดือนกนัยายน  และจะสามารถกรีดยางฝ่ินได้ในระหว่างเดือนธันวาคมถึง
กุมภาพนัธ์  หลงัจากส้ินฤดูฝ่ินแลว้ก็เตรียมดินส าหรับการเพาะปลูกในปีต่อไป  ในบรรดาชาวเขาเผา่
ต่างๆนั้นชาวเขาเผ่าแมว้นบัวา่เป็นเผ่าท่ีปลูกฝ่ินมากท่ีสุด  ดงันั้น ฝ่ินจึงเป็นพืชท่ีน ารายไดเ้ป็นเงิน
สดมาใหแ้ก่ชาวเขาเผา่แมว้ 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกอย่างหน่ึงของชาวเขาก็ไดแ้ก่การเล้ียงสัตว ์ สัตวเ์ล้ียงท่ีพบเห็น
ทัว่ไปในหมู่บา้นของชาวเขาไดแ้ก่ ไก่ สุกร มา้ ววั ฬ่อ  ในหมู่บา้นกะเหร่ียงบางแห่งแถวจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนมีการเล้ียงชา้งเพื่อน าไปรับจา้งชกัลากซุงให้กบับริษทัป่าไมแ้ถวนั้น  ชาวเขาส่วนใหญ่
เล้ียงไก่และสุกร เพื่อน าไปใชใ้นพิธีเซ่นสังเวยผี  แต่ก็มีชาวเขาบางหมู่บา้นท่ีอยูไ่ม่ไกลจากหมู่บา้น
คนไทยในพื้นราบท่ีเล้ียงสุกรไวข้ายให้กบัพ่อคา้พื้นเมือง  โดยทัว่ไปแลว้ การเล้ียงสัตวข์องชาวเขา
มิไดเ้ป็นท่ีมาของรายไดท่ี้ส าคญัแต่อยา่งใด 

 2.  อุตสาหกรรมภายในครอบครัว  โดยท่ีชุมชนของชาวเขาเป็นชุมชนท่ีแยกตวัโดดเด่ียว
ขาดการติดต่อกบัโลกภายนอก  เพราะฉะนั้นชาวเขาจึงจ าเป็นตอ้งพึ่งตวัเองให้มากท่ีสุด  โดยเฉพาะ
ในเร่ืองเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงในการด ารงชีวิต  ผูห้ญิงชาวเขาทุกเผ่ามีความช า
นานในการป่ันด้าย ทอผ้า และย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้  ผ ้าท่ีทอข้ึนน้ีได้น ามาใช้ตัดเย็บเป็น
เคร่ืองนุ่งห่ม ผา้ห่ม ยา่งใส่ของ ผา้พนัหวั นอกจากจะทอผา้เป็นแลว้ผูห้ญิงชาวเขายงัรู้จกัการเยบ็ปัก
ลวดลายต่างๆอีกดว้ย  โดยเฉพาะผูห้ญิงเยา้ มีความสามารถในการปักลวดลายเป็นพิเศษ  อยา่งไรก็
ตาม  อุตสาหกรรมภายในครอบครัวดงักล่าวน้ี มิไดท้  าเป็นสินคา้แต่อย่างใด คงผลิตเพื่อไวใ้ช้เอง
เท่านั้น อาจมีขอ้ยกเวน้อยู่บา้งส าหรับชาวเขาท่ีอาศยัอยูใ่นนิคมชาวเขาของกรมประชาสงเคราะห์  
ซ่ึงทางราชการพยายามส่งเสริมให้ชาวเขามีรายไดพ้ิเศษ ก็อาจน าเคร่ืองเส้ือผา้ ยา่ม ท่ีผลิตข้ึนไวใ้ช้
ในครอบครัวไปขายให้กบัผูท่ี้ข้ึนไปเยือน  นอกจากน้ีแลว้ยงัปรากฏวา่ชาวเขาบางหมู่บา้นไดเ้ขา้มา
หาซ้ือดา้ยจากตลาดในตวัอ าเภอเพื่อน าไปใชใ้นการทอผา้  ไม่อาศยัดา้ยท่ีป่ันเองแต่เพียงอยา่งเดียว  
ทั้งน้ีเพราะ การเดินทางเขา้มาหาซ้ือท าไดง่้ายประการหน่ึง  และอีกประการหน่ึงก็เป็นเพราะดา้ยท่ี
ป่ันเองมีจ านวนไม่พอ  และตอ้งใชเ้วลานานมากในการป่ันดา้ย ช่างเงินและช่างตีเหล็กนบัไดว้า่เป็น
ช่างฝีมือท่ีส าคญัท่ีสุดในสังคมของชาวเขา  เคร่ืองประดับท่ีท าด้วยเงิน และเคร่ืองมือกสิกรรม
สามารถผลิตข้ึนไดเ้องในหมู่บา้นชาวเขาบางเผา่ เช่น แมว้ และมูเซอ  จะมีช่างตีเหล็กประจ าหมู่บา้น 
ส่วนวตัถุดิบท่ีใช้ต้องหาซ้ือมาจากแหล่งอ่ืน โดยอาจจะซ้ือจากพ่อค้าพื้นเมืองท่ีน าข้ึนไปขาย  
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หรือไม่ก็เดินทางลงมาหาซ้ือจากตลาดในตวัเมือง ชาวเขาทุกเผ่ารู้จกัวิธีต้มกลัน่สุราเป็นอย่างดี  
เพราะสุราเขา้ไปมีบทบาทส าคญัในสังคมของชาวเขามาก  โดยเฉพาะในงานพิธีต่างๆจะขาดสุราเสีย
ไม่ได ้ นอกจากน้ีแลว้ในการเซ่นสรวงดวงวญิญาณผูล่้วงลบัไปแลว้ก็ตอ้งอาศยัสุราเป็นหลกั  ผูห้ญิง
ชาวเขาบางเผ่า เช่น กะเหร่ียง จะต้องแสดงฝีมือในการต้มกลั่นสุราให้บิดาของฝ่ายเจ้าบ่าวด่ืม
เสียก่อนในพิธีแต่งงาน  จึงกล่าวไดว้า่สุราเป็นส่ิงท่ีจะขาดเสียมิไดใ้นสังคมของชาวเขา 

 3.  การค้าขายแลกเปลี่ยน   แต่เดิมนั้นการค้าขายของพวกชาวเขาใช้ระบบแลกเปล่ียน
ระหวา่งสินคา้กบัสินคา้  โดยชาวเขาท าการแลกเปล่ียนสินคา้กบัพวกพอ่คา้ฮ่อ และพอ่คา้พื้นเมืองซ่ึง
นานๆจะข้ึนไปติดต่ิคา้ขายกบัชาวเขา  ปัจจุบนัน้ีชาวเขาหนัมาใชร้ะบบเงินแทนการแลกเปล่ียน  ใน
นิคมชาวเขาบางแห่ง เช่นท่ี นิคมชาวเขาอ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ปรากฏวา่ชาวเขาเผา่เยา้กว้ไป
ไกล ถึงกบัตั้งร้านคา้ย่อยข้ึนในหมู่บา้น และในหมู่บา้นชาวเขาหลายแห่งท่ีอยู่ไม่ห่างไกลมากนัก  
จะมีพ่อคา้ฮ่อซ่ึงแต่งงานกบัผูห้ญิงชาวเขาเขา้ไปตั้งร้านขายของ  ส่วนหมู่บา้นชาวเขาท่ีอยูลึ่กๆเขา้
ไป พอ่คา้ฮ่อก็เขา้ไปมีอิทธิพลอยูไ่ม่นอ้ยในการน าสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่างๆเขา้ไปเสนอขายให้กบัชาวเขา  
ขณะเดียวกนัก็ติดต่อซ้ือฝ่ินจากชาวเขาเพื่อน าไปจ าหน่ายอีกต่อหน่ึง  นอกจากน้ีพ่อคา้ฮ่อ และพ่อคา้
พื้นเมืองหลายคนไดเ้สนอสินคา้ใหช้าวเขาในรูปเครดิต  ซ่ึงเป็นผลให้ชาวเขาตอ้งตกเป็นลูกหน้ีของ
พ่อคา้เหล่าน้ี  ซ่ึงในท่ีสุดผลร้ายต่างๆก็จะตกอยูก่บัชาวเขาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ ดงัเช่นชาวนาไทย
ประสบอยูใ่นขณะน้ี นอกจากจะอาศยัสินคา้ต่างๆท่ีมีพ่อคา้น าไปจ าหน่ายบนภูเขาแลว้  ชาวเขาบาง
คนก็ลงมาหาซ้ือสินคา้ถึงตลาดในตวัอ าเภอก็มี  ผูท่ี้เคยเดินทางไปเท่ียวอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
และอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย  คงจะไดพ้บเห็นชาวเขาท่ีลงมาซ้ือของบ่อยๆ บางคร้ังพวกน้ีก็น า
ของป่ามาขายใหพ้วกพอ่คา้ดว้ย  ชาวเขาท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนิคมชาวเขาบางแห่ง เช่น ดอยเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่   ทางการไดส่้งเสริมให้ปลูกพืชบางชนิด เช่น กาแฟ เป็นตน้  แลว้น าผลิตผลท่ีได้
ไปจ าหน่ายใหโ้ดยไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งส้ิน นบัเป็นการตดัพอ่คา้คนกลางไปไดอ้ยา่งดี 

ปัจจุบนัระบบการแลกเปล่ียนทางการคา้ระหว่างสังคมชาวเขากบัโลกภายนอกไดก้ลายเป็นความ
ตอ้งการทางเศรษฐกิจ ซ่ึงชาวเขาไม่สามารถหลีกเล่ียงไดแ้ลว้  ตามขอ้เทจ็จริง พวกชาวเขาตอ้งพึ่งพา
การคา้ขายแบบน้ีเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้ประเภทบริโภค เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ เกลือ ไมขี้ดไฟ เทียนไข 
ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และบางคร้ังก็เป็นเคร่ืองมือและเคร่ืองประดบั หรือวตัถุดิบท่ีพวกเขาซ้ือไปท า
เคร่ืองมือเอง 

 “ชาวเขา” “จาวดอย” มีอยู ่6 เผา่ท่ีมีจ  านวนมากและเห็นไดช้ดัในประเทศไทย คือ เผา่มง้ เยา้ 
มูเซอ ลีซอ อีก้อ และปกาเกอะญอ ชาวเขาในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มท่ีพูด
ภาษาในกลุ่มจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan) และกลุ่มท่ีพูดภาษาจีน คือ เผา่มง้  ฮ่อ เยา้ ยงัอยู่ทางตอนใต้
ของประเทศจีนเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัอาศยัอยู่ในประเทศพม่า ลาว และเวียดนามด้วย  
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ชาวเขาเผา่มง้ เยา้ มกัอาศยัอยู่บนภูเขาในระดบัประมาณ 1,000 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ท าไร่เล่ือน
ลอย ปลูกขา้ว ฝ่ิน และพืชอ่ืนๆ ลกัษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยายเนน้การสืบเช้ือสายเลือดฝ่าย
ชาย ซ่ึงจะท าใหฝ่้ายหญิงต ่ากวา่ฝ่ายชาย ชายสามารถมีภรรยาไดห้ลายคน และฝ่ายหญิงท างานหนกั
มากกวา่ฝ่ายชาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของคนมง้ และคนเยา้นั้นมีลกัษณะท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงอิทธิพลจากวฒันธรรมจีน ซ่ึงเป็นวฒันธรรมพื้นราบ  

 จะเห็นไดว้า่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย มีความหลากหลายทางวฒันธรรมมาอย่าง
ยาวนาน โดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือท่ีมีชาวเขาอยูม่าก ดงันั้นการท่ีจะท าให้เกิดการอยูร่่วมกนัใน
สังคมบนความหลากหลายน้ีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยูส่ าหรับในสังคมไทย 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 5.1 งานวจัิยในประเทศ 

 ฆนทั  ธาตุทอง (2552 : 429-483) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ี
เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบทกัษะทางปัญญาของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ท่ีศึกษาในสาขาวชิาเอกท่ีแตกต่างกนั เพื่อพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะทางปัญญาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา เพื่อศึกษาผลการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้คือนักศึกษาครุศสาตร์ โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น จ  านวน 42 คน ซ่ึง
ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะทางปัญญาได้รับอิทธิพลจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากกว่า
ความสามารถในการแกปั้ญหา และขั้นการจดัระบบความคิดสู่สมองมีอิทธิพลต่อทกัษะการคิดมาก
ท่ีสุด และหลงัจากใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแลว้ นกัศึกษามีทกัษะทางปัญญาสูงข้ึนกวา่ก่อนการ
ใชรู้ปแบบการเรียนนรู้ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ดนุพล สุนทรัตน์ (2550 : 80-97) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและหา
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา
เอกชน กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนโรวเรียนวชิรานุกูล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2550 สุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งง่ายเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 1 หอ้งเรียน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ทดสอบนกัเรียน
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ดว้ยแบบประเมินผลการใชห้ลกัสูตรเสริมท่ีประเมินเจตคติ และพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการทดลองทั้งสองกลุ่ม แล้วน ามาวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้
สถิติการหาค่าสหสัมพนัธ์ของเพียสัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจยัพบวา่ ค่าเฉล่ีย
เจตคติและพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนเม่ือขจดัผลของความแตกต่างก่อนการ
ทดลอง ผลการเปรียบเทียบเจตคติการมีคุณธรรม จริยธรรมหลงัการทดลอง ระหวา่งกลุ่มควบคุมกบั
กลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียโดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมหลงัการทดลองระหวา่ง
กลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลอง พบวา่ ค่าเฉล่ียโดยรวมไม่แตกต่างกนั หสกพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่
พฤติกรรมดา้นความมีวนิยัของกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  

 นฤมล เอนกวิทย ์(2552 : 38-52) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรจิตตปัญญาศึกษา
ส าหรับนักเรียนพยาบาล มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาหลกัสูตรจิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษา
พยาบาล ศึกษาผลของหลกัสูตรจิตตปัญญาศึกษาส าหรับนกัศึกษาพยาบาล การวิจยัแบ่งเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการสร้างหลกัสูตร เพื่อเป็นขอ้มูลในการก าหนดหลกัการและ
องคป์ระกอบของหลกัสูตร ระยะท่ี 2 เป็นการสร้างหลกัสูตร  การตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตร 
และการทดลองใช้หลักสูตร ระยะท่ี 3 เป็นการใช้และการศึกษาผลของหลักสูตร เป็นการน า
หลกัสูตรไปใช้จริงเพื่อศึกษาผลของหลักสูตรใช้รูปแบบการวิจยัสองกลุ่มวดัก่อนและหลงัการ
ทดลอง กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคาม จ านวน 16 คน โดยวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น สุ่มเขา้กลุ่มทดลอง 8 คน กลุ่มควบคุม 8 คน 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบวิลคอกซัล และ
แมนวิทนีย-์ยู ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาพยาบาลท่ี
ผา่นหลกัสูตรมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรในระดบัมากท่ีสุด ผลการทดสอบพบว่า การตระหนกัรู้
คุณค่าความเป็นมนุษยข์องนกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองหลงัเรียนในหลกัสูตรแตกต่างจากก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ความตระหนกัรู้ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 โดยองคร์วมของนกัศึกษา
พยาบาลกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจากการทดสอบพบวา่ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  

 อุบลรัตน์ โพธ์ิพฒันชยั และคณะ (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการพยาบาลในเขตพื้นท่ีประสบภยัพิบติัสึนามิส าหรับนกัศึกษาพยาบาล เป็นการ
วิจยัและพฒันา (Research and Development) มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริม
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สมรรถนะการพยาบาลในเขตพื้นท่ีประสบภยัพิบติัสึนามิส าหรับนักศึกษาพยาบาล โดยเร่ิมจาก 
ศึกษาข้อมูลเพื่อก าหนดสมรรถนะท่ีจ าเป็นโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกพยาบาลท่ีมีประสบการณ์
เก่ียวกบัการดูแลผูท่ี้ประสบภยัพิบติัสึนามิจ านวน 12 คน และประชาชนผูป้ระสบภยัสึนามิ จ านวน 
20 คน พบว่าสมรรถนะดา้นการดูแลผูป้ระสบภยัฉุกเฉิน และสมรรถนะดา้นการดูแลจิตใจ ผูว้ิจยั
สร้างหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาสมรรถนะการพยาบาลท่ีตอ้งการ น าแบบประเมินร่างหลกัสูตรเสริม
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน และพยาบาลผูป้ฏิบติังานในเขตพื้นท่ีประสบภยัพิบติัสึนามิ พบว่า 
โครงร่างหลกัสูตรเสริมมีความเหมาสมอยูใ่นระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งกนัทุกองคป์ระกอบ 
ผูว้จิยัจึงน ามาสร้างเป็นคู่มือหลกัสูตรเสริมทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมกบันกัศึกษาพยาบาล จ านวน 40 
คน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยใชแ้บบแผนการทดลองเป็น one group pretest-posttest design พบวา่
ผลสัมฤทธ์ิและเจตคติการพยาบาลในเขตพื้นท่ีประสบภยัพิบติัสึนามิส าหรับนกัศึกษาพยาบาลหลงั
การใชห้ลกัสูตรเสริมสูงกวา่ก่อนทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
ทกัษะทางการพยาบาลของนกัศึกษาร้อยละ 100 อยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัท าการปรับปรุงหลกัสูตร
เสริมโดยปรับปรุงกิจกรรมเวลา และส่ือการเรียนการสอนให้น่าสนใจ และปรับปรุงรายละเอียดให้
เหมาะสมเพื่อจดัท าเป็นหลกัสูตรเสริมฉบบัสมบูรณ์ 

 วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล (2544 : 46-68) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อ
พฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในกระบวนการพยาบาล โดยมีหลกัการของหลกัสูตรคือการ
เรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการ
เรียนรู้แบบช้ีน าตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน การพฒันาหลกัสูตรแบ่งเป็น 4 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในกระบวนการ
พยาบาลท่ีนักศึกษาพยาบาลขาดอยู่และควรได้รับการพฒันา ได้แก่ ทกัษะการยอมรับขอ้ตกลง
เบ้ืองต้น การตีความ การวิเคราะห์ การสรุปอา้งอิง การประเมินข้อโต้แยง้ การอธิบาย และการ
ควบคุมตนเอง จากนั้นจึงน าทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาลท่ียงัขาดอยู ่
และควรไดรั้บการพฒันามาใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาโครงร่างหลกัสูตรเสริม เพื่อพฒันา
ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ตอนท่ี 2 การสร้างหลกัสูตร
เสริม เป็นการพฒันาโครงร่างหลกัสูตรเสริมให้สอดคล้องกับขอ้มูลพื้นฐาน ในหลักสูตรเสริม
ประกอบดว้ยหลกัการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรเสริม วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรเสริม และโครงสร้างของหลกัสูตรเสิม ซ่ึงมี 6 หน่วยการเรียน ในแต่ละหน่วยการเรียน 
ประกอบดว้น ค าอธิบายการเรียน วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เคา้โครงเน้ือหา วิธีสอนและกิจกรรม ส่ือ
การเรียนการสอน และการวดัและประเมินผลเน้ือหาท่ีใชใ้นหลกัสูตรเสริม ครอบคลุมการพยาบาล
สูติศาสตร์ การพยาบาลเด็กและการพยาบาลผูใ้หญ่ ใชว้ิธีสอน 4 วิธี ไดแ้ก่ การทดสอบสมมติฐาน
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ซ ้ า กรณีตวัอย่าง การสร้างขอ้โต้แยง้ และการถามค าถาม แล้วน าโครงร่างหลกัสูตรเสริมไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง พบวา่ทุกองคป์ระกอบของหลกัสูตรเสริม
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบันกัศึกษาพยาบาลและทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีตอ้งการพฒันา 
จากนั้นจึงน าขอ้มูลจากการประเมินโครงร่างหลกัสูตรเสริมมาปรับปรุง เพื่อให้โครงร่างหลกัสูตร
เสริมเหมาะสมยิ่งข้ึน ตอนท่ี 3  การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตร น าโครงร่างท่ีปรับปรุง
แล้วมาท าการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบการทดลองใช้แบบสุ่มเพื่อแบ่งกลุ่มตวัอย่าง
ออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใหก้ารทดลองเฉพาะกลุ่มทดลอง และมีการทดสอบก่อนและ
หลงัการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ซ่ึงผลการทดลองพบวา่ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในกระบวนการ
พยาบาลหลงัการทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมของกลุ่มทดลองสูงกวา่ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในกระบวนการพยาบาลของกลุ่มควบคุม และสูงกวา่ก่อนการทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมก่อนทดลอง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และพบว่านักศึกษาในกลุ่มทดลองมีเจตคติต่อทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงกวา่กลุ่มควบคุมภายหลงัการทดลองใช้หลกัสูตรเสริม และสูงกวา่ก่อนการทดลอง
ใช้หลกัสูตรเสริมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงแสดงว่าหลกัสูตรเสริมท่ีพฒันาข้ึนสามารถพฒันา
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในกระบวนการพฒันาพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาลได ้ ตอนท่ี 4 
การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรเสริม เป็นการประเมินการทดลองใช้หลกัสูตรเสริมโดยผูเ้รียนเม่ือ
ส้ินสุดการสอนในแต่ละหน่วยการเรียน โดยให้ผูเ้รียนประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรเสริม
เก่ียวกับเน้ือหา วิธีสอนและกิจกรรม ส่ือการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะ ซ่ึงพบว่าทุก
องค์ประกอบมีความเหมาะสมกบักิจกรรมมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยงัพบว่า หลกัสูตรเสริมสามารถ
น าไปใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาลท่ีสอดคล้องกบั
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตไดอ้ยา่งดียิง่ 

 ศิรประภา พฤทธิกุล (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานของนิสิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวยั การศึกษาเป็นการวิจยัและพฒันา ใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาส าหรับนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
และศึกษาผลการเรียนรู้ 2 ด้าน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 3 ระยะ ได้แก่ การพนัา
กระบวนการจดัการเรียนรู้  การน ากระบวนการจดัการเรียนรู้ไปใชจ้ริง และการน าเสนอผลการวิจยั 
ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัคือนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา จ านวน 84 คน 
ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษามีโครงสร้าง ดงัน้ี ปรัชญา
พื้นฐาน หลักการพื้นฐาน วตัถุประสงค์ เง่ือนไขของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ลักษณะของ
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กิจกรรม เน้ือหา ขั้นตอนการจดักิจกรรม  แนวทางการประเมินผล แนวทางการน าไปใช้ บทสรุป 
ผลการเรียนรู้หลงัเขา้ร่วมกระบวนการจดัการเรียนรู้พบวา่ ผลการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานมี 
2 ปะการ คือ การเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง พบวา่นิสิตไดเ้รียนรู้การมีสติกบัปัจจุบนั
ขณะมีความเขา้ใจตนเอง ยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติ ไดเ้รียนรู้วิธีการท่ีหลากหลายในการ
พฒันาตนเอง มีปัญญาในการน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ และพฒันาการรับรู้รับฟังอย่างลึกซ้ึง การ
เรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานต่อจิตส านึกส่วนรวม พบว่า นิสิตเกิดการพฒันาดา้นความเขา้ใจ 
ความรัก และความเมตตาต่อเพื่อมนุษยมี์การเปล่ียนวธีิคิดมุมมอง และสัมพนัธภาพต่อผูอ่ื้นในทางท่ี
สร้างสรรค ์การมีชุมชนกลัยาณมิตรท่ีช่วยท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัพื้นฐานของขอบข่าย
รายวชิา และนิสิตมีค่าร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑทุ์กคน 
 อคัพงศ ์สุขมาตย ์(2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา  ประกอบดว้ย ความ
ตระหนกัรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ โดยมีขั้นตอนการพฒันาตามรูปแบบการ
วิจยัและพฒันา ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน เป็นการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา
ความตอ้งการจ าเป็นในการสร้างหลกัสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา พร้อมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จิตตปัญญาศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงไดผ้ลสรุปวา่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์จ าเป็นท่ีตอ้ง
พฒันาให้เกิดข้ึนในตวันกัเรียน คือ ความตระหนกัรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ 
ขั้นท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร เป็นการร่างโครงร่างหลกัสูตรโดยน าขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาในขั้นตอนท่ี 1 
มาก าหนดหลกัการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลกัสูตรกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และแนวการวดัและประเมินผล ซ่ึงยึดแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเป็นหลกั
ในการจดักระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 การสร้างความพร้อมขั้นท่ี 2 การเสริมสร้าง
คุณลกัษณะและการคิด และขั้นท่ี 3 สร้างความเช่ือมโยง ท่ีมุ่งให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั 
แลว้น าโครงร่างหลกัสูตรไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งพบวา่ ทุก
องค์ประกอบของหลกัสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  จากนั้นจึงน าขอ้มูลจากการประเมิน
โครงร่างหลกัสูตรมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้โครงร่างหลกัสูตรดงักล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนขั้นท่ี 3 
การทดลองใช้หลักสูตร เป็นการน าหลักสูตรไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเมืองปัตตานี จ านวน 35 คน ท่ีมีการจดัห้องเรียนแบบคละกนัไดม้าดว้ย
วธีิการสุ่มอยา่งง่าย โดยมีหน่วยการสุ่มคือห้องเรียน เป็นเวลา 20 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่โมงรวมทั้งส้ิน 
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40 ชัว่โมง โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มทดสอบก่อน-หลงั (Pretest-PosttestControl 
Group Design) พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะความ
ตระหนกัรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ เปล่ียนไปจากหลงัการทดลองสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
หลกัสูตรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด แสดงว่าหลกัสูตรมีประสิทธิผลขั้นท่ี 4 การปรับปรุงและแกไ้ข
หลกัสูตร จากการประเมินผลการทดลองใชห้ลกัสูตร พบวา่ ทุกองคป์ระกอบของหลกัสูตรมีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้ง แต่หลงัการทดลองใชผู้ว้ิจยัไดป้รับปรุงหลกัสูตรโดย ปรับเวลาในการจดั
กิจกรรม และปรับปรุงภาษาท่ีใชใ้หมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

 ปรียานุช สถาวรมณี (2548 : 138-145) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันากิจกรรมในหลกัสูตร
เสริมเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากิจกรรมในหลกัสูตร
เสริม และตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมในหลกัสูตรเสริม กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 36 คน ของโรงเรียนแม่พระฟาติมา ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย 10 กิจกรรมและแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียน การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานใช้ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ
ทกัษะทารคิดเชิงวิเคราะห์ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจ าแนก ดา้นการจดัหมวดหมู่ ดา้นการสรุป ดา้น
การประยุกต์ และด้านการคาดการณ์ ช่วงก่อนและหลงัการทดลองกิจกรรมใช้ t-test ผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิสูงและปานกลาง มีค่าเฉล่ียคะแนนการคิดเชิงวิเคราะห์ใน
ภาพรวมทั้ง 5 ดา้น ดา้นการจดัหมวดหมู่ และดา้นการสรุป สูงกวา่นกัเรียนท่ีมีระดบัผลสัมฤทธ์ิอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จนัทิมา แสงเลิศอุทยั (2550 : 60-72) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นไอซีที เพื่อก าหนด
สมรรถภาพทางดา้นไอซีทีส าหรับนกัศึกษา ซ่ึงไดผ้ลสรุปวา่สมรรถภาพทางดา้นไอซีทีท่ีนกัศึกษา
วชิาชีพครูขาดและควรไดรั้บการเสริมสร้าง ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะและเจตคติทางดา้นไอซีที จากนั้น
จึงไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรเสริม  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้าง
หลกัสูตรเสริม เป็นการพฒันาโครงร่างหลกัสูตเสริมให้สอดคล้องกบัขอ้มูลพื้นฐาน โดยใน
หลกัสูตรเสริมประกอบด้วยหลกัการและเหตุผล  แนวคิดพื้นฐานในการพฒันาหลักสูตรเสริม 
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมและโครงสร้างของหลกัสูตรเสริม  หลกัสูตรน้ีมี 4 หน่วยการเรียน 
เน้ือหาในหลกัสูตรครอบคลุมสมรรถภาพทางดา้นไอซีทีและกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเนน้การ
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เรียนรู้จากการปฏิบติั แลว้น าโครงร่างหลกัสูตรเสริมไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคลอ้ง พบวา่ ทุกองคป์ระกอบของหลกัสูตรเสริมเหมาะสมและสอดคล้องกบันกัศึกษา
และสมรรถภาพทางด้านไอซีที จากนั้นจึงน าขอ้มูลจากการประเมินโครงร่างหลกัสูตรเสริมมา
ปรับปรุง เพื่อให้โครงร่างหลกัสูตรเสริมเหมาะสมยิ่งข้ึน ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของหลกัสูตรเสริม น าโครงร่างหลกัสูตรท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็น
นกัศึกษาวชิาชีพครูชั้นปีท่ี 3 ในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จ านวน 26 คน รูปแบบการทดลองใช้
หลกัสูตรเสริมเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลงั ซ่ึงผลการทดลองพบวา่ สมรรถภาพทางดา้น
ไอซีทีภายหลังการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงแสดงวา่ หลกัสูตรเสริมท่ีพฒันาข้ึนสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางดา้น
ไอซีทีส าหรับนกัศึกษาไดข้ั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงหลกัสูตรเสริม จากผลการประเมินการทดลอง
ใช้หลกัสูตรเสริมพบว่า ทุกองค์ประกอบของหลกัสูตรเสริมมีความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม
ภายหลงัการทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรโดย  ขยายเวลาการปฏิบติักิจกรรม 
ปรับปรุงภาษาท่ีใชแ้ละปรับขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมใหมี้ความต่อเน่ืองกนั  

 สมพร หลิมเจริญ (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สาหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ พฒันาสูตรเสริมเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์สาหรับนกัเรียน ช่วงชั้นท่ี 2 และประเมินประสิทธิภาพหลกัสูตรเสริม 
ฯ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาเนพื่อเป็น
แนวทางการพฒันาหลกัสูตร ขนั้ตอนท่ี 2การพฒันาหลกัสูตร และประเมินคุณภาพของหลกัสูตร
โดยผูท้รงคุณวุฒิ ขั้น ตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตร และขั้นตอนท่ี 4 การ
ประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตรผลการดาเนินการศึกษา ไดอ้งคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์
ท่ีส่งเสริมใ ห้นกัเรียน เกิดความคิดสร้าง สรรคใ์นคร้ังน้ีประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 2 มิติ คือ 1) มิติ
ดา้นการคิด ไดแ้ก่ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุน่ และ ความคิดริเร่ิม และ 2) มิติดา้นจิตใจ
และบุคลิกภาไพดแ้ก่ความอยากรอู ้ยากเห็น และ ความเช่ือมัน่ในตนเอง หลกัสูตรเสริม เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีพฒันาข้ึนในคร้ังน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีไม่ยึดเน้ือหา
เป็นหลกั (content free) มีสาระสาคญัประกอบดว้ย แนวคิดหลกัการ วตัถุประสงค์ โครงสร้างของ
หลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล ในการพฒันาเพื่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรคท์ั้งสองมิติ ผูว้ิจยัไดน้าหลกัสูตรไปเป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยมีโครงสร้างเน้ือหา 4 หน่วยการเรียนรู้ และใชร้ะยะเวลารวมทั้งส้ิน 29 ชัว่โมง กิจกรรมหลกัท่ี
ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ใชเ้ทคนิคการระดมพลงัสมอง และกิจกรรมการสอนสืบสวนสอบสวนแบบ
อิงอริยสัจส่ีการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตร ผูว้ิจยั ใชว้ิธีการวิจยัเชิงทดลอง โดยใชแ้ผน 
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แบบการทดลอง แบบ randomized pretest-posttest control group design กบันักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 2 ห้องเรียน ซ่ึงเลือกมาโดยการใชก้ระบวนการสุ่มโดยมีห้องเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม กลุ่มตวัอยา่งมีจานวนห้องเรียนละ 30 คน กาหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใชว้ธีิการสุ่มผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสร้างสรรคสู์งกวา่
นกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และนกัเรียน กลุ่มทดลองมีระดบัความ
คิดเห็นต่อหลกัสูตรเสริมอยูใ่นระดบัดีมาก ผลการประเมินหลกัสูตรเสริมพบวา่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด หลงัการทดลองผูว้ิจยัไดด้าเนินการปรับปรุงแผนการสอน ดา้นระยะเวลา และดา้น
ภาษาในค าช้ีแจงในแผนการสอนบางหน่วยเพื่อให้เหมาะสมยิ่งข้ึน แลว้จดัทา เป็นหลกัสูตร เสริม
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ฉบบัสมบูรณ์ 

 5.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

 Hui-Min Chou (2007) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การศึกษาครูพหุวฒันธรรม : น าไปสู่วิธีการสอน
อย่างรับผิดชอบทางวฒันธรรมมีรายละเอียดต่อไปน้ี ในขณะท่ีประชากรนักศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีความหลากหลายทางว ัฒนธรรมก็มีความจ าเป็นเพื่อให้การศึกษาเพิ่มขีด
ความสามารถและเป็นธรรมส าหรับนกัเรียนทุกคนในประเทศสหรัฐอเมริกาภายในบริบทของการ
เตรียมครูส าคญัการช่วยใหค้รูไดรั้บความรู้, ทศันคติ, ทกัษะและการแสดงออกในการท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพบนความหลากหลายทางวฒันธรรมนกัเรียน วิจยัน้ีจะเน้นวิธีการสร้างแรงการเรียน
การสอนเพื่อตอบสนองความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีเพิ่มข้ึนหลกัสูตรและการสอนของครูควร
มีการค านึงถึงส่วนน้ีดว้ย 

  Muhammad Javed Iqbal (2011) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง กลยุทธ์และการประยุกตใ์ชก้ารเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) การศึกษาคร้ังน้ีกล่าววา่กลยุทธ์การเรียนรู้การท างานร่วมกนั
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวชิาการและสังคมอารมณ์ ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมกัไม่ไดมี้การบูรณาการ
การเรียนรู้การท างานร่วมกนัในหอ้งเรียนเสมอ 

 Silvia M. Bigatti (2012 : 78-90) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การเรียนการสอนพหุวฒันธรรมใน
มหาวิทยาลยัเมืองขนาดใหญ่โลกยุคโลกาภิวตัน์มากข้ึนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาประเด็น
การเรียนการสอนวฒันธรรมในระดบัอุดมศึกษาศึกษาทั้งคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงจากการส ารวจ
ตามคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลยัมิดเวสต์ผลการวิจยัพบวา่ ก าหนดการเรียนการสอนวฒันธรรมตอ้ง
ใชก้ารเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และวสัดุท่ีหลากหลายและมีการเตรียมพร้อม  

 Li-ching ho (2009) ได้ท าการวิจยั เร่ือง การศึกษาพลเมืองพหุวฒันธรรมทัว่โลก :
ประสบการณ์สิงคโปร์มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาท่ีแตกต่างกนัชาติและเอกลกัษณ์ของกลุ่มอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน
ในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีเช่ือมโยงและพึ่ งพากันการศึกษาวิจยัน้ีส ารวจว่าสิงคโปร์ระบบการศึกษามี
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เป้าหมายท่ีแตกต่างกนัของชาติผา่นหลกัสูตรสังคมศึกษาส าหรับโรงเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสังคม
สิงคโปร์ยงัท าหน้าท่ีเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจของหลกัสูตรการศึกษาสังคมมุ่งเน้นไปท่ีกระบวน
ทศัน์ของประเทศเป็นศูนยก์ลางมุ่งเนน้ในธรรมชาติในขณะท่ียงัคงถูกยดึมัน่เพื่อชาติ 

 Byrnes, Kathryn (2009) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ภาพของการเรียนการสอนจิตตปัญญาศึกษา
ทางเลือกท่ีสาม การเรียนการสอนเป็นจิตตวิธีท่ีสามของการเรียนการสอน เทคนิคเน้นวิธีการเรียน
การสอน การสะทอ้น อะไรและท าไมในขณะท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการเขา้สมาธิท่ีการเรียนการสอนจิต
ตจากครูจากความเห็นอกเห็นใจซ่ือสัตยแ์ละสติสัมปชญัญะ เทคนิคและความรู้ทกัษะถูกน ามาใช้
และผสมผสานกบัความเห็นอกเห็นใจ สติ จิตตปัญญาท่ีเป็นวธีิการท่ีเหมาะสมในการศึกษาการเรียน
การสอน  

  Sookhee Im (2010) ไดท้  าวิจยัเร่ือง ความรู้ทางปฏิบติัจิตตปัญญาศึกษาของครูต่อการศึกษา
แบบองคร์วม วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีคือการเขา้ใจความส าคญัของการปฏิบติัจิตตปัญญา
ในการส่งเสริมความรู้ของครู ครูมีความรู้ในทางปฏิบติัท่ีจะท าให้การเรียนการสอนจากชีวิตจริง 
จากประสบการณ์ตรง ผลการวิจยัพบวา่ ครู นกัเรียน หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน โดยใช้
จิตตปัญญาศึกษาท าใหพ้วกเขาเห็นชีวติจริงในแบบองคร์วมมากยิง่ข้ึน 

 จากการท่ีไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเห็นถึงความส าคญั
ของการพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวติในปัจจุบนัและอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งกระบวนการจิตตปัญญาท่ีมุ่งพฒันาคนให้
มีความเขา้ใจทั้งตนเอง ผูอ่ื้น รวมทั้งสังคม และจากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นถึงความส าคญั
ของการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 การวจิยัน้ีเป็นการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ของนัก ศึกษา  ซ่ึ งใช้วิ ธีด า เ นินการวิจัยและพัฒนา  (Research and 
Development: R & D) โดยใชแ้บบแผนการวิจยัเชิงผสมผสานวิธีแบบสามเส้า (The triangulation 
design) เป็นแบบแผนท่ีใชท้ั้งวธีิการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท าการหาค าตอบในการวิจยัประเด็น
เดียวกนัและเร่ืองเดียวกนัไปพร้อมๆ กนั และเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึง
ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบอนุกรมเวลา (Time-series Studies Design) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคร้ังของการเก็บรวบรวมขอ้มูลกระบวนการพฒันา
หลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรม ของ
นกัศึกษามีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 ระยะท่ี 1  ระยะการวจิยั  (Research : R1) การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น  

 ระยะท่ี 2  ระยะการพฒันา  (Development : D1) การออกแบบและการพฒันา 

 ระยะท่ี 3  ระยะการวจิยั  (Research : R2) การทดลองใชห้ลกัสูตร 

 ระยะท่ี 4  ระยะการพฒันา  (Development : D2) การประเมินคุณภาพหลกัสูตร  
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ภาพท่ี 3 กรอบด าเนินการวจิยัการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม

ศึกษำควำมต้องกำร
จ ำเป็นจำกแหล่งข้อมูล
เอกสำรและบุคคล 

- ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั
ท่ี เ ก่ียวข้องกับการพัฒนา
หลกัสูตร  

- วิเคราะห์หลกัสูตรครุศาสตร
บณัฑิต โปรแกรมวิชาสังคม
ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ก าแพงเพชร 

- วิเคราะห์เป้าหมายกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดบัอุดมศึกษา 

- วิ เคราะห์ทักษะทางสังคม
ส าหรับการอยู่ ร่วมกันใน
สงัคมพหุวฒันธรรม 

- วิ เคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ   การจัดการ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน  จิตต
ปัญญาศึกษา 

- ศึกษาสภาพปัญหาการอยู่
ร่วมกัน และศึกษาทักษะ
ทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่ ว ม กั น ใ น สั ง ค ม พ หุ
วฒันธรรม 

- ศึกษาการประเมินตามสภาพ
จ ริ ง แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลกัสูตร  

- ศึกษาสภาพปัญหาจากการ
สั ม ภ า ษ ณ์ นั ก ศึ ก ษ า  
คณาจารย์ และกลุ่มคนใน
ชุมชนท่ีมีความหลากหลาย
ทางชาติพนัธ์ุ  

- ศึกษาสภาพปัญหาทกัษะทาง
สงัคมส าหรับการอยู่ร่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรมโดย
ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  กั บ
นกัศึกษา คณาจารยค์ณะครุ
ศ า ส ต ร์  แล ะ คณ า จ า ร ย์
โปรแกรมวิชาสงัคมศึกษา 

 

กำรออกแบบและพฒันำ 
- สร้างโครงร่างหลกัสูตร
เสริมเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่ วมกัน ในสั งคมพ หุ
วฒันธรรม  

- ตรวจสอบหลกัสูตร ดว้ย

การส่งแบบประเมินให้

ผู ้ เ ช่ี ย วช าญประ เ มิ น

ความสอดคล้องและ

ประเมินความเหมาะสม 

จ านวน 5 คน 

- สร้างเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล 

- ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ

เค ร่ือง มือในการ เก็บ

รวบรวมข้อ มูล  โด ย

ผู ้เ ช่ี ยวชาญ จ านวน 5 

คน 

- ปรับปรุงหลักสูตรและ

เค ร่ื อ ง มือ ให้ มี ค วา ม

สมบูรณ์ 

 

- ร่างหลักสูตรเสริมเพื่อ
พัฒนาทักษะทางสังคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรม ของ
นกัศึกษา 

- พัฒนาการทักษะทางสังคมส าหรับ

การอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม

ของนกัศึกษา ทั้ง 5 ทกัษะ ดงัต่อไปน้ี 

- ทกัษะการส่ือสาร  

-  ทกัษะการเคารพสิทธิ  

- ทกัษะการท างานร่วมกนั  

- ทักษะการอยู่ ร่วมกันแบบเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั   

- ทั ก ษ ะ ก า ร ย อ ม รั บ ค ว า ม

หลากหลาย 

- ความคิด เห็นของนักศึกษาท่ี มีต่อ

หลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะทาง

สังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวฒันธรรม  

-  ขยายผลกบัผูเ้รียนในระดบัการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั

ในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

ระยะที่ 1  (R1) 
ระยะการวิจยั 

ระยะที่ 4  ( D2) 
การประเมินคุณภาพหลกัสูตร 

ระยะที่  3  (R2) 
การทดลองใชห้ลกัสูตร 

ระยะที่  2  (D1) 
ระยะการพฒันา 

 

กำรประเมินผลหลักสูตร 
ดว้ย หลกั CIPPiest  

- น าหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันา
ทกัษะทางสงัคมส าหรับการ
อยู่ ร่ ว มกัน ในสั งคมพ หุ
วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ป ใ ช้ กั บ
นกัศึกษา 

- สงัเกตพฤติกรรมทกัษะทาง
สงัคมส าหรับการอยู่ร่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรมของ
นกัศึกษา โดยใชแ้บบสังเกต
พฤติกรรม 

- วดักระบวนการท างานกลุ่ม 
โดยใช้แบบประ เ มินผล
กระบวนการท างานกลุ่ม 

- วดักระบวนการท าโครงงาน 
โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการท า
โครงงาน 

- แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

ปรับปรุง
หลกัสูตร 

ปรับปรุงแกไ้ข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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ระยะที ่1  ระยะกำรวจัิย (Research : R1)   

 ระยะท่ี 1  ระยะการวจิยั (Research : R1)  การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
หลกัสูตร ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ  ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นจำกแหล่งข้อมูลเอกสำร และบุคคล 

 1.1 ศึกษาความต้องการจ าเป็นจากแหล่งข้อมูลเอกสาร 

 วตัถุประสงค ์

 เพื่อก าหนดลกัษณะหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 วธีิการศึกษา 

  1. ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลจาก เอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของ
นกัศึกษาประกอบดว้ยแนวคิด ทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 

  1.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัสูตร  การพฒันาหลกัสูตร การประเมินหลกัสูตร 
และการพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม   

  1.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัสูตรเสริม 

  1.3 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต โปรแกรมวชิาสังคมศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (ปรับปรุง พ.ศ.2554) 

  1.4 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

   1.4.1 แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Collaborative Learning) 

1.4.2 แนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning) 

 1.4.3 แนวคิดการจดัการเรียนรู้ดว้ยจิตตปัญญาศึกษา  (Contemplative 
Education) 

  1.5 แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

  1.6 แนวคิดเก่ียวกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร 
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 1.2  ศึกษาความต้องการจ าเป็นจากแหล่งข้อมูลบุคคล 

 วตัถุประสงค ์

 เพื่อก าหนดลกัษณะหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 วธีิการศึกษา 

 1. การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1.1 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ประกอบดว้ย คณาจารยค์ณะครุศาสตร์  5 
คน  นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ 5 คน  กลุ่มคนท่ีเป็นพหุวฒันธรรมจ านวน 5 คน รวมทั้งส้ิน  15 คน 

  1.2 สร้างเคร่ืองมือการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง สัมภาษณ์ในประเด็นท่ีเก่ียวกบั
1) สภาพปัญหาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม  2) แนวทางในการ
พฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม และ 
3) ความจ าเป็นในการท าหลกัสูตร กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม 

  1.3 ผูว้จิยัน าแบบสัมภาษณ์ไปด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเองตามแบบบนัทึกของ
เคร่ืองมือการสัมภาษณ์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนการสัมภาษณ์ 

1.3.1 ผูว้จิยัด าเนินการสัมภาษณ์ โดยการแนะน าตนเอง พร้อมบอกถึง
วตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมขอ้มูลตามประเด็นท่ีก าหนด 

   1.3.2 วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์เน้ือหา 

 2. การวิจยัเชิงส ารวจทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของ
นกัศึกษาโดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  คณาจารยโ์ปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา คณาจารยค์ณะครุศาสตร์ท่ีท าการสอนนกัศึกษาโปรแกรมวชิาสังคมศึกษา จ านวน 402 คน 

 

2. โครงสร้ำงและองค์ประกอบของหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันำทกัษะทำงสังคมส ำหรับกำรอยู่ร่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรม ของนักศึกษำ 

 วตัถุประสงค ์

 เพื่อพฒันาโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา และแนวทางการพฒันาทกัษะทาง
สังคม 
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 วธีิการศึกษา 

 1. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าจากสังเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร เช่น เอกสารมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา    แนวคิดการพฒันาหลกัสูตร และขอ้มูลบุคคลเก่ียวกบัหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันา
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษาและแนวทางการพฒันา
ทกัษะทางสังคมของนกัศึกษา 

 2. น าขอ้มูลมาท าการสังเคราะห์ เพื่อสร้างหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา และแนวทางการพฒันาทกัษะทางสังคมของ
นกัศึกษา 

 

3. ตรวจสอบเพ่ือหำคุณภำพโครงสร้ำงและองค์ประกอบของหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนำทักษะทำง
สังคมส ำหรับกำรอยู่ ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ของนักศึกษำ และพฤติกรรมบ่งช้ี
ควำมสำมำรถทักษะทำงสังคมส ำหรับกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และแนวทำงกำร
พฒันำทกัษะทำงสังคมของนักศึกษำ 

 วตัถุประสงค ์

 เพื่อตรวจสอบคุณภาพโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา และแนวทางการพฒันาทกัษะ
ทางสังคม 

 วธีิการศึกษา 

 1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบโครงสร้างและองคป์ระกอบ 

 2. สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินความเหมาะสมของโครง
ร่างและประเมินความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา  

3. ด าเนินการติดต่อผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของโครง
ร่างหลักสูตร และผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
หลกัสูตรและการสอน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสังคมศึกษาและ
การพฒันาทกัษะทางสังคม   

 4. ด าเนินการส่งโครงร่างหลักสูตร และคู่มือหลักสูตรเสริม และแบบประเมินความ
เหมาะสมของโครงร่างและประเมินความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตรเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 



107 

 5. รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีให้ผูเ้ช่ียวชาญด าเนินการตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงพรรณนา 

 

 จากระยะท่ี 1 ระยะการวจิยั (Research : R1) การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการ
พฒันาหลกัสูตรสามารถแสดงไดด้งัภาพ

 
 

ระยะที ่1 ระยะกำรวจิยั (Research : R1) 
การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตร 

แหล่งข้อมูลเอกสำร ต ำรำ 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัสูตรและการพฒันา
หลกัสูตร, แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัสูตรเสริม,  
แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรโปรแกรมวิชาสงัคมศึกษา 
ครุศาสตรบณัฑิต,  แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ,  แนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน, ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง, 
แนวคิดการจดัการเรียนรู้ดว้ยจิตตปัญญาศึกษา,  
แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม , แนวคิดท่ีเก่ียวกบั
การประเมินหลกัสูตร , แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการ
ประเมินตามสภาพจริง,งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แหล่งข้อมูลบุคคล 

- สมัภาษณ์คณาจารยค์ณะครุศาสตร์,  นกัศึกษา, 
กลุ่มชาติพนัธุ์ในชุมชน เพ่ือศึกษาถึงความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตร 

- การวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาทกัษะทางสงัคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมของ
นกัศึกษา โดยมีโดยมีประชากรจ านวน 402 คน 

 

โครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตร 

ตรวจสอบเพื่อยนืยนัโครงสร้างและ 

องคป์ระกอบของหลกัสูตร  
 

ภาพท่ี 4  ระยะการวจิยัท่ี 1 (Research : R1) การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตร 
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ระยะที ่2  ระยะกำรพฒันำ (Development : D1)  

 ระยะท่ี 2  ระยะการพฒันา (Development : D1) การออกแบบและการพฒันา เป็นการพฒันา
และหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรม โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการ  ดงัต่อไปน้ี 

 1. กำรพัฒนำหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนำทักษะทำงสังคมส ำหรับกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรม ของนักศึกษำ 

 วตัถุประสงค ์

 เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดและสร้างหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 วธีิการศึกษา 

 ผูว้จิยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีไดจ้ากการศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นท่ีไดม้าจาก
ขอ้มูลทางเอกสาร และบุคคลในการวิจยัระยะท่ี 1 มาจดัท าร่างหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา  

2. ตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้องหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันำทักษะทำงสังคม
ส ำหรับกำรอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนักศึกษำ 

 วตัถุประสงค ์

 1. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 2. เพื่อปรับปรุงหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา  

 วธีิการศึกษา 

 1. ประเมินคุณภาพของร่างหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 2. สร้างเคร่ืองมือประเมินความเหมาะสม และความสอดคลอ้งหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันา
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา โดยศึกษารายละเอียด
ของหลกัสูตร แลว้น ามาก าหนดประเด็นในแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งโครง
ร่างหลกัสูตร ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  จ านวน 5 คน 
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  2.1 ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมแบบประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตร 
โดยสามารถสรุปประเด็นไดว้า่การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ ทกัษะในหลกัสูตรเสริมยงัคงเป็นปัญหาส าหรับ
นกัศึกษาไทย รวมไปถึงคนไทย ดว้ยเช่นกนั เช่น คนไทยยงัมีอคติต่อคนกลุ่มชาติพนัธ์ุ หลกัสูตรน้ี
จึงควรครอบคลุมกบันกัศึกษาของไทย รวมไปถึงค าวา่สังคมพหุวฒันธรรมนั้นไม่ใช่เฉพาะนกัศึกษา
ในกลุ่มชาติพนัธ์ุอย่างเดียว แต่รวมไปถึงระบบสังคมโลกในปัจจุบันท่ีมีความเล่ือนไหลทาง
วฒันธรรม ควรจะมองในบริบทของโรงเรียน เช่น โรงเรียนนานาชาติ ด้วย และในส่วนของ
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรเปิดพื้นท่ีให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
เพราะการเรียนรู้จะช่วยพฒันาทกัษะการรับฟังผูอ่ื้นซ่ึงเป็นพื้นฐานของการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรม และการประเมินควรมีการประเมินตามสภาพจริงในดา้นทกัษะทางสังคมต่างๆ และตอ้ง
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

  2.2 ประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม โดยแบ่งตามองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

   2.1.1 สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลกัสูตร 

   2.1.2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

   2.1.3 สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร 

   2.1.4 กิจกรรมการเรียนรู้ในหลกัสูตร 

   2.1.5 ส่ือประกอบการเรียนรู้ 

   2.1.6 การวดัและประเมินผล 

   2.1.7 หน่วยการเรียนรู้ 

 หาค่าความเหมาะสม โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 

   ระดบั   5    หมายถึง มีความเหมาะสมระดบั  มากท่ีสุด 

   ระดบั 4    หมายถึง มีความเหมาะสมระดบั  มาก 

   ระดบั 3    หมายถึง มีความเหมาะสมระดบั  ปานกลาง 

   ระดบั 2    หมายถึง มีความเหมาะสมระดบั  นอ้ย 

   ระดบั 1    หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

 ซ่ึงมีเกณฑก์ารแปลความหมาย (Best and Kahn, 1998 : 247) ดงัน้ี 

   ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 มีความเหมาะสมระดบั  มากท่ีสุด 

   ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 มีความเหมาะสมระดบั  มาก 
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   ค่าเฉล่ีย  2.01 – 3.49 มีความเหมาะสมระดบั  ปานกลาง 

   ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 มีความเหมาะสมระดบั  นอ้ย 

   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 มีความเหมาะสมระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

 ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา จากผูเ้ช่ียวชาญจ าวน 5 คน พบว่า มีค่าความ
เหมาะสมท่ีระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.69, S.D. = .351) ถือวา่หลกัสูตรมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชไ้ด ้

  2.3 ประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม โดยแบ่งตามองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

2.3.1 ความสอดคล้องระหว่างปัญหาและความจ าเป็นกับจุดหมายของ
หลกัสูตร 

2.3.2  ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดหมายของหลกัสูตรกบัสาระการเรียนรู้ของ
หลกัสูตร 

2.3.3  ความสอดคลอ้งระหวา่งสาระการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้ 

2.3.4  ความสอดคลอ้งระหวา่งกิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 

2.3.5  ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบัจุดประสงคข์องแต่
ละหน่วยการเรียนรู้ 

         2.3.6  ความสอดคลอ้งภายในของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

2.3.6.1 ความสอดคล้องระหว่างค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้กับ
จุดประสงค ์

2.3.6.2  ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัสาระการเรียนรู้ 

2.3.6.3  ความสอดคลอ้งระหวา่งสาระการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้ 

2.3.6.4 ความสอดคลอ้งระหวา่งกิจกรรมการเรียนรู้กบัส่ือประกอบการ
เรียนรู้ 

2.3.6.5 ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัการวดัและประเมินผล 

 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของร่างหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน พบว่า มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งท่ี 0.80 – 1.00  กล่าวไดว้า่องคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกนั 

 3. น าผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งมาวิเคราะห์ขอ้มูลและปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญใหห้ลกัสูตรมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้ 
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 3. สร้ำงและตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินคุณภำพหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันำทกัษะทำงสังคม
ส ำหรับกำรอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนักศึกษำ  

 วตัถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างเคร่ืองมือ ประเมินคุณภาพหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประเมินคุณภาพหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 3. เพื่อปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ ประกอบการใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 4. เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา มี 4 ประเภท ดงัน้ี 

 1. แบบสังเกตพฤติกรรมทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของ
นกัศึกษา เพื่อท าการประเมินทกัษะทางสังคม ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่  ทกัษะการส่ือสาร  ทกัษะการเคารพ
สิทธิ ทกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลาย  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

  1.1 ก าหนดเป้าหมายในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม คือ 

3 คะแนน  เม่ือนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมนั้นเป็นประจ าและชกัชวน
เพือ่ใหป้ฏิบติั 

2 คะแนน  เม่ือนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมนั้นเป็นประจ า 

1 คะแนน  เม่ือนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมเม่ือไดรั้บค าแนะน าหรือค าสั่ง 

  เกณฑก์ารแปลความหมายจากการสังเกตพฤติกรรม ดงัน้ี 

   คะแนน  31 – 45  อยูใ่นระดบั  ดี 

   คะแนน  16 – 30  อยูใ่นระดบั  ปานกลาง 

   คะแนน    0 – 15  อยูใ่นระดบั  ปรับปรุง 

 2. แบบประเมินกระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะ
ทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
จากการประเมินกระบวนการกลุ่ม คือ 
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3 คะแนน  กลุ่มกลา้แสดงออกในความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเอง, มีทกัษะ
การส่ือสารท่ีเหมาะสม, มีการเคารพสิทธิอยา่งเหมาะสม และมี
ทกัษะการยอมรับความหลากหลายอยา่งเหมาะสม 

2 คะแนน  กลุ่มกลา้แสดงออกในความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเอง, มีทกัษะ
การส่ือสาร, มีการเคารพสิทธิ และมีทกัษะการยอมรับความ
หลากหลาย 

1 คะแนน  กลุ่มไม่กล้าแสดงออกในความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเอง, มี
ทกัษะการส่ือสารไม่เหมาะสม, ขาดการเคารพสิทธิผูอ่ื้น และ
ไม่มีทกัษะการยอมรับในความหลากหลายของผูอ่ื้น 

  เกณฑก์ารผา่น คือ หากนกัศึกษาไดค้ะแนนตั้งแต่ 2 คะแนน ข้ึนไป  

 3. แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้หลงัจากท ากิจกรรมของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา ใชก้ารอธิบายแบบพรรณนาความ  

 4. แบบประเมินการท าโครงงานของนกัศึกษา โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนนจากการประเมิน
การท าโครงงาน ดงัน้ี 

   3  คะแนน หมายถึง ระดบั ดี 

   2  คะแนน หมายถึง ระดบั ปานกลาง 

   1  คะแนน หมายถึง ระดบั ปรับปรุง  

  เกณฑก์ารแปลความหมายจากการสังเกตพฤติกรรม ดงัน้ี 

   คะแนน    42 - 60  คะแนน     อยูใ่นระดบั  ดี 

   คะแนน    30 – 41 คะแนน     อยูใ่นระดบั  ปานกลาง 

   คะแนน    ต ่ากวา่ 30 คะแนน  อยูใ่นระดบั  ปรับปรุง 
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 4. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นทีม่ีต่อหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันำทกัษะทำงสังคมส ำหรับกำร
อยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม  

 วตัถุประสงค ์

 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 วธีิการศึกษา 

 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยั การประเมินความคิดเห็น 

 2. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินความคิดเห็น ตามวตัถุประสงคห์ลกัสูตรและกรอบ
แนวคิด 

 3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา เป็นแบบส ารวจรายการ 5 ระดบั ดงัน้ี 

   ระดบั  5    หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 

   ระดบั  4    หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  มาก 

   ระดบั  3    หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 

   ระดบั  2    หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  นอ้ย 

   ระดบั  1    หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

  ซ่ึงมีเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 

   ค่าเฉล่ีย   4.50 – 5.00    หมายถึง   ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด
   ค่าเฉล่ีย   3.50 – 4.49 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  มาก 

   ค่าเฉล่ีย   2.01 – 3.49 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 

   ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  นอ้ย 

   ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

 4. ตรวจสอบเพื่อยืนยนัความความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านหลกัสูตรและการสอนจ านวน 3 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดัและประเมินผลจ านวน 2 คน โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสอดคลอ้ง
เช่นเดียวกบัการตรวจสอบเพื่อยืนยนัโครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันา
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 
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 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรเสริมเพื่อ
พฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา จากผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ี 0.80 – 1.00  ซ่ึงถือวา่มีความสอดคลอ้ง 

 

 4. ตรวจสอบควำมเป็นไปได้ของหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันำทกัษะทำงสังคมส ำหรับกำรอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนักศึกษำ 

 1. การทดลองใชห้ลกัสูตร  

 วตัถุประสงค ์

 1. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะ
ทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องเคร่ืองมือประกอบการใช้
หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของ
นกัศึกษา 

 วธีิการศึกษา 

 1. ก าหนดกลุ่มประชากรส าหรับการทดลองใชห้ลกัสูตร  ประกอบดว้ย 

1.1 นกัศึกษาโปรแกรมวชิาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

1.2 ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษาดว้ยตนเอง 

 2. ด าเนินการทดลองใชห้ลกัสูตรกบันกัศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ดงัน้ี 

2.1 นกัศึกษาโปรแกรมวชิาสังคมศึกษาชั้นปีท่ี 3 หมู่เรียน 5311209, 5311210, 5311217  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็น
นกัศึกษาท่ีมาจากกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ  

2.2 ด าเนินการใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา  

 2. ประเมินคุณภาพของหลกัสูตร  

 วตัถุประสงค ์

 เพื่อปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรและเคร่ืองมือประกอบการใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะ
ทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 
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 วธีิการศึกษา 

 1. ผูว้จิยัน าผลการประเมินการใชห้ลกัสูตรเพื่อหาคุณภาพ ของการพฒันาหลกัสูตรเสริม
เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษามาประมวล
และวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อประเมินคุณภาพจากการน าหลกัสูตรไปใช ้ 

 2. ผูว้จิยัน าผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาปรับปรุงหลกัสูตรและเคร่ืองมือประกอบการใช้
หลกัสูตร ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน ก่อนน าไปใชจ้ริงในกลุ่มตวัอยา่ง 

 จากการวจิยัระยะท่ี 2   ระยะการพฒันา (Development : D1)  การออกแบบและการพฒันา 
สามารถแสดงไดด้งัแผนภาพ ดงัน้ี 
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ระยะที ่2 ระยะกำรพฒันำ (Development : D1) 
กำรออกแบบและกำรพฒันำ 

ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร โครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตร 
1. จุดมุ่งหมาย/ความมุ่งหมายของหลกัสูตร  
2. เน้ือหาสาระและการจดัประสบการณ์   
3. กระบวนการสอนและการน าหลกัสูตรไปใชใ้นการสอน   
4. การวดัและประเมินผลการสอนตามหลกัสูตรและหา
สมัฤทธิผลของหลกัสูตร 

ตรวจสอบเพื่อยนืยนัโครงสร้างและ
องคป์ระกอบของหลกัสูตร และพฤติกรรมบ่งช้ี
ทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคม

พหุวฒันธรรม  
และแนวทางการพฒันาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

โครงสร้างและองคป์ระกอบของ
หลกัสูตรและ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นหลกัสูตร 

ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สมบูรณ์ของหลกัสูตร 

- โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
- โดยการน าหลกัสูตรไปใช ้
- ประเมินการใชห้ลกัสูตร 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นหลกัสูตร 
- แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันา
ทักษะทางสังคมส าห รับการอยู่ ร่ วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรม 
- แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมของนักศึกษา โดยใช้แบบ
สงัเกตพฤติกรรม 
-  แบบวดักระบวนการท างานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินผล
กระบวนการท างานกลุ่ม 
-  วัดกระบวนการท าโครงงาน โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการท าโครงงาน 
-  แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม 
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา 

ภาพท่ี 5  ระยะการวจิยัท่ี 2  (Development : D1)  การออกแบบและการพฒันา 
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ระยะที ่3 ระยะกำรวจัิย (Research : R2)  

 ระยะท่ี 3 ระยะการวจิยั (Research : R2) การทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 วตัถุประสงค ์

 เพื่อทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 วธีิการศึกษา 

 1. ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง 

 กลุ่มตวัอย่างในการทดลอง จ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นนกัศึกษาหมู่เรียน 5411219, 5411210, 5411221, 5411222, 5451202, 5451203 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัศึกษาท่ีมาจากกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557   

 2. แบบแผนการวจิยั 

 การวิจยัหลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรม ของนกัศึกษา น้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ใชแ้บบแผนการวิจยั
เชิงผสมผสานแบบสามเส้า (The triangulation design) เป็นแบบแผนการวิจยัท่ีใช้วิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณในการด าเนินงานวิจยั หรือศึกษาหาค าตอบในเร่ืองใดๆ ในระยะเวลา
เดียวกนัเพียงระยะเดียว และให้น ้ าหนกัความส าคญัเท่าๆ กนั เพื่อท่ีจะให้ไดข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนัแต่
ส่งเสริมเติมเต็มซ่ึงกนัและกนัแลว้น าค าตอบมาตีความร่วมกนัและถือว่าส้ินสุดด าเนินงานวิจยั ใน
การวิจยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบลู่เขา้ (Triangulation design : convergence model) ดงัแผนภาพท่ี 4 (รัตนะ 
บวัสนธ์ , 2554 : 73) พร้อมกบัใชแ้บบแผนการวจิยัแบบอนุกรมเวลาสมมูล (Equivalent Time-series 
Studies Design) (องอาจ  นยัพฒัน์, 2554 : 126-127) เป็นแบบแผนการวิจยัก่ึงทดลอง โดยเก็บขอ้มูล
หลายคร้ังในช่วงเวลาท่ีต่างกนัทั้งก่อนและหลงัการทดลอง ซ่ึงจะท าให้ทราบพฒันาการของกลุ่ม
ทดลองในเวลาท่ีแตกต่างกนั โดยการวดัหรือสังเกตผูเ้รียนเป็นระยะๆ ตามแผนภาพท่ี 5 ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 6      แบบแผนการวจิยัเชิงผสมผสานแบบสามเส้า (The triangulation design)  
                          แบบลู่เขา้ (Triangulation design : convergence model) 

 

 
 

ภาพท่ี 7   แบบแผนการวจิยัแบบอนุกรมเวลาสมมูล ( Equivalent Time-series Studies Design ) 

 

X1 X 2X3 X4  O1  X 5X6 X7 X8  O2   X9 X10 X11 X 12  O3    

        
                 X   แทน  กิจกรรมหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน

สังคมพหุวฒันธรรม 

 O1  แทน  การวดัทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม คร้ังท่ี 1 
(หน่วยท่ี 1)   

O2  แทน  การวดัทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมคร้ังท่ี 2 
(หน่วยท่ี 2)  

O3  แทน  การวดัทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมคร้ังท่ี 3 
(หน่วยท่ี 3)   

เก็บขอ้มูล
เชิงปริมาณ 

เก็บขอ้มูล
เชิงคุณภาพ 

วเิคราะห์
ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ 

วเิคราะห์
ขอ้มูลเชิง
คุณภาพ 

ผลท่ีไดเ้ชิง
ปริมาณ 

ผลท่ีไดเ้ชิง
คุณภาพ 

เปรียบเทียบ
และ 

เปรียบต่าง 

ตีความ
สรุปผลเชิง
ปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 
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 ใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยการหาค่าเฉล่ีย (X̅) ของคะแนนท่ีได ้ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และร้อยละของค่าเฉล่ียเพื่อน ามาแปลผลความสามารถทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม โดยมีเกณฑก์ารแปลผล ดงัต่อไปน้ี 
  ร้อยละ 80 ข้ึนไปของคะแนนเตม็       ระดบัความสามารถ สูง 
  ร้อยละ 60 – 79  ของคะแนนเตม็       ระดบัความสามารถ ปานกลาง 
  ร้อยละ 50 – 59  ของคะแนนเตม็       ระดบัความสามารถ ต ่า 
  นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็     ระดบัความสามารถ ต ่ามากตอ้งปรับปรุง 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3.1 หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรม 

3.2 แบบประเมินความสามารถทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษา 

3.2.1  แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

3.2.2  แบบสังเกตพฤติกรรมทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรมของนกัศึกษา โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม 

3.2.3  แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม โดยใชแ้บบประเมินผล
กระบวนการท างานกลุ่ม 

3.2.5  แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

3.2.4  แบบประเมินการท าโครงงาน  

3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

 4. การด าเนินการทดลอง 

     ด าเนินการทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา ดงัน้ี 

  4.1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 รู้จกัตนเองและเปิดเผยตนเอง  

4.2 ประเมินทกัษะทางสังคมโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  แบบสะทอ้น
ผลการเรียนรู้ และประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  

  4.3 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรียนรู้และยอมรับผูอ่ื้น   



120 

4.4 ประเมินทกัษะทางสังคมโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  แบบสะทอ้น
ผลการเรียนรู้ และวดักระบวนการท างานกลุ่ม 

4.5 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 มุ่งพฒันาสู่สังคม 

4.6 ประเมินทกัษะทางสังคมโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  แบบสะทอ้น
ผลการเรียนรู้ และแบบประเมินการท าโครงงาน 

 

 จากการวจิยัระยะท่ี 3   ระยะการวจิยั (Research : R2)  การทดลองใชห้ลกัสูตร สามารถ
แสดงไดด้งัแผนภาพดงัน้ี 

 

 
 

 

 

ระยะที ่3 ระยะกำรวจิยั (Research : R2)   
กำรทดลองใช้หลกัสูตร 

ทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมส าหรับ
การอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม  

ของนกัศึกษา 

ประเมินความสามารถและพฒันาการทกัษะทางสงัคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนั 
ในสงัคมพหุวฒันธรรม 

ของนกัศึกษา 
 

ภาพท่ี 8 ระยะการวจิยัท่ี 3 (Research : R2) การทดลองใชห้ลกัสูตร 
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ระยะที ่4 ระยะกำรพฒันำ (Development : D2)  

 ระยะท่ี 4 ระยะการพฒันา (Development : D2) การประเมินคุณภาพหลกัสูตร 

 การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 วตัถุประสงค ์

 1. เพื่อประเมินคุณภาพหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 2. เพื่อปรับปรุง แกไ้ข และตรวจสอบหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา   โดยศึกษาความสามารถทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรม  ศึกษาความสามารถในการท ากิจกรรมกลุ่ม  ศึกษา
ความสามารถในการท าโครงงาน ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยู ่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

 สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา สรุปขอ้มูลดว้ยวธีิการบรรยายเชิงพรรณนา 

 2.  วิเคราะห์ความสามารถทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
โดยใช้ ค่าเฉล่ีย ของคะแนนท่ีได้  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ร้อยละของค่าเฉล่ียเพื่อน ามาแปลผล
ความสามารถทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม และโดยวธีิการบรรยาย
เชิงพรรณนา 

 3. วิเคราะห์การสะทอ้นผลการเรียนรู้จากกิจกรรมพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม โดยวธีิการบรรยายเชิงพรรณนา 

 4. วเิคราะห์ความสามารถในการท ากิจกรรมกลุ่มของนกัศึกษาในหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันา
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม โดยใช้ ค่าเฉล่ีย ของคะแนนท่ีได ้
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยวธีิการบรรยายเชิงพรรณนา 

 5. ศึกษาความสามารถในการท าโครงงานของนกัศึกษาในหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะ
ทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม โดยใช้ ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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 4. ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู ่
ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมของนักศึกษา โดยใช้ ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

 5. ปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 6. น าหลกัสูตรท่ีสมบูรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมกบันกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยด าเนินการใช้กบั
โรงเรียนรวมไทยพฒันา  2  โรงเรียนอุม้ผางวทิยาคม  และโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  จงัหวดัตาก 
ซ่ึงโรงเรียนทั้ง 3 นั้นมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 

  6.1 ตอ้งเป็นโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสเท่านั้น 

  6.2 นกัเรียนในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งมีความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุอย่าง
นอ้ย 2 ชาติพนัธ์ุข้ึนไป 

  6.3 นกัเรียนตอ้งอยูใ่นระดบัการศึกษามธัยมตน้ และระดบัมธัยมปลาย 

 7. ท าการประเมินหลกัสูตรโดยใชห้ลกัทฤษฎี CIPPiest  โดยมีประเด็นการประเมินบริบท 
(C : Context Evaluation) การประเมินปัจจยัน าเขา้ (I : Inputs Evaluation) การประเมินกระบวนการ 
(P : Process Evaluation) การประเมินผลผลิต (P : Products Evaluation)  การประเมินผลดา้น
กระทบ (I : Impact Evaluation)  การประเมินดา้นประสิทธิผล (E : Effectiveness Evaluation)  การ
ประเมินดา้นความย ัง่ยืน (S : Sustainability Evaluation)  การประเมินดา้นการถ่ายโยงความรู้ (T : 
Transportability) ซ่ึงมีเกณฑก์ารวดั ดงัน้ี   

ค่าเฉล่ีย 3.00 – 2.33 มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ีย 2.32 – 1.67 มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.66 – 1.00 มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 

 

 จากการวจิยัระยะท่ี 4   ระยะการพฒันา (Development : D2) การประเมินคุณภาพ
หลกัสูตร สามารถแสดงไดด้งัแผนภาพ ดงัน้ี 
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ระยะที ่4 ระยะพฒันำ (Development : D2) 
กำรประเมนิคุณภำพหลกัสูตร 

ประเมินผลทกัษะทางสงัคมของนกัศึกษาท่ีใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

 

ปรับปรุงและแกไ้ขหลกัสูตร 

ภาพท่ี 9  ระยะการวจิยัท่ี 4 (Development : D2) การประเมินคุณภาพหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสงัคม 
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา 

(ฉบบัสมบูรณ์) 

กำรประเมินผลหลักสูตรด้วย 
หลกัทฤษฏี CIPPIEST จากครูผูน้ า

หลกัสูตรเสริมไปใช้ 
  

น าไปขยายผลกบันกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัย เร่ือง การพฒันาหลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนักศึกษา ผูว้ิจยัได้ก าหนดวตัถุประสงค์ไว ้ดังน้ี 1) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมของนักศึกษา 2) เพื่อประสิทธิผลหลกัสูตรเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา โดยประกอบดว้ยวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ดงัน้ี  2.1) เพื่อ
ประเมินความสามารถทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา 
โดยทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมมี 5 ทกัษะ ดงัน้ี  2.1.1) เพื่อ
ประเมินทกัษะการส่ือสาร  2.1.2) เพื่อประเมินทกัษะการเคารพสิทธิ  2.1.3) เพื่อประเมินทกัษะการ
ท างานร่วมกนั  2.1.4) เพื่อประเมินทกัษะการอยู่ร่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  2.1.5) เพื่อ
ประเมินทกัษะการยอมรับความหลากหลาย  2.2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตรเสริม
เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษาหลงัการใช้
หลกัสูตร และวตัถุประสงคข์อ้สุดทา้ย 3) เพื่อพฒันานกัศึกษาครูน าหลกัสูตรไปประยุกต์ใชใ้นการ
พฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ก า รวิ จัยค ร้ั ง น้ี  ผู ้วิ จ ัย ใช้กระบวนการวิ จัย และพัฒนา  (Research and Development)  ใ ช้
กระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบแผนเชิงผสมผสานแบบสาม
เส้า (The Triangulation design) พร้อมกบัใชแ้บบแผนการวิจยัแบบอนุกรมเวลาสมมูล (Equivalent 
Time-series Studies Design) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ 4 ระยะ ดงัน้ี 1) ระยะท่ี 1 ระยะการวิจยั (Research: 
R1) การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น เป็นการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตร
เสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา 2) ระยะ
ท่ี 2 ระยะการพฒันา (Development: D1) การออกแบบและการพฒันา  เป็นการพฒันาและหา
คุณภาพของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ของนักศึกษา3) ระยะท่ี 3 ระยะการวิจยั (Research: R2)  การทดลองใช้หลักสูตร เป็นการน า
หลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมของ
นกัศึกษาไปใช ้ 4) ระยะท่ี 4 ระยะการพฒันา (Development: D2) การประเมินคุณภาพหลกัสูตร เป็น
การวเิคราะห์คุณภาพหลกัสูตรท่ีไดจ้ากการทดลองหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา 
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 การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษา ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา ตอนท่ี 2 การหาประสิทธิผลการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันา
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา ต อ น ท่ี  3  ก า ร น า
หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมไปขยายผล
กบันกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวฒันธรรมของนักศึกษา การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาขอ้มูลความตอ้งการจ าเป็น
ส าหรับการพฒันาหลกัสูตร และพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา ดงัน้ี 

1.   ผลการศึกษาและวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็นจากแหล่งข้อมูลเอกสาร 
ผลการศึกษาและวิ เคราะห์ความต้องการจ า เ ป็นจากแหล่งข้อมูลเอกสาร 

ประกอบดว้ย 1) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตร  และแนวคิดเก่ียวกบัการ
ประเมินหลกัสูตร 2) การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต โปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (ปรับปรุง พ.ศ.2554)  3) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้  แบ่งเป็น 3.1) แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)  3.2) แนวคิด
การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 3.3) แนวคิดการจดัการเรียนรู้
ดว้ยจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 4) แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม  ผูว้จิยัท าการศึกษาและวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น ดงัต่อไปน้ี 

1.1 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  และแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
หลกัสูตร 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรนั้น  ไดด้ าเนินการตามกระบวนการ

ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการหาประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ของหลกัสูตร (Tyler, 1949 ; Taba, 1962 ;  Salor, Alexander and Lewis , 1981 ; Oliva, 1982 ; สงดั 

อุทรานนัท ์, 2532 ; วชิยั วงษใ์หญ่ , 2554) โดยมีขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี 1) ส ารวจความตอ้งการจ าเป็น

หรือขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อน ามาสู่การเขียนโครงร่างหลักสูตร ซ่ึงต้องพิจารณาความต้องการของ
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ผูเ้รียนและสภาพสังคมในปัจจุบนั ความตอ้งการจ าเป็นหรือขอ้มูลพื้นฐานเหล่าน้ีจะไดม้าจากงาน

เอกสาร งานวิจัย รวมถึงการสัมภาษณ์ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง 2) ท าโครงร่างของหลักสูตร ก าหนด

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเน้ือหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเ้รียน และ

ด าเนินการให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินโครงร่างหลกัสูตร 3) การทดลองใช้หลกัสูตรและประเมินผล

หลกัสูตร ด าเนินการหาประสิทธิภาพของหลกัสูตร แลว้ด าเนินการให้ผูเ้รียนทดลองใช ้4) พฒันา

และปรับปรุงหลกัสูตร เป็นการน าผลท่ีไดจ้ากการทดลองมาปรับปรุงให้หลกัสูตรให้หลกัสูตรมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน และ 5) การติดตามผล เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

หลกัสูตร (Tyler, 1949 ; Hilda Taba , 1962 ; Beauchamp , 1981 ; Oliva , 1992  ;  สงดั อุทรานนัท,์ 

2532 ; ธ ารง  บวัศรี, 2532 ; สุมิตร คุณานุกร, 2520 ; บุญเล้ียง  ทุมทอง , 2553) ในส่วนของงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรเสริม พบว่า หลักสูตรเสริมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรท่ีจัดข้ึนใน

สถานศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะกระบวนการคิด และความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เพื่อ

เติมเต็มให้ผูเ้รียนนอกเหนือไปจากความรู้หลักตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีก าหนด ซ่ึงจดัใน

รูปแบบของการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือเป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  (Piirto, 1994 ; Davis & Rimm,  

1994  ; วจิิตร์พร หล่อสุวรรณกุล, 2544 )โดยมีขั้นตอนตามกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 4 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ 1) ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นหรือขอ้มูลพื้นฐาน 2) พฒันาหลกัสูตร 3) ทดลองใชห้ลกัสูตร 

และ 4) การปรับปรุงหลกัสูตร ในส่วนของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรท่ีส่งเสริม

ให้เกิดทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมนั้น มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบวา่ งานวิจยัท่ีใชก้ระบวนการ

สอนจิตตปัญญามุ่งพัฒนาทักษะทางปัญญา และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการ

เปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง เข้าใจตนเอง ยอมรับผูอ่ื้น มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ มี

สัมพนัธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้นในทางสร้างสรรค ์รวมไปถึงการมีจิตสาธารณะ ซ่ึงส่ิงต่างๆ ดงักล่าวเป็น

ปัจจยัท่ีช่วยเสริมสร้างใหเ้กิดทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมได ้ ใน

ส่วนของการประเมินหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ

วฒันธรรม นั้นผูว้ิจยัใช ้การประเมินรูปแบบ CIPPiest MODEL ของ Stufflebeam Daniel L. et. 

(1971 : 128)  ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีมีครอบคลุมทุกกระบวนการ ไดแ้ก่ 1) การประเมินบริบท  (C: 

Context Evaluation) 2) การประเมินปัจจยัน าเข้า (I: Inputs Evaluation) 3) การประเมิน

กระบวนการ  (P: Process Evaluation)  4) การประเมินผลผลิต (P: Products Evaluation)  5) การ

ประเมินผลดา้นกระทบ (I: Impact Evaluation) 6. การประเมินดา้นประสิทธิผล (E: Effectiveness 
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Evaluation) 7) การประเมินดา้นความย ัง่ยืน (S: Sustainability Evaluation) และ 8) การประเมิน

ดา้นการถ่ายโยงความรู้ (T: Transportability) 

1.2 การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  เป็นหลกัสูตรมุ่งพฒันาให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านสังคมศึกษา โดยหลกัสูตรมี
วตัถุประสงค์ 1) เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของสังคมศึกษาเป็นอย่างดี 
และสามารถจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมในระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดดี้  2) มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกของความเป็นครูบน
พื้นฐานของความรู้ ดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้และการได้รับแบบอย่างท่ีดีจากผูส้อนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  3) มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกลและศรัทธาใน
วิชาชีพครู มีการพฒันาศกัยภาพของตนเองทั้ งด้านวิชาชีพและวิชาการ ให้ก้าวทนัเทคโนโลย ี
นวตักรรม และวิทยาการใหม่ๆ ท่ีพฒันาอยา่งรวดเร็วยอมรับการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง  4) สามารถพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวิจยัมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาการเรียนการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดว้า่การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรสังคมศึกษานั้นมีการพฒันาใน
เร่ืองของความรู้ ความสามารถในศาสตร์สังคมศึกษารวมทั้งเจตคติคุณธรรม จริยธรรม ดว้ย ซ่ึงถือวา่
เป็นบทบาทหรือความสามารถหลักในการเป็นครูในอนาคตท่ีอยู่ในยุคของศตวรรษท่ี 21 เม่ือ
พิจารณาในส่วนของรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาแลว้โดยเฉพาะวิชาสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก 
(World Society Human Rights) จะพบวา่ ยงัเนน้ในเร่ืองของความรู้มากกวา่ทกัษะสังคม ซ่ึงทกัษะ
ทางสังคมเป็นทกัษะท่ีมีส่วนช่วยให้นกัศึกษาท่ีจะเป็นครูในอนาคต มีความเขา้ใจนกัเรียนท่ีมีความ
แตกต่างกนัในทางวฒันธรรมมากยิ่งข้ึน ดงันั้นจึงควรถ่ายทอดความรู้ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้าง
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ให้นักศึกษามีทกัษะการส่ือสาร  
ทกัษะการเคารพสิทธิ ทกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย เพื่อให้ความเป็นครูในสังคมอนาคตมีความสมบูรณ์แบบมาก
ยิง่ข้ึน  

1.3 แนวคิด ทฤษฎ ีเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้  
  1.3.1  แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ได้
ด าเนินการตามแนวทางทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ Johnson and Johnson (1986) ท่ีกล่าวไวว้่า 
การเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบัการท างานเป็นกลุ่มบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศยักนัและมีผลประโยชน์
ร่วมกนั ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการส่ือสารระหวา่งบุคคล เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมกบัเพื่อน
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ในกระบวนการสังเคราะห์ขอ้มูลมากกวา่การจดจ า เผชิญกบัความคิดเห็นท่ีหลากหลายแตกต่างกนั 
เป็นโอกาสปลูกฝังให้เกิดการอภิปรายกนั มีความรับผิดชอบกบัการเรียนรู้ของตนเอง ผูเ้รียนจะทา้
ทายจากทั้งทางสังคมและอารมณ์ในการรับฟังมุมมองท่ีแตกต่างและถูกเรียกร้องให้แสดงความ
เช่ือมโยง ปกป้องหรือแก้ต่างให้กบัความคิดของตน  ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง 
(Transformative Learning) (Mezirow, 2000 ; Taylor, 1998 ; ประเวศ วะสี, 2550) เป็นกระบวนการ
ในการเปล่ียนแปลงกรอบ หรือมุมมองในการให้ความหมาย แบบแผนความคิด และชุดความคิด
ความเช่ือ ท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ าโดยไม่รู้ตวั เพื่อให้ความคิดนั้นครอบคลุมมากข้ึน จ าแนกแยกแยะไดดี้
ข้ึน ท าให้เรามีความเช่ือและทศันะท่ีเป็นจริงและช้ีน าการกระท าไดเ้หมาะสมข้ึน และแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษา (Contemplative education) (ประเวศ วะสี, 2550 ; ชลลดา ทองทวี และคณะ, 2551) 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจใคร่ครวญ การศึกษาท่ีเนน้การพฒันาดา้นในอยา่งแทจ้ริง เพื่อให้เกิด
ความตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของส่ิงต่างๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรัก ความเมตตา อ่อนน้อมต่อ
ธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และสามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ 
  1.3.2  แนวคิดการจัดการเ รียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning) เป็นการจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีอยู่บนพื้นฐานแนวคิดท่ีว่ามนุษยจ์ะสร้างความรู้
ใหม่ข้ึนจากการกระท าและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความรู้ใหม่ไดม้าจากส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ท่ี
มีมาก่อน การสร้างความคิดริเร่ิมใหม่และประสบการณ์เดิมท่ีไม่เป็นทางการ โดยให้ผูเ้รียนร่วมกนั
เลือกท าโครงงานท่ีตนสนใจ โดยร่วมกนัส ารวจ สังเกต และก าหนดเร่ืองท่ีตนสนใจ วางแผนในการ
ท าโครงงานร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ท่ีจ  าเป็น และลงมือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีวางไว ้
จากนั้ นเขียนรายงานและน าเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีได้รับจาก
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บทั้งหมด (ทิศนา แขมมณี, 2552 : 139 ; วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ, 2549 ; Davis, 
1993) 
  1 .3 .3  แนวคิดการ จัดการ เ รียนรู้ ด้วย จิตตปัญญาศึกษา  (Contemplative 
Education) มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้กระบวนการทางจิตตปัญญา (Contemplation) ซ่ึง
กระบวนการจิตตปัญญานั้นเป็นการพิจารณา ไตร่ตรอง ท าความเขา้ใจกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งละเอียด
รอบคอบโดยการน าเอาจิตในตวัมนุษยม์าท าหน้าท่ีคิดพิจารณา น าสติท่ีท าหน้าท่ีรับรู้ในเร่ืองของ
ลกัษณะ คุณสมบติั และการท างานของส่ิงท่ีพิจารณานั้นๆ ในทุกแง่มุมเพื่อก่อให้เกิดปัญญา นัน่คือ 
การรู้รอบ รู้จริง รู้ลึก รู้สว่าง ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า จิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน  
เช่นเดียวกันกบัการพิจารณาความเป็นตวัตนของมนุษย์ทั้ งตวัเราเองและผูอ่ื้น  เพื่อน าไปสู่การ
สร้างสรรค์ตนเอง รวมถึงการการยอมรับความจริงและมุมมองใหม่ กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าว
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สามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในตวัผูเ้รียนรู้ได ้5 ประการ คือ ให้มีสติในชีวิตประจ าวนั  เขา้ใจ
และยอมรับตนเอง มีความเขา้ใจและความรัก ความเมตตาต่อผูอ่ื้น  เขา้ใจและยอมรับความเป็นจริง
ตามธรรมชาติ  

1.4 การวเิคราะห์ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมมีความจ าเป็นมากใน
สังคมท่ีมีความเป็นพหุวฒันธรรมซ่ึง ประกอบดว้ย ทกัษะการส่ือสาร นั่นคือลกัษณะท่ีนักศึกษา
แสดงออกถึงการให้ความส าคญัต่อผูท่ี้อยู่ตรงหน้า การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีตลอดกระบวนการ
ส่ือสาร เป็นผูฟั้งท่ีดี เลือกใชท้กัษะต่างๆ ในการส่ือสารท่ีเหมาะสม ใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกของ
คู่สนทนา ทั้งภาษากายและภาษาท่าทาง  ทกัษะการเคารพสิทธิ คือ ลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการ
กระท าท่ีไม่ดูถูก  การยอมรับในความคิดเห็นบนความเป็นประชาธิปไตย การช่ืนชมในการท าส่ิงท่ี
ดีๆ  และแสดงความนบัถือวิถีชีวิตในสังคม  ทกัษะการท างานร่วมกนั  คือ ลกัษณะท่ีแสดงออกให้
เห็นถึงการท่ีคนหรือกลุ่มคนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ในลกัษณะของการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า  ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  คือ  ลกัษณะท่ีแสดงออกวา่
มีปฏิสัมพนัธ์และร่วมมือกับผูอ่ื้น ปฏิบติัต่อกันด้วยความเคารพทั้ งกายและใจ มีความสามคัคี 
กลมกลืนกนั ไม่ขดัแยง้กนั ความรู้สึกเป็นมิตร ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย  คือ ลกัษณะการ
แสดงออกของนกัศึกษาท่ีเอาใจเขามาใส่ใจเรา ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น ซ่ึงทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งมีการยอมรับในความเป็นตวัตนของตนเอง
หรือชาติพนัธ์ุของตนเอง เขา้ใจ และเห็นคุณค่าในความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเอง พร้อมท่ีจะเปิดเผย
ความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ แมจ้ะถูกเยย้หยนั ดูถูก หรือลอ้เลียน ในความ
แตกต่างทางชาติพนัธ์ุก็ไม่สามารถท าให้ลดคุณค่านั้นลงไปได ้เม่ือมองเห็นคุณค่าในความเป็นชาติ
พนัธ์ุของตนแลว้ ต่อมามุ่งพฒันาการท างานร่วมกนัเป็นทีม เป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้าง
ความสัมพนัธ์ให้เกิดข้ึน นอกจากจะยอมรับคุณค่าในชาติพนัธ์ุของตนแลว้ ยงัตอ้งยอมรับในความ
แตกต่างของชาติพนัธ์ุผูอ่ื้นได ้ให้ไดรู้้จกัเปิดใจยอมรับท่ีจะเรียนรู้ ความแตกต่างในตวัตนของผูอ่ื้น 
และสร้างความสามคัคีในการท างานร่วมกนัให้เกิดข้ึน (นาตยา ภทัรแสงไทย, 2525 ; ประนอม เดช
ชยั, 2536 ; ปัทมาวดี บุญยสวสัด์ิ, 2536 ; อุมาพร ตรังคสมบติั, 2544 ; อุษณีย ์โพธิสุข, 2542 ;สุขุมาล 
เกษมสุข, 2535 ; Westwood, 1993 ; Ollhoff, 2004 ; วารี ถิระจิตร, 2530 ; UNESCO, 1996 ; 
Commonn Core, 2009) ดงันั้น การพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมจะตอ้งใชห้ลกัการจิตตปัญญา (Contemplation)  (ประเวศ วะสี, 2550 ; ชลลดา ทองทว ี
และคณะ, 2551) เพื่อช่วยขดัเกลา ละวางตวัตน และน าไปสู่ความสมดุล ซ่ึงการจดัการเรียนรู้จิตต
ปัญญาจะเน้นการเปล่ียนแปลงภายใน โดยการใช้เหตุและผล อารมณ์หรือส่ิงท่ีเหนือเหตุผล เพื่อ
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น าไปสู่การสร้างสรรค์ตนเอง ดว้ยการเขา้ใจและยอมรับตนเอง เมตตาต่อผูอ่ื้น รวมทั้งการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) (Mezirow, 2000 ; Taylor, 1998 ; ประเวศ วะสี
, 2550) และใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) (Dillon, 2005 ; 
Gokhale , 1994 ; Smith & Macgregor , 1992 ; Johnson and Johnson , 1986) เพื่อให้เกิดการท างาน
ร่วมกัน มีการส่ือสารระหว่างกัน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย ฝึกใหค้นตอ้งเผชิญความคิดท่ีแตกต่างหลากหลาย นกัวิชาการหลายท่านกล่าวไวว้า่เป็น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจใคร่ครวญ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของส่ิงต่างๆ โดย
ปราศจากอคติ เกิดความรัก ความเมตตา มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และสามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ 
มาประยุกต์ใชใ้นชีวิตอยา่งสมบูรณ์ สุดทา้ยคือการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) (ทิศนา แขมมณี, 2552 : 139 ; วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ, 2549 ; Davis, 1993) จดั
กระบวนการให้มีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น ตั้งแต่วางแผน ลงมือปฏิบติั และ
น าเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน จากกระบวนการท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นกระบวนการท่ีช่วย
ส่งเสริมให้ผูเ้รียน มีทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม เพื่อให้สังคมอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

2.  ผลการวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็นจากแหล่งข้อมูลบุคคล 
ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นจากแหล่งขอ้มูลบุคคล ประกอบด้วย 1.การ

สัมภาษณ์คณาจารย ์นกัศึกษา และกลุ่มคนในชุมชนชาติพนัธ์ุต่างๆ  ในประเด็น 1) สภาพปัญหา
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม  2) แนวทางในการพฒันาหลกัสูตร
เสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม และ 3) ความจ าเป็น
ในการท าหลกัสูตร กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม  และ  2. การวิจยัเชิงส ารวจ
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ไดข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี 

2.1 การสัมภาษณ์คณาจารย ์นกัศึกษา และกลุ่มคนในชุมชนชาติพนัธ์ุต่างๆ  
2.1.1  การสัมภาษณ์คณาจารย ์ ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการ

จ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษาโปรแกรมวชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ประเด็นแรก พบวา่  คณาจารยทุ์กท่านไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึน ปัญหาหลกัๆ จะเป็นปัญหาการส่ือสาร ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะน าไปสู่
การยอมรับกนัในความแตกต่างกนัและอยูร่่วมกนัในสังคม   และการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดผล
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กระทบในโอกาสหลายๆ ด้าน เช่น โอกาสในการเขา้กลุ่ม โอกาสในการน าเสนองานความกล้า
แสดงออก เป็นตน้ 

ประเด็นท่ีสอง แนวทางในการพฒันาทกัษะทางสังคม จะต้องให้นักศึกษา
ร่วมกนัเรียนรู้ เปิดใจท่ีจะยอมรับวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั รู้จกัท่ีจะปรับตวั ควรออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทกัษะการท างานเป็นทีม ท่ีเอ้ือต่อการยอมรับความหลากหลายให้ผูเ้รียน
ไดมี้ความเขา้ใจวฒันธรรมอ่ืนๆเป็นพื้นฐานและสามารถส่ือสารกนัมากยิ่งข้ึน และสร้างความเขา้ใจ
ใหเ้กิดข้ึนเป็นการรักษาไวซ่ึ้งมิตรภาพท่ีดีงาม ควรพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะการยอมรับความแตกต่าง 
เนน้ในหลกัสิทธิมนุษยชน ใหรู้้สึกถึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ประเด็นท่ีสาม ความจ าเป็นในการท าหลักสูตร กิจกรรมท่ีเก่ียวกับความ
หลากหลายทางวฒันธรรม พบว่า คณาจารยใ์ห้ความส าคญักบัการอยู่ร่วมกนับนความต่างทางชาติ
พนัธ์ุ ความเขา้ใจในวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุต่างๆ การจะเกิดความเขา้ใจไดจ้ะตอ้งมาจากการท างาน
เป็นทีม ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทศันคติทางบวก ใหเ้กียรติและเป็นมิตรกบัผูอ่ื้น โดยจะตอ้งผา่นในส่วน
ของกิจกรรม หลกัสูตร หรือการสอนต่างๆ ท่ีจะสามารถปรับเปล่ียนทศันคติต่างๆ ได ้

2.1.2  การสัมภาษณ์นกัศึกษาโปรแกรมวชิาสังคมศึกษา  ผลการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นักศึกษาท่ีให้การสัมภาษณ์จะเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ   มี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ประเด็นแรก พบว่า  นกัศึกษามกัจะไดรั้บการดูถูกชาติพนัธ์ุ  เช่น ค าเรียกท่ีติด
ปาก  แมว้  ยาง  คนสกปรก  คนลาว  คนชายขอบ เด็กภูเขา เป็นตน้ บางคร้ังเป็นครูในสถานศึกษาท่ี
เรียก อีกส่ิงหน่ึงท่ีพบกันมาก ได้แก่การถูกล้อเลียนว่า พูดไม่ชัด การถูกท าให้เหมือนตัวตลก 
ประเด็นแรกน้ีจะพบปัญหาเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก   

ประเด็นท่ีสอง พบวา่ ทุกคนท่ีให้สัมภาษณ์ เลือกท่ีจะจดัการกบัปัญหาดงักล่าว
ดว้ยการจดักิจกรรมค่าย  กิจกรรมการเรียนรู้แลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัและกนั จะมีมาก เน่ืองมาจาก
การจดักิจกรรมค่ายเป็นกระบวนการท่ีเหมาะสมในการเช่ือมความสัมพนัธ์ เรียนรู้กนัมากยิ่งข้ึน
นัน่เอง  

ประเด็นท่ีสาม พบวา่ มีความจ าเป็นในการด าเนินการท าหลกัสูตร ทุกคนท่ีให้
สัมภาษณ์ลว้นแลว้แต่เห็นดว้ยกบัการจดัท าหลกัสูตรเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว โดยให้เหตุผลวา่ทุกคน
ควรรู้วฒันธรรมท่ีต่างจากตนเอง เห็นถึงความส าคญัของชาติพนัธ์ุ เพื่อให้เกิดการยอมรับกนัใน
สังคมอ่ืนๆ และปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมอ่ืนๆ ได ้  
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2.1.3 การสัมภาษณ์กลุ่มคนในชุมชนชาติพนัธ์ุต่างๆ ผลการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุว ัฒนธรรมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แหล่งขอ้มูลไดม้าจากคนในชุมชนท่ีมีชาติพนัธ์ุต่างๆ เช่น ชุมชน
แม่ออกฮู  ชุมชนา้นหม่องกัว๊ะ ชุมชนบา้นกามาผาโด ้ มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ประเด็นแรก  พบว่าโดยภาพรวมแลว้การอยู่ร่วมกนัในบริเวณชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายนั้นมกัเกิดปัญหา เช่น การไม่เคารพกนั การแตกแยกกนัเป็นกลุ่มๆ ก่อให้เกิดการดูหม่ิน
ทางชาติพนัธ์ุ แมว้า่จะมีกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าใหค้นในชุมชนไดร่้วมกนัท าก็ตาม   

ประเด็นท่ีสอง พบวา่ จากการสัมภาษณ์ลว้นเห็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่ควร
มีการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ด้วยการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัศาสนา ความเช่ือ การไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น เพิ่มความสามคัคีให้เกิดข้ึนในชุมชนและเพื่อให้
เกิดการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข  

ประเด็นท่ีสาม ทุกคนท่ีไดรั้บการสัมภาษณ์เห็นตรงกนัว่าควรมีหลกัสูตรหรือ
การสอนท่ีเก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม เพราะทุกวฒันธรรมก็มีจุดร่วมท่ีเหมือนกบั
วฒันธรรมอ่ืน และเอกลกัษณ์ท่ีเป็นของตนเอง ซ่ึงเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดความรัก ความ
สามคัคีกนัในชุมชนไดอี้กทางหน่ึง 

2.2 การสอบถามความตอ้งการจ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะ
ทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ทั้ง 5 ทกัษะ ผูว้ิจยัได้ท าการสังเคราะห์
ทกัษะทางสังคมต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ซ่ึงไดอ้อกมาเป็น 
5 ทักษะ และผู ้วิจัยได้น าทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมน้ีมา
สอบถาม อาจารย์คณะครุศาสตร์ท่ีท าการสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  อาจารย์
โปรแกรมวชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร นกัศึกษาโปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร รวมทั้งส้ิน 402 คน ผลปรากฏ ดงั
ตารางต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็น เก่ียวกบัทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม (N = 402) 

ข้อ 
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคม 

พหุวฒันธรรม 
  𝜎 ระดบั ล าดบัที ่

ทกัษะการส่ือสาร     
1 นกัศึกษามีการเอาใจใส่ต่อผูพ้ดูท่ีอยูต่รงหนา้ 3.58 .51 มาก 4 
2 นกัศึกษามีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัคู่สนทนาตลอดการ 3.92 .66 มาก 1 
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ข้อ 
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคม 

พหุวฒันธรรม 
  𝜎 ระดบั ล าดบัที ่

ส่ือสาร 
3 นกัศึกษาเป็นผูฟั้งท่ีดี 3.75 .62 มาก 2 
4 นกัศึกษามีการส่ือสารอยา่งเหมาะสม 3.67 .88 มาก 3 

5 
นกัศึกษาใชภ้าษาพดู  ภาษากายและภาษาท่าทางท่ี
เหมาะสมต่อคู่สนทนา 

3.42 .79 ปานกลาง 
5 

รวม 3.72 .52 มาก 5 

ทกัษะการเคารพสิทธิ     
6 นกัศึกษาช่ืนชมผูอ่ื้นเม่ือผูอ่ื้นท าส่ิงท่ีดีๆ 3.67 .77 มาก 5 

7 
นกัศึกษาแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ดูถูกผูต้่างวฒันธรรม
ทั้งค  าพดูและกิริยา 

3.92 .16 มาก 
2 

8 นกัศึกษายอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 4.00 .42 มาก 1 

9 
นกัศึกษาตระหนกัในเร่ืองศกัด์ิศรี สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 

3.83 .57 มาก 
3 

10 
นกัศึกษาใชห้ลกัประชาธิปไตยในการจดัการกบั
ปัญหาระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น 

3.75 .75 มาก 
4 

รวม 3.89 .53 มาก 3 

ทกัษะการท างานร่วมกนั     
11 นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆ  4.17 .71 มาก 1 
12 นกัศึกษาเสียสละตนเองในการท ากิจกรรมต่างๆ 4.00 .85 มาก 2 
13 นกัศึกษาร่วมรับรู้ ในการท ากิจกรรมต่างๆ 4.00 .85 มาก 2 

14 
นกัศึกษาร่วมด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆ จนเสร็จส้ิน
กิจกรรม 

3.92 .99 มาก 4 

รวม 4.10 .77 มาก 1 

ทกัษะการอยู่ร่วมกนัแบบเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั     
15 นกัศึกษามีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นท่ีดี 4.33 .77 มาก 1 
16 นกัศึกษาร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ใจและตั้งใจ 4.08 .90 มาก 3 
17 นกัศึกษาเคารพผูอ่ื้นทั้งกาย วาจา และใจ 4.00 .73 มาก 4 
18 นกัศึกษามีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง 3.83 .83 มาก 5 
19 นกัศึกษาเป็นมิตรกบัผูอ่ื้น 4.17 .83 มาก 2 

รวม 4.08 .70 มาก 2 
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ข้อ 
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคม 

พหุวฒันธรรม 
  𝜎 ระดบั ล าดบัที ่

ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย     

1 
นกัศึกษาปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นท่ีต่างวฒันธรรมไดอ้ยา่ง
ดี 

3.92 .66 มาก 1 

2 
นกัศึกษายอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรมของ
ผูอ่ื้น 

3.83 .71 มาก 3 

3 
นกัศึกษาท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่ยดึตวัเอง
เป็นหลกั 

3.92 .66 มาก 1 

4 นกัศึกษาเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอ 3.75 .62 มาก 4 

5 
นกัศึกษานึกถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นเป็นหลกัก่อนจะ
ท ากิจกรรมใดๆ 

3.67 .77 มาก 5 

รวม 3.84 .52 มาก 4 

รวมทกัษะทางสังคมฯ 3.92 .50 มาก  

จากตารางท่ี  2 พบวา่ ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของ
นกัศึกษาโปรแกรมวชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  (   = 3.92,  𝜎 = .50)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทกัษะการท างานร่วมกนัอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 4.10, 𝜎 = .77) รองลงมาเป็นทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั อยู่
ในระดบัมาก (  = 4.08 , 𝜎 = .77) และทกัษะการเคารพสิทธิ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.89, 𝜎 = 0.53) 
 สรุปผลขอ้มูลการสอบถามความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม พบว่า อาจารยค์ณะครุศาสตร์ท่ีท าการสอนนกัศึกษาโปรแกรม
วิชาสังคมศึกษา  อาจารยโ์ปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ และนกัศึกษาโปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มีความคิดเห็นวา่ นกัศึกษาโปรแกรม
วิชาสังคมศึกษามีทกัษะการส่ือสารอยู่ในระดบัค่าเฉล่ียท่ีน้อยกว่าทกัษะอ่ืนๆ ดงันั้น ทกัษะการ
ส่ือสารถือเป็นทกัษะพื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีมีความจ าเป็นในการน าไปสู่ทกัษะทางสังคม ทกัษะอ่ืน   

 3. การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (ฉบับร่าง) 

หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
ของนกัศึกษาโปรแกรมวชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (ฉบบัร่าง) 
ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 10 คน ด้วยแบบ
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ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตร ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร
และการสอน  ดา้นการวดัและประเมินผล  ดา้นสังคมศึกษาและการพฒันาทกัษะทางสังคม  ดา้น
การจดักิจกรรมและการพฒันาทกัษะทางสังคม ดา้นพหุวฒันธรรม ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับปรุงตาม
ประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญโดยสรุป พบว่า การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่า ทกัษะในหลกัสูตรเสริมยงัคงเป็นปัญหา
ส าหรับนักศึกษาไทย รวมไปถึงคนไทย ด้วยเช่นกนั เช่น คนไทยยงัมีอคติต่อคนกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
หลกัสูตรน้ีจึงควรครอบคลุมกบันักศึกษาของไทย รวมไปถึงค าว่าสังคมพหุวฒันธรรมนั้นไม่ใช่
เฉพาะนกัศึกษาในกลุ่มชาติพนัธ์ุอยา่งเดียว แต่รวมไปถึงระบบสังคมโลกในปัจจุบนัท่ีมีความเล่ือน
ไหลทางวฒันธรรม ควรจะมองในบริบทของโรงเรียน เช่น โรงเรียนนานาชาติ ดว้ย และในส่วน
ของกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรเปิดพื้นท่ีใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนั เพราะการเรียนรู้จะช่วยพฒันาทกัษะการรับฟังผูอ่ื้นซ่ึงเป็นพื้นฐานของการอยูร่่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรม และการประเมินควรมีการประเมินตามสภาพจริงในดา้นทกัษะทางสังคมต่างๆ และ
ตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลกัสูตร ควรปรับเกณฑ์การวดัและประเมินผลใน
ส่วนของแบบสังเกตพฤติกรรมทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม เช่น 
จะได ้3 คะแนน ก็ต่อเม่ือชกัชวนเพื่อนใหป้ฏิบติัดว้ย 2 คะแนนเม่ือปฏิบติัดว้ยตนเอง และ 1 คะแนน 
ปฏิบติัเม่ือได้รับค าแนะน าหรือค าสั่ง  ผูว้ิจยัได้ท าการปรับปรุง แก้ไขหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันา
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ จน
ไดเ้ป็นหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 

หลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ของนักศึกษาโปรแกรมวชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลกัสูตร   ในปัจจุบนัสังคมไทยก าลงัอยู่ในช่วงของการ
เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงมุ่งพฒันาในเร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรม 
เทคโนโลยีและการส่ือสาร ซ่ึงก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและความซบัซ้อนในสังคม โดยเฉพาะ
ในส่วนของการมีปฏิสัมพนัธ์หรือการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งคนในสังคมทัว่โลก การส่ือสารท่ี
แพร่ขยายอย่างรวดเร็วท าให้โลกเล็กลง ผูค้นหลายลา้นคนสามารถรับรู้เหตุการณ์ สถานการณ์ใน
พื้นท่ีห่างไกลไดเ้พียงแค่อยูก่บัคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการ
เผยแพร่วฒันธรรมต่างๆ ของคนทัว่โลก ท่ีสามารถน าพาวฒันธรรมหรือคนต่างวฒันธรรมเขา้มา
ลงทุนท าการคา้ขาย ติดต่อกนัมากข้ึน ปฏิเสธไม่ไดว้า่ในปัจจุบนัวฒันธรรมในพื้นท่ีหน่ึงๆ นั้นมีอยู่
อยา่งหลากหลายและมีสัมพนัธภาพบนความหลากหลายทางวฒันธรรมนั้นในแต่ละคนจ าเป็นตอ้ง
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รับรู้ ปรับตวั ยอมรับ เพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งราบร่ืน แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัตามกระแส
โลกาภิวตัน์ดงักล่าว ท่ีมีความหลากหลายในวฒันธรรมของความเป็นมนุษย ์ท่ีนับวนัยิ่งไม่เห็น
คุณค่าความเป็นคนของคนอ่ืน มองความเป็นคนน้อยลง กระแสโลกาภิวตัน์มีส่วนอย่างยิ่งในการ
ลดทอนความเป็นมนุษย์ ด้วยการผลักดันให้วฒันธรรมและคุณค่าของส่ิงต่างๆ เป็นสินค้าเพื่อ
เสริมสร้างลทัธิบริโภคนิยม ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมของคนในภูมิภาคต่างๆ วฒันธรรมของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุในไทยซ่ึงผลดงักล่าวของการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษยน์ั้นสามารถน ามาซ่ึงความขดัแยง้ 
หรือความไม่เข้าใจกันอย่างรุนแรง มนุษย์ในสังคมจะอยู่ร่วมกัน บนความหลากหลายทาง
วฒันธรรมไดน้ั้น จะตอ้งรู้จกัยอมรับความหลากหลายของวฒันธรรม คือ การยอมรับวฒันธรรมท่ีดี
งามของทั้งตนเองและผูอ่ื้น การมีน ้ าหน่ึงในเดียวกนั คือความรู้สึกเป็นมิตร เป็นพี่เป็นน้องกนั มี
ความเขา้ใจ เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนั การมีส่วนร่วมและร่วมมือกบัผูอ่ื้น คือ กิจการงานใดตอ้งเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการท างานเป็นทีม และการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น
ทางวฒันธรรม คือลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการให้เกียรติและแสดงความนับถือ ในเร่ืองความเช่ือ 
ค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นเป็นคุณลกัษณะของคนในสังคมท่ีจะอยู่ร่วมกนั
บนความหลากหลายของวฒันธรรมในสังคมโลกาภิวตัน์  การเสริมสร้างทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีเหมาะสมกบัการท าให้คนในสังคมท่ีมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรมอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  
 หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมนั้น 
เป็นหลกัสูตรเสริม กบัรายวชิาสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจต่อ
เพื่อนมนุษยม์ากยิ่งข้ึนไปกวา่การเรียนเชิงวิชาการ  ทกัษะทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บการ
พฒันาจากหลกัสูตรน้ี คือ ทกัษะการส่ือสาร  ทกัษะการเคารพสิทธิ  ทกัษะการมีส่วนร่วม  ทกัษะ
การอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย  โดยหลกัสูตรเสริม
น้ีใช้กิจกรรมเป็นหลกัตามแนวจิตตปัญญาศึกษา  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ซ่ึงไม่เพียงแต่ให้เกิดกบัผูเ้รียนเท่านั้น แต่หลกัสูตรน้ีจะน าส่ิงท่ี
ผูเ้รียนไดพ้ฒันานั้นมาสร้างสรรคส์ังคมโดยการท าโครงการอีกดว้ย 
 ด้วยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงได้ท าการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้พฒันาทกัษะทางสังคม และมี
ทศันคติท่ีดีต่อต่อคนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม  ใหส้ังคมพหุวฒันธรรมอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข 
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จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  เพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะทางสังคม และทศันคติท่ีดีส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย 

1. ทกัษะการส่ือสาร   
 2. ทกัษะการเคารพสิทธิ   
  3. ทกัษะการมีส่วนร่วม   
 4. ทกัษะการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั   
 5. ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย  

เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ของหลักสูตร  เน้ือหา/สาระ การเรียนรู้ของหลกัสูตร สาระการ
เรียนรู้ของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ทั้ง 5 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการเคารพสิทธิ  ทกัษะการท างานร่วมกนั  ทกัษะการอยู่
ร่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั   และทกัษะการยอมรับความหลากหลาย  ประกอบด้วย 3 
หน่วยการเรียนรู้ คือ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1   เรียนรู้  รู้จกัตนเอง และเปิดเผยตนเอง   โดยมี  4 กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
 สัปดาห์ท่ี 1  คือ  กิจกรรมชาติพนัธ์ุของฉนั (1 ชัว่โมง) 
   กิจกรรมความสุขในชีวติ (1 ชัว่โมง) 
 สัปดาห์ท่ี 2  คือ กิจกรรมเปิดเผยชีวติ (1 ชัว่โมง) 
   กิจกรรมความต่างบนความเหมือน (1 ชัว่โมง) 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เรียนรู้และยอมรับผูอ่ื้น   โดยมี  7 กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
 สัปดาห์ท่ี 3  คือ  กิจกรรมวถีิแห่งชีวติ (2 ชัว่โมง) 
 สัปดาห์ท่ี 4  คือ  กิจกรรมประเพณีสัมพนัธ์ (1 ชัว่โมง) 
   กิจกรรมช้ินส่วนแห่งวฒันธรรม  (1 ชัว่โมง) 
 สัปดาห์ท่ี 5  คือ  กิจกรรมส่ือสารเป็นเหตุ  (1 ชัว่โมง) 
   กิจกรรมใจเขาใจเรา  (1 ชัว่โมง) 
 สัปดาห์ท่ี 6  คือ  กิจกรรมชดัเจนทั้งเธอและฉนั  (1 ชัว่โมง) 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3   มุ่งพฒันาสู่สังคม  โดยมี 7 กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
 สัปดาห์ท่ี 6  คือ  กิจกรรมเรียนรู้การท าโครงงาน (1 ชัว่โมง) 
 สัปดาห์ท่ี 7  คือ  กิจกรรมก าหนดหวัขอ้การท าโครงงาน  (1 ชัว่โมง) 

 กิจกรรมก าหนดจุดประสงคแ์ละตั้งสมมติฐาน (1 ชัว่โมง) 
 สัปดาห์ท่ี 8  คือ   กิจกรรมวางแผนและก าหนดวธีิการศึกษา  (1 ชัว่โมง) 
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   กิจกรรมเตรียมอุปกรณ์ (1 ชัว่โมง) 
 สัปดาห์ท่ี 9  คือ  กิจกรรมมุ่งพฒันาสู่สังคม  (1 ชัว่โมง) 
   กิจกรรมสรุปโครงงาน  (1 ชัว่โมง) 

กระบวนการสอน ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุว ัฒนธรรม มุ่งใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยยึด
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  การเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน  
โดยประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 
 1. ขั้นน าเขา้สู่กิจกรรม  จดับรรยากาศในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษา และช้ีแจงการด าเนินการกิจกรรม 
 2. ขั้นด าเนินการจดักิจกรรม  เขา้สู่กระบวนการกิจกรรม การท ากิจกรรมต่างๆ 
 3. ขั้นคิดยอ้นสะทอ้นคิด  การสะทอ้นความคิด สะทอ้นการเรียนรู้ท่ีไดเ้รียนรู้จากกิจกรรม
ใหเ้หมาะสมกบัทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

ส่ือประกอบการเรียนรู้  ส่ือท่ีใชป้ระกอบการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม จะเป็นอุปกรณ์และส่ือท่ีใชใ้นแต่ละกิจกรรม
ต่างกนัไป เช่น ภาพประเพณีการละเล่น , เพลงบรรเลง เป็นตน้ 

การวดัและการประเมินผลการสอน  การวดัและการประเมินผลการสอนตามหลกัสูตรเสริม
เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม มี  2 ลกัษณะ คือ 
 1. การวดัและประเมินผลภายหลงัการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน 
ดว้ยเคร่ืองมือวดัท่ีก าหนดไวต้ามแต่ละแผน  ไดแ้ก่   แบบสังเกตพฤติกรรม   แบบประเมินการ
ปฏิบติักิจกรรม แบบการสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
 2. การวดัและประเมินผลหลกัสูตร  เป็นการประเมินหลกัสูตรโดยใชรู้ปแบบ CIPPiest 
MODEL ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีครอบคลุมทุกกระบวนการ  ไดแ้ก่ 1) การประเมินบริบท  2) การ
ประเมินปัจจยัน าเขา้   3) การประเมินกระบวนการ   4) การประเมินผลผลิต  5) การประเมินดา้น
ผลกระทบ   6) การประเมินดา้นประสิทธิผล  7) การประเมินดา้นความย ัง่ยนื และ 8) การประเมิน
ดา้นการถ่ายโยงความรู้
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หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ของนกัศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ไม่วา่จะ
เป็นทกัษะการท างานร่วมกัน ทกัษะการเคารพสิทธิ ทกัษะการอยู่ร่วมกันแบบเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกันและทกัษะการยอมรับความหลากหลาย ต่างมีความสัมพนัธ์กัน พฒันาไปพร้อมๆกัน 
ประกอบกบัทกัษะพื้นฐานอีกหน่ึงทกัษะท่ีน าไปสู่ทกัษะทั้ง 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ทกัษะการส่ือสาร ไม่วา่
จะเป็นภาษาพูด  ภาษากาย  และส่ืออุปกรณ์ต่างๆ ในหลกัสูตรเสริมน้ี ทั้ง 5 ทกัษะทางสังคมดงักล่าว
น้ีจะไดรั้บการพฒันาโดยอยูบ่นวิธีการ กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้แก่นกัศึกษา อยูบ่นพื้นฐานของ
หลกัจิตตปัญญาศึกษา  รวมทั้งการใชกิ้จกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  การจดัการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน และสุดท้ายนักศึกษาจะได้รับการประเมินตามสภาพจริง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร   

 
4. การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่

ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม (ฉบับร่าง)  
4.1 ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร โดย 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสูตร และผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้ง
ของโครงร่างหลกัสูตร จ านวน 10 คน ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านหลกัสูตรและการสอน 
จ านวน 4 คน  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพหุวฒันธรรม จ านวน 1 คน  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดัและ
ประเมินผล จ านวน 2 คน  ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านสังคมศึกษาและการพฒันาทกัษะทางสังคม 3 คน 
ไดผ้ลการประเมิน ดงัน้ี 

4.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสูตรตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดค้่าเฉล่ีย ( ) และระดบัความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสูตร ดงัแสดงในตารางท่ี  3 
ตารางท่ี  3  ค่าเฉล่ียความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสูตรตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อ รายการประเมนิ   𝜎 ระดบั ล าดบัที ่
1 สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลกัสูตร 4.68 .41 มากท่ีสุด 5 
2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 4.68 .36 มากท่ีสุด 5 
3 สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร 4.80 .44 มากท่ีสุด 1 
4 กิจกรรมการเรียนรู้ 4.76 .43 มากท่ีสุด 2 
5 ส่ือประกอบการเรียนรู้ 4.80 .44 มากท่ีสุด 1 



140 
 

ข้อ รายการประเมนิ   𝜎 ระดบั ล าดบัที ่
6 การวดัและประเมินผล 4.60 .45 มากท่ีสุด 7 
7 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 4.69 .42 มากท่ีสุด 4 
8 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 4.65 .34 มากท่ีสุด 6 
9 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 4.70 .40 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.69 .35 มากท่ีสุด  

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษาโปรแกรมวชิาสังคมศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 
4.69, 𝜎 = .35) จึงถือวา่หลกัสูตรมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชไ้ด ้

 

4.1.2 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตรตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ียความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตรตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อ ประเดน็การประเมนิ 
ดชันีความ
สอดคล้อง 

ระดบั 

1 สภาพปัญหาและความจ าเป็นกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 0.80 สอดคลอ้ง 
2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบัสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร 1.00 สอดคลอ้ง 
3 สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรกบักิจกรรมการเรียนรู้ 1.00 สอดคลอ้ง 
4 กิจกรรมการเรียนรู้กบัส่ือประกอบการเรียนรู้ 1.00 สอดคลอ้ง 
5 กิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 1.00 สอดคลอ้ง 
6 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 1.00 สอดคลอ้ง 
7 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 1.00 สอดคลอ้ง 
8 จุดมุ่งหมายการเรียนรู้กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 1.00 สอดคลอ้ง 
9 ความสอดคลอ้งภายในของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 1.00 สอดคลอ้ง 
10 ความสอดคลอ้งภายในของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 1.00 สอดคลอ้ง 
11 ความสอดคลอ้งภายในของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ผลการประเมินความสอดคลอ้งของหลกัสูตรตามความคิดเห็นของ

ผู ้เ ช่ียวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้ งแต่ 0.80 – 1.00 นั่นคือ ผู ้เ ช่ียวชาญมีความเห็นว่า
องคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสูตร มีความสอดคลอ้งกนั 
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 หลังจากประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรเสริมเพื่อ
พฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา (ฉบบัร่าง) แลว้ 
พบวา่ตอ้งมีการปรับปรุงรายละเอียดใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
 หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ของนกัศึกษา 

สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลกัสูตร   ในปัจจุบนัสังคมไทยก าลงัอยู่ในช่วงของการ
เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงมุ่งพฒันาในเร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรม 
เทคโนโลยีและการส่ือสาร ซ่ึงก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและความซบัซ้อนในสังคม โดยเฉพาะ
ในส่วนของการมีปฏิสัมพนัธ์หรือการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งคนในสังคมทัว่โลก การส่ือสารท่ี
แพร่ขยายอย่างรวดเร็วท าให้โลกเล็กลง ผูค้นหลายลา้นคนสามารถรับรู้เหตุการณ์ สถานการณ์ใน
พื้นท่ีห่างไกลไดเ้พียงแค่อยูก่บัคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการ
เผยแพร่วฒันธรรมต่างๆ ของคนทัว่โลก ท่ีสามารถน าพาวฒันธรรมหรือคนต่างวฒันธรรมเขา้มา
ลงทุนท าการคา้ขาย ติดต่อกนัมากข้ึน ปฏิเสธไม่ไดว้า่ในปัจจุบนัวฒันธรรมในพื้นท่ีหน่ึงๆ นั้นมีอยู่
อยา่งหลากหลายและมีสัมพนัธภาพบนความหลากหลายทางวฒันธรรมนั้นในแต่ละคนจ าเป็นตอ้ง
รับรู้ ปรับตวั ยอมรับ เพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งราบร่ืน แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัตามกระแส
โลกาภิวตัน์ดงักล่าว ท่ีมีความหลากหลายในวฒันธรรมของความเป็นมนุษย ์ท่ีนับวนัยิ่งไม่เห็น
คุณค่าความเป็นคนของคนอ่ืน มองความเป็นคนน้อยลง กระแสโลกาภิวตัน์มีส่วนอย่างยิ่งในการ
ลดทอนความเป็นมนุษย์ ด้วยการผลักดันให้วฒันธรรมและคุณค่าของส่ิงต่างๆ เป็นสินค้าเพื่อ
เสริมสร้างลทัธิบริโภคนิยม ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมของคนในภูมิภาคต่างๆ วฒันธรรมของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุในไทยซ่ึงผลดงักล่าวของการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษยน์ั้นสามารถน ามาซ่ึงความขดัแยง้ 
หรือความไม่เข้าใจกันอย่างรุนแรง มนุษย์ในสังคมจะอยู่ร่วมกัน บนความหลากหลายทาง
วฒันธรรมไดน้ั้น จะตอ้งรู้จกัยอมรับความหลากหลายของวฒันธรรม คือ การยอมรับวฒันธรรมท่ีดี
งามของทั้งตนเองและผูอ่ื้น การมีน ้ าหน่ึงในเดียวกนั คือความรู้สึกเป็นมิตร เป็นพี่เป็นน้องกนั มี
ความเขา้ใจ เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนั การมีส่วนร่วมและร่วมมือกบัผูอ่ื้น คือ กิจการงานใดตอ้งเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการท างานเป็นทีม และการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น
ทางวฒันธรรม คือลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการให้เกียรติและแสดงความนับถือ ในเร่ืองความเช่ือ 
ค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นเป็นคุณลกัษณะของคนในสังคมท่ีจะอยู่ร่วมกนั
บนความหลากหลายของวฒันธรรมในสังคมโลกาภิวตัน์  การเสริมสร้างทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีเหมาะสมกบัการท าให้คนในสังคมท่ีมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรมอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  
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 หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมนั้น 
เป็นหลกัสูตรเสริม กบัรายวชิาสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจต่อ
เพื่อนมนุษยม์ากยิ่งข้ึนไปกวา่การเรียนเชิงวิชาการ  ทกัษะทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บการ
พฒันาจากหลกัสูตรน้ี คือ ทกัษะการส่ือสาร  ทกัษะการเคารพสิทธิ  ทกัษะการมีส่วนร่วม  ทกัษะ
การอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย  โดยหลกัสูตรเสริม
น้ีใช้กิจกรรมเป็นหลกัตามแนวจิตตปัญญาศึกษา  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ซ่ึงไม่เพียงแต่ให้เกิดกบัผูเ้รียนเท่านั้น แต่หลกัสูตรน้ีจะน าส่ิงท่ี
ผูเ้รียนไดพ้ฒันานั้นมาสร้างสรรคส์ังคมโดยการท าโครงการอีกดว้ย 
 ด้วยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงได้ท าการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้พฒันาทกัษะทางสังคม และมี
ทศันคติท่ีดีต่อต่อคนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม  ใหส้ังคมพหุวฒันธรรมอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  เพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะทางสังคม และทศันคติท่ีดีส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย 

1. ทกัษะการส่ือสาร  เพื่อให้นกัศึกษามีลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการให้ความส าคญัต่อผูท่ี้อยู่
ตรงหนา้ การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีตลอดกระบวนการส่ือสาร เป็นผูฟั้งท่ีดี เลือกใชท้กัษะต่างๆ ใน
การส่ือสารท่ีเหมาะสม ใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกของคู่สนทนา ทั้งภาษากายและภาษาท่าทาง 
 2. ทกัษะการเคารพสิทธิ  เพื่อให้นกัศึกษาลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการกระท าท่ีไม่ดูถูก  การ
ยอมรับในความคิดเห็นบนความเป็นประชาธิปไตย การช่ืนชมในการท าส่ิงท่ีดีๆ  และแสดงความ
นบัถือวถีิชีวติในสังคม 
  3. ทกัษะการท างานร่วมกนั   เพื่อให้นกัศึกษาลกัษณะท่ีแสดงออกให้เห็นถึงการท่ีคนหรือ
กลุ่มคนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 
 4. ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  เพื่อให้นกัศึกษาลกัษณะท่ีแสดงออก
ว่ามีปฏิสัมพนัธ์และร่วมมือกบัผูอ่ื้น ปฏิบติัต่อกนัด้วยความเคารพทั้งกายและใจ มีความสามคัคี 
กลมกลืนกนั ไม่ขดัแยง้กนั ความรู้สึกเป็นมิตร 
 5. ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย  เพื่อใหน้กัศึกษาลกัษณะการแสดงออกของนกัศึกษา
ท่ีเอาใจเขามาใส่ใจเรา ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น 
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เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ของหลักสูตร  เน้ือหา/สาระ การเรียนรู้ของหลกัสูตร สาระการ
เรียนรู้ของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ทั้ง 5 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการเคารพสิทธิ  ทกัษะการท างานร่วมกนั  ทกัษะการอยู่
ร่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั   และทกัษะการยอมรับความหลากหลาย  ประกอบด้วย 3 
หน่วยการเรียนรู้  17 กิจกรรม เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรม ซ่ึงในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แต่ละกิจกรรมจะท าให้นกัศึกษาเกิดการพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมในทุกๆ ทกัษะ ดงัแผนภาพท่ี 10  ดงัต่อไปน้ี  

 
 
 
กระบวนการสอน ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะ 

แผนภาพท่ี 10  แสดงเน้ือหา/สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม

ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
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ทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม มุ่งใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย โดย
ยึดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน  โดยประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 
 1. ขั้นน าเขา้สู่กิจกรรม  จดับรรยากาศในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษา และช้ีแจงการด าเนินการกิจกรรม 
 2. ขั้นด าเนินการจดักิจกรรม  เขา้สู่กระบวนการกิจกรรม การท ากิจกรรมต่างๆ 
 3. ขั้นคิดยอ้นสะทอ้นคิด  การสะทอ้นความคิด สะทอ้นการเรียนรู้ท่ีไดเ้รียนรู้จากกิจกรรม
ใหเ้หมาะสมกบัทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

ส่ือประกอบการเรียนรู้  ส่ือท่ีใชป้ระกอบการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม จะเป็นอุปกรณ์และส่ือท่ีใชใ้นแต่ละกิจกรรม
ต่างกนัไป เช่น ภาพประเพณีการละเล่น  เพลงบรรเลง เป็นตน้ 

การวดัและการประเมินผลการสอน  การวดัและการประเมินผลการสอนตามหลกัสูตรเสริม
เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม มี  2 ลกัษณะ คือ 
 1. การวดัและประเมินผลภายหลงัการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน 
ดว้ยเคร่ืองมือวดัท่ีก าหนดไวต้ามแต่ละแผน  ไดแ้ก่   แบบสังเกตพฤติกรรม   แบบประเมินการ
ปฏิบติักิจกรรม แบบการสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
 2. การวดัและประเมินผลหลกัสูตร  เป็นการประเมินหลกัสูตรโดยใช้รูปแบบ CIPPiest 
MODEL ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีครอบคลุมทุกกระบวนการ  ไดแ้ก่ 1) การประเมินบริบท  2) การ
ประเมินปัจจยัน าเขา้   3) การประเมินกระบวนการ   4) การประเมินผลผลิต  5) การประเมินดา้น
ผลกระทบ   6) การประเมินดา้นประสิทธิผล  7) การประเมินดา้นความย ัง่ยนื และ 8) การประเมิน
ดา้นการถ่ายโยงความรู้ 
 
 จากหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นสามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 11 และ 12  ดงัต่อไปน้ี 
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แผนภาพท่ี 11 ความสัมพนัธ์ของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน

สังคมพหุวฒันธรรม 

ความส าคญั 

หลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม มุ่งพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของคนในสงัคมท่ี
จะอยูร่่วมกนับนความหลากหลายของวฒันธรรมในสงัคมโลกาภิวตัน์   

จุดมุ่งหมาย 

เพ่ือใหน้กัศึกษามีทกัษะทางสงัคม และทศันคติท่ีดีส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม 

ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

1. ทกัษะการส่ือสาร 

2. ทกัษะการเคารพสิทธิ 

3. ทกัษะการท างานร่วมกนั 

4. ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

5. ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย 

เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร 
3  หน่วยการเรียนรู้  17  กิจกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เรียนรู้  รู้จกัตนเองและเปิดเผยตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 เรียนรู้ และยอมรับผูอ่ื้น 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3 มุ่งพฒันาสู่สงัคม 
 

การจดัการเรียนรู้ 

1. กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 

2. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

3. การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

กระบวนการสอน 

ขั้นท่ี 1  ขั้นน าเขา้สู่กิจกรรม 

ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินกิจกรรม 

ขั้นท่ี 3 ขั้นคิดยอ้นสะทอ้นคิด  

นักศึกษามทีกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
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แผนภาพท่ี 12 หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม 
           พหุวฒันธรรม 
 
 
 

ทกัษะการท างานร่วมกนั 

ทกัษะการอยู่ร่วมกนัแบบเป็น
อนัหนึ่งอนัเดยีวกนั 

ทกัษะการยอมรับความ
หลากหลาย 

ทกัษะการเคารพสิทธิ 

ทกัษะการส่ือสาร 

ระดบับุคคล 

ระดบักลุ่ม 

ระดบัสังคม 
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 ตอนที่ 2 การหาประสิทธิผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม
ส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

 ประสิทธิผลการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษาโปรแกรมวชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการประเมินทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมของ
นกัศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  โดยใชแ้บบ
สังเกตพฤติกรรม ซ่ึงด าเนินการสังเกตตามแบบแผนการวิจยัแบบอนุกรมเวลาสมมูล (Equivalent 
Time-series Studies Design ) ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 5  

ตารางท่ี 5  พฒันาการทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา
โปรแกรมวชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

หน่วยการเรียนรู้ คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัทกัษะ
ทางสังคม 

หน่วยที ่1 รู้จกัตนเองและเปิดเผยตนเอง 45 31.52 .54 สูง 

หน่วยที ่2 เรียนรู้และยอมรับผู้อ่ืน 45 41.91 .40 สูง 

หน่วยที ่3 มุ่งพฒันาสู่สังคม 45 43.77 .30 สูง 

ภาพรวม 45 39.07 .36 สูง 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม

ส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม โดยภาพรวมคะแนนเต็ม 45 คะแนน ค่าเฉล่ียของ
คะแนนอยู่ท่ี 39.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .36  เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน
พบว่าอยู่ในระดบัสูง  หน่วยท่ี 1 เร่ือง การรู้จกัตนเองและเปิดเผยตนเอง คะแนนเต็ม 45 คะแนน 
ค่าเฉล่ียของคะแนนอยูท่ี่ 31.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .54 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้
คะแนนพบว่าอยู่ในระดบัสูง หน่วยท่ี 2 เร่ือง การเรียนรู้และยอมรับผูอ่ื้น คะแนนเต็ม 45 คะแนน 
ค่าเฉล่ียของคะแนนอยูท่ี่ 41.91  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .40 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้
คะแนนพบวา่อยูใ่นระดบัสูง  หน่วยท่ี 3 เร่ือง มุ่งพฒันาสู่สังคม คะแนนเตม็ 45 คะแนน ค่าเฉล่ียของ
คะแนนอยู่ท่ี 43.77  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .30 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน
พบวา่อยูใ่นระดบัสูง 
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หากพิจารณาเป็นรายทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมแต่ละ
ดา้นนั้น ดงัตารางดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 6 ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาโปรแกรม
วชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แยกตามทกัษะทางสังคม 
ทกัษะทาง

สังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนั 

ในสังคมพหุ
วฒันธรรม 

ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการเคารพสิทธิ ทกัษะการท างานร่วมกนั 
ทกัษะการอยู่ร่วมกนั
แบบเป็นอนัหน่ึงอนั

เดยีวกนั 

ทกัษะการยอมรับความ
หลากหลาย 

หน่วยการ
เรียนรู้ หน่

วย
ที ่
1 

หน่
วย
ที ่
2 

หน่
วย
ที ่
3 

หน่
วย
ที ่
1 

หน่
วย
ที ่
2 

หน่
วย
ที ่
3 

หน่
วย
ที ่
1 

หน่
วย
ที ่
2 

หน่
วย
ที ่
3 

หน่
วย
ที ่
1 

หน่
วย
ที ่
2 

หน่
วย
ที ่
3 

หน่
วย
ที ่
1 

หน่
วย
ที ่
2 

หน่
วย
ที ่
3 

ร้อยละของ
ค่าเฉล่ีย 

72.33 94.22 96.88 71.22 95.33 98.33 65.88 89.44 94.77 70.91 92.35 95.00 68.83 95.16 93.33 

ระดบัทกัษะ
ทางสงัคม 

ปาน
กลาง 

สูง สูง 
ปาน
กลาง 

สูง สูง 
ปาน
กลาง 

สูง สูง 
ปาน
กลาง 

สูง สูง 
ปาน
กลาง 

สูง สูง 

ร้อยละของ
ค่าเฉล่ียราย
ทกัษะ 

87.77 88.22 83.33 86.08 85.66 

ระดบัทกัษะ
ทางสงัคม 

สูง สูง สูง สูง สูง 

 
จากผลพฒันาการทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมนั้น ผูว้ิจยั

ได้ด าเนินการวดัหลังจากท่ีนักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยจะเห็น
พฒันาการ จากตารางท่ี 6  พบว่า นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม โดยแยกเป็นทกัษะทางสังคมในแต่ละดา้น 
ดงัต่อไปน้ี 

ทักษะการส่ือสาร พบว่า นกัศึกษามีทกัษะการส่ือสารอยู่ในระดบัสูง ร้อยละของค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 87.77   

และจากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามหลกัสูตรนักศึกษาไดส้ะทอ้นผลการเรียนรู้ทกัษะการ
ส่ือสารเป็นไปในทางท่ีดี มีการพฒันาเป็นล าดบัเป็นผูพู้ด และผูฟั้งท่ีดี ตั้ งใจในการรับรู้ รับฟัง 
รวมทั้งในการพูด รวมทั้งมีสัมพนัธภาพท่ีดีตลอดการส่ือสาร ดงัท่ีนกัศึกษาไดส้ะทอ้นความคิดเห็น 
ท่ีวา่   
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“...การพูดคุยกับเพ่ือนต่างชาติพันธ์ุเป็นกันเองมาก  เวลาเพ่ือนน าเสนอเรากเ็ป็นผู้ฟังท่ีดี 
และเวลาเราน าเสนอเพ่ือนกเ็ป็นผู้ฟังท่ีดี...” 

 “...ได้ฝึกตนเองในการเป็นผู้ ฟังท่ีดี และเป็นท่ีไว้ในของเพ่ือนๆ ในเร่ืองของการเล่าสู่กัน
ฟัง เช่น เป็นผู้ฟังท่ีดี คือไม่พูดขณะท่ีเพ่ือนก าลังพูดอยู่ และฟังเพ่ือนอย่างตั้งใจ ไม่พูดแทรก...” 

“...เกิดการส่ือสารท่ีไม่มคีวามอาจในการพูดอีก รวมไปถึงยอมรับฟังการส่ือสารของเพ่ือน
และการพูดท่ีกล้าแสดงออก เช่น รับฟังเพ่ือนส่ือสารในภาษาถ่ินของเขาและเรา ฟังอย่างตั้งใจและ
สนใจในเร่ืองท่ีเพ่ือนส่ือสาร” 

“...มีสัมพันธภาพท่ีดี กล้าท่ีจะทักทาย พูดคุยกันมากขึน้ จากเม่ือก่อนไม่ค่อยพูดกัน และ
เม่ือเวลาพูดจะมคีนฟังท่ีเราพูด เช่น เวลาแนะน าตัวเองพูดความประทับใจ อธิบายรูปภาพให้เพ่ือนๆ 
ฟังเพ่ือนกจ็ะตั้งใจฟังแล้วมองมาท่ีเราเม่ือสงสัยกจ็ะซักถาม” 

“...ตลอดกิจกรรมเป็นผู้พูดและเป็นผู้ ฟังท่ีดี เช่น ขณะท่ีผมด าเนินกิจกรรมทุกคนต่างให้
ความร่วมมือ ฟังผมในตอนพูด...” 

“...ดิฉันได้ตั้งใจฟังเขาเล่าเร่ืองวัฒนธรรมแบบท้องถ่ินของเขาและท าให้เราได้รู้วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของเขามากย่ิงขึน้ ทุกคนเข้ากันได้ดี...” 

“...มีความสัมพันธ์ท่ีดีขึน้ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมของคนอ่ืนมากขึน้ และเวลาเราพูด
เพ่ือนๆ จะมคีวามเข้าใจในการฟังส่ิงท่ีเราพูดหรือในขณะท่ีเราพูด เรากม็คีวามตั้งใจเช่นกัน...” 

“...เป็นผู้พูดท่ีดีเพราะมีคนฟัง ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ ฟังก็ตั้งใจฟังดี ... เพ่ือท าให้งานนั้น
ส าเร็จ” 

ทกัษะการเคารพสิทธิ  พบวา่ นกัศึกษามีทกัษะการเคารพสิทธิ อยูใ่นระดบัสูง ร้อยละของ
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 88.22  

และจากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามหลกัสูตรนักศึกษาไดส้ะทอ้นผลการเรียนรู้ทกัษะการ
เคารพสิทธิ นกัศึกษาไดส้ะทอ้นถึงการท่ีรู้จกัช่ืนชมผูอ่ื้น มองผูอ่ื้นในแง่ดี ไม่ดูถูกผูอ่ื้น ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดี เห็นไดจ้ากผลการสะทอ้นของนกัศึกษา ท่ีวา่ 

“...เม่ือท ากิจกรรมนีห้นูรู้สึกช่ืนชมในความเป็นชาติพันธ์ุของเพ่ือนแต่ละคน มองเพ่ือนว่า
เค้าก็มีวัฒนธรรมของเขาเช่นเดียวกัน เราไม่ได้มองว่าเพ่ือนต่างจากเรา เรายินดีและเตม็ใจฟังความ
คิดเห็นของเพ่ือนๆ ได้...” 

“...ดิฉันมีความรู้สึกดีอย่างย่ิงท่ีทุกคนยอมรับดิฉัน รู้สึกช่ืนชมเพ่ือนๆ ทุกๆคน ไม่ว่าจะ
เป็นชาติพันธ์ุไหนกต็าม...” 

“...รู้สึกช่ืนชมเพ่ือนๆ ทุกคนมาก ท่ีเขาสามารถน าความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเขาออกมา
แสดงให้เพ่ือนๆ ทุกคนได้เห็น และสามารถมองเห็นว่าเขาก็มีประเพณีวัฒนธรรมเป็นตัวเองเป็น
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เอกลักษณ์เฉพาะตัว และท าให้เราเป็นคนสามารถมองโลกในแง่บวกมากขึน้ สามารถยอมรับในตัว
เพ่ือนได้ เพราะเรากเ็หมือนกัน ต่างแค่ความเป็นอยู่เฉยๆ...” 

“...ดิฉันมองผู้ อ่ืนในด้านบวกมากขึน้ และช่ืนชมในวิถชีีวิตของแต่ละชาติพันธ์ุ...” 
“...ดิฉันมองผู้ อ่ืนในด้านบวก และยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนมากย่ิงขึ้น และมี

ความรู้สึกช่ืนชมผู้ อ่ืน เช่น ในขณะท่ีร่วมกันท ากิจกรรมท าให้ดิฉันเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของ
ทุกคน ท าให้ดิฉันมคีวามช่ืนชมในตัวเพ่ือนทุกคน” 

“... ดิฉันรู้สึกตั้งใจฟังและช่ืนชมในการใช้ภาษาซ่ึงภาษาถ่ินของเขาไพเราะมาก... ปกติ
ดิฉันเป็นคนมองในแง่ลบมาตลอด แต่เม่ือได้สัมพันธ์และได้รู้จักเร่ืองราวของเพ่ือนดิฉันรู้สึกเข้าใจ
และมองเขาในแง่บวกกว่าการใช้ชีวิตไม่แตกต่างกันในบางเร่ืองของแต่ละท้องถ่ิน...” 

“...รู้สึกช่ืนชมผู้ ท่ีมีความกล้าแสดงออกในเร่ืองการพูดถึงชาติพันธ์ุของตนเองและมีความ
ยอมรับในส่ิงท่ีผู้ อ่ืนเป็น โดยไม่มกีารแสดงดูถกูชาติพันธ์ุของผู้ อ่ืน...” 

“...ท าให้เรามีความช่ืนชมในตัวของเพ่ือน เพราะว่าเพ่ือนเขาจะมีเอกลักษณ์ ประเพณี
วฒันธรรมเป็นของตัวเขาเอง เขาเราได้รู้จักตัวตนของเพ่ือนมากขึน้ ท าให้เราเข้าใจเพ่ือนมากขึน้...” 

ทกัษะการท างานร่วมกนั พบวา่ นกัศึกษามีทกัษะการท างานร่วมกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ร้อยละของค่าเฉล่ีย เท่ากบั 83.33 

และจากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามหลกัสูตรนักศึกษาไดส้ะทอ้นผลการเรียนรู้ทกัษะการ
ท างานร่วมกนั นกัศึกษาท่ีแสดงถึงการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบติั และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยแสดงผลการสะทอ้นการเรียนรู้ของนกัศึกษา ท่ีวา่ 

“...กิจกรรมสอนให้เราได้รู้จักการท างานร่วมกับเพ่ือนๆ เช่น ตัวแทนกลุ่มออกไปดูภาพ
แล้วมาท าท่าทางให้สมาชิกดู แต่ห้ามพูด สมาชิกต่างก็ร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมลงมือปฏิบัติ แล้ว
วาดรูปออกมาได้เป็นภาพ...” 

“... ได้ร่วมท างานกับกลุ่มเพ่ือน ได้ร่วมรับรู้ ร่วมคิด และปฏิบัติร่วมกัน เช่น ได้ช่วยกัน
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงทุกคนมส่ีวนร่วมเป็นอย่างดี...” 

“... จากกิจกรรมท่ีจัดขึน้ท าให้เพ่ือนๆ และดิฉัน ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับรู้ กันดีมาก
เป็นเพราะเป็นกิจกรรมท่ีสานสัมพันธ์กันในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี...” 

“... ดิฉันได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นให้เพ่ือนๆ ฟัง และรับฟังความคิดเห็น
ของเพ่ือน พวกเราได้ช่วยกันท างานเสร็จตามก าหนด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมท้ังรับรู้ 
คิด และปฏิบัติ...” 



151 
 

“... ได้ร่วมรับรู้ว่า ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตมีความแตกต่างกันและมีความเหมือนกัน
แต่ก็อยู่ ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอ่ืนในสังคมได้ ขณะท่ีท างานร่วมกันเป็นกลุ่มต่างชาติพันธ์ุก็
แลกเปลี่ยนซักถามถึงวฒันธรรมนั้นมคีวามแตกต่าง...” 

ทักษะการอยู่ร่วมกันแบบเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน พบว่า นกัศึกษามีทกัษะการอยู่ร่วมกนั
แบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั อยูใ่นระดบัสูง ร้อยละของค่าเฉล่ีย เท่ากบั 86.08   

และจากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามหลกัสูตรนกัศึกษาไดส้ะทอ้นผลการเรียนรู้ทกัษะการอยู่
ร่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั นกัศึกษาไดแ้สดงออกและสะทอ้นผลการเรียนรู้ถึงความเป็น
มิตร ความเสียสละ ความสามคัคีกนัในขณะท ากิจกรรม ดงัผลสะทอ้นการเรียนรู้ วา่ 

“...เป็นมิตรกับทุกคน ถึงเราจะต่างกันแต่เราไม่แตกแยก ถือว่าเราอยู่ในแผ่นดินเดียวกัน มี
ความเสียสละ และมีความสามัคคีกัน เช่น บางอย่างท่ีเพ่ือถ่ายทอดออกมา เราอาจไม่รู้เพราะอาจจะ
ไม่ใช่วัฒนธรรมบ้านเราแต่เพ่ือนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราเขาสามารถรู้และท างานร่วมกันได้ส าเร็จ
...” 

“...มีการแลกเปลี่ยนความคิด ความคิดเห็นร่วมกัน ร่วมกันท างาน เกิดความเข้าใจเพ่ือน
มากขึน้ และรักสามคัคี...” 

“...ดิฉันท างานร่วมกับเพ่ือนได้เป็นอย่างดี ร่วมมือกันในกลุ่ม เกิดความสามัคคีกันในกลุ่ม
เพ่ิมมากขึน้...” 

“...เกิดความเป็นมิตรในการท างานร่วมกัน และเห็นความแตกต่างในการท างานของเพ่ือน 
โดยการได้รับส่ิงแปลกใหม่และการท างานท่ีมนี า้ใจจริงๆ ...” 

“...เพ่ือนๆมคีวามเป็นมิตร ร่วมมือกัน มคีวามเสียสละ สามคัคีกันในกลุ่ม...” 
“...เกิดมิตรภาพและความร่วมมือต่อกัน มีความเสียสละเพ่ิมมากขึน้ และความสามัคคีใน

กลุ่มในการท างาน เพราะได้มิตรภาพท่ีแตกต่างกันในแต่ละชนเผ่า แต่กร่็วมมือกัน...” 
“...สามารถท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ต่างชาติพันธ์ุกันได้  ส่ือสารและสามัคคีกัน ช่วยเหลือ

เวลาท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมคีวามสุข ปรึกษาหารือกันได้ดี...” 
“...มีความเป็นมิตรท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมกิจกรรมและรู้จักความเสียสละ ความสามัคคีในกลุ่ม

เป็นอย่างดี เช่น เวลาออกไปน าเสนอและรู้สึกมคีวามสามคัคีในกลุ่มมากขึน้...” 
ทักษะการยอมรับความหลากหลาย พบวา่ นกัศึกษามีทกัษะการยอมรับความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม อยูใ่นระดบัสูง ร้อยละของค่าเฉล่ีย เท่ากบั 85.66   
และจากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามหลกัสูตรนักศึกษาไดส้ะทอ้นผลการเรียนรู้ทกัษะการ

ยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม นกัศึกษาไดส้ะทอ้นถึงความสามารถในการปรับตวั การ
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ระลึกถึงผูอ่ื้นเสนอ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และสามารถท่ีจะยอมรับวฒันธรรมของผูอ่ื้นได ้ดงัผล
การสะทอ้นการเรียนรู้ ท่ีวา่ 

“...เราสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืน กับเพ่ือนๆ เขาได้มากย่ิงขึน้ คิดถึงความรู้สึกเพ่ือนมาก 
เช่น เพ่ือนท่ีออกไปรูปภาพและเขาอยากบอกกับเรา แต่ไม่สามารถพูดออกมาได้ เพ่ือนคนนั้นจะ
รู้สึกล าบากใจมากท่ีไม่สามารถแสดงความรู้สึกนั้นกับเพ่ือน ท าให้เราเกิดการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
มากย่ิงขึน้ เข้าใจกันมากย่ิงขึน้...” 

“...การเข้าใจในภาษาพูด เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีความแตกต่างและเข้าใจในความ
แตกต่างกันอย่างมาก และเรายงัสามารถอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตรวมกันได้อย่างสงบสุข...” 

“...รู้จักแบ่งปัน เอาใจใส่คนรอบข้าง รู้จักเคารพความคิดเห็นของผู้ อ่ืน...” 
“...ดิฉันสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนได้ คิดถึงผู้ อ่ืนมากขึน้ นึกถึงใจเขาใจเรา กิจกรรมท่ี

บอกความรู้สึกของตนเองท่ีมีทัศนคติต่อความแตกต่างด้านภาษาของตนเองท่ีแตกต่างไปจากผู้ อ่ืน 
ท าให้เข้าใจความรู้สึกผู้ อ่ืนมากขึน้ และการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน นึกถึงใจเขาใจเรามากขึน้...” 

“...รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราและคิดถึผู้ อ่ืนเสมอในเวลาท่ีท างานต่างๆ...” 
“... กิจกรรมนีท้ าให้เราสามารถปรับตัวกับเพ่ือนต่างชาติพันธ์ุได้ดี และรู้จักเอาใจเขามาใส่

ใจเรา อย่างเช่น เราสามารถอยู่กลุ่มกับเพ่ือนต่างชาติพันธ์ุได้เป็นอย่างดี และรักกันเหมือนพี่น้องกัน
โดยไม่ดูถกูซ่ึงกันและกันในต่างชาติพันธ์ุ...” 

“...เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืนท่ีแตกต่างจากเราง่าย และคิดถึงคนอ่ืนมากขึ้น 
แม้ว่าเขาต่างจากเราด้านเชื้อชาติ ภาษา วิถีชีวิต ท าให้เรายอมรับในความเป็นอยู่ของแต่ละท้องถ่ิน 
คือไม่ถือตัวและเอาใจเขามาใส่ใจเรา” 

“...เราสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนได้โดยการยอมรับตัวเราเองและคนอ่ืนยอมรับในตัวเรา
เอาใจเขามาใส่ใจเราในการรับฟังความคิดเห็นและการอธิบายของเพ่ือน” 

“...รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงผู้ อ่ืน เช่น การสนทนามีสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน คิดถึง
ความรู้สึกของเพ่ือนๆ ท่ีมคีวามต่างทางชาติพันธ์ุ แต่มคีวามรู้สึกเดียวกันกับเรา” 

2. ผลการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   ดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

ข้อ รายการประเมนิ X̅ S.D ระดบั ล าดบัที ่

1 สาระการเรียนรู้     

 1.1 มีความยากง่าย 4.00 .64 มาก 4 
 1.2 นกัศึกษาสามารถน าไปใชไ้ด ้ 4.63 .49 มากท่ีสุด 2 
 1.3 มีความจ าเป็นต่อชีวติของนกัศึกษา 4.67 .47 มากท่ีสุด 1 
 1.4 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษา 4.50 .57 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.45 .34 มาก 4 

2 กจิกรรมการเรียนรู้     
 2.1 กิจกรรมมีความหลากหลาย 4.47 .57 มาก 7 
 2.2 กระตุน้ใหน้กัศึกษากระตือรือร้นในการเขา้ร่วม

กิจกรรม 
4.50 .50 มากท่ีสุด 6 

 2.3 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดท้ ากิจกรรมเพ่ือใหเ้กิดการ
เรียนรู้ทกัษะทางสงัคม 

4.70 .46 มากท่ีสุด 3 

 2.4 เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดแ้สดงออกในทุกกิจกรรม 4.57 .56 มากท่ีสุด  
 2.5 นกัศึกษาไดล้งมือปฏิบติัในทุกกิจกรรม   4.67 .66 มากท่ีสุด 4 
 2.6 เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.67 .47 มากท่ีสุด 4 
 2.7 ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีทกัษะทางสงัคมส าหรับการ

อยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม 
4.80 .40 มากท่ีสุด 1 

 2.8 มีการสรุปและสะทอ้นการเรียนรู้ในกิจกรรม 4.47 .50 มาก 7 
 2.9 สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นในการเรียนรู้ 4.57 .50 มากท่ีสุด 5 
 2.10 ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั 4.73 .45 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.61 .25 มากทีสุ่ด 1 

3 ส่ือประกอบการเรียนรู้     
 3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.57 .50 มากท่ีสุด 3 
 3.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 4.30 .46 มาก 5 
 3.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 4.47 .50 มาก 4 
 3.4 สอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน 4.63 .49 มากท่ีสุด 1 
 3.5 นกัศึกษามีส่วนร่วมในการใชส่ื้อ 4.60 .67 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.51 .39 มากทีสุ่ด 3 
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ข้อ รายการประเมนิ X̅ S.D ระดบั ล าดบัที ่

4 การวดัและประเมนิผล     
 4.1 วธีิการวดัและประเมินผลมีความเหมาะสม 4.60 .49 มากท่ีสุด 1 
 4.2 วธีิการวดัและประเมินผลมีความหลากหลาย 4.53 .50 มากท่ีสุด 3 
 4.3 นกัศึกษามีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 4.57 .50 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.56 .39 มากทีสุ่ด 2 

รวมความคดิเห็นทีม่ต่ีอหลกัสูตรฯ 4.55 .24 มากทีสุ่ด  

จากตารางท่ี  7  พบวา่ความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (X̅ = 4.55, S.D = .24) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ นกัศึกษาเห็นดว้ยมากท่ีสุด (X̅ = 4.61, 
S.D= .25) รองลงมาเป็นดา้นการวดัและประเมินผล (X̅ =4.56, S.D =.39) และดา้นส่ือประกอบการ
เรียนรู้ (X̅ = 4.51, S.D = .39) นกัศึกษาเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในส่วนประเด็นท่ีนกัศึกษามีความเห็นดว้ย
ต ่าท่ีสุด คือ ดา้นสาระการเรียนรู้ (X̅ = 4.45, S.D = .34) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไวว้า่ 
นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร อยูใ่นระดบัมาก 

ตารางท่ี  8  ผลการประเมินหลกัสูตรดว้ยหลกัทฤษฎี CIPPiest จากครูผูน้ าหลกัสูตรไปใช ้

ข้อ รายการประเมนิ µ 𝜎 ระดบั ล าดบัที ่

 ด้านบริบท  
1 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันา

ทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุ
วฒันธรรม 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

2 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมท่ีมีความเป็นพหุ
วฒันธรรม 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

3 หลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมมีประโยชน์ต่อสงัคม 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

4 กิจกรรมมีความเหมาะสมในการน าไปใชเ้พ่ือใหเ้กิดการ
ยอมรับในความเป็นพหุวฒันธรรม 

2.75 .43 เหมาะสมมาก 2 
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ข้อ รายการประเมนิ µ 𝜎 ระดบั ล าดบัที ่

5 การล าดบักิจกรรมการพฒันาทกัษะทางสงัคมส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมมีความเหมาะสม 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

รวม 2.95 .22 เหมาะสมมาก  
 ด้านปัจจยัน าเข้า    
1 ผูส้อนมีความสามารถในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะ

ทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

2 ผูส้อนมีการวางแผนและเตรียมการจดัการเรียนรู้ 2.75 .43 เหมาะสมมาก 2 
3 ผูส้อนน าส่ือ วสัดุอุปกรณ์ มาประกอบการด าเนินการจดั

กิจกรรมอยา่งเหมาะสม 
2.75 .43 เหมาะสมมาก 2 

4 ผูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งเป็นพหุ
วฒันธรรม 

2.75 .43 เหมาะสมมาก 2 

5 ส่ือการเรียนรู้เหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีมีความเป็นพหุ
วฒันธรรม 

2.75 .43 เหมาะสมมาก 2 

6 กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีส่ือท่ีหลากหลาย 3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 
7 อุปกรณ์ในระหวา่งการท ากิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เพียงพอ 
2.75 .43 เหมาะสมมาก 2 

8 หอ้งท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

9 ระยะเวลาในการท ากิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม 3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 
รวม 2.86 .35 เหมาะสมมาก  

 ด้านกระบวนการ   
1 ผูเ้รียนทุกชาติพนัธ์ุไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการ

จดัการเรียนรู้ 
3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

2 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มุ่งใหผู้เ้รียนมีทกัษะทางสงัคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม 

2.75 .43 เหมาะสมมาก 2 

3 ผูเ้รียนทุกชาติพนัธ์ุไดป้ฏิบติักิจกรรมโครงการร่วมกนั 3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 
4 ผูส้อนใชส่ื้อการเรียนจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

5 ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง และมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนการท า
กิจกรรม 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 
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ข้อ รายการประเมนิ µ 𝜎 ระดบั ล าดบัที ่

6 ผูเ้รียนใชก้ระบวนการจิตตปัญญา และกระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ทุกกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

7 ผูเ้รียนไดรู้้จกั และท าความเขา้ใจกบัความแตกต่าง
ระหวา่งชาติพนัธ์ุต่างๆ  

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

8 ผูส้อนเอาใจใส่ต่อการจดัการเรียนรู้ และติดตามผลการ
จดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

9 ผูส้อนยอมรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียนเป็นอยา่งดี 3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 
10 ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลายโดย

มุ่งเนน้การประเมินตามสภาพจริง 
3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

11 ผูส้อนมีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการตระหนกัในความ
แตกต่างทางชาติพนัธ์ุ 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

12 ผูส้อนมีการรายงานผลการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทราบ 3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 
13 ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและ

ประเมินผล 
3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

14 ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นการเรียนรู้ 
(Learning reflection) หลงัจากจบกิจกรรม  

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

รวม 2.98 .13 เหมาะสมมาก  
 ด้านผลผลติ    
1 ผูเ้รียนมีทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคม

พหุวฒันธรรมมากข้ึน 
3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

2 ผูเ้รียนมีทกัษะการส่ือสารมากข้ึน 3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 
3 ผูเ้รียนมีทกัษะการเคารพสิทธิผูอ่ื้นมากข้ึน 3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 
4 ผูเ้รียนมีทกัษะการท างานร่วมกนัมากข้ึน 2.75 .43 เหมาะสมมาก 2 
5 ผูเ้รียนมีทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

มากข้ึน 
3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

6 ผูเ้รียนมีทกัษะการยอมรับความหลากหลายของ
วฒันธรรมมากข้ึน 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

7 ผูเ้รียนท ากิจกรรมโครงการกบักลุ่มเพ่ือนต่างชาติพนัธ์ุได้
อยา่งดี 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

รวม 2.96 .18 เหมาะสมมาก  
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ข้อ รายการประเมนิ µ 𝜎 ระดบั ล าดบัที ่

 ด้านผลกระทบ   
1 ผูเ้รียนสามารถน าส่ิงท่ีไดจ้ากหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันา

ทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุ
วฒันธรรมมาใชใ้นชีวติประจ าวนั 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

2 ผูเ้รียนสามารถน ากิจกรรม หรือโครงการ ไปใชก้บั
โรงเรียนและชุมชนท่ีมีความเป็นพหุวฒันธรรมได ้

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

รวม 3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 
 ด้านประสิทธิผล    
1 ผูเ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัของทกัษะทางสงัคม

ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมมากข้ึน 
2.75 .43 เหมาะสมมาก 2 

2 ผูเ้รียนมีทศันคติดา้นบวกต่อผูท่ี้ตา่งวฒันธรรมกบัตนเอง 3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 
3 ผูเ้รียนสามารถยอมรับผูอ่ื้นท่ีมีความแตกต่างทาง

วฒันธรรมกบัตนเองได ้
2.75 .43 เหมาะสมมาก 2 

4 ผูเ้รียนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมีความแตกต่างทาง
วฒันธรรมกบัตนเองได ้

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

5 ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจผูอ่ื้นท่ีมีความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ
ของตนเองได ้

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

รวม 2.90 .30 เหมาะสมมาก  
 ด้านความยัง่ยืน    
1 ผูเ้รียนมีทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคม

พหุวฒันธรรมท่ีสามารถน าไปใชไ้ดต้ลอดชีวติ 
3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

2 ผูเ้รียนสามารถท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นพหุวฒันธรรมได ้

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

รวม 3.00 .00 เหมาะสมมาก  
 ด้านการถ่ายโยงความรู้    
1 ผูเ้รียนสามารถน าหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง

สงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมไปใช้
ในการแกปั้ญหากบัผูอ่ื้นท่ีมีความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ
กบัตนในการท างานในอนาคต 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

2 ผูเ้รียนสามารถน ากิจกรรมในหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันา
ทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุ
วฒันธรรมไปขยายผลใหก้บัโรงเรียนต่างๆ ได ้

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 
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ข้อ รายการประเมนิ µ 𝜎 ระดบั ล าดบัที ่

3 ผูเ้รียนสามารถน ากิจกรรมในหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันา
ทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุ
วฒันธรรมไปขยายผลใหก้บัชุมชนท่ีมีความหลากหลาย
ทางชาติพนัธ์ุได ้

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

4 ผูเ้รียนสามารถน าเอาทกัษะการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุ
วฒันธรรมท่ีไดจ้ากหลกัสูตรไปขยายผลสู่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

5 ผูเ้รียนสามารถน าเอาทกัษะการยอมรับในสงัคมพหุ
วฒันธรรมท่ีไดจ้ากหลกัสูตรไปขยายผลสู่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

3.00 .00 เหมาะสมมาก 1 

รวม 3.00 .00 เหมาะสมมาก  
รวมการประเมนิผลหลกัสูตร 2.94 .22 เหมาะสมมาก  

จากตารางท่ี  8  พบว่า การประเมินผลหลกัสูตรด้วยหลักทฤษฎี CIPPiest จากครูผูน้ า

หลัก สู ต รไปใช้ จ  า นวน   4 คน  โดยภ าพรวมอยู่ ใ น ร ะดับ เหม า ะสมม าก  (µ= 2.94,  
𝜎 = .22) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลกระทบ ดา้นความย ัง่ยืน ดา้นการถ่ายโยง

ความรู้ เหมาะสมมากโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (µ = 3.00, 𝜎 = .00 ทุกดา้น)  ดา้นกระบวนการ

เหมาะสมมากรองลงมา (µ = 2.98, 𝜎 = .13) และดา้นปัจจยัน าเขา้ เหมาะสมมากโดยมีค่าเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุด (µ = 2.86, 𝜎 = .35)  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่

ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมนั้น เหมาะสมมากในทุกดา้น  และสามารถแยกประเด็นในเชิง
คุณภาพไดด้งัต่อไปน้ี 

 ด้านบริบท (Context Evaluation) “ด้านบริบทมีความเหมาะสมในส่วนของ
กิจกรรมการพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมท่ีมีการเรียงล าดบั
ไดอ้ยา่งดี รวมทั้งความตอ้งการของสังคม” 

 ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Inputs Evaluation) “โดยส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมดี 
โดยเฉพาะในส่วนของความสามารถในการจดักิจกรรม มีส่ือและระยะเวลาท่ีมีความเหมาะสม 
รวมทั้งในส่วนของหอ้งท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี” 

 ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) “ผูส้อนเห็นว่ากระบวนการในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมมี
ความซบัซอ้นบา้งในบางกิจกรรม แต่โดยส่วนใหญ่ในดา้นกระบวนการมีความเหมาะสมดี ไม่วา่จะ
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ในเร่ืองของการไดมี้ส่วนร่วมกนัในการท ากิจกรรม การไดป้ฏิบติัจริง และปฏิบติัร่วมกนั โดยเฉพาะ
ผูส้อนมีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัในความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ” 

 ดา้นผลผลิต (Products Evaluation) “ผูส้อนเห็นว่ามีความเหมาะสมมากในดา้น
ผลผลิต ผูเ้รียนมีความกลา้ท่ีจะส่ือสารมากยิ่งข้ึน สามารถท างานร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนต่างชาติพนัธ์ุ
ได”้ 

 ดา้นผลกระทบ (Impact Evaluation) “ในดา้นน้ีผูส้อนเห็นวา่มีความเหมาะสมดี
มาก ผูเ้รียนหลงัจากท่ีไดท้  าด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปแล้วสามารถน าส่ิงท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งดี” 

 ดา้นประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) “ในดา้นประสิทธิผล ผูส้อนเห็นวา่มี
ความเหมาะสมเน่ืองจากผูเ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัของทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรมเพิ่มข้ึน มีทศันคติดา้นบวกต่อผูอ่ื้น และมีความเขา้ใจผูอ่ื้นท่ีแตกต่างทางชาติ
พนัธ์ุของตนเองได”้ 

 ด้านความย ัง่ยืน (Sustainability Evaluation) “มีความเหมาะสมดี เห็นได้จากท่ี
ผูเ้รียนสามารถท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นพหุวฒันธรรมได้ และ
สามารถน าไปใชไ้ดต้ลอดชีวติ” 

 ด้านการถ่ายโยงความรู้ (Transportability Evaluation) “ผูส้อนเห็นว่ามีความ
เหมาะสมมาก เห็นไดจ้ากการท่ีผูเ้รียนสามารถน าหลกัสูตรเสริมไปใชใ้นการแกปั้ญหากบัผูอ่ื้นท่ีมี
ความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุกบัตนในการท างานในอนาคต ผูเ้รียนสามารถน าเอาทกัษะทางสังคมท่ี
ตนมีไปขยายผลสู่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม” 

ตอนที่ 3 การน าหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวฒันธรรมไปขยายผลกบันักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

การน าหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรมไปประยกุตใ์ชก้บันกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ 
โรงเรียนอุม้ผางวิทยาคม  โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  และโรงเรียนรวมไทยพฒันา 2  ซ่ึงผล
การศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน พบว่า นกัเรียนมีการพฒันาในเร่ืองของทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมเป็นล าดบั ตามตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 พฒันาการทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัเรียนใน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัทกัษะ
ทางสังคม 

โรงเรียนอุ้มผางวทิยาคม 

หน่วยท่ี 1 รู้จกัตนเองและเปิดเผยตนเอง 45 41.04 .45 สูง 

หน่วยท่ี 2 เรียนรู้และยอมรับผูอ่ื้น 45 41.23 .43 สูง 

หน่วยท่ี 3 มุ่งพฒันาสู่สงัคม 45 42.73 .37 สูง 

โรงเรียนท่าสองยางวทิยาคม 

หน่วยท่ี 1 รู้จกัตนเองและเปิดเผยตนเอง 45 41.70 .41 สูง 

หน่วยท่ี 2 เรียนรู้และยอมรับผูอ่ื้น 45 42.10 .39 สูง 

หน่วยท่ี 3 มุ่งพฒันาสู่สงัคม 45 43.66 .28 สูง 

โรงเรียนรวมไทยพฒันา 2 

หน่วยท่ี 1 รู้จกัตนเองและเปิดเผยตนเอง 45 42.06 .39 สูง 

หน่วยท่ี 2 เรียนรู้และยอมรับผูอ่ื้น 45 42.66 .36 สูง 

หน่วยท่ี 3 มุ่งพฒันาสู่สงัคม 45 44.26 .21 สูง 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า นักเรียนมีการพฒันาในเร่ืองของทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมเป็นล าดบั  

โรงเรียนอุม้ผางวิทยาคม นักเรียนท่ีท ากิจกรรมของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม หน่วยท่ี 1 เร่ือง การรู้จกัตนเองและเปิดเผย
ตนเอง คะแนนเต็ม 45 คะแนน ค่าเฉล่ียของคะแนนอยูท่ี่ 41.04  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .45 
เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนพบวา่อยูใ่นระดบัสูง หน่วยท่ี 2 เร่ือง การเรียนรู้และยอมรับ
ผูอ่ื้น คะแนนเต็ม 45 คะแนน ค่าเฉล่ียของคะแนนอยู่ท่ี 41.23  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .43 
เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนนพบว่าอยู่ในระดบัสูง  หน่วยท่ี 3 เร่ือง มุ่งพฒันาสู่สังคม 
คะแนนเต็ม 45 คะแนน ค่าเฉล่ียของคะแนนอยู่ท่ี 42.73  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .37 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนพบวา่อยูใ่นระดบัสูง   

โรงเรียนท่าสองยางวทิยาคม  นกัเรียนท่ีท ากิจกรรมของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม หน่วยท่ี 1 เร่ือง การรู้จกัตนเองและเปิดเผย
ตนเอง คะแนนเต็ม 45 คะแนน ค่าเฉล่ียของคะแนนอยูท่ี่ 41.70  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .41
เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนพบวา่อยูใ่นระดบัสูง หน่วยท่ี 2 เร่ือง การเรียนรู้และยอมรับ
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ผูอ่ื้น คะแนนเต็ม 45 คะแนน ค่าเฉล่ียของคะแนนอยู่ท่ี 42.10  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .39 
เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนนพบว่าอยู่ในระดบัสูง  หน่วยท่ี 3 เร่ือง มุ่งพฒันาสู่สังคม 
คะแนนเต็ม 45 คะแนน ค่าเฉล่ียของคะแนนอยู่ท่ี 43.66  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .28 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนพบวา่อยูใ่นระดบัสูง 

โรงเรียนรวมไทยพฒันา 2  นกัเรียนท่ีท ากิจกรรมของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม หน่วยท่ี 1 เร่ือง การรู้จกัตนเองและเปิดเผย
ตนเอง คะแนนเต็ม 45 คะแนน ค่าเฉล่ียของคะแนนอยูท่ี่ 42.06  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .39 
เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนพบวา่อยูใ่นระดบัสูง หน่วยท่ี 2 เร่ือง การเรียนรู้และยอมรับ
ผูอ่ื้น คะแนนเตม็ 45 คะแนน ค่าเฉล่ียของคะแนนอยูท่ี่ 42.66  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .36เม่ือ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนพบว่าอยู่ในระดับสูง  หน่วยท่ี 3 เร่ือง มุ่งพฒันาสู่สังคม 
คะแนนเต็ม 45 คะแนน ค่าเฉล่ียของคะแนนอยู่ท่ี 44.26  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .21 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนพบวา่อยูใ่นระดบัสูง 

โดยมีผลการสะทอ้นการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 “...มีความกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าเปิดใจยอมรับฟังผู้ อ่ืนมากย่ิงขึน้ กล้าท่ีจะเปิดเผย

ความเป็นชาติพันธ์ุของเราเอง เผยแพร่ภาษาของเราให้คนอ่ืนได้รู้จักมากขึน้...” 
“...พูดคุยกับเพ่ือนมากขึน้ ตั้งใจท างานกับเพ่ือนคนอ่ืน กล้าท่ีจะไปเจอกับคนอ่ืน และ

พร้อมท่ีจะฟังคนอ่ืน...” 
“...ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน รู้จักท่ีจะช่ืนชมคนอ่ืน ให้ก าลังใจคนอ่ืน ยอมรับความ

แตกต่างทางชาติพันธ์ุ ช่วยเหลือกันและกัน...” 
“...มีความสามัคคีร่วมกับเพ่ือนๆ ท างานร่วมกันได้ดี มีความสุข ร่วมคิด ร่วมท า อยาก

ท างานกับเพ่ือนมากขึน้ ไม่เห็นแก่ตัว แสดงความคิดเห็นท่ีต่างกันของชาติพันธ์ุได้ดีย่ิงขึน้...” 
“...มีความเป็นมิตร สามัคคีกัน ช่วยเหลือกัน สามารถแสดงความเป็นตัวตนได้อย่างดี ให้

ความส าคัญและยินดีกับเพ่ือนมากขึน้...” 
“...สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนได้ เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักนิสัยของเพ่ือ รับฟังความ

คิดเห็นของเพ่ือนแต่ละคน ช่วยเหลือกัน...” 
“...เป็นผู้พูดและผู้ฟังท่ีดี มสัีมพันธภาพท่ีดี รู้จักกันมากขึน้ สอนภาษาซ่ึงกันและกันซ่ึงเป็น

ส่ือกลางท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน มคีวามสุขกับการท างานกลุ่ม กล้าท่ีจะแสดงออก...” 
“...ช่ืนชมและยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน มีนิสัยท่ีดี กล้าแสดงออก กล้าคิด  กล้าท า ให้

ก าลังใจเพ่ือน เห็นความสามารถในการคิด มองคนอ่ืนในแง่ดี และมคีวามมัน่ใจในการพูดภาษา...” 
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“... ช่วยเหลือในการท างาน ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ความเข้าใจปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม ช่วยแก้ปัญหา เรียนรู้ความเป็นมาและกลุ่มชาติพันธ์ุ...” 

“...มคีวามเสียสละ สามารถปรับตัวกับเพ่ือนได้  เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีน า้ใจ มีความสุขทุก
คร้ังท่ีท างาน ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน...” 

“...รู้สึกดี ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ภาษา ช่ืนชม  มองผู้ อ่ืนในด้านบวก เห็นความส าคัญของ
บุคคลท่ีพูดได้หลายภาษา ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน ความแตกต่างทางภาษา...” 

“...ได้เรียนรู้ภาษาแต่ละชาติพันธ์ุ ร่วมปฏิบัติด้วยกัน มีความสุขท่ีได้ท างานกับเพ่ือน เกิด
ความสนุกและเข้าใจมากขึน้...” 

“...มีมิตรภาพท่ีดีกับเพ่ือน มีความเสียสละ มีความสามัคคีมากขึน้ ช่วยเหลือกัน ได้เพ่ือน
ใหม่...” 

“...มีความเสียสละเข้าใจซ่ึงกันและกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน
มากขึน้ การปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืน ให้อภัยผู้ อ่ืน ไม่แบ่งชนเผ่า มมีารยาทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์...” 

จากผลการศึกษาทั้งหมด จะเห็นวา่หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษานั้นไดพ้ฒันาข้ึนมาจากแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ จากนั้นน าหลกัสูตรท่ีไดไ้ปทดลองใชก้บันกัศึกษา พบวา่นกัศึกษามีพฒันาการทกัษะ
ทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนจากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ตามล าดบั และการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ี
มีต่อหลกัสูตร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด จากผลการน าไปขยายผลกบัโรงเรียนในระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา่นกัเรียนมีพฒันาการท่ีสูงข้ึนตามล าดบัเช่นเดียวกนั 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัย เร่ือง การพฒันาหลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนักศึกษา ผูว้ิจยัได้ก าหนดวตัถุประสงค์ไว ้ดังน้ี 1) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมของนักศึกษา 2) เพื่อประสิทธิผลหลกัสูตรเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา โดยประกอบดว้ยวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ดงัน้ี  2.1) เพื่อ
ประเมินความสามารถทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมมี 5 ทกัษะ ดงัน้ี  2.1.1) เพื่อประเมินทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของวฒันธรรม  2.1.2) เพื่อประเมินทกัษะการอยู่ร่วมกันแบบเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั  2.1.3) เพื่อประเมินทกัษะในการท างานร่วมกนั 2.1.4) เพื่อประเมินทกัษะในการเคารพ
สิทธิของผูอ่ื้นทั้งเร่ืองวฒันธรรมและศีลธรรม  2.1.5) เพื่อประเมินทกัษะการส่ือสาร  2.2) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรม ของนกัศึกษา หลงัการใชห้ลกัสูตร และวตัถุประสงคข์อ้สุดทา้ย 3) เพื่อพฒันานกัศึกษา
ครูน าหลกัสูตรไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  โปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2557 ซ่ึงเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ  านวน 30 คน เฉพาะนกัศึกษาท่ีมีความเป็นพหุ
วฒันธรรม เป็นตัวแทนของประชากร  การวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ใชก้ระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธื (Mixed Methods Research) 
แบบแผนเชิงผสมผสานแบบสามเส้า (The Triangulation design) พร้อมกบัใช้แบบแผนการวิจยั
แบบอนุกรมเวลาสมมูล (Equivalent Time-series Studies Design) ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ 4 ระยะ ดงัน้ี 
1) ระยะท่ี 1 ระยะการวิจยั (Research : R1) การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น เป็นการศึกษาความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา 2) ระยะท่ี 2 ระยะการพฒันา (Development : D1) การออกแบบ
และการพฒันา  เป็นการพฒันาและหาคุณภาพของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา  3) ระยะท่ี 3 ระยะการวิจยั (Research : R2)  การ
ทดลองใช้หลกัสูตร เป็นการน าหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัใน
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สังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาไปใช้  4) ระยะท่ี 4 ระยะการพฒันา (Development : D2) การ
ประเมินคุณภาพหลกัสูตร เป็นการวเิคราะห์คุณภาพหลกัสูตรท่ีไดจ้ากการทดลองหลกัสูตรเสริมเพื่อ
พฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา 

 สรุปผลการวจัิย 

 การวิจัย เร่ือง การพฒันาหลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ของนกัศึกษา  สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรมของนกัศึกษา มุ่งพฒันาทกัษะทางสังคม ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการเคารพ
สิทธิ  ทกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา การจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมน้ี แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองเรียนรู้ รู้จกัตนเอง และเปิดเผยตนเอง  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองเรียนรู้และยอมรับ
ผูอ่ื้น และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองมุ่งพฒันาสู่สังคม เม่ือท าการพฒันาหลกัสูตรเสริมแลว้ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการให้ผูเ้ช่ียวชาญหาความเหมาะสมและหาความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตร พบวา่มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีความสอดคล้องกัน ซ่ึงการหาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมของ
นักศึกษา เร่ิมต้นด้วยการศึกษาความต้องการจ าเป็นส าหรับใช้ในการพฒันาหลักสูตรเสริมเพื่อ
พฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมของนักศึกษา ผู ้วิจ ัยได้
ด าเนินการสัมภาษณ์คณาจารย ์นกัศึกษา และกลุ่มคนในชุมชนชาติพนัธ์ุต่างๆ เพื่อศึกษาถึงความ
ตอ้งการจ าเป็นในการสร้างหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรมของนักศึกษา ซ่ึงพบว่าในทุกกลุ่มให้ความส าคญักับการพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรม รวมทั้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้ในการพฒันา
หลกัสูตร โดยมีแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบของหลกัสูตร  
แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรเสริม แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 
แนวคิดทกัษะทางสังคม (Social skills)  แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาพหุวฒันธรรม  แนวคิดการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยจิตตปัญญาศึกษา (Contemplation Education)  แนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning)  การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic assessment) และ
แนวคิดการประเมินหลักสูตรรูปแบบ CIPPiest Model  หลังจากท่ีศึกษาความต้องการจ าเป็น
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ดงักล่าว ผูว้จิยัไดด้ าเนินการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรม โดยมีองค์ประกอบของหลกัสูตร คือ  1. จุดมุ่งหมาย/ความมุ่งหมายของ
หลกัสูตร  เพื่อใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม โดยมีทกัษะทาง
สังคมประกอบดว้ย 1) ทกัษะการส่ือสาร  2) ทกัษะการเคารพสิทธิ  3) ทกัษะการมีส่วนร่วม  4) 
ทกัษะการอยู่ร่วมกันแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน  5) ทกัษะการยอมรับความหลากหลายของ
วฒันธรรม  2. เน้ือหาสาระและการจดัประสบการณ์ โดยมุ่งการท ากิจกรรมท่ีเป็นไปในแนวทาง
จิตตปัญญาศึกษา และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบ่งเป็นการรู้จกัตนเอง เปิดเผยตนเอง  จากนั้น
จึงเรียนรู้ และยอมรับผูอ่ื้น สุดทา้ยตอ้งน าไปพฒันาสู่สังคมได้  3. กระบวนการสอนและการน า
หลกัสูตรไปใช้ในการสอน  ซ่ึงจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นน าเขา้สู่กิจกรรม จดับรรยากาศ
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และช้ีแจงการด าเนินการกิจกรรม 2) ขั้น
ด าเนินการจดักิจกรรม เขา้สู่กระบวนการกิจกรรม การท ากิจกรรมต่างๆ 3) ขั้นคิดยอ้นสะทอ้นคิด 
การสะท้อนความคิด  4. การวดัและประเมินผลการสอนตามหลักสูตรและหาสัมฤทธิผลของ
หลกัสูตร ผูว้ิจยัใชก้ารประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และแนวคิดการประเมิน
หลกัสูตรรูปแบบ CIPPiest Model   จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา ท่ีพฒันาข้ึนนั้นท าการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา  พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
และความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่องคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสูตร มี
ความสอดคลอ้งกนั  

2. ผลการทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา พบว่า ทกัษะทางสังคมทั้ง 5 ทกัษะ มีร้อยละของค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัสูงทุกทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการเคารพสิทธิ ทกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะ
การอยู่ร่วมกันแบบเป็นอันหน่ึงอนัเดียวกัน และทกัษะการยอมรับความหลากหลาย ผูว้ิจ ัยได้
สอบถามความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา พบวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มากท่ีสุด และสุดทา้ยการประเมินหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรมด้วยหลักทฤษฎี CIPPiest จากครูผูน้ าหลักสูตรไปใช้ โดยภาพรวมมี
ความเห็นดว้ยมาก 
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3.  ผูว้ิจยัหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษา ไปขยายผลกบันกัเรียนในโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุม้ผางวิทยาคม  โรงเรียนรวมไทยพฒันา 2  และโรงเรียนท่าสองยาง
วิทยาคม พบว่า นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรมอยูใ่นระดบัสูง 

อภิปรายผล 

 การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษา สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรมของนกัศึกษา มุ่งพฒันาทกัษะทางสังคม ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการเคารพ
สิทธิ ทกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา การจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมน้ีแบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองเรียนรู้ รู้จกัตนเอง และเปิดเผยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง เรียนรู้ และยอมรับ
ผูอ่ื้น และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองมุ่งพฒันาสู่สังคม  เม่ือท าการพฒันาหลกัสูตรเสริมแลว้ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการให้ผูเ้ช่ียวชาญหาความเหมาะสมและหาความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตร พบวา่ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีความสอดคล้องกัน ซ่ึงการหาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมของ
นักศึกษา ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเร่ิมตน้จากการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นโดยสัมภาษณ์คณาจารย ์
นกัศึกษา และกลุ่มคนในชุมชนชาติพนัธ์ุต่างๆ ซ่ึงพบวา่ทุกกลุ่มให้ความส าคญักบัการพฒันาทกัษะ
ทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม โดยเฉพาะทกัษะการส่ือสารถือเป็นทกัษะท่ี
เป็นท่ีมาของปัญหาความไม่เขา้ใจกนัและถือว่าเป็นทกัษะท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา เพราะทกัษะการ
ส่ือสารเป็นทกัษะพื้นฐานเบ้ืองตน้ในการท าความเขา้ใจในความหลากหลายทางวฒันธรรมของผูอ่ื้น 
สอดคล้องกบั Devito (1995) กล่าวไวว้่าการส่ือสารระหว่างบุคคล คือ กระบวนการถ่ายทอด
ข่าวสารจากบุคคลฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่ผูส่้งสารไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึง เรียกว่า ผูรั้บสาร โดยผ่าน
ช่องทางการส่ือสาร เป็นการถ่ายทอดระหวา่งบุคคลรวมไปถึงการแสดงท่าทาง อากปักิริยา ท่ีบุคคล
แสดงออกดว้ย  ท าใหผู้ส่้งสารและรับสาร มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษา
แนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้ในการพฒันาหลกัสูตรและองค์ประกอบของหลกัสูตรทั้งหลกัการของ Tyler 
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(1949 : 1) ; Taba (1962 : 12-13) ; Salor, Alexander and Lewis (1981 : 181) ; Oliva (1982 : 172) ; 
สงดั อุทรานนัท์ (2532 : 38) ; วิชยั วงษใ์หญ่ (2554 : 57-59) และ Piirto (1994 : 376-400) ; Davis & 
Rimm (1994 : 123) ไดก้ล่าวไวว้า่ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงเป็นการขยายและปรับปรุงหลกัสูตรเพิ่มเติมกระบวนการ เพิ่มพูนทกัษะ รวมทั้งเจตคติทางบวก
ต่อการเรียนรู้ดว้ย โดยมีขั้นตอนในการพฒันาหลกัสูตรตามแนวทางการวิจยัและพฒันา ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตร ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการออกแบบ
และการพฒันาหลักสูตร ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการทดลองใช้หลักสูตร ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการประเมิน
คุณภาพหลกัสูตร ในส่วนขององค์ประกอบของหลกัสูตร ผูว้ิจยัไดใ้ช้หลกัการมาจดัองค์ประกอบ
ของหลักสูตร  คือ 1. จุดมุ่งหมาย/ความมุ่งหมายของหลักสูตร  2. เน้ือหาสาระและการจัด
ประสบการณ์  3. กระบวนการสอนและการน าหลกัสูตรไปใชใ้นการสอน 4. การวดัและประเมินผล
การสอนตามหลกัสูตรและหาสัมฤทธิผลของหลกัสูตร   องค์ประกอบของหลกัสูตรท่ีกล่าวมานั้น
เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรเพื่อความเหมาะสม สมบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Tyler (1949 : 1) ;  
Hilda Taba (1962 : 10) ; Beauchamp (1981) ; Oliva (1992) ;  สงดั อุทรานนัท์ (2532 : 244) ; ธ ารง  
บวัศรี (2532 : 8) ; สุมิตร คุณานุกร (2520 : 9) ; บุญเล้ียง  ทุมทอง (2553 : 15) ซ่ึงลว้นแต่การ
กล่าวถึงความส าคัญของการก าหนดจุดประสงค์ไว้เป็นส่ิงแรก  การจัดประสบการณ์  สร้าง
กระบวนการสอน การจดัการเรียนรู้ ไปจนกระทัง่การวดัและประเมินผลการสอนตามหลกัสูตร   
 แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรเสริม  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เพื่อประกอบการพฒันา
หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของการพิจารณารายวิชาสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก (World Society Human Rights) ท่ี
เป็นรายวิชาท่ีผูว้ิจ ัยเห็นว่าเน้นเน้ือหาเป็นส่วนใหญ่เน่ืองจากนักศึกษาจะต้องมีความรู้ในตัว
บทบญัญติั หลกัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงสังคมพหุวฒันธรรม แต่เพื่อให้ตอบ
รับกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมุ่งสู่ความเป็นพหุวฒันธรรม ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่การพฒันาหลกัสูตร
เสริมจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Davis & Rimm (1994: 104-106)  ท่ีกล่าววา่ หลกัสูตร
เสริมเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรท่ีจะตอ้งจดัท าข้ึนเป็นแนวทางใหใ้นการวางแผนจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนไดต้รงตามเจตนารมณ์หรือให้เหมาะสมกบับริบทความพร้อมของชุมชน ตามสภาพปัญหา
และความตอ้งการของผูเ้รียนหลกัสูตรเสริมจึงเป็นหลกัสูตรท่ีขยายทั้งแนวกวา้งและแนวลึกมากกวา่
หลกัสูตรปกติ เป็นหลกัสูตรท่ีเพิ่มทั้งความรู้ ทกัษะ และหลกัสูตรเสริมอาจมีเน้ือหานอกเหนือจาก
หลกัสูตรปกติ หรือมีเน้ือหาคาบเก่ียวกบัหลกัสูตรปกติก็ได ้ หลกัสูตรเสริมเป็นหลกัสูตรท่ีพฒันา
ทกัษะการคิด นอกจากน้ีหลกัสูตรเสริมยงัมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดแรงจูงใจและเจตคติทางบวกต่อ
การเรียนรู้ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถช้ีน าตนเองได ้ หลกัสูตรเสริมควรมีความสมดุล มีความ
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บูรณาการและมีความหมายหลกัการส าคญัของหลกัสูตรเสริม คือ วิธีสอนท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ทั้งทางดา้นกระบวนการและเน้ือหา โดยเป้าหมายทางกระบวนการจะหมายถึง การท่ีผูเ้รียนสามารถ
พฒันากระบวนการหรือทกัษะต่างๆ ได้ ในด้านเป้าหมายทางเน้ือหา หมายถึง เน้ือหารายวิชา 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ สามารถน าไปใชใ้นการพฒันากระบวนการหรือทกัษะได ้ และ Piirto 
(1994: 376-400) กล่าวว่า หลักสูตรเสริมควรมุ่งเน้นส่ิงส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ มุ่งเน้น
ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล มุ่งเนน้หลกัการและเหตุผลทางวิชาการ มุ่งเนน้การปรับตวัและการสร้าง
สังคมใหม่  มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทางปัญญา และมุ่งเน้นวิธีการเข้าใจอย่างแท้จริง  
หลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมนั้นมี
พื้นฐานการพฒันามาจากการจัดการศึกษาตามแนวพหุวฒันธรรม ซ่ึงสังคมท่ีมีความเป็นพหุ
วฒันธรรม คือ สังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม  การด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีมีความเหมือน
และความแตกต่างจากวฒันธรรม  เช้ือชาติ  กลุ่มชน  สอดคล้องกับท่ี สภาแห่งชาติเพื่อรับรอง
การศึกษาครู (National Council for Accreditation of Teacher Education : NCATE)( NCATE , 
2002) กล่าวถึงพหุวฒันธรรม คือ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม การเมือง เศรษฐกิจ  การศึกษา
และประวติัศาสตร์โดยใชโ้ครงสร้างของ กลุ่มชน (Ethnicity) เช้ือชาติ (Race) สถานะของครอบครัว 
(Socioeconomic Status) เพศ (Gender)  ความสามารถพิเศษ(Exceptionalities) ภาษา (Language) 
ศาสนา (Religion) บทบาททางเพศ (Sexual Orientation) และพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Area) ในส่วนของการจดัการศึกษาตามแนวทางพหุวฒันธรรมนั้น มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา และชาติพนัธ์ุ ตอ้งมีโอกาสเท่าเทียมกนัเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งรู้จกัยอมรับและช่ืนชม มีความรู้สึกเป็นประชาธิปไตย 
ความยุติธรรม ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Mitchell 
and Salsbury (1999) ไดก้ล่าวไวว้า่การจดัการศึกษาตามแนวทางพหุวฒันธรรม หมายถึง การศึกษา
ท่ีมีแนวคิดค่านิยมเชิงบวกเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัของมนุษยแ์ละน าไปสู่การปรับปรุงความสามารถ
ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกคน และ Banks and Banks (2003) ท่ีกล่าวว่านกัเรียนท่ีมาจากความ
หลากหลายของเช้ือชาติ กลุ่มชน เพศ ความสามารถพิเศษ ของนกัเรียน และชนชั้นทางสังคมโดย
จะตอ้งจดัประสบการณ์ให้เกิดความเท่าเทียมกนัทางการศึกษาในทุกระดบั ดงันั้นเพื่อให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้และสามารถอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งมีการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน
มีทกัษะทางสังคม สมภพ เจิมขุนทด (2548) ให้ค  านิยามทกัษะทางสังคมว่า เป็นการรู้จกัการอยู่
ร่วมกนัและท างานดว้ยกนั รู้จกัการให ้และรู้จกัการรับ การรู้จกัรับผิดชอบ รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
มีส านึกต่อสังคม สุขุมาล เกษมสุข (2535 : 10) Westwood (1993 : 64) Ollhoff (2004 : 15) กล่าวถึง
ทกัษะทางสังคมว่าเป็น ความสามารถของบุคคลในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นโดยใช้ภาษาพูดหรือ
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ภาษาท่าทางในทางบวกเพื่อรักษาความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การรู้จกัรับผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ตน รู้จกัปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้น มีส านึกต่อสังคมและสร้างประโยชน์ใหแ้ก่สังคม  
 ผูว้ิจยัจึงด าเนินการใช้รูปแบบ กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning) โดยไดด้ าเนินการแบ่งเป็นกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมชาติพนัธ์ุของฉนั  
กิจกรรมความสุขในชีวติ  กิจกรรมเปิดเผยชีวติ  กิจกรรมความต่างบนความเหมือน  กิจกรรมวิถีชีวิต
ท่ีเหมือนกนั  กิจกรรมประเพณีสัมพนัธ์  กิจกรรมช้ินส่วนแห่งวฒันธรรม  กิจกรรมส่ือสารเป็นเหตุ  
กิจกรรมใจเขาใจเรา  กิจกรรมเขา้ถึงความรู้สึก  และกิจกรรมการจดัท าโครงงาน   ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนได้
มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกันในมุมมองท่ีต่างไปจากตน 
สอดคลอ้งกบั Johnson and Johnson (1986) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบัการท างานเป็นกลุ่ม
บนพื้นฐานของการพึ่ งพาอาศยักันและมีผลประโยชน์ร่วมกนั ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมกบัเพื่อนในกระบวนการสังเคราะห์ขอ้มูลมากกวา่
การจดจ า เผชิญกบัความคิดเห็นท่ีหลากหลายแตกต่างกนั เป็นโอกาสปลูกฝังให้เกิดการอภิปรายกนั 
มีความรับผดิชอบกบัการเรียนรู้ของตนเอง ผูเ้รียนจะทา้ทายจากทั้งทางสังคมและอารมณ์ในการรับ
ฟังมุมมองท่ีแตกต่างและถูกเรียกร้องใหแ้สดงความเช่ือมโยง ปกป้องหรือแกต่้างให้กบัความคิดของ
ตน    
 ผู ้วิ จัย ได้น า แนวคิด จิตตปัญญา ศึกษา  (Contemplative Education)  ซ่ึ งผู ้วิ จ ัยได้
ท าการศึกษาและด าเนินการใชแ้นวคิดดงักล่าวในทุกๆ กิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรม รวมถึงการท าความ
เขา้ใจและขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรัก ความเขา้ใจกนัจากภายในตวัตนของผูเ้รียน 
โดยเร่ิมจากการท าความเขา้ใจตวัตนของตนเอง  เขา้ใจผูอ่ื้น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Mezirow (2000) ; Taylor  (1998) ; ประเวศ วะสี (2550) เป็นกระบวนการในการ
เปล่ียนแปลงกรอบ หรือมุมมองในการให้ความหมาย แบบแผนความคิด และชุดความคิดความเช่ือ 
ท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ าโดยไม่รู้ตวั เพื่อให้ความคิดนั้นครอบคลุมมากข้ึน จ าแนกแยกแยะไดดี้ข้ึน ท าให้
เรามีความเช่ือและทศันะท่ีเป็นจริงและช้ีน าการกระท าไดเ้หมาะสมข้ึน  และประเวศ วะสี  (2550) ; 
ชลลดา ทองทวี และคณะ (2551) เป็นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจใคร่ครวญ การศึกษาท่ีเน้นการ
พฒันาดา้นในอยา่งแทจ้ริง เพื่อให้เกิดความตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของส่ิงต่างๆ โดยปราศจากอคติ เกิด
ความรัก ความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และสามารถเช่ือมโยงศาสตร์
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์  มุ่งเน้นกระบวนการเชิงจิตตปัญญาศึกษา ท่ี
หลากหลายในการเรียนรู้ ซ่ึงรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ภายในตวับุคคลต่างๆ เพื่อช่วยในการขดั
เกลาและวางตวัตนและน าไปสู่ความสมดุล ความสงบร่มเยน็ และความสุขภายในท่ีแท ้ในขณะท่ี
การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงนั้น จะมุ่งเนน้ท่ีเป้าหมายของการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะภายใน บน
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ฐานการเปล่ียนแปลงมุมมองและความหมายต่อโลกและชีวิต โดยอาศยักระบวนการท่ีจะช่วยร้ือ
ถอนคุณลกัษณะเชิงมุมมองและความหมายเดิม ดว้ยการวิพากษเ์ชิงเหตุผล  อารมณ์หรือส่ิงท่ีเหนือ
เหตุผล เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ตนเองในระดบัจิตใตส้ านึกข้ึนใหม่ รวมถึงการขยายจิตส านึก สู่
การยอมรับความจริงแท้ของความหมายและมุมมองใหม่ กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงในตวัผูเ้รียนรู้ได้ 5 ประการ คือ ให้มีสติในชีวิตประจ าวนั  เขา้ใจและ
ยอมรับตนเอง มีความเขา้ใจและความรัก  ความเมตตาต่อผูอ่ื้น  เขา้ใจและยอมรับความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติ และเกิดความสมดุลในตนเอง นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้น าแนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) มาใชด้ าเนินการจดัการเรียนรู้ในส่วนของการให้ผูเ้รียน
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ซ่ึง
ด าเนินการกบัโครงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 เพื่อท าให้สังคมภายนอกได้ประโยชน์จากการ
จดัท าโครงการของผูเ้รียน  ผูเ้รียนได้เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกนั และเรียนรู้กระบวนการ
ท างานกบัผูอ่ื้น ซ่ึงมาจากการเรียนรู้ของตนเอง สอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2552 : 139) ; วรา
ภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2549) ; Davis (1993) ท่ีไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน
วา่ เป็นการจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดท่ีวา่มนุษยจ์ะสร้างความรู้ใหม่ข้ึนจาก
การกระท าและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความรู้ใหม่ไดม้าจากส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ท่ีมีมาก่อน 
การสร้างความคิดริเร่ิมใหม่และประสบการณ์เดิมท่ีไม่เป็นทางการ โดยให้ผูเ้รียนร่วมกนัเลือกท า
โครงงานท่ีตนสนใจ โดยร่วมกนัส ารวจ สังเกต และก าหนดเร่ืองท่ีตนสนใจ วางแผนในการท า
โครงงานร่วมกนั ศึกษาหาขอ้มูลความรู้ท่ีจ  าเป็น และลงมือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีวางไว ้จากนั้น
เขียนรายงานและน าเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีได้รับจากประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บทั้งหมด   
 กระบวนการสุดทา้ยในการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมนั้นคือ การประเมินผล ซ่ึงด าเนินการประเมินเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
การประเมินผลทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรม ผูว้ิจยัได้ใช้การ
ประเมินทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็น
แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินการปฏิบติักิจกรรม  และแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ในทุกๆ 
หน่วยการเรียนรู้ โดยใชแ้นวคิดการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) เป็นหลกั ซ่ึงการ
ประเมินผลตามสภาพจริงเป็นวิธีการประเมิน ท่ีเป็นระบบ ท่ีสะทอ้นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเป็น
จริงและมีคุณค่าให้เห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงแห่งโลกปัจจุบนั เป็น
กระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์ความกา้วหน้าของผูเ้รียน เพิ่มความมัน่ใจใน
การตดัสินผลการเรียนโดยผูส้อน ผูเ้รียน และผูป้กครองมีความร่วมมือกนั และเป็นวิธีการท่ีเนน้งาน
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ของผูเ้รียนในภาคปฏิบติัจริง ในดา้นความรู้ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปฏิบติั และผลการปฏิบติั
ของผูเ้รียน เนน้ท่ีการประเมินตนเอง ความเขา้ใจและความงอกงามท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนมากกวา่การ
ตอบสนองท่ีมาจากการจ าความรู้ได้ มุ่งน าผูเ้รียนให้ท างานท่ีต้องประยุกต์ความรู้ไปใช้ใน
ประสบการณ์ ชีวิตจริง ใชเ้ร่ืองราว เหตุการณ์สภาพชีวิตจริงท่ีนกัเรียนประสบอยูใ่นชีวิตประจ าวนั 
มุ่งประเมินการกระท าในหลายๆ ดา้นตามสภาพจริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การประเมิน
ตามสภาพจริงเป็นการประเมินท่ีไม่เนน้การประเมินทกัษะพื้นฐาน (Skill Assessment) แต่จะเน้น
การประเมินทกัษะการคิดอยา่งซบัซอ้นของนกัเรียน (Complex Thinking Skill) ในการท างาน ความ
ร่วมมือ (Cooperative Effort) ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัโลกของงานจริง (World Of  Work ) ภายนอก
โรงเรียน สอดคลอ้งกบั กรมวิชาการ ( 2545) ; Bloom (1976 : 74) ; สุวิมล วอ่งวานิช (2546 : 13) ; 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2543 : 96) ; วิชยั วงษใ์หญ่ (2544 : 22) ; Cardler (1991 : 45)  และการประเมิน
หลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมของ
นกัศึกษา ผูว้ิจยัใชก้ารประเมินรูปแบบ CIPPiest MODEL ของ Stufflebeam Daniel L. et. (1971 : 
128) ; มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2555 : 351)  ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีมีครอบคลุมทุกกระบวนการ ไดแ้ก่ 1) 
การประเมินบริบท  (C : Context Evaluation) เป็นการประเมินความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง สอดคลอ้งกบัหน่วยงาน/สังคม เป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน
วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  2) การประเมินปัจจยัน าเขา้ (I : Inputs Evaluation) เป็นการประเมินปัจจยัท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนการสอน 3) การประเมินกระบวนการ  (P : Process Evaluation)เป็นการประเมิน
ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารจดัการภายใน การจดัการเรียนการสอน พฤติกรรมผูส้อน/
ผูเ้รียน  4) การประเมินผลผลิต (P : Products Evaluation)  เป็นการประเมินคุณลกัษณะ ความรู้ 
ความสามารถ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย  5) การประเมินผลดา้นกระทบ (I : Impact 
Evaluation) การประเมินผลงาน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ 6) การประเมินดา้นประสิทธิผล (E : 
Effectiveness Evaluation) เป็นการประเมินผลผูเ้รียนหลงัจากผา่นหลกัสูตรไป  7) การประเมินดา้น
ความย ัง่ยนื (S : Sustainability Evaluation)  เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถ การน าส่ิงท่ีไดไ้ป
พฒันาต่อ เช่ือมโยงความรู้ได ้ ความย ัง่ยืนของผลท่ีเกิดข้ึน  8) การประเมินดา้นการถ่ายโยงความรู้ 
(T: Transportability)  การขยายผลต่อได ้ขยายผลไปสู่ผูอ่ื้นในสังคมได ้
 หลงัจากท่ีได้ผูว้ิจยัได้พฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา ผูว้ิจยัจึงน าหลกัสูตรมาตรวจสอบคุณภาพ โดยท าการ
ประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสูตร ซ่ึงพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ข ทั้งในส่วนของกระบวนการจดักิจกรรมท่ีจะตอ้งสามารถน าไปใช้
ไดจ้ริง  แกไ้ขปรับปรุงในส่วนของแบบสังเกตพฤติกรรมให้มีความชดัเจนและสามารถวดัไดอ้ยา่ง
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เป็นรูปธรรม  จนได้เป็นหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรมของนักศึกษา  และประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของหลักสูตร พบว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่องคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมของนักศึกษา จะเห็นได้ว่า การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อ
พฒันาทกัษะ  คุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึงสมรรถนะท่ีส าคญัต่างๆ เป็นเร่ืองท่ีมีความเหมาะสม  

2. การทดลองใช้หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา พบว่าทกัษะทางสังคมทั้ง 5 ทกัษะ มีร้อยละของค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัสูงทุกทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการเคารพสิทธิ ทกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะ
การอยู่ร่วมกันแบบเป็นอันหน่ึงอนัเดียวกัน และทกัษะการยอมรับความหลากหลาย ผูว้ิจ ัยได้
สอบถามความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา พบวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มากท่ีสุด และสุดทา้ยการประเมินหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรมด้วยหลกัทฤษฎี CIPPiest  จากครูผูน้ าหลกัสูตรไปใช้ โดยภาพรวมมี
ความเห็นดว้ยมาก การด าเนินการทดลองในวิจยัน้ี ผูว้ิจยัพิจารณากลุ่มนกัศึกษาท่ีมาจากกลุ่มชาติ
พนัธ์ุท่ีแตกต่าง และหลากหลาย ผูว้ิจยัได้กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
จ านวน 30 คน โดยในทุกๆ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมนั้น ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะทางสังคมทั้ง 5 ทกัษะ โดยใช้
กิจกรรมภายในหลกัสูตรส่งเสริมให้นกัศึกษาเกิดทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรม เร่ิมตน้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองการเรียนรู้ รู้จกัตนเอง และเปิดเผยตนเอง ซ่ึง
ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกัๆ 4 กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษาไดส้ ารวจความเป็นชาติ
พนัธ์ุของตนเอง ก่อนท่ีจะท าความเขา้ใจกบักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกบักระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ท่ี  ชลลดา ทองทวี และคณะ (2551) กล่าววา่ จิตตปัญญา
ศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในตนเอง และเช่ือมโยงไปสู่การ
เปล่ียนแปลงสังคมและโลก จิตตปัญญาศึกษาเนน้การปฏิบติัท่ีเป็นจริงมากกวา่ทฤษฎี ไม่มีการสร้าง
นิยามและขั้นตอนการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนในเชิงกระบวนการ เน่ืองจากแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
วางอยู่บนรากฐานของปัญญาในการเขา้ถึงความจริงท่ีเน้นความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงของสรรพส่ิง 
และมองเห็นวา่การเปล่ียนแปลงสามารถเกิดข้ึนจากเหตุ ปัจจยัท่ีหลากหลาย จึงไม่สามารถก าหนด
อยา่งตายตวัไดว้า่ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงจะเป็นอยา่งไร และจะก าหนดให้เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ี
ท าไดเ้พียงการสร้างเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดเพื่อเอ้ือ ให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 
เร่ืองเรียนรู้และยอมรับผูอ่ื้น ประกอบด้วยกิจกรรมหลกัๆ 7 กิจกรรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเป็นตวั
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ขบัเคล่ือนให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรม นอกจากกิจกรรมท่ีใชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเป็นฐานการคิดแลว้ ยงัสอดคลอ้ง
กบักระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) อีกดว้ย โดยเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นกัศึกษาไดร่้วมกนัท างาน  การส่งเสริมใหน้กัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัช่วยเหลือพึ่งพากนัมาก
ข้ึนสอดคลอ้งกบัท่ี  Buffy (1993) กล่าววา่  ความรู้ ความจริง มีอยูใ่นทุกหนทุกแห่ง รอเพียงการถูก
คน้พบโดยความพยายามของมนุษยด์ว้ยวิธีการทางสังคม  โดยการช่วยเหลือพึ่งพาในการเรียนรู้
ร่วมกัน กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดในกลุ่มชาติพนัธ์ุจะช่วยให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียน สนับสนุนการเรียนรู้กนัและกนั การพึ่งพา และช่วยเหลือกัน 
สอดคลอ้งกบัท่ี Johnson and Johnson (1986) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ จะก่อให้เกิดการ
ปฏิสัมพนัธ์และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมากท่ีสุด และส่ิงท่ีส าคญัของจดักิจกรรมใหก้บันกัศึกษา
น้ีคือการส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดเชิงบวกในระหว่างมีปฏิสัมพนัธ์กนั การท างาน หรือการ
ร่วมมือกนัจึงจะประสบความส าเร็จ และสุดทา้ยหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองการมุ่งพฒันาสู่สังคม โดย
การน าทกัษะทางสังคมต่างๆ ท่ีนกัศึกษาไดพ้ฒันาและเรียนรู้จากหน่วยท่ี 1 และ 2 ไปพฒันาสู่สังคม 
รวมทั้งจดัท าโครงงานเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้ท าประโยชน์ให้แก่สังคมตามส่ิงท่ีตนเองได้
ปฏิบติัมา สอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี (2552 : 139) , วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2549) , Davis (1993) 
ท่ีวา่การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน คือการจดัสภาพการจดัการเรียนการสอนโดย
ให้ผูเ้รียนร่วมกนัเลือกท าโครงงานท่ีตนสนใจ โดยร่วมกนัส ารวจ สังเกต และก าหนดเร่ืองท่ีตน
สนใจ วางแผนในการท าโครงงานร่วมกนั ศึกษาหาขอ้มูลความรู้ท่ีจ  าเป็น และลงมือปฏิบติังานตาม
แผนงานท่ีวางไวจ้นได้ข้อค้นพบหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ แล้วจึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อ
สาธารณชน เก็บขอ้มูล แลว้น าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดคน้ และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บทั้งหมด   

ในส่วนของกระบวนการด าเนินการสอน ผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลกัๆ ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 
1 ขั้นน าเขา้สู่กิจกรรม ซ่ึงเป็นขั้นท่ีกระตุน้ให้นกัศึกษาเกิดความสนใจในกิจกรรมนั้นๆ และเตรียม
ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ โดยใช้วิธีการกระตุน้ด้วยการซักถาม ทบทวน ให้นักศึกษาได้เช่ือมโยง
ประสบการณ์ วฒันธรรมเดิมของตน สู่ปัจจุบนั ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการจดักิจกรรม เป็นขั้นท่ีให้
นักศึกษาได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการด าเนินการท ากิจกรรม ให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพนัธ์กับ
เพื่อนต่างวฒันธรรม ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ 2 ขั้นตอนขา้งตน้เป็นขั้นท่ีตอ้งด าเนินการท าในการจดัการเรียน
การสอนอยูแ่ลว้ แต่ขั้นท่ี 3 ขั้นคิดยอ้นสะทอ้นคิดน้ีจะเป็นขั้นท่ีส าคญัท่ีท าให้นกัศึกษาไดพ้ิจารณา
ทบทวนการกระท าของตนเองในการท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อให้เกิดการพฒันาทกัษะทางสังคม
ของตนเอง ส่ิงใดเป็นปัญหา ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีดี สอดคล้องกับ Johns (2000:34) ท่ีกล่าวว่า 
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กระบวนการสะทอ้นความคิด เป็นกระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน พินิจพิเคราะห์และพิจารณาส่ิง
ต่างๆ อย่างรอบคอบโดยใช้สติและสมาธิ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีท าให้บุคคลไดท้บทวนและสะทอ้นการ
กระท าของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ น าไปสู่การพฒันา
ปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 2.1 การจดักิจกรรม และกระบวนการด าเนินการจดัการเรียนรู้ท าให้นกัศึกษาเกิดทกัษะ
ทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมจ านวน 5 ทกัษะ ดงัน้ี 

ทกัษะการส่ือสาร เป็นทกัษะท่ีแสดงออกถึงการให้ความส าคญัต่อผูท่ี้อยูต่รงหนา้ การ
สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีตลอดกระบวนการส่ือสาร เป็นผูฟั้งท่ีดี เลือกใชท้กัษะต่างๆ ในการส่ือสารท่ี
เหมาะสม ให้ความส าคญักบัความรู้สึกของคู่สนทนา ทั้งภาษากายและภาษาท่าทาง โดยผูว้ิจยัให้
ความส าคญักบัทกัษะการส่ือสารจึงมีการส่ือสารกนัในทุกๆ กิจกรรม รวมทั้งในบางกิจกรรม อาทิ
เช่น กิจกรรมใจเขาใจเรา นอกจากท่ีผูว้ิจยัสอดแทรกเน้ือหาสาระของความเป็นพหุวฒันธรรมลงไป
แลว้ ภายในตวักิจกรรมยงัสะทอ้นให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนกัในการส่ือสาร 2 ทาง ให้เกิดการ
ยอมรับผูอ่ื้น เอาใจเขาใส่ใจเราในเร่ืองของการส่ือสาร ซ่ึงสอดคล้องกบั นพ.ธนู ชาติธนานนท ์
(2552), Devito (1995), เทพฤทธ์ิ เยาวธ์านี (2549) กล่าวไวว้า่ ทกัษะการส่ือสาร เป็นกระบวนการใน
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในสังคมหรือในกลุ่ม โดยท่ีแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นทั้งผู ้
ส่งสารและรับสารไปดว้ยกนั การส่ือสาร คือ การตีความหมายโดยสัญชาตญาณต่อท่าทางท่ีแสดง
เป็นสัญลกัษณ์โดยไม่รู้ตวั ต่อความคิด และต่อพฤติกรรมของวฒันธรรมของบุคคล การส่ือสาร
ไม่ไดห้มายความถึงการถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีชดัแจง้ และแสดงเจตนารมณ์
เท่านั้น แต่การส่ือสารยงัรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายท่ีคนมีอิทธิพลต่อกนั  

ทกัษะการเคารพสิทธิ   เป็นทกัษะท่ีส าคญัทกัษะหน่ึงส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรม เป็นทกัษะท่ีแสดงออกถึงการกระท าท่ีไม่ดูถูก ยอมรับในความคิดเห็นบนความเป็น
ประชาธิปไตย การช่ืนชมในการท าส่ิงดีๆ และแสดงความนับถือในวิถีชีวิตในสังคม อาทิเช่น 
กิจกรรมส่ือสารเป็นเหตุ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นถึงการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น และทกัษะการ
เคารพผูอ่ื้น โดยหากขาดทกัษะการเคารพผูน้ าหรือสมาชิกในกลุ่ม กิจกรรมน้ีจะไม่สามารถน ามาซ่ึง
การท าใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จได ้รวมทั้งการสอดแทรกในเร่ืองของการเคารพกติกา และหนา้ท่ี
ของสมาชิกภายในกลุ่มดว้ย   สอดคลอ้งกบั ปัทมาวดี บุณยส์วสัด์ิ (2536) กล่าววา่ การเคารพสิทธิ
ของผูอ่ื้นคือการเคารพต่อระเบียบวินยัของตนเองและกลุ่ม เคารพสิทธิของผูอ่ื้น รู้จกัรักษาทรัพย์
สมบติัส่วนรวม และ Westwood (1993) กล่าวถึงการเคารพสิทธิว่าเป็นการเล่นหรือการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถควบคุมความโกรธ ความกา้วร้าว ความขดัแยง้ในใจ มีน ้ าใจเป็นนกักีฬา ซ่ึงถือ
วา่เป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมอีกทกัษะหน่ึง 
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ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นทกัษะท่ีวา่ในเร่ืองของลกัษณะท่ีผูเ้รียนแสดงออกให้เห็น
ถึงการท่ีคนหรือกลุ่มคนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมท า โดยภายในหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรมนั้นมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะการท างานร่วมกนั จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในหน่วยท่ี 2 
เรียนรู้และยอมรับผูอ่ื้น และหน่วยท่ี 3 มุ่งพฒันาสู่สังคม  โดยกิจกรรมในหน่วยท่ี 2 จะเป็นกิจกรรม
ท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนร่วมกันคิด ร่วมกันท า เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มนั้นประสบ
ความส าเร็จ อาทิเช่นกิจกรรมช้ินส่วนแห่งวฒันธรรม โดยให้ผูเ้รียนร่วมกนัต่อช้ินส่วนแผ่นภาพ 
(Jigsaw) ขณะท่ีต่อนั้นห้ามพูดกนั ห้ามขอ ห้ามบอกใดๆ ทั้งส้ิน ถึงแมว้่าจะเป็นภาพประเพณีของ
ตนเองก็ตาม แต่สุดทา้ยเม่ือต่อเสร็จสมาชิกในกลุ่มจะทราบทนัทีวา่ใครควรเป็นคนยกมือข้ึนพร้อม
เฉลยใหผู้ส้อนฟัง ซ่ึงนัน่หมายความถึงการท างานร่วมกนั  การแบ่งหนา้ท่ีกนั การเคารพกติกา  การ
ส่ือสารในระหว่างการท างานร่วมกนัท่ีดี เป็นตน้  ซ่ึงนาตยา ภทัรแสงไทย (2525) ไดก้ล่าวว่าการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น คือ การมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม การ
ท างานร่วมกนัจะตอ้งรู้จกัโน้มน้าวจิตใจคน สร้างความร่วมมือ ร่วมใจ  แรงบนัดาลใจและความ
กระตือรือร้นใหเ้กิดข้ึนในกลุ่ม 

ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นทกัษะท่ีให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออก
ถึงการมีปฏิสัมพนัธ์และร่วมมือกบัผูอ่ื้น ปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพทั้งกายและใจ มีความสามคัคี 
กลมกลืนกนั ไม่ขดัแยง้กนั ความรู้สึกเป็นมิตร ซ่ึงกิจกรรมตามหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม มีกิจกรรมท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในทุกๆ กิจกรรม เพราะในทุกกิจกรรมท่ีเป็นการ
ท างานเป็นทีมจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวฒันธรรม และไม่
ก่อให้เกิดความขดัแยง้กนั  ตามท่ีองคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization : UNESCO) (UNESCO, 1996) 
กล่าวไวว้่า การอยู่ร่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนันั้นจะตอ้งมีความรับผิดชอบและความรู้สึก
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัให้มาก ซ่ึงสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education : TQF) (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา, 
2552) ในเร่ืองของมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบัปริญญาตรีในด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ท่ีมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค์ ไม่ว่า
จะในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในกลุ่มท่ีมีสถานการณ์ไม่
ชดัเจน และตอ้งการนวตักรรมใหม่ ๆ ในการด าเนินการ แสดงออกซ่ึงความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์
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ปัญหาท่ีตอ้งการความสนใจและกล่าวถึงปัญหาดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุ่ม มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง รวมทั้งวชิาชีพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย   เป็นทกัษะท่ีแสดงออกถึงการท่ีผูเ้รียนเอาใจเขามา
ใส่ในเรา ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้ซ่ึงทกัษะการยอมรับความหลากหลายจะเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนไดน้ั้น
จะตอ้งผา่นในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ในหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม หากผูเ้รียนมีทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการเคารพสิทธิ ทกัษะการ
ท างานร่วมกนั ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว จะเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดทกัษะ
การยอมรับความหลากหลายท่ีสามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรมไปจาก
ตนเองได ้ สอดคลอ้งกบัท่ีปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (2551) กล่าวไวว้า่ เป็นการอยูร่่วมกนั
แบบเป็นพี่เป็นน้องกนั ซ่ึงทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการยอมรับ รวมทั้งจะตอ้งมีการเรียนรู้ท่ีจะอยู่
ร่วมกนั  

2.2 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นหลกัสูตร
เสริมท่ีเนน้การจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั การใชห้ลกัจิตตปัญญาศึกษา นกัศึกษาไดล้งมือปฏิบติั
ทั้งตนเอง แบบร่วมกนัเป็นกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัโครงงาน ซ่ึงเป็นการออกแบบกิจกรรม
ดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลหากพิจารณาเป็นรายดา้นในแบบสอบถามความคิดเห็น นกัศึกษามี
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด  ถือไดว้า่มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ไม่วา่
จะในเร่ืองของความหลากหลายของกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ทกัษะทาง
สังคม รวมทั้ งการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทสะทอ้นของนกัศึกษาท่ีกล่าวว่ากิจกรรมท่ีท านั้นท าให้ไดรู้้จกักบั
เพื่อนต่างชาติพนัธ์ุ กลา้และมีความมัน่ใจท่ีจะแสดงออกในความเป็นตวัตนของตนเองมากข้ึน ซ่ึง
กิจกรรมต่างๆ มีประโยชน์ รวมทั้งให้ความสนุกสนานมาก  จากผลการศึกษาและบทสะทอ้นของ
นกัศึกษา แสดงถึงการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะนั้นจะตอ้งมีกระบวนการจดัการ
เรียนรู้โดยเนน้การปฏิบติัจริงเป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะกลุ่ม การเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจาก
การเผชิญสถานการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใคร่ครวญ ไตร่ตรองในการกระท าของตนเองและต่อ
ผูอ่ื้น  รวมไปถึงการแกปั้ญหา โดยการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบน้ี สอดคลอ้งกบั John Dewey (1859) 
ท่ีว่าการสอนท่ีเน้นทกัษะของผูเ้รียน มุ่งพฒันาการอยู่ร่วมกนัในสังคมแบบประชาธิปไตยอย่างมี
ความสุข ซ่ึงเนน้ในเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ซ่ึงกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ กิจกรรมในหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม
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พหุวฒันธรรม เช่นเดียวกนัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกนัไดใ้นสังคมพหุวฒันธรรม
อยา่งมีความสุข 
 ผลการประเมินหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน

สังคมพหุวฒันธรรมดว้ยหลกั CIPPiest จากครูผูน้ าหลกัสูตรไปใช้ โดยภาพรวมมีความเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก มีในส่วนของดา้นปัจจยัน าเขา้ท่ีมีล าดบัค่าเฉล่ียอยู่ในล าดบัรองลงมา ไม่ว่าจะเป็นการ

วางแผนและการเตรียมการจดัการเรียนรู้ การน าส่ืออุปกรณ์ไปใช ้ส่ือการเรียนรู้มีความเพียงพอ ซ่ึง

ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นเพราะหลกัสูตรหรือกิจกรรมต่างๆ ในหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม

ส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมใชส่ื้อหรืออุปกรณ์ท่ีหลากหลายมาก ท าให้ผูส้อนตอ้ง

ใช้เวลาในการจดัเตรียมอุปกรณ์มาก ซ่ึงเวลาของผูส้อนมีจ ากดัท าให้ค่าเฉล่ียในดา้นปัจจยัน าเขา้มี

นอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน 

3. ผลการน าหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรมไปขยายผลกบันกัเรียนในโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ โรงเรียนอุม้ผาง

วิทยาคม  โรงเรียนรวมไทยพฒันา 2  และโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมนั้น พบว่า นักเรียนทั้ง 3 

โรงเรียน มีทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบั อนั

เน่ืองมาจากกิจกรรมในหลกัสูตร ทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งนักเรียนอยู่ในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้และตอนปลาย ซ่ึงกิจกรรมในหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่

ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมสามารถใชไ้ดผ้ลกบันกัเรียนในระดบัการศึกษาดงักล่าว เพราะเป็น

กิจกรรมท่ีตอ้งใช้ระบบการคิดท่ีซบัซ้อนมากเกินกวา่จะใช้กบันกัเรียนในระดบัประถมศึกษา เช่น 

กิจกรรมวิถีแห่งชีวิต การระลึกถึงข้อดี การขดัเกลาจากการเป็นชาติพนัธ์ุของตนเองตั้งแต่เด็ก

จนกระทัง่เติบโตข้ึน  เป็นตน้ ในส่วนของกระบวนการจดัการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน เร่ิมตน้ดว้ยขั้นน าเขา้

สู่กิจกรรม  ขั้ นด าเนินกิจกรรม และขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด  หากเป็นนักเรียนในระดับชั้ น

ประถมศึกษา การคิดยอ้นสะทอ้นคิดจะยงัไม่ชดัเจน และยงัไม่สามารถคิดในเชิงซบัซ้อนไดม้ากนกั 

ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่า หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุ

วฒันธรรมนั้น เหมาะสมกบันกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นตน้ไป  
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ข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการ

อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรม ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จากการวจิยัไดข้อ้เสนอแนะ 2 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวจัิยไปใช้ 

 1.1 การน าหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรมของนกัศึกษาไปใช้นั้น ผูใ้ช้ตอ้งศึกษาคู่มือ และการปฏิบติักิจกรรมโดยเฉพาะการ

ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มควรมีรายละเอียดใหค้รบถว้นตามกิจกรรมในหลกัสูตร จึงจะเกิดประสิทธิผล  

 1.2 การน าหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรมของนกัศึกษาไปใช ้ผูส้อนจ าเป็นตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์การสอนไวล่้วงหนา้ก่อนท่ีจะ

สอนเน่ืองจากในแต่ละกิจกรรมจะมีอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี

ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

 1.3 ในกรณีท่ีการน าหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั

ในสังคมพหุวฒันธรรมของนักศึกษาไปใช้นั้น หากผูใ้ช้น าไปใช้กบัความเป็นพหุวฒันธรรมใน

บริบทท่ีแตกต่างกนัไป เช่น ความเป็นพหุวฒันธรรมในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน)  

ภาคใต ้เป็นตน้ ผูใ้ชส้ามารถปรับเปล่ียนในส่วนของเน้ือหา/สาระ ภาพวาด อุปกรณ์/ส่ือ ต่างๆ ของ

กิจกรรมแต่คงไวซ่ึ้งรูปแบบของกิจกรรมได ้

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่

ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ในส่วนของกิจกรรมท่ีสามารถน าไปใชน้กัเรียนในระดบัระดบัชั้น

ประถมศึกษาได ้

2.2 ควรพฒันาจากหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั

ในสังคมพหุวฒันธรรม  สู่การจดัการเรียนการสอนเป็นรายวชิาเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

2.3 ควรมีการศึกษาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมเชิงสังคมพหุ

วฒันธรรมในเชิงลึกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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ผู้เช่ียวชาญประเมินโครงร่างหลกัสูตร 
 
1. ช่ือ-สกุล  ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ์ 
    สถานท่ีท างาน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
    ความเช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน 
 
2. ช่ือ-สกุล  ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.มารุฒ  พฒัผล 
    สถานท่ีท างาน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
    ความเช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน 
 
3. ช่ือ-สกุล  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม 
    สถานท่ีท างาน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
    ความเช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
 
4. ช่ือ-สกุล  อาจารย ์ดร.ดรุณี จ าปาทอง 
    สถานท่ีท างาน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
    ความเช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสังคมศึกษาและการพฒันาทกัษะทางสังคม 
 
5. ช่ือ-สกุล  รองศาสตราจารย ์ดร.พิสมยั  รบชนะชยั พูลสุข 
    สถานท่ีท างาน  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
    ความเช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดักิจกรรมและการพฒันาทกัษะทางสังคม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
1. ช่ือ-สกุล  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรนฐั  กิจรุ่งเรือง 
    สถานท่ีท างาน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
    ความเช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นหลกัสูตรและการสอน 
 
2. ช่ือ-สกุล  อาจารย ์ดร.มนสันนัท ์ น ้าสมบูรณ์ 
    สถานท่ีท างาน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
    ความเช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดักิจกรรมและการพฒันาทกัษะทางสังคม 
 
3. ช่ือ-สกุล  รองศาสตราจารย ์ดร.ชรินทร์ มัง่คัง่ 

    สถานท่ีท างาน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
    ความเช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน 

 
4. ช่ือ-สกุล  รองศาสตราจารย ์ดร.นาตยา  ปิลนัธนานนท์ 
    สถานท่ีท างาน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
    ความเช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน 
 
5. ช่ือ-สกุล  อาจารย ์ดร.สุภาพร พงศภิ์ญโญโอภาส 
    สถานท่ีท างาน  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร 
    ความเช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดัและประเมินผล 
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ภาคผนวก  ข 
หลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
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หลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลกัสูตร    
ในปัจจุบนัสังคมไทยก าลงัอยูใ่นช่วงของการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์ซ่ึงมุ่งพฒันาใน

เร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรม เทคโนโลยีและการส่ือสาร ซ่ึงก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงและความซับซ้อนในสังคม โดยเฉพาะในส่วนของการมีปฏิสัมพนัธ์หรือการสร้าง
สัมพนัธภาพระหวา่งคนในสังคมทัว่โลก การส่ือสารท่ีแพร่ขยายอยา่งรวดเร็วท าให้โลกเล็กลง ผูค้น
หลายลา้นคนสามารถรับรู้เหตุการณ์ สถานการณ์ในพื้นท่ีห่างไกลไดเ้พียงแค่อยูก่บัคอมพิวเตอร์หรือ
โทรศพัท์มือถือซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเผยแพร่วฒันธรรมต่างๆ ของคนทั่วโลก ท่ี
สามารถน าพาวฒันธรรมหรือคนต่างวฒันธรรมเขา้มาลงทุนท าการคา้ขาย ติดต่อกนัมากข้ึน ปฏิเสธ
ไม่ไดว้า่ในปัจจุบนัวฒันธรรมในพื้นท่ีหน่ึงๆ นั้นมีอยูอ่ยา่งหลากหลายและมีสัมพนัธภาพบนความ
หลากหลายทางวฒันธรรมนั้นในแต่ละคนจ าเป็นตอ้งรับรู้ ปรับตวั ยอมรับ เพื่อการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมไดอ้ยา่งราบร่ืน แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัตามกระแสโลกาภิวตัน์ดงักล่าว ท่ีมีความหลากหลาย
ในวฒันธรรมของความเป็นมนุษย ์ท่ีนบัวนัยิ่งไม่เห็นคุณค่าความเป็นคนของคนอ่ืน มองความเป็น
คนน้อยลง กระแสโลกาภิวตัน์มีส่วนอย่างยิ่งในการลดทอนความเป็นมนุษย ์ดว้ยการผลกัดนัให้
วฒันธรรมและคุณค่าของส่ิงต่างๆ เป็นสินค้าเพื่อเสริมสร้างลัทธิบริโภคนิยม ไม่ว่าจะเป็น
วฒันธรรมของคนในภูมิภาคต่างๆ วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในไทยซ่ึงผลดังกล่าวของการ
ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษยน์ั้นสามารถน ามาซ่ึงความขดัแยง้ หรือความไม่เขา้ใจกนัอยา่งรุนแรง 
มนุษยใ์นสังคมจะอยู่ร่วมกนั บนความหลากหลายทางวฒันธรรมไดน้ั้น จะตอ้งรู้จกัยอมรับความ
หลากหลายของวฒันธรรม คือ การยอมรับวฒันธรรมท่ีดีงามของทั้งตนเองและผูอ่ื้น การมีน ้ าหน่ึง
ในเดียวกนั คือความรู้สึกเป็นมิตร เป็นพี่เป็นนอ้งกนั มีความเขา้ใจ เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนั การมีส่วน
ร่วมและร่วมมือกับผู ้อ่ืน คือ กิจการงานใดต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม มี
ความสามารถในการท างานเป็นทีม และการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นทางวฒันธรรม คือลักษณะท่ี
แสดงออกถึงการให้เกียรติและแสดงความนับถือ ในเร่ืองความเช่ือ ค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น 
ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นเป็นคุณลักษณะของคนในสังคมท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของ
วฒันธรรมในสังคมโลกาภิวตัน์  การเสริมสร้างทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรม จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีเหมาะสมกับการท าให้คนในสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  
 หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมนั้น 
เป็นหลกัสูตรเสริม กบัรายวชิาสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจต่อ
เพื่อนมนุษยม์ากยิ่งข้ึนไปกวา่การเรียนเชิงวิชาการ  ทกัษะทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บการ
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พฒันาจากหลกัสูตรน้ี คือ ทกัษะการส่ือสาร  ทกัษะการเคารพสิทธิ  ทกัษะการมีส่วนร่วม  ทกัษะ
การอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย  โดยหลกัสูตรเสริม
น้ีใช้กิจกรรมเป็นหลกัตามแนวจิตตปัญญาศึกษา  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ซ่ึงไม่เพียงแต่ให้เกิดกบัผูเ้รียนเท่านั้น แต่หลกัสูตรน้ีจะน าส่ิงท่ี
ผูเ้รียนไดพ้ฒันานั้นมาสร้างสรรคส์ังคมโดยการท าโครงการอีกดว้ย 
 ด้วยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงได้ท าการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม
ส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้พฒันาทกัษะทางสังคม และมี
ทศันคติท่ีดีต่อต่อคนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม  ใหส้ังคมพหุวฒันธรรมอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  เพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะทางสังคม และทศันคติท่ีดีส าหรับการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย 

1. ทกัษะการส่ือสาร  เพื่อให้นกัศึกษามีลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการให้ความส าคญัต่อผูท่ี้อยู่
ตรงหนา้ การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีตลอดกระบวนการส่ือสาร เป็นผูฟั้งท่ีดี เลือกใชท้กัษะต่างๆ ใน
การส่ือสารท่ีเหมาะสม ใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกของคู่สนทนา ทั้งภาษากายและภาษาท่าทาง 
 2. ทกัษะการเคารพสิทธิ  เพื่อให้นกัศึกษาลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการกระท าท่ีไม่ดูถูก  การ
ยอมรับในความคิดเห็นบนความเป็นประชาธิปไตย การช่ืนชมในการท าส่ิงท่ีดีๆ  และแสดงความ
นบัถือวถีิชีวติในสังคม 
  3. ทกัษะการท างานร่วมกนั   เพื่อให้นกัศึกษาลกัษณะท่ีแสดงออกให้เห็นถึงการท่ีคนหรือ
กลุ่มคนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 
 4. ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  เพื่อให้นกัศึกษาลกัษณะท่ีแสดงออก
ว่ามีปฏิสัมพนัธ์และร่วมมือกบัผูอ่ื้น ปฏิบติัต่อกนัด้วยความเคารพทั้งกายและใจ มีความสามคัคี 
กลมกลืนกนั ไม่ขดัแยง้กนั ความรู้สึกเป็นมิตร 
 5. ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย  เพื่อใหน้กัศึกษาลกัษณะการแสดงออกของนกัศึกษา
ท่ีเอาใจเขามาใส่ใจเรา ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น 

เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ของหลักสูตร  เน้ือหา/สาระ การเรียนรู้ของหลกัสูตร สาระการ
เรียนรู้ของหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ทั้ง 5 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการเคารพสิทธิ  ทกัษะการท างานร่วมกนั  ทกัษะการอยู่
ร่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั   และทกัษะการยอมรับความหลากหลาย  ประกอบด้วย 3 
หน่วยการเรียนรู้  17 กิจกรรม เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
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วฒันธรรม ซ่ึงในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แต่ละกิจกรรมจะท าให้นกัศึกษาเกิดการพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมในทุกๆ ทกัษะ ดงัแผนภาพ ดงัต่อไปน้ี  

 
 
 
 
กระบวนการสอน ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง

สังคมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุว ัฒนธรรม มุ่งใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยยึด
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  การเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน  
โดยประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 
 1. ขั้นน าเขา้สู่กิจกรรม  จดับรรยากาศในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษา และช้ีแจงการด าเนินการกิจกรรม 
 2. ขั้นด าเนินการจดักิจกรรม  เขา้สู่กระบวนการกิจกรรม การท ากิจกรรมต่างๆ 

แผนภาพแสดงเน้ือหา/สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคม 

ส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
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 3. ขั้นคิดยอ้นสะทอ้นคิด  การสะทอ้นความคิด สะทอ้นการเรียนรู้ท่ีไดเ้รียนรู้จากกิจกรรม
ใหเ้หมาะสมกบัทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

ส่ือประกอบการเรียนรู้  ส่ือท่ีใชป้ระกอบการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม จะเป็นอุปกรณ์และส่ือท่ีใชใ้นแต่ละกิจกรรม
ต่างกนัไป เช่น ภาพประเพณีการละเล่น , เพลงบรรเลง เป็นตน้ 

การวดัและการประเมินผลการสอน  การวดัและการประเมินผลการสอนตามหลกัสูตรเสริม
เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม มี  2 ลกัษณะ คือ 
 1. การวดัและประเมินผลภายหลงัการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน 
ดว้ยเคร่ืองมือวดัท่ีก าหนดไวต้ามแต่ละแผน  ไดแ้ก่   แบบสังเกตพฤติกรรม   แบบประเมินการ
ปฏิบติักิจกรรม แบบการสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
 2. การวดัและประเมินผลหลกัสูตร  เป็นการประเมินหลกัสูตรโดยใช้รูปแบบ CIPPiest 
MODEL ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีครอบคลุมทุกกระบวนการ  ไดแ้ก่ 1) การประเมินบริบท  2) การ
ประเมินปัจจยัน าเขา้   3) การประเมินกระบวนการ   4) การประเมินผลผลิต  5) การประเมินดา้น
ผลกระทบ   6) การประเมินดา้นประสิทธิผล  7) การประเมินดา้นความย ัง่ยนื  8) การประเมินดา้น
การถ่ายโยงความรู้ 
 
 จากหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นสามารถสรุปไดด้งัแผนภาพ แสดงความสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี 
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ความสัมพนัธ์ของหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคม 

ส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคญั 

หลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม มุ่งพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะทางสงัคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของคนในสงัคมท่ี
จะอยูร่่วมกนับนความหลากหลายของวฒันธรรมในสงัคมโลกาภิวตัน์   

จุดมุ่งหมาย 

เพ่ือใหน้กัศึกษามีทกัษะทางสงัคม และทศันคติท่ีดีส าหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม 

ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

1. ทกัษะการส่ือสาร 

2. ทกัษะการเคารพสิทธิ 

3. ทกัษะการท างานร่วมกนั 

4. ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

5. ทกัษะการยอมรับความหลากหลาย 

เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร 
3  หน่วยการเรียนรู้  17  กิจกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เรียนรู้  รู้จกัตนเองและเปิดเผยตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 เรียนรู้ และยอมรับผูอ่ื้น 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3 มุ่งพฒันาสู่สงัคม 
 

การจดัการเรียนรู้ 

1. กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 

2. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

3. การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

กระบวนการสอน 

ขั้นท่ี 1  ขั้นน าเขา้สู่กิจกรรม 

ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินกิจกรรม 

ขั้นท่ี 3 ขั้นคิดยอ้นสะทอ้นคิด  

นักศึกษามทีกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

เรียนรู้  รู้จักตนเอง และเปิดเผยตนเอง 
เวลา  4  ช่ัวโมง 

 

 
ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
 ศึกษา เรียนรู้ตนเอง ความเป็นตวัของตนเองให้มากข้ึน สะทอ้นนึกถึงตนเอง เพื่อให้เขา้ใจตนเอง 
ระลึกเสมอในขณะท่ีปฏิบติักิจกรรมใดๆ การเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้ถึง
คุณค่าของกนัและกนั รวมทั้งการฝึกปฏิบติัทกัษะทางสังคม อนัไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการเคารพ
สิทธิ ทกัษะการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม ไปพร้อมกนั 
 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนรู้  รู้จักตนเอง และเปิดเผย

ตนเอง 

 

ท าความเขา้ใจและ
อธิบาย

กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรเสริม 

เร่ิมกระบวนการ 

 

สัปดาห์ที ่1 

 

สัปดาห์ที ่2 

 
กิจกรรมชาติพนัธุ์

ของฉนั , 
กิจกรรมความสุข

ในชีวิต 
(2 ชัว่โมง) 

กิจกรรมเปิดเผย
ชีวิต , 

กิจกรรมความต่าง
บนความเหมือน 

(2 ชัว่โมง) 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

เรียนรู้  รู้จักตนเอง และเปิดเผยตนเอง 
เวลา  4 ช่ัวโมง 

 

 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 เขา้ใจความเป็นตวัตนของตนเอง การปฏิบติักิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความมัน่ใจ
ให้กบันกัศึกษา ให้นกัศึกษาเห็นคุณค่าในตนเอง และพร้อมท่ีจะเปิดเผยความเป็นตวัตนของตนเอง รวมทั้ง
ยอมรับและเห็นคุณค่าตวัตนของผูอ่ื้น รวมทั้งมีทกัษะทางสังคม อนัได้แก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการ
เคารพสิทธิ ทกัษะการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถท่ีจะกลา้เปิดเผยความเป็นตวัตนของตนเองให้ผูอ่ื้นรับรู้ได้ 
 2. สามารถแสดงออกถึงทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม อนัไดแ้ก่ 
ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการเคารพสิทธิ ทกัษะการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม ได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ของ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1   เรียนรู้  รู้จกัตนเอง และเปิดเผยตนเอง   ประกอบดว้ย  4 
กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
  สัปดาห์ท่ี 1  คือ  กิจกรรมชาติพนัธ์ุของฉนั (1 ชัว่โมง) 
    กิจกรรมความสุขในชีวิต (1 ชัว่โมง) 
  สัปดาห์ท่ี 2  คือ กิจกรรมเปิดเผยชีวิต (1 ชัว่โมง) 
    กิจกรรมความต่างบนความเหมือน (1 ชัว่โมง) 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ช่ัวโมงที ่1  “กจิกรรมชาติพนัธ์ุของฉัน”  
 ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 

  แจง้จุดประสงคข์องกิจกรรม ไดแ้ก่  
      - เพื่อให้นกัศึกษาเห็นคุณค่าในความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเอง 
      - เพื่อให้นกัศึกษาเห็นในคุณค่าและความเป็นชาติพนัธ์ุของผูอ่ื้น 
      - เพื่อให้นกัศึกษามีความสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งการส่ือสารกบัเพื่อน 

 ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
 1. ใหน้กัศึกษาเขียนส่ิงท่ีเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุของตน แสดงความเป็นตวัตนของตนเอง ไดแ้ก่ 

ช่ือตามภาษาของตนเอง, ชาติพนัธ์ุ, ศาสนา/การนบัถือ/ความเช่ือ, การแต่งกาย 
 2. น ากระดาษท่ีเขียนนั้นมาติดท่ีหนา้อก 
 3. เดินเป็นวงกลมใหน้กัศึกษาทกัทายกนัดว้ยภาษาพูดหรือภาษาท่าทางในความเป็นชาติ

พนัธ์ุของตน และถามเพื่อนนกัศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีติดหนา้อก 
 ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
  ผูส้อนร่วมอภิปรายกบันกัศึกษาถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาติพนัธ์ุ  
  
 ช่ัวโมงที ่2   “กจิกรรมความสุขในชีวติ”   
 ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
  1. แจง้จุดประสงคข์องกิจกรรม  ไดแ้ก่ 
      - เพื่อให้นกัศึกษาใคร่ครวญในชีวติท่ีผา่นมาเพื่อเขา้ใจตนเอง 
     - เพื่อตระหนกัถึงจุดแขง็ท่ีควรภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติพนัธ์ุของตน 
      - เพื่อให้นกัศึกษายอมรับตนเองและเปิดเผยตวัตนใหผู้อ่ื้นไดรู้้จกัและเขา้ใจ 
      - เพื่อให้เปิดใจยอมรับผูอ่ื้นและความแตกต่าง 
      - เพื่อสร้างความเขา้ใจกนัและกนั  
  2. น าเขา้สู่เร่ือง และบอกรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรม 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
  1. ผูส้อนใหน้กัศึกษานัง่ตามสบาย ผอ่นคลาย หลบัตาลง  
  2. ใหผู้ส้อนถามค าถาม “มีวฒันธรรมหรือประเพณีอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อชีวติของเรา ช่วย
หล่อหลอมเรา ทั้งในดา้นดี เร่ืองท่ีท าใหเ้ราเกิดมุมมองใหม่”  และ ค าถาม “ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบนัมี
วฒันธรรม หรือประเพณีอะไรในชาติพนัธ์ุของตน ท่ีท าให้เราภาคภูมิใจและมีความสุข ” 



203 
 

  3. จากนั้นใหว้าดภาพตามค าตอบท่ีคิดไว ้ 
  4. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาคละชาติพนัธ์ุ กลุ่มละ 5 คน ใหแ้ต่ละคนเล่าเร่ือง (ใชภ้าพประกอบ) 
โดยผูฟั้ง ฟังอยา่งลึกซ้ึง ดว้ยหวัใจ  ไม่ดูถูก แสดงความช่ืนชม และไม่เล่าต่อ ใหเ้วลาเล่าคนละ 10 นาที (มี
เสียงระฆงัเตือน) 
 ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
  ผูส้อนร่วมสรุปกบันกัศึกษา ทบทวนเร่ืองราวท่ีไดรั้บฟัง (ส่งตวัแทนกลุ่มในชาติพนัธ์ุ
เดียวกนัออกมาแสดงความรู้สึกและสรุปร่วม) ตามประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

  “นกัศึกษารู้สึกอยา่งไรท่ีมีคนคอยรับฟังเรา ไม่ดูถูกเราและช่ืนชมในชาติพนัธ์ุของเรา”  
  “นกัศึกษาคิดวา่จากการฟังเพื่อนเล่านั้นวฒันธรรมประเพณีท่ีเพื่อนเล่ามีความเหมือนหรือ
ต่างจากเราอยา่งไรบา้ง” 
  
 ช่ัวโมงที ่3  “กจิกรรมเปิดเผยชีวติ”    
 ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
  แจง้จุดประสงคข์องกิจกรรม ไดแ้ก่ 
     - เพื่อให้นกัศึกษาไดรู้้ถึงความรู้สึกท่ีประทบัใจและความรู้สึกท่ีคบัขอ้งใจเก่ียวกบั
ความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเองท่ีเก็บไวภ้ายใน และกลา้ท่ีจะเปิดเผย  
      - เพื่อให้นกัศึกษาฝึกทกัษะการส่ือสาร 
 ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
  1. ใหน้กัศึกษาจบัคู่กบัเพื่อนนกัศึกษาดว้ยกนั แลว้เล่าถึงความประทบัใจและความคบัขอ้ง
ใจในความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเอง คนละ 10 นาที 
  2. นกัศึกษาท่ีเป็นผูฟั้ง ตอ้งทวนเร่ืองซ ้ า 
  3. เม่ือกระบวนการเปิดเผยชีวติส้ินสุดแลว้ ใหจ้ดักลุ่มตามชาติพนัธ์ุเดียวกนั 
  4. นกัศึกษาในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายวา่ความประทบัใจและความคบัขอ้งใจในความเป็นชาติ
พนัธ์ุมีอะไรบา้ง 
 ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
  ผูส้อนร่วมสรุปและอภิปรายกบันกัศึกษาถึงกิจกรรม ตามประเด็นค าถาม ดงัน้ี 
  “นกัศึกษารู้สึกอยา่งไรท่ีไดฟั้งทั้งความประทบัใจ และความคบัขอ้งใจในความเป็นชาติ
พนัธ์ุของแต่ละคน” 
  “นกัศึกษารู้สึกอยา่งไรกบัการท่ีไดรั้บบทบาทเป็นผูฟั้งและผูเ้ปิดเผยตนเอง” 
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 ช่ัวโมงที ่4    “กจิกรรมความต่างบนความเหมือน” 
 ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
  แจง้จุดประสงคข์องกิจกรรม  ไดแ้ก่ 
     - เพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะการเป็นผูฟั้งและผูพู้ดท่ีดี 
       - เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจในความเหมือนและความต่างของวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย 
 ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
  1. ใหน้กัศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 6 คน (คละชาติพนัธ์ุ) 
  2. นกัศึกษาเลือกภาพประเพณี และวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และเล่าเร่ือง ให้
นกัศึกษาภายในกลุ่มเดียวกนัถามไดค้นละ 1 ค  าถาม เก่ียวกบัเร่ืองราวนั้น (ภาพจะตอ้งมีความเหมือนและ
ความต่างของประเพณีวฒันธรรม) 
  3. ท าซ ้ าเช่นน้ีจนครบทุกคน (เม่ือเล่าเสร็จ น าภาพมาวางไวท่ี้เดิม คนอ่ืนในกลุ่มหยบิซ ้ าได)้ 
  4. เลือกตวัแทนกลุ่มออกมาเล่าเร่ืองราวหนา้ชั้นเรียน  และส่งตวัแทนช่ืนชม 
 ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
  ผูส้อนร่วมอภิปรายกบันกัศึกษาถึงความเหมือนหรือความต่างของประเพณี และวฒันธรรม
ของแต่ละชาติพนัธ์ุ ตามประเด็นค าถาม  
   “นกัศึกษาคิดวา่ประเพณี/วฒันธรรมท่ีเพื่อนเล่านั้นแตกต่างหรือเหมือนกนัอยา่งไร” 
ส่ือประกอบการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที ่1  

กจิกรรม ส่ือประกอบการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมชาติพนัธ์ุของฉนั - ใบกิจกรรมท่ี 1  

- กระดาษกาวสองหนา้แบบบาง 
กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมความสุขในชีวติ - ใบกิจกรรมท่ี 2 

- กระดาษ 
- ดินสอ/ดินสอสี 
- ปากกา 
- เพลงบรรเลง 
- ระฆงัเตือนเวลา 

กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมเปิดเผยชีวติ  
กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมความต่างบนความเหมือน - ภาพประเพณี การละเล่น คละชาติพนัธ์ุท่ีมีความ

เหมือนและความแตกต่างกนัไปจ านวน 30 ภาพ 
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การวดัและประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที ่1 

วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ตอ้งไดค้ะแนน 10 คะแนน ถือ

วา่ผา่นเกณฑ์ 
2. ประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม แบบประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม ตอ้งไดค้ะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนน 

ข้ึนไป ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
3. ประเมินผลการสะทอ้นการ
เรียนรู้ 

แบบสะทอ้นการเรียนรู้ ตอ้งไดค้ะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนน
ข้ึนไป ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
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ใบกจิกรรมที ่1  :  หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
กจิกรรมชาติพนัธ์ุของฉัน 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาเขียนส่ิงท่ีส่ือความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเอง ดงัน้ี 
 

ช่ือ (ตามภาษาชาติพนัธ์ุของตนเอง) 
........................................................................... 
 
ชาติพนัธ์ุ
........................................................................... 
 
ศาสนา/การนบัถือ 
........................................................................... 
 
การแต่งกาย(ตามชาติพนัธ์ุของตนเอง) 

........................................................................... 
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ใบกจิกรรมที ่2 : หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

ความสุขในชีวติ 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาตอบค าถามทั้ง 2 ขอ้ ต่อไปน้ีโดยการวาดภาพ  
 
“มีวฒันธรรมหรือประเพณีอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อชีวติเรา ช่วยหล่อหลอมเรา ทั้งในดา้นดี เร่ืองท่ีท าใหเ้ราเกิด
มุมมองใหม”่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบนัมีวฒันธรรมหรือประเพณีอะไรในชาติพนัธ์ุของตน ท่ีท าให้เราภาคภูมิใจและมี
ความสุข”   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



208 
 

แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ทกัษะทางสังคม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

ช่ือ.....................................................................รหสันกัศึกษา............................กลุ่มชาติพนัธ์ุ......................... 

ใหน้กัศึกษาสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  ดงัน้ี 
 1. จากกิจกรรมน้ี ท าใหน้กัศึกษามีความกลา้พดู กลา้แสดงออก กลา้เปิดใจยอมรับผูอ่ื้น กลา้ท่ีจะเปิดเผยในความ
เป็นชาติพนัธ์ุของตนเองมากยิง่ข้ึนหรือไม่ จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
 2. จากกิจกรรมน้ีท าใหน้กัศึกษาเกิดสมัพนัธภาพตลอดการส่ือสารเป็นอยา่งไร เป็นผูฟั้งและผูพ้ดูท่ีดีหรือไม่ 
อยา่งไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
 3. จากกิจกรรมน้ีท าใหน้กัศึกษารู้จกัท่ีจะช่ืนชมผูอ่ื้น มองผูอ่ื้นในดา้นบวก และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น
หรือไม่ อยา่งไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
 4. จากกิจกรรมน้ีท าใหน้กัศึกษาร่วมงานกบัเพ่ือน ทั้งร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบติั อยา่งไรบา้ง จงอธิบายพร้อม
ยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
  
 
 



209 
 

5. จากกิจกรรมน้ี ท าใหน้กัศึกษามีความเป็นมิตร และร่วมมือกบัผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากตนเองไดอ้ยา่งดี มีความ
เสียสละเพ่ิมมากข้ึน และเกิดความสามคัคีกนัในกลุ่ม หรือไม่ อยา่งไร  จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท า
กิจกรรม 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
 6. จากกิจกรรมน้ีท าใหน้กัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงผูอ่ื้นอ่ืน หรือไม่ 
อยา่งไร  จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
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เกณฑ์การประเมนิแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ทกัษะทางสังคมหน่วยการเรียนรู้ที ่1 

การเรียนรู้ทักษะทางสังคม 
เกณฑ์คุณภาพ 

3 2 1 
ความกลา้แสดงออกในความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเอง นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความ

กลา้พดู  กลา้แสดงออก  
กลา้เปิดใจยอมรับผูอ่ื้น  

นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความ
กลา้พดู  กลา้แสดงออก  
แต่ยงัไม่กลา้เปิดใจยอมรับ
ผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความ
กลา้พดู ยงัไม่กลา้
แสดงออก และไม่กลา้เปิด
ใจ   

ทกัษะการส่ือสารระหว่างตนเองกบัผูอ่ื้น นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
เป็นผูพ้ดูท่ีดี 
การเป็นผูฟั้งท่ีดี   
การมีสมัพนัธภาพท่ีดี
ตลอดการส่ือสาร กบัผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
เป็นผูพ้ดูท่ีดี 
การเป็นผูฟั้งท่ีดี  ยงัขาด
การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบั
ผูอ่ื้น 
 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
เป็นผูพ้ดูท่ีดี ยงัไม่เป็น
ผูฟั้งท่ีดี และยงัขาดการมี
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
 

ทกัษะการเคารพสิทธิระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
การรู้จกัช่ืนชมผูอ่ื้น มอง
ผูอ่ื้นในแง่ดี  ไม่ดูถูกผูอ่ื้น  
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
การรู้จกัช่ืนชมผูอ่ื้น มอง
ผูอ่ื้นในแง่ดี  ไม่ดูถูกผูอ่ื้น 
และยงัไม่ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น  

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
การรู้จกัช่ืนชมผูอ่ื้น มอง
ผูอ่ื้นในแง่ดี ยงัดูถูก และ
ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น   

ทกัษะการท างานร่วมกนัระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ปฏิบติั และท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ปฏิบติั ยงัมีปัญหาในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ขาดการ
ร่วมปฏิบติั และมีปัญหา
ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความ
เป็นมิตร ความเสียสละ  มี
ความสามคัคีกนั 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความ
เป็นมิตร ความเสียสละ  
ขาดความสามคัคี 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความ
เป็นมิตร ขาดความ
เสียสละและขาดความ
สามคัคี 

ทกัษะการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม
ระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
ความสามารถในการ
ปรับตวั   ความระลึกถึง
ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
ความสามารถในการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา  และ
ยอมรับวฒันธรรมของ
ผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
ความสามารถในการ
ปรับตวั   ความระลึกถึง
ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ  และขาด
ความสามารถในการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา และยงัไม่
ยอมรับวฒันธรรมของ
ผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
ความสามารถในการ
ปรับตวั   ขาดความระลึก
ถึงผูอ่ื้น  
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แบบสังเกตพฤติกรรมหน่วยการเรียนรู้ที ่1 
สงัเกตพฤติกรรมตั้งแต่วนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ....................... 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ-สกลุ 

ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

รวม 
(45) 

ทักษะการส่ือสาร (9) ทักษะการเคารพสิทธิ (9) ทักษะการท างานร่วมกัน (9) 
ทักษะการอยู่ร่วมกนัเป็นอันหน่ึงอนั

เดียวกัน (12) 
ทักษะการยอมรับ

ความหลากหลาย (6) 

มี
สัมพนัธภาพ
ที่ดีตลอดการ

ส่ือสาร 
(3) 

ให้
ความส าคญั
ต่อผู้ที่อยู่
ตรงหน้า 

(3) 

เป็น
ผู้ฟัง 
และผู้
พูดที่ด ี
(3) 

ไม่ดู
ถูก
ผู้อ่ืน 
(3) 

ยอมรับ
ความ
คดิเห็น
แบบ

ประชาธิป
ไตย 
(3) 

ช่ืนชม
ผู้อ่ืนใน
การ

กระท า
ส่ิงดีๆ 
(3) 

ร่วม
รับรู้ 
(3) 

ร่วม
คดิ 
(3) 

ร่วม
ปฏิบัต ิ
(3) 

ร่วม
มือ
กับ
ผู้อ่ืน 
(3) 

มีความ
สามัคค ี
(3) 

มีความ
เสียสละ 
(3) 

ความ
รู้สึก
เป็น
มิตร 
(3) 

ปรับตวั
เข้ากับ
ผู้อ่ืน 
(3) 

เอาใจ
เขามาใส่
ใจเรา 
(3) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 

เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรม  มีดังนี้ 
 คะแนน  31 - 45  สูง 
 คะแนน  16 - 30  ปานกลาง 
 คะแนน  0 – 15  ต ่า

มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม  คือ 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน  3  คะแนน  เม่ือนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมเป็นประจ า  และชกัชวนเพื่อนใหป้ฏิบติั  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน  2  คะแนน  เม่ือนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมเป็นประจ า 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน  1  คะแนน  เม่ือนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมเม่ือไดรั้บค าแนะน าหรือค าสั่ง 
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แบบประเมินผลกระบวนการกลุ่ม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เรียนรู้  รู้จักตนเอง และเปิดเผยตนเอง    

ค าช้ีแจง 
 สรุปผลการประเมินโดยท าเคร่ืองหมาย   ใหต้รงกบัพฤติกรรมท่ีนกัศึกษาปฏิบติั 

กลุ่มที่ 
เกณฑ์การประเมินการอภิปรายกลุ่ม ผลการประเมิน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน 

      

      

      

      

      
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

3 
กลุ่มกลา้แสดงออกในความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเอง, มีทกัษะการส่ือสารท่ี
เหมาะสม, มีเคารพสิทธิผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม และมีทกัษะการยอมรับในความ
หลากหลายของผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม 

2 
กลุ่มกลา้แสดงออกในความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเองในบางอยา่ง, มีทกัษะการ
ส่ือสาร, มีเคารพสิทธิผูอ่ื้น และมีทกัษะการยอมรับในความหลากหลายของผูอ่ื้น  

1 
กลุ่มไม่กลา้แสดงออกในความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเอง, มีทกัษะการส่ือสารไม่
เหมาะสม, ขาดการเคารพสิทธิผูอ่ื้น และไม่มีทกัษะการยอมรับในความ
หลากหลายของผูอ่ื้น 

เกณฑ์การผ่าน 
 นกัศึกษาท่ีผา่นเกณฑต์อ้งไดค้ะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนน ข้ึนไป 
 
     ลงช่ือ.........................................................................ผูป้ระเมิน
              (.......................................................................) 
                ...................../........................../..................... 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2 
เรียนรู้และยอมรับผู้อ่ืน    

จ านวน 7 ช่ัวโมง 
 

 
ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
 ศึกษา เรียนรู้ และพฒันาการส่ือสารกบัผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม  เคารพสิทธิกนัและกนั ท างานร่วมกนั
และอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไปจนกระทัง่การยอมรับในความหลากหลายทางวฒันธรรมของ
กนัและกนั  
 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนรู้  และยอมรับผู้อ่ืน 

 

สัปดาห์ที ่3 

 

สัปดาห์ที ่4 

 

สัปดาห์ที ่5 

 

สัปดาห์ที ่6 

 
กิจกรรมวิถีแห่ง

ชีวิต 

2  ชัว่โมง 

 

กิจกรรมประเพณี
สมัพนัธ์ ,  

กิจกรรมช้ินส่วน
แห่งวฒันธรรม   

2 ชัว่โมง 
 

 

กิจกรรมส่ือสาร
เป็นเหตุ ,  

กิจกรรมใจเขาใจ
เรา 

2 ชัว่โมง 
 

กิจกรรมชดัเจน
ทั้งเธอและฉนั 

 1 ชัว่โมง 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2 
เรียนรู้และยอมรับผู้อ่ืน 

เวลา  7 ช่ัวโมง 
 

 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 เขา้ใจและพฒันาการส่ือสารกบัผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม  เคารพสิทธิกนัและกนั ท างานร่วมกนัและอยู่
ร่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไปจนกระทัง่การยอมรับในความหลากหลายทางวฒันธรรมของกนั
และกนั  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถพฒันาการส่ือสารกบัผูอ่ื้นท่ีดีได ้
 2. สามารถเคารพสิทธิกนัและกนัในทุกๆดา้น  
 3. สามารถท างานร่วมกนัได ้
 4. สามารถอยูร่่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้
 5. สามารถยอมรับในความหลากหลายทางวฒันธรรมของกนัและกนัได ้
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ของ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2   เรียนรู้และยอมรับผูอ่ื้น  ประกอบดว้ย  7 กิจกรรม 
ดงัต่อไปน้ี 
 สัปดาห์ท่ี 3  คือ  กิจกรรมวถีิแห่งชีวติ  (2 ชัว่โมง) 
 สัปดาห์ท่ี 4  คือ  กิจกรรมประเพณีสัมพนัธ์  (1 ชัว่โมง) 
   กิจกรรมช้ินส่วนแห่งวฒันธรรม  (1 ชัว่โมง) 
 สัปดาห์ท่ี 5  คือ  กิจกรรมส่ือสารเป็นเหตุ  (1 ชัว่โมง) 
   กิจกรรมใจเขาใจเรา  (1 ชัว่โมง) 
 สัปดาห์ท่ี 6  คือ  กิจกรรมชดัเจนทั้งเธอและฉนั  (1 ชัว่โมง) 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ช่ัวโมงที ่1    “กจิกรรมวถิีแห่งชีวติ” 
 ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
  แจง้จุดประสงคข์องกิจกรรม ไดแ้ก่ 

   - เพื่อให้นกัศึกษาตระหนกัถึงความเป็นชาติพนัธ์ุของแต่ละคนท่ีมีความแตกต่าง
กนัแต่มีจุดร่วมเดียวกนั 

   - เพื่อให้นกัศึกษาไดท้  างานร่วมกนั 
   - เพื่อให้นกัศึกษามีความเขา้ใจผูอ่ื้น ยอมรับในความหลากหลายของวฒันธรรม 

 ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
  1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาชาติพนัธ์ุเดียวกนั กลุ่มละ 5 คน 

 2. ผูส้อนก าหนดหวัขอ้โดยการแสดงดว้ยภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
  - ธรรมชาติ 
  - ความเช่ือ/การนบัถือ 
  - การละเล่น/เพลง 

 3. ผูส้อนตั้งค  าถาม “ในความเป็นชาติพนัธ์ุของท่านมีวถีิชีวติท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
ธรรมชาติ, ความเช่ือ/การนบัถือ, การละเล่น/เพลง อยา่งไรบา้ง” (ฉายภาพทีละภาพ ไล่เรียงทีละประเด็น) 

 4. ใหส้มาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นกนั และวาดรูปในกระดาษพรูฟ (ใหเ้วลา 20 นาที) 
ใหก้ลุ่มเลือกตวัแทน 3 คน มาเล่าเร่ืองวถีิชีวติให้เพื่อนทุกคนฟัง (ใหเ้วลา 5 นาที ต่อ 1 คน) 

 5. ใหส้มาชิกกลุ่มอ่ืนช่ืนชมเม่ือเล่าจบ 
 6. ด าเนินการเช่นน้ีไปจนกระทัง่ครบทุกประเด็นทั้ง ธรรมชาติ, ความเช่ือ/การนบัถือ, 

การละเล่น/เพลง  
 ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 

 1. เม่ือตวัแทนกลุ่มทุกกลุ่มเล่าจนครบให้ผูส้อนและนกัศึกษาอภิปรายถึงวถีิชีวติท่ีเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัธรรมชาติ, ความเช่ือ/การนบัถือ, การละเล่น/เพลง มีความแตกต่างหรือความเหมือนกนัอยา่งไร 
  2. ผูส้อนสะทอ้นกิจกรรมน้ีวา่วถีิชีวติท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ, ความเช่ือ/การนบั
ถือ, การละเล่น/เพลง ไม่วา่จะเป็นชาติพนัธ์ุใดก็ตามมีจุดร่วมท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งส้ิน  
 
 ช่ัวโมงที ่2    “กจิกรรมประเพณสัีมพนัธ์” 
 ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
  1. ผูส้อนช้ีแจงกิจกรรม ไดแ้ก่ 
       - เพื่อให้นกัศึกษารู้จกัการท างานร่วมกนั 
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       - เพื่อให้นกัศึกษารู้จกัมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น 
  2. ผูส้อนบอกนกัศึกษาวา่มีกิจกรรมการทดสอบพลงัการท างานเป็นทีม  โดยจะมอบงานให้
ท า 1 ช้ิน ใหน้กัศึกษาประมาณการเองวา่จะใชเ้วลาเท่าไร 
 ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
  1. แบ่งนกัศึกษาเป็น 2 กลุ่ม  
  2. ผูส้อนแจกเชือกฟางคนละ 1 เส้น ซ่ึงปลายเชือกทั้ง 2 ดา้นจะมีรูปภาพประเพณี 
การละเล่นของชาติพนัธ์ุท่ีแตกต่างกนัไป  
  3. ผูส้อนช้ีแจงกติกาวา่ เม่ือเร่ิมจบัเวลาใหทุ้กคนน าเชือกของตนเองต่อกบัผูอ่ื้นโดยตอ้ง
จบัคู่ใหถู้กตอ้ง จนเป็นเส้นเดียวกนั ดึงไม่หลุด 
  4. เตือนหมดเวลา 
  5. แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาอธิบายรายละเอียด 
 ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
  ผูส้อนร่วมอภิปรายกบันกัศึกษาวา่ งานน้ีเสร็จเรียบร้อยและรวดเร็วเพราะเหตุใด ประเพณี
หรือการละเล่นแตกต่างหรือเหมือนกนัอยา่งไรบา้ง    
  
 ช่ัวโมงที ่3    “กจิกรรมช้ินส่วนแห่งวฒันธรรม” 
 ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
  ผูส้อนช้ีแจงจุดประสงค ์ไดแ้ก่ 
       - เพื่อให้นกัศึกษารู้องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการท างานกลุ่ม 
       - เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจความรู้สึกและความตอ้งการของผูอ่ื้น 
 ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
  1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษากลุ่มละ 6 คน คละกลุ่มชาติพนัธ์ุ โดยแบ่งหนา้ท่ีกนัดงัน้ี 
       -  ผูเ้ล่น 5 คน 
       -  ผูส้ังเกตการณ์ 1 คน ซ่ึงเป็นผูจ้ดบนัทึกสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  อีกคนหน่ึง
เป็นผูแ้จกช้ินส่วนแผน่ภาพใหเ้พื่อน (Jigsaw) 
  2. ผูส้อนใหซ้องบรรจุช้ินส่วนของแผน่ภาพวฒันธรรม ประเพณี การละเล่น ท่ีตดัไวเ้ป็น
ช้ินส่วน 5 ช้ิน (ตามจ านวนสมาชิกกลุ่ม)  
  3. ใหน้กัศึกษาต่อแผน่ภาพจนเสร็จ โดยหา้มพูดกนั  หา้มขอ หา้มบอกใด ๆ ทั้งส้ิน 

 4. เม่ือกลุ่มใดต่อช้ินส่วนเสร็จแลว้ ใหย้กมือข้ึนเพื่อมีสิทธ์ิในการตอบ โดยให้นกัศึกษาท่ี
ทราบวา่ภาพนั้นคือส่ิงใดเป็นคนพูดคนเดียวของกลุ่ม และอธิบายใหเ้พื่อนทุกคนฟังสั้นๆ  
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 ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
  ผูส้อนร่วมกบันกัศึกษาสรุปกิจกรรม โดยมีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 
      “รู้สึกอยา่งไรท่ีไม่ไดพู้ดจาปรึกษากนั” 
     “แต่ละคนเร่ิมท างานอยา่งไร ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น” 
  
 ช่ัวโมงที ่4    “กจิกรรมส่ือสารเป็นเหตุ” 
 ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
  ผูส้อนช้ีแจงกิจกรรม ไดแ้ก่ เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญัของการส่ือสารในการท างาน
ร่วมกนั และเคารพในการปฏิบติัหนา้ท่ีกนั 
 ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
  1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษากลุ่มละ 6 คน โดยคละชาติพนัธ์ุ 
  2. ใหน้กัศึกษาเลือกหวัหนา้กลุ่มมา 1 คน จะตอ้งเป็นคนท่ีเพื่อนยอมรับและส่ือสารรู้เร่ือง
มากท่ีสุด  

  3. ใหน้กัศึกษาท่ีเป็นหวัหนา้กลุ่มเดินมาดูรูปท่ีผูส้อนวางไวด้า้นหนา้ (ลูกทีมจะไม่เห็นรูป) 
  4. ใหห้วัหนา้ทีมเดินกลบัไปบอกลูกทีมใหว้าดรูปดงักล่าว โดยหา้มหวัหนา้ทีมพูดแต่แสดง
ท่าทางได ้และลูกทีมสามารถพูด หรือซกัถามได ้ในเวลา 5 นาที ต่อ 1 ภาพ 
  5. ด าเนินการเช่นน้ีไปจนครบ 2 ภาพ  
  6. เร่ิมตน้กระบวนการเดิมอีกคร้ัง แต่คร้ังน้ีใหลู้กทีมซกัถามหวัหนา้ได ้ท าจนครบอีก 2 
ภาพ ซ่ึงใน 2 ภาพน้ีจะตอ้งใหน้กัศึกษาท่ีเป็นหวัหนา้ทีมถามเพื่อนในกลุ่มวา่คือภาพอะไร แลว้กลบัมาบอก
ผูส้อน (รวมแลว้นกัศึกษาตอ้งทายภาพจ านวน 4 ภาพ ) 
  7. เสร็จส้ินกระบวนการ  
 ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
  ผูส้อนร่วมกบันกัศึกษาสรุปอภิปราย ตามประเด็นค าถาม ดงัน้ี  
        “ท าไมกระบวนการแรก คนส่วนใหญ่วาดรูปไม่ถูกตอ้ง” 
        “ถา้ตอ้งการวาดใหถู้กตอ้งตอ้งท าอยา่งไร” 
  “นกัศึกษารู้สึกอยา่งไรท่ีมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มสามารถใหค้  าตอบไดว้า่ส่ิงนั้นคืออะไรใน
ความเป็นชาติพนัธ์ุของเขา” 
 
 ช่ัวโมงที ่5    “กจิกรรมใจเขาใจเรา” 
 ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
 1. ผูส้อนช้ีแจงจุดประสงคข์องกิจกรรม ไดแ้ก่ 
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      - เพื่อให้นกัศึกษาเห็นความส าคญัของการยอมรับผูอ่ื้น 
      - เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการยอมรับผูอ่ื้น 
 ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 

 1. ใหน้กัศึกษาเลือกตวัแทนนกัศึกษาแต่ละชาติพนัธ์ุ จ  านวน 4 คน มาเล่าเร่ืองวฒันธรรมของตนเอง
ใหเ้พื่อนฟัง  ครอบคลุมประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
      - ประเพณี 
      - การแต่งกาย 
      - ความเช่ือ 
     - ส่ิงของเคร่ืองใช ้
 2. ใหน้กัศึกษาท่ีเป็นตวัแทน ออกไปเตรียมเร่ืองราวท่ีจะเล่าใหเ้พื่อนฟัง 
 3. ผูส้อนเตรียมนกัศึกษาในห้องวา่ ถา้ตวัแทนคนท่ี 1 และ 3  เล่าเร่ืองราวนั้นใหแ้สดงพฤติกรรมไม่
ยอมรับ  ไม่สนใจฟัง แอบคุยกนัเบาๆ อ่านหนงัสือ เล่นโทรศพัท ์เป็นตน้  หากตวัแทนคนท่ี 2 และ 4 เล่า
เร่ืองราว ให้ตั้งใจฟัง และซกัถามอยา่งดี  ใหน้กัศึกษาท าใหเ้ป็นธรรมชาติมากท่ีสุด อยา่ใหต้วัแทนจบัไดว้า่
เป็นการแกลง้ท า 
 ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 

 1. ผูส้อนร่วมกบันกัศึกษาสรุปและอภิปราย โดยมีค าถาม 
       - ใหต้วัแทนคนท่ี 1, 3 เล่าถึงความรู้สึกท่ีมีต่อนกัศึกษาในหอ้งใหฟั้ง 
       - ใหต้วัแทนคนท่ี 2, 4 เล่าถึงความรู้สึกท่ีมีต่อนกัศึกษาในหอ้งใหฟั้ง 
       - รู้สึกอยา่งไรต่อการท่ีนกัศึกษาในหอ้งไม่ฟัง ไม่ยอมรับ 
       - รู้สึกอยา่งไรท่ีนกัศึกษาฟังส่ิงท่ีตนเองเล่า  ยอมรับ 
 
ช่ัวโมงที ่6    “กจิกรรมชัดเจนทั้งเธอและฉัน” 
 ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
  ผูส้อนช้ีแจงกิจกรรม  ไดแ้ก่ 
       - เพื่อให้นกัศึกษาตระหนกัถึงพฤติกรรมท่ีไม่ดูถูกผูอ่ื้น 
       - เพื่อให้นกัศึกษาปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพและรู้สึกเป็นมิตร 
   - เพื่อให้นกัศึกษายอมรับในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
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ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
  1. ใหน้กัศึกษาแต่ละคนคิดประโยคค าถามหรือบอกเล่าข้ึนมาคนละ 1 ประโยค เป็นภาษา
ในชาติพนัธ์ุของตนเอง 

 2. จากนั้นใหน้กัศึกษาเลือกจบัคู่กบัเพื่อนต่างชาติพนัธ์ุกบัตนเองท่ีคิดวา่จะสอนใหต้นเอง
พูดประโยคไดดี้ท่ีสุดและนกัศึกษาจะสอนใหเ้พื่อนคนนั้นพูดประโยคของนกัศึกษาไดช้ดัท่ีสุด ใหเ้วลา 10 
นาที 

 3. ใหแ้ต่ละคนพูดน าเสนอค าท่ีไดฝึ้กมานั้นหนา้หอ้ง และใหเ้พื่อนคนถดัไปช่ืนชมเป็น
ภาษาชาติพนัธ์ุของตนและแปลค าช่ืนชมนั้นใหเ้พื่อนฟัง 

 4. ด าเนินการขั้นท่ี 3 ไล่เรียงไปจนครบทุกคน 
 ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
  1. ผูส้อนร่วมกบันกัศึกษาสรุปกิจกรรมสะทอ้นความคิด โดยมีประเด็นค าถามดงัน้ี 

  “รู้สึกอยา่งไรท่ีมีเพื่อนหวัเราะในการท่ีเราพูดไม่ชดั” 
  “รู้สึกอยา่งไรบา้งท่ีมีเพื่อนให้ความช่วยเหลือในการสอนใหพู้ดชดัท่ีสุด” 
  “รู้สึกอยา่งไรบา้งท่ีมีเพื่อนคอยช่ืนชมในการท่ีเราประสบความส าเร็จ” 

  2. ผูส้อนสรุปวา่ คนเราทุกคนต่างตอ้งการการไดรั้บการยอมรับมากกวา่การดูถูก มีความ
ปรารถนาดีต่อกนั ช่ืนชมกนั ไม่วา่จะส่ือสารกนัดว้ยภาษาใดก็ตาม 

ส่ือประกอบการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที ่2 

กจิกรรม ส่ือประกอบการเรียนรู้ 
กิจกรรมวถีิแห่งชีวติ - กระดาษพรูฟ 

- ดินสอสี 
- ปากกาเมจิก 

กิจกรรมประเพณีสัมพนัธ์   - เชือกฟางยาว 1 ฟุต  เท่าจ  านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมช้ินส่วนแห่งวฒันธรรม -  แผน่ภาพกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ (Jigsaw) 

- กระดาษจดบนัทึก 
- ปากกา 

กิจกรรมส่ือสารเป็นเหตุ - กระดาษ 100 ปอนด ์(สมุดศิลปะ) 
- ดินสอสี 
- ปากกาเมจิก 

กิจกรรมใจเขาใจเรา - 
กิจกรรมชดัเจนทั้งเธอและฉนั - 
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การวดัและประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที ่2 

วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 10 คะแนนจาก 15 คะแนน ถือ

วา่ผา่นเกณฑ์ 
2. ประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม แบบประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม ตอ้งไดค้ะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนน 

ข้ึนไป ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
3. ประเมินผลการสะทอ้นการ
เรียนรู้ 

แบบสะทอ้นการเรียนรู้ ตอ้งไดค้ะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนน
ข้ึนไป ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
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แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ทกัษะทางสังคม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 

ช่ือ.....................................................................รหสันกัศึกษา............................กลุ่มชาติพนัธ์ุ......................... 

ใหน้กัศึกษาสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  ดงัน้ี 
 1. จากกิจกรรมน้ีท าใหน้กัศึกษาเกิดสมัพนัธภาพตลอดการส่ือสารเป็นอยา่งไร เป็นผูฟั้งและผูพ้ดูท่ีดีหรือไม่ 
อยา่งไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
 2. จากกิจกรรมน้ีท าใหน้กัศึกษารู้จกัท่ีจะช่ืนชมผูอ่ื้น มองผูอ่ื้นในดา้นบวก และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น
หรือไม่ อยา่งไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
 3. จากกิจกรรมน้ีท าใหน้กัศึกษาร่วมงานกบัเพ่ือน ทั้งร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบติั อยา่งไรบา้ง จงอธิบายพร้อม
ยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
 4. จากกิจกรรมน้ี ท าใหน้กัศึกษามีความเป็นมิตร และร่วมมือกบัผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากตนเองไดอ้ยา่งดี มีความ
เสียสละเพ่ิมมากข้ึน และเกิดความสามคัคีกนัในกลุ่ม หรือไม่ อยา่งไร  จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท า
กิจกรรม 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
 5. จากกิจกรรมน้ีท าใหน้กัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงผูอ่ื้นอ่ืน หรือไม่ 
อยา่งไร  จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
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เกณฑ์การประเมินแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ทกัษะทางสังคมหน่วยการเรียนรู้ที ่2 

การเรียนรู้ทักษะทางสังคม 
เกณฑ์คุณภาพ 

3 2 1 
ทกัษะการส่ือสารระหว่างตนเองกบัผูอ่ื้น นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ

เป็นผูพ้ดูท่ีดี 
การเป็นผูฟั้งท่ีดี   
การมีสมัพนัธภาพท่ีดี
ตลอดการส่ือสาร กบัผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
เป็นผูพ้ดูท่ีดี 
การเป็นผูฟั้งท่ีดี  ยงัขาด
การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบั
ผูอ่ื้น 
 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
เป็นผูพ้ดูท่ีดี ยงัไม่เป็น
ผูฟั้งท่ีดี และยงัขาดการมี
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
 

ทกัษะการเคารพสิทธิระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
การรู้จกัช่ืนชมผูอ่ื้น มอง
ผูอ่ื้นในแง่ดี  ไม่ดูถูกผูอ่ื้น  
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
การรู้จกัช่ืนชมผูอ่ื้น มอง
ผูอ่ื้นในแง่ดี  ไม่ดูถูกผูอ่ื้น 
และยงัไม่ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น  

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
การรู้จกัช่ืนชมผูอ่ื้น มอง
ผูอ่ื้นในแง่ดี ยงัดูถูก และ
ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น   

ทกัษะการท างานร่วมกนัระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ปฏิบติั และท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ปฏิบติั ยงัมีปัญหาในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ขาดการ
ร่วมปฏิบติั และมีปัญหา
ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความ
เป็นมิตร ความเสียสละ  มี
ความสามคัคีกนั 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความ
เป็นมิตร ความเสียสละ  
ขาดความสามคัคี 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความ
เป็นมิตร ขาดความ
เสียสละและขาดความ
สามคัคี 

ทกัษะการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม
ระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
ความสามารถในการ
ปรับตวั   ความระลึกถึง
ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
ความสามารถในการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา  และ
ยอมรับวฒันธรรมของ
ผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
ความสามารถในการ
ปรับตวั   ความระลึกถึง
ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ  และขาด
ความสามารถในการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา และยงัไม่
ยอมรับวฒันธรรมของ
ผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
ความสามารถในการ
ปรับตวั   ขาดความระลึก
ถึงผูอ่ื้น  
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แบบสังเกตพฤติกรรมหน่วยการเรียนรู้ที ่2 
สงัเกตพฤติกรรมตั้งแต่วนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ....................... 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ-สกลุ 

ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

รวม 
(45) 

ทักษะการส่ือสาร (9) ทักษะการเคารพสิทธิ (9) ทักษะการท างานร่วมกัน (9) 
ทักษะการอยู่ร่วมกนัเป็นอันหน่ึงอนั

เดียวกัน (12) 
ทักษะการยอมรับ

ความหลากหลาย (6) 

มี
สัมพนัธภาพ
ที่ดีตลอดการ

ส่ือสาร 
(3) 

ให้
ความส าคญั
ต่อผู้ที่อยู่
ตรงหน้า 

(3) 

เป็น
ผู้ฟัง 
และผู้
พูดที่ด ี
(3) 

ไม่ดู
ถูก
ผู้อ่ืน 
(3) 

ยอมรับ
ความ
คดิเห็น
แบบ

ประชาธิป
ไตย 
(3) 

ช่ืนชม
ผู้อ่ืนใน
การ

กระท า
ส่ิงดีๆ 
(3) 

ร่วม
รับรู้ 
(3) 

ร่วม
คดิ 
(3) 

ร่วม
ปฏิบัต ิ
(3) 

ร่วม
มือ
กับ
ผู้อ่ืน 
(3) 

มีความ
สามัคค ี
(3) 

มีความ
เสียสละ 
(3) 

ความ
รู้สึก
เป็น
มิตร 
(3) 

ปรับตวั
เข้ากับ
ผู้อ่ืน 
(3) 

เอาใจ
เขามาใส่
ใจเรา 
(3) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรม  มีดังนี้ 
 คะแนน  31 - 45  สูง 
 คะแนน  16 - 30  ปานกลาง 
 คะแนน  0 – 15  ต ่า

มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม  คือ 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน  3  คะแนน  เม่ือนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมเป็นประจ า  และชกัชวนเพื่อนใหป้ฏิบติั  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน  2  คะแนน  เม่ือนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมเป็นประจ า 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน  1  คะแนน  เม่ือนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมเม่ือไดรั้บค าแนะน าหรือค าสั่ง 
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แบบประเมินผลกระบวนการกลุ่ม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เรียนรู้ และยอมรับผู้อ่ืน    

ค าช้ีแจง 
 สรุปผลการประเมินโดยท าเคร่ืองหมาย   ใหต้รงกบัพฤติกรรมท่ีนกัศึกษาปฏิบติั 

กลุ่มที่ 
เกณฑ์การประเมินการอภิปรายกลุ่ม ผลการประเมิน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน 

      

      

      

      

      
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

3 
กลุ่มแสดงออกซ่ึงการมีทกัษะการส่ือสาร, ทกัษะการเคารพสิทธิ, ทกัษะการ
ท างานร่วมกนั, ทกัษะการอยูร่่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และทกัษะการ
ยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม ท่ีเหมาะสม และชดัเจน 

2 
กลุ่มแสดงออกซ่ึงการมีทกัษะการส่ือสาร, ทกัษะการเคารพสิทธิ, ทกัษะการ
ท างานร่วมกนั, ทกัษะการอยูร่่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และทกัษะการ
ยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม ท่ีเหมาะสม 

1 
กลุ่มไม่มีการแสดงออกซ่ึงการมีทกัษะการส่ือสาร, ทกัษะการเคารพสิทธิ, 
ทกัษะการท างานร่วมกนั, ทกัษะการอยูร่่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และ
ทกัษะการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม  

เกณฑ์การผ่าน 
 นกัศึกษาท่ีผา่นเกณฑต์อ้งไดค้ะแนน ตั้งแต่ 2 คะแนน ข้ึนไป 
 
     ลงช่ือ.........................................................................ผูป้ระเมิน
              (.......................................................................) 
                ...................../........................../..................... 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 
มุ่งพฒันาสู่สังคม 
จ านวน 7 ช่ัวโมง 

 

 
ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
 น าทกัษะทางสังคมท่ีไดฝึ้กปฏิบติัจากกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการจิตปัญญา จดัท า
เป็นโครงงานเพื่อเป็นการท าประโยชน์แก่สังคมท่ีมีความหลากหลายทางพหุวฒันธรรม  
 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุ่งพฒันาสู่สังคม 

 

สัปดาห์ที ่7 สัปดาห์ที ่8 สัปดาห์ที ่9 สัปดาห์ที ่6 

กิจกรรมเรียนรู้
การท าโครงงาน 

(1 ชัว่โมง) 

 

กิจกรรม
ก าหนดหวัขอ้
การท าโครงงาน 

,  
กิจกรรม
ก าหนด

จุดประสงคแ์ละ
ตั้งสมมติฐาน 

(2 ชัว่โมง) 

กิจกรรม
วางแผนและ
ก าหนดวิธี
การศึกษา ,

เตรียมอุปกรณ์ 
(2 ชัว่โมง) 

มุ่งพฒันาสู่
สงัคม, สรุป
โครงงานและ
น าเสนอ 

(2 ชัว่โมง) 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 
มุ่งพฒันาสู่สังคม 
จ านวน 7 ช่ัวโมง 

 

 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 นกัศึกษาสามารถน าส่ิงท่ีไดจ้ากการพฒันาทกัษะทางสังคมในดา้นต่างๆ ไปพฒันาต่อยอดสู่สังคม
ตามสภาพสังคมจริงโดยการจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถน าทกัษะทางสังคมท่ีพฒันามาจดัท าโครงงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมพหุวฒันธรรม 
 2. สามารถท าโครงงานเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมใน
สังคมได ้
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ของ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3   มุ่งพฒันาสู่สังคม  ด าเนินการเป็นมี  7 กิจกรรม 
ดงัต่อไปน้ี 
  สัปดาห์ท่ี 6  คือ  กิจกรรมเรียนรู้การท าโครงงาน  (1 ชัว่โมง) 
  สัปดาห์ท่ี 7  คือ  กิจกรรมก าหนดหวัขอ้การท าโครงงาน   (1 ชัว่โมง) 
    กิจกรรมก าหนดจุดประสงคแ์ละตั้งสมมติฐาน  (1 ชัว่โมง) 
  สัปดาห์ท่ี 8  คือ   กิจกรรมวางแผนและก าหนดวธีิการศึกษา   (1 ชัว่โมง) 
    กิจกรรมเตรียมอุปกรณ์  (1 ชัว่โมง) 
  สัปดาห์ท่ี 9  คือ  กิจกรรมมุ่งพฒันาสู่สังคม   (1 ชัว่โมง) 
    กิจกรรมสรุปโครงงาน   (1 ชัว่โมง) 
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กจิกรรมการเรียนรู้  
 ช่ัวโมงที ่1 – 2 ขั้นการคิดและเลือกหัวเร่ือง  นกัศึกษาเรียนรู้การท าโครงงานและการด าเนินการ 
ก าหนดหวัขอ้การท าโครงงานการพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ใน
สังคม 
 ช่ัวโมงที ่3 – 4  ขั้นการวางแผน  นกัศึกษาก าหนดจุดประสงคแ์ละตั้งสมมติฐาน รวมทั้งการวางแผน
และก าหนดกิจกรรมในโครงงานการพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
ในสังคม 
 ช่ัวโมงที ่5 - 6 ขั้นการด าเนินงาน  นกัศึกษาเตรียมอุปกรณ์ และลงมือปฏิบติัตามโครงงานการพฒันา
ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ในสังคม ท่ีไดว้างแผนไว ้
 ช่ัวโมงที ่7  ขั้นน าเสนอผลงาน  และการเขียนรายงาน นกัศึกษาน าเสนอผลงานตามโครงงานท่ีได้
ปฏิบติัและสรุปผลโครงงานการพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ใน
สังคม 
 
การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
1. ประเมินผลโครงงาน แบบประเมินผลโครงงาน 8 คะแนน จาก 12 คะแนน ถือวา่

ผา่นเกณฑ์ 
2. สังเกตพฤติกรรมทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรม โดยมีทั้ง
ผูส้อน และเพื่อนร่วมกิจกรรม
เป็นผูป้ระเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรมทกัษะทาง
สังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรม 

10 คะแนนจาก 15 คะแนน ถือวา่
ผา่นเกณฑ ์ 

3. การสะทอ้นการเรียนรู้ แบบสะทอ้นการเรียนรู้ ได ้2 คะแนนข้ึนไปถือวา่ผา่น
เกณฑ ์
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แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ทกัษะทางสังคม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 

ช่ือ.....................................................................รหสันกัศึกษา............................กลุ่มชาติพนัธ์ุ......................... 

ใหน้กัศึกษาสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  ดงัน้ี 
 1. จากกิจกรรมน้ีท าใหน้กัศึกษาเกิดสมัพนัธภาพตลอดการส่ือสารเป็นอยา่งไร เป็นผูฟั้งและผูพ้ดูท่ีดีหรือไม่ 
อยา่งไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม (ทั้งกบัเพ่ือนร่วมงาน และคนในสงัคม) 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
 2. จากกิจกรรมน้ีท าใหน้กัศึกษารู้จกัท่ีจะช่ืนชมผูอ่ื้น มองผูอ่ื้นในดา้นบวก และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น
หรือไม่ อยา่งไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม  (ทั้งกบัเพ่ือนร่วมงาน และคนในสงัคม) 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
 3. จากกิจกรรมน้ีท าใหน้กัศึกษาร่วมงานกบัเพ่ือน ทั้งร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบติั อยา่งไรบา้ง จงอธิบายพร้อม
ยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม (ทั้งกบัเพ่ือนร่วมงาน และคนในสงัคม) 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
 4. จากกิจกรรมน้ี ท าใหน้กัศึกษามีความเป็นมิตร และร่วมมือกบัผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากตนเองไดอ้ยา่งดี มีความ
เสียสละเพ่ิมมากข้ึน และเกิดความสามคัคีกนัในกลุ่ม หรือไม่ อยา่งไร  จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท า
กิจกรรม (ทั้งกบัเพ่ือนร่วมงาน และคนในสงัคม) 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
 5. จากกิจกรรมน้ีท าใหน้กัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงผูอ่ื้นอ่ืน หรือไม่ 
อยา่งไร  จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม  (ทั้งกบัเพ่ือนร่วมงาน และคนในสงัคม) 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  
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เกณฑ์การประเมินแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ทกัษะทางสังคมหน่วยการเรียนรู้ที ่3 

การเรียนรู้ทักษะทางสังคม 
เกณฑ์คุณภาพ 

3 2 1 
ทกัษะการส่ือสารระหว่างตนเองกบัผูอ่ื้น นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ

เป็นผูพ้ดูท่ีดี 
การเป็นผูฟั้งท่ีดี   
การมีสมัพนัธภาพท่ีดี
ตลอดการส่ือสาร กบัผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
เป็นผูพ้ดูท่ีดี 
การเป็นผูฟั้งท่ีดี  ยงัขาด
การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบั
ผูอ่ื้น 
 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
เป็นผูพ้ดูท่ีดี ยงัไม่เป็น
ผูฟั้งท่ีดี และยงัขาดการมี
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
 

ทกัษะการเคารพสิทธิระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
การรู้จกัช่ืนชมผูอ่ื้น มอง
ผูอ่ื้นในแง่ดี  ไม่ดูถูกผูอ่ื้น  
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
การรู้จกัช่ืนชมผูอ่ื้น มอง
ผูอ่ื้นในแง่ดี  ไม่ดูถูกผูอ่ื้น 
และยงัไม่ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น  

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
การรู้จกัช่ืนชมผูอ่ื้น มอง
ผูอ่ื้นในแง่ดี ยงัดูถูก และ
ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น   

ทกัษะการท างานร่วมกนัระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ปฏิบติั และท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ปฏิบติั ยงัมีปัญหาในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง การ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ขาดการ
ร่วมปฏิบติั และมีปัญหา
ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความ
เป็นมิตร ความเสียสละ  มี
ความสามคัคีกนั 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความ
เป็นมิตร ความเสียสละ  
ขาดความสามคัคี 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความ
เป็นมิตร ขาดความ
เสียสละและขาดความ
สามคัคี 

ทกัษะการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม
ระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
ความสามารถในการ
ปรับตวั   ความระลึกถึง
ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
ความสามารถในการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา  และ
ยอมรับวฒันธรรมของ
ผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
ความสามารถในการ
ปรับตวั   ความระลึกถึง
ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ  และขาด
ความสามารถในการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา และยงัไม่
ยอมรับวฒันธรรมของ
ผูอ่ื้น 

นกัศึกษาท่ีแสดงถึง  
ความสามารถในการ
ปรับตวั   ขาดความระลึก
ถึงผูอ่ื้น  
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แบบสังเกตพฤติกรรมหน่วยการเรียนรู้ที ่3 
สงัเกตพฤติกรรมตั้งแต่วนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ....................... 

ผูป้ระเมิน   ผูส้อน      เพ่ือนร่วมกิจกรรม 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ-สกลุ 

ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

รวม 
(45) 

ทักษะการส่ือสาร (9) ทักษะการเคารพสิทธิ (9) ทักษะการท างานร่วมกัน (9) 
ทักษะการอยู่ร่วมกนัเป็นอันหน่ึงอนั

เดียวกัน (12) 
ทักษะการยอมรับ

ความหลากหลาย (6) 

มี
สัมพนัธภาพ
ที่ดีตลอดการ

ส่ือสาร 
(3) 

ให้
ความส าคญั
ต่อผู้ที่อยู่
ตรงหน้า 

(3) 

เป็น
ผู้ฟัง 
และผู้
พูดที่ด ี
(3) 

ไม่ดู
ถูก
ผู้อ่ืน 
(3) 

ยอมรับ
ความ
คดิเห็น
แบบ

ประชาธิป
ไตย 
(3) 

ช่ืนชม
ผู้อ่ืนใน
การ

กระท า
ส่ิงดีๆ 
(3) 

ร่วม
รับรู้ 
(3) 

ร่วม
คดิ 
(3) 

ร่วม
ปฏิบัต ิ
(3) 

ร่วม
มือ
กับ
ผู้อ่ืน 
(3) 

มีความ
สามัคค ี
(3) 

มีความ
เสียสละ 
(3) 

ความ
รู้สึก
เป็น
มิตร 
(3) 

ปรับตวั
เข้ากับ
ผู้อ่ืน 
(3) 

เอาใจ
เขามาใส่
ใจเรา 
(3) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรม  มีดังนี้ 
 คะแนน  31 - 45  สูง 
 คะแนน  16 - 30  ปานกลาง 
 คะแนน  0 – 15  ต ่า

มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม  คือ 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน  3  คะแนน  เม่ือนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมเป็นประจ า  และชกัชวนเพื่อนใหป้ฏิบติั  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน  2  คะแนน  เม่ือนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมเป็นประจ า 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน  1  คะแนน  เม่ือนกัศึกษาแสดงพฤติกรรมเม่ือไดรั้บค าแนะน าหรือค าสั่ง 
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แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
ช่ือโครงงาน......................................................................................................................................... 
ผู้จัดท าโครงงาน 
 1. .......................................................................  6. ............................................................................ 
 2. .......................................................................  7. ............................................................................ 
 3. .......................................................................  8. ............................................................................ 
 4. .......................................................................  9. ............................................................................ 
 5. .......................................................................  10. .......................................................................... 
 
ค าช้ีแจง  ใหผู้ป้ระเมินท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามระดบัคุณภาพ ดงัน้ี 
  3 หมายถึง  ระดบัดี 
  2 หมายถึง  ระดบัพอใช ้
  1 หมายถึง  ระดบัปรับปรุง 

 

ข้อ รายการ 
คะแนน 

รวมคะแนน 
3 2 1 

 การวางแผนการท างาน     
1 การก าหนดเร่ืองท่ีศึกษา     
2 การก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน     
3 การวเิคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน     
4 การก าหนดอุปกรณ์และเคร่ืองมือ     
5 ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแหล่งวทิยาการในการโครงงาน     
 กระบวนการท างาน     

6 การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน     
7 การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการด าเนินงาน     
8 การปฏิบติัตามวธีิการและขั้นตอนท่ีก าหนด     
9 ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงประกอบการท าโครงงาน     

10 การบนัทึกขอ้มูล     
11 การจดักระท าขอ้มูล     
12 การเรียบเรียงและสรุปขอ้มูล     
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ข้อ รายการ 
คะแนน 

รวมคะแนน 
3 2 1 

13 การแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงการท างาน     
14 การแสดงบทบาทท่ีไดรั้บมอบหมายของสมาชิกในกลุ่ม     
15 ความมีระเบียบวนิยัในการปฏิบติังาน     

 ผลงานและการน าเสนอ     
16 ความสมบูรณ์ขององคป์ระกอบและรูปเล่มรายงาน     
17 การแปลผลและการสรุปผลขอ้มูล     
18 ความสร้างสรรคข์องผลงาน     
19 การน าเสนอโครงงาน     
20 การตอบขอ้ซกัถามในการน าเสนอผลงาน     

 
ระดับคุณภาพ 
    42 - 60 คะแนน    หมายถึง  ดี 
    30 - 41 คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
    ต  ่ากวา่ 30 คะแนน   หมายถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑ์ให้คะแนนความสามารถในการท าโครงงาน 

การวางแผนการท างาน 
1. การก าหนดเร่ืองทีศึ่กษา 

3 หมายถึง ระบุความเป็นมา  ความส าคญั  ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น 
น่าสนใจ มีประโยชน์ 

2 หมายถึง ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น มี
ประโยชน์ แต่ไม่น่าสนใจ 

1 หมายถึง ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น ไม่
ชดัเจน  ไม่น่าสนใจ 

 
2. การก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน 

3 หมายถึง ตั้งสมมติฐานสอดคลอ้งกบัปัญหา และมีความสัมพนัธ์เป็นเหตุเป็นผล
ชดัเจน 

2 หมายถึง ตั้งสมมติฐานสอดคลอ้งกบัปัญหา 
1 หมายถึง ตั้งสมมติฐานไม่สอดคลอ้งกบัปัญหา 

 
3.  การวเิคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงาน 

3 หมายถึง การวเิคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานเรียงล าดบัเป็นขั้นตอนมี
รายละเอียดครบถว้น 

2 หมายถึง การวเิคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานเรียงล าดบัเป็นขั้นตอน แต่
รายละเอียดไม่ครบ 

1 หมายถึง การวเิคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานไม่เป็นล าดบัขั้นตอน 
 
4.  การก าหนดอุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการสืบค้น 

3 หมายถึง ก าหนดไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบักระบวนการสืบคน้ 
2 หมายถึง ก าหนดถูกตอ้งบางส่วน 
1 หมายถึง ก าหนดไม่ถูกตอ้ง 
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5.  ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัแหล่งวทิยาการในการท าโครงงาน 
3 หมายถึง ระบุแหล่งวทิยาการไดม้ากกวา่ 7 ประเภท 
2 หมายถึง ระบุแหล่งวทิยาการได ้5-7 ประเภท 
1 หมายถึง ระบุแหล่งวทิยาการไดน้อ้ยกวา่ 5 ประเภท 

 
กระบวนการท างาน 
6.  การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 

3 หมายถึง ก าหนดขั้นตอนวามชดัเจน  สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
2 หมายถึง ก าหนดขั้นตอนความชดัเจนบางส่วน สามารถปฏิบติัไดบ้า้ง 
1 หมายถึง ก าหนดขั้นตอนความไม่ชดัเจน  ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 
7.  การจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 

3 หมายถึง การจดัเตรียมความสมบรูณ์ทุกคร้ัง 
2 หมายถึง การจดัเตรียมสมบรูณ์เป็นบางคร้ัง 
1 หมายถึง ขาดการเตรียมพร้อม 

 
8.  การปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการก าหนด 

3 หมายถึง ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง มีการปรับปรุงแกไ้ขเป็นระยะ 
2 หมายถึง ปฏิบติัโดยมีครูเป็นผูแ้นะน าบางส่วน มีการปรับปรุงแกไ้ขบา้ง 
1 หมายถึง ปฏิบติัสับสนไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข 

 
9.  การศึกษาข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงประกอบการท าโครงงาน 

3 หมายถึง มีการศึกษาคน้หาขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง  ครอบคลุมทุกประเด็นศึกษา 
2 หมายถึง มีการศึกษาคน้หาขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง แต่ไม่ครอบคลุมประเด็น

ศึกษา 
1 หมายถึง มีการศึกษาคน้หาขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง แต่ไม่ตรงประเด็นการศึกษา 
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10.  การบันทกึข้อมูล 
3 หมายถึง บนัทึกขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงคต์อ้งการศึกษาอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน

ครบทุกขอ้ 
2 หมายถึง บนัทึกขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงคต์อ้งการศึกษาบางขอ้ขาดความ

ชดัเจน 
1 หมายถึง บนัทึกขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงคต์อ้งการศึกษาขาดความชดัเจน

หลายขอ้ 
 
11.  การจัดท าข้อมูล 

3 หมายถึง จดักระท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน ประณีต สวยงาม ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 

2 หมายถึง จดักระท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน ขาดความประณีตสวยงาม 
1 หมายถึง จดักระท าขอ้มูลไม่เป็นระบบ ขาดความประณีต 

 
12.  การเรียบเรียง และสรุปข้อมูล 

3 หมายถึง เรียบเรียง และสรุปขอ้มูลเป็นล าดบัขั้นตอน ตามสภาพจริง ส่ือความ
ชดัเจน 

2 หมายถึง เรียบเรียง และสรุปขอ้มูลเป็นล าดบัขั้นตอน แต่ส่ือขาดความชดัเจน
บางขอ้ 

1 หมายถึง เรียบเรียง และสรุปขอ้มูลไม่เป็นล าดบัขั้นตอน และส่ือความไม่
ชดัเจน 

 
13.  การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงการท างาน 

3 หมายถึง รู้สภาพปัญหาการท างาน  และกระตือรือร้นในการแกไ้ขและปรับปรุง
งาน 

2 หมายถึง รู้สภาพปัญหาการท างาน  แต่ไม่กระตือรือร้นในการแกไ้ขและ
ปรับปรุงงาน 

1 หมายถึง ขาดความเขา้ใจสภาพปัญหาการท างาน  ไม่กระตือรือร้นในการแกไ้ข 
และปรับปรุงงาน 
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14.  การแสดงบทบาททีไ่ด้รับมอบหมายของสมาชิกกลุ่ม 
3 หมายถึง สมาชิกปฏิบติัตามบทบาทอยา่งถูกตอ้ง  มีความรับผิดชอบ 
2 หมายถึง สมาชิกปฏิบติัตามบทบาท  ขาดความรับผิดชอบบา้ง 
1 หมายถึง สมาชิกปฏิบติัตามบทบาทไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบทุกคน 

 

15.  ความมีระเบียบวนัิยในการปฏิบัติงาน 
3 หมายถึง มีระเบียบวนิยัในการท างาน   ตรงต่อเวลา และตั้งใจท างานดีทุกคร้ัง 
2 หมายถึง มีระเบียบวนิยัในการท างาน  ตรงต่อเวลา  และตั้งใจท างานเป็น

ส่วนมาก 
1 หมายถึง มีระเบียบวนิยัในการท างานบา้ง ไม่ตรงต่อเวลา และไม่ตั้งใจท างาน 

 

ผลงานและการน าเสนอ 
16.  ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบและรูปเล่มรายงาน 

3 หมายถึง การจดัองคป์ระกอบและรูปเล่มรายงานถูกตอ้ง  ครบถว้น เป็นล าดบั
ขั้นตอน 

2 หมายถึง การจดัองคป์ระกอบและรูปเล่มรายงานถูกตอ้ง ขาดความครบถว้น 
1 หมายถึง การจดัองคป์ระกอบและรูปเล่มรายงาน ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นล าดบั

ขั้นตอน 
 

17.  การแปลผลและการสรุปผลข้อมูล 
3 หมายถึง การแปลผล  และสรุปผลถูกตอ้ง  สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
2 หมายถึง การแปลผล  และสรุปผลถูกตอ้ง  สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แต่ขาด

ความสมบูรณ์บางขอ้ 
1 หมายถึง การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้งบางส่วน 

 

18.  ความคิดสร้างสรรค์ของช้ินงาน 
3 หมายถึง รูปแบบการน าเสนอผลงานแปลกใหม่   สวยงาม  น่าสนใจสอดคลอ้ง

กบัขอ้มูลท่ีศึกษา 
2 หมายถึง รูปแบบการน าเสนอผลงานแปลกใหม่  น่าสนใจ   สอดคลอ้งกบั
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ขอ้มูลท่ีศึกษา 
1 หมายถึง รูปแบบการน าเสนอผลงานไม่น่าสนใจ  สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา 

 

19.  การน าเสนอรายงาน 
3 หมายถึง น าเสนอเป็นระบบ ล าดบัขอ้มูลชดัเจน  แสดงออกในความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
2 หมายถึง น าเสนอเป็นระบบ ล าดบัขอ้มูลชดัเจน  ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
1 หมายถึง น าเสนอไม่เป็นระบบ ล าดบัขอ้มูลสับสน 

 

20.  การตอบข้อซักถามในการน าเสนอผลงาน 
3 หมายถึง การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน  ยกตวัอยา่งประกอบการเช่ือมโยงเป็น

เหตุผลท่ีสัมพนัธ์กนั 
2 หมายถึง การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน  ยกตวัอยา่งประกอบแต่ขาดการเช่ือมโยง

เป็นเหตุผลท่ีสัมพนัธ์กนั 
1 หมายถึง การตอบขอ้ซกัถามไม่ชดัเจน ไม่มีการยกตวัอยา่งประกอบ 
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ภาคผนวก  ค 
คู่มือการใช้หลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
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รายละเอยีดของรายวชิา 

จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 1. เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม อนัไดแ้ก่ ทกัษะ
การส่ือสาร  ทกัษะการเคารพสิทธิ  ทกัษะการมีส่วนร่วม  ทกัษะการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ทกัษะการ
ยอมรับความหลากหลาย  
 2. เพื่อให้นักศึกษาน าทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 
 3. เพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัรู้ เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม อนัไดแ้ก่ ทกัษะการ
ส่ือสาร  ทกัษะการเคารพสิทธิ ทกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
ทกัษะการยอมรับความหลากหลายของวฒันธรรม ครอบคลุมความหลากหลายทางวฒันธรรมของชนชาติ
พนัธ์ุทั้ งชนเผ่าม้ง  ชนเผ่าเยา้  ชนเผ่ามูเซอ  ชนเผ่าปกาเกอะญอ โดยจดัประสบการณ์และกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  

การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ทกัษะท่ีตอ้งการพฒันาให้แก่นักศึกษา  คือ ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรม ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อพฒันานั้น สามารถพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรมได้หลายทกัษะในกิจกรรมหน่ึงกิจกรรม ดงันั้นในการพฒันาจะไม่มุ่งไปเพียงแค่
ทกัษะใดทกัษะหน่ึงเท่านั้น  ทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่  
 1. ทกัษะการส่ือสาร คือ  ลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการให้ความส าคญัต่อผูท่ี้อยู่ตรงหน้า การสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีตลอดกระบวนการส่ือสาร เป็นผูฟั้งท่ีดี เลือกใชท้กัษะต่างๆ ในการส่ือสารท่ีเหมาะสม ให้
ความส าคญักบัความรู้สึกของคู่สนทนา ทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง ให้ผูรั้บสารไดแ้ปลความหมายท่ี
ตรงกนั เพื่อใหมี้การปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ 
  การจัดการเรียนรู้ 
  การฝึกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม (Assertive training) เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และ
การเห็นคุณค่าภายในตนเอง และช่วยใหบุ้คคลสามารถเรียนรู้ในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และใช้
กระบวนการกลุ่มฝึกทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคล  
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  การวดัและประเมินผล 
  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินการ
ปฏิบติักิจกรรม และแบบผลการสะทอ้นการเรียนรู้ 
 
 2. ทกัษะการเคารพสิทธิ คือ  ลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีไม่ดูถูก  การ
ยอมรับในความคิดเห็นบนความเป็นประชาธิปไตย การช่ืนชมในการท าส่ิงท่ีดีๆ  และแสดงความนบัถือวถีิ
ชีวติในสังคม  ไม่ล่วงล ้า ไม่วา่จะเป็นสิทธิ หนา้ท่ี ทรัพยสิ์น บุคคล ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม 
  การจัดการเรียนรู้ 
  ปลูกฝังความคิดท่ีดีงาม ถูกตอ้ง และการมีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ซ่ึงเกิดมาจาก
ความรู้ในเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ โดยการตั้งค  าถาม  ช่วย
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจผูอ่ื้นมากยิง่ข้ึน เขา้ใจถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น  การระดมความคิด กระตุน้ความคิด ไม่วจิารณ์
ความคิดของผูอ่ื้น 
  การวดัและประเมินผล 
  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินการ
ปฏิบติักิจกรรม และแบบผลการสะทอ้นการเรียนรู้ 
 
 3. ทกัษะการท างานร่วมกัน  คือ ลกัษณะท่ีแสดงออกใหเ้ห็นถึงการท่ีคนหรือกลุ่มคนเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 
  การจัดการเรียนรู้ 
  ทกัษะการท างานร่วมกนั จะช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้น 
ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีดีในการอยูร่่วมกนั มีหลกัการสอน คือ การจดักลุ่ม การร่วมกนัวางแผนงาน  ร่วมกนัท า
กิจกรรม แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั  
  การวดัและประเมินผล 
  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินการ
ปฏิบติักิจกรรม และแบบผลการสะทอ้นการเรียนรู้ 
 
 4.  ทกัษะการอยู่ร่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั คือ ลกัษณะท่ีแสดงออกวา่มีปฏิสัมพนัธ์และร่วมมือ
กบัผูอ่ื้น ปฏิบติัต่อกันด้วยความเคารพทั้งกายและใจ มีความสามคัคี กลมกลืนกนั ไม่ขดัแยง้กัน มีความ
เสียสละ และความรับผดิชอบในการกระท าของตนเอง มีความรู้สึกเป็นมิตร 
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  การจัดการเรียนรู้ 
  ทกัษะการอยูร่่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจดักลุ่ม 
การร่วมกนัท างาน  ร่วมกนัท ากิจกรรม แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั  
  การวดัและประเมินผล 
  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินการ
ปฏิบติักิจกรรม และแบบผลการสะทอ้นการเรียนรู้ 
 
 5. ทักษะการยอมรับความหลากหลาย  คือ ลกัษณะการแสดงออกของนกัศึกษาท่ีเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น ยอมรับวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
  การจัดการเรียนรู้ 
  ใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็น
ฐาน และการท ากิจกรรมพฒันาสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายของพหุวฒันธรรมร่วมกนั 
  การวดัและประเมินผล 
  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินการ
ปฏิบติักิจกรรม และแบบผลการสะทอ้นการเรียนรู้ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

 
  ความรับผดิชอบหลกั                 ความรับผดิชอบรอง 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง

ตวัเลขการส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

ทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เรียนรู้  รู้จกัตนเอง และเปิดเผยตนเอง                   
กิจกรรมชาติพนัธ์ุของฉนั                   

กิจกรรมความสุขในชีวติ                   

กิจกรรมเปิดเผยชีวติ                   

กิจกรรมความต่างบนความเหมือน                   

หน่วยการเรียนรู้ที ่2   เรียนรู้และยอมรับผู้อ่ืน                   
กิจกรรมวถีิชีวติท่ีเหมือนกนั                   

กิจกรรมประเพณีสมัพนัธ์                   

กิจกรรมช้ินส่วนแห่งวฒันธรรม                   

กิจกรรมส่ือสารเป็นเหต ุ                   

กิจกรรมใจเขาใจเรา                   
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง

ตวัเลขการส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

ทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
กิจกรรมเขา้ถึงความรู้สึก                   

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3   มุ่งพฒันาสู่สังคม                   

เรียนรู้การท าโครงงาน                   

ก าหนดหวัขอ้การท าโครงงาน                   

ก าหนดจุดประสงคแ์ละตั้งสมมติฐาน                   

วางแผนและก าหนดวธีิการศึกษา                   

เตรียมอุปกรณ์                   

มุ่งสู่สงัคม                   

สรุปโครงงาน                   
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แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล 

 

กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
  1 ท าความเขา้ใจและอธิบายกระบวนการจดัการเรียนรู้ตาม

หลกัสูตรเสริม 
  

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
เรียนรู้และรู้จกัตนเอง 
เปิดเผยตนเอง 

    

1 
 

กิจกรรมชาติพนัธ์ุของ
ฉนั  
 

1 ช่ัวโมงที ่1   
ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 

แจง้จุดประสงคข์องกิจกรรม ไดแ้ก่  
     - เพื่อให้นกัศึกษาเห็นคุณค่าในความ

เป็นชาติพนัธ์ุของตนเอง 
     - เพื่อให้นกัศึกษาเห็นในคุณค่าและ

ความเป็นชาติพนัธ์ุของผูอ่ื้น 
    - เพื่อให้นกัศึกษามีความสัมพนัธภาพท่ีดี

ระหวา่งการส่ือสารกบัเพื่อน 
 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมินผล
การอภิปรายกลุ่ม  
- แบบสะทอ้นการ
เรียนรู้ 
 

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
1. ใหน้กัศึกษาเขียนส่ิงท่ีเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุของ

ตน แสดงความเป็นตวัตนของตนเอง ไดแ้ก่ ช่ือตามภาษา
ของตนเอง ชาติพนัธ์ุ ศาสนา/การนบัถือ/ความเช่ือ การ
แต่งกาย 

2. น ากระดาษท่ีเขียนนั้นมาติดท่ีหนา้อก 
3. เดินเป็นวงกลมใหน้กัศึกษาทกัทายกนัดว้ย

ภาษาพูดหรือภาษาท่าทางในความเป็นชาติพนัธ์ุของตน 
และถามเพื่อนนกัศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีติดหนา้อก 
ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
 ผูส้อนร่วมอภิปรายกบันกัศึกษาถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ของแต่ละชาติพนัธ์ุ 

2 
 

กิจกรรมความสุขใน
ชีวติ 

1 ช่ัวโมงที ่2  
ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
 1. แจง้จุดประสงคข์องกิจกรรม  ไดแ้ก่ 
     - เพื่อให้นกัศึกษาใคร่ครวญในชีวติท่ี
ผา่นมาเพื่อเขา้ใจตนเอง 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมินผล
การอภิปรายกลุ่ม  
- แบบประเมินผล

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการเคารพสิทธิ 
- ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
    - เพื่อตระหนกัถึงจุดแขง็ท่ีควรภาคภูมิใจ 
ในความเป็นชาติพนัธ์ุของตน 
     - เพื่อให้นกัศึกษายอมรับตนเองและ
เปิดเผยตวัตนใหผู้อ่ื้นไดรู้้จกัและเขา้ใจ 
     - เพือ่ให้เปิดใจยอมรับผูอ่ื้นและความ
แตกต่าง 
     - เพื่อสร้างความเขา้ใจกนัและกนั  
 2. น าเขา้สู่เร่ือง และบอกรายละเอียดเก่ียวกบั
กิจกรรม 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
 1. ผูส้อนใหน้กัศึกษานัง่ตามสบาย ผอ่นคลาย 
หลบัตาลง  
 2. ใหผู้ส้อนถามค าถาม “มีวฒันธรรมหรือ
ประเพณีอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อชีวติของเรา ช่วยหล่อหลอม
เรา ทั้งในดา้นดี เร่ืองท่ีท าใหเ้ราเกิดมุมมองใหม่” 
      ค าถาม “ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบนัมีวฒันธรรม 
หรือประเพณีอะไรในชาติพนัธ์ุของตน ท่ีท าให้เรา

การสะทอ้นการ
เรียนรู้ 
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
ภาคภูมิใจและมีความสุข ” 
 3. จากนั้นใหว้าดภาพตามค าตอบท่ีคิดไว ้ 
 4. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาคละชาติพนัธ์ุ กลุ่มละ 5 คน 
ใหแ้ต่ละคนเล่าเร่ือง (ใชภ้าพประกอบ) โดยผูฟั้ง ฟังอยา่ง
ลึกซ้ึง ดว้ยหวัใจ  ไม่ดูถูก แสดงความช่ืนชม และไม่เล่า
ต่อ ใหเ้วลาเล่าคนละ 10 นาที (มีเสียงระฆงัเตือน) 
ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
 ผูส้อนร่วมสรุปกบันกัศึกษา ทบทวนเร่ืองราวท่ี
ไดรั้บฟัง (ส่งตวัแทนกลุ่มในชาติพนัธ์ุเดียวกนัออกมา
แสดงความรู้สึกและสรุปร่วม) ตามประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

 “นกัศึกษารู้สึกอยา่งไรท่ีมีคนคอยรับฟังเรา ไม่ดู
ถูกเราและช่ืนชมในชาติพนัธ์ุของเรา”  

“นกัศึกษาคิดวา่จากการฟังเพื่อนเล่านั้น
วฒันธรรมประเพณีท่ีเพื่อนเล่ามีความเหมือนหรือต่างจาก
เราอยา่งไรบา้ง” 

3 
 

กิจกรรมเปิดเผยชีวิต 1 ช่ัวโมงที ่3   
ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการยอมรับ
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
 1. แจง้จุดประสงคข์องกิจกรรม ไดแ้ก่ 
    - เพื่อให้นกัศึกษาไดรู้้ถึงความรู้สึกท่ี
ประทบัใจและความรู้สึกท่ีคบัขอ้งใจเก่ียวกบัความเป็น
ชาติพนัธ์ุของตนเองท่ีเก็บไวภ้ายใน และกลา้ท่ีจะเปิดเผย  
     - เพื่อให้นกัศึกษาฝึกทกัษะการส่ือสาร 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
 1. ใหน้กัศึกษาจบัคู่กบัเพื่อนนกัศึกษาดว้ยกนั 
แลว้เล่าถึงความประทบัใจและความคบัขอ้งใจในความ
เป็นชาติพนัธ์ุของตนเอง คนละ 10 นาที 
 2. นกัศึกษาท่ีเป็นผูฟั้ง ตอ้งทวนเร่ืองซ ้ า 
 3. เม่ือกระบวนการเปิดเผยชีวติส้ินสุดแลว้ ใหจ้ดั
กลุ่มตามชาติพนัธ์ุเดียวกนั 
 4. นกัศึกษาในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายวา่ความ
ประทบัใจและความคบัขอ้งใจในความเป็นชาติพนัธ์ุมี
อะไรบา้ง 
ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
 ผูส้อนร่วมสรุปและอภิปรายกบันกัศึกษาถึง

- แบบประเมินผล
การอภิปรายกลุ่ม  
- แบบประเมินผล
การสะทอ้นการ
เรียนรู้ 
 

ความหลายหลายทาง
วฒันธรรม 
- ทกัษะการเคารพสิทธิ 
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
กิจกรรม ตามประเด็นค าถาม ดงัน้ี 
 “นกัศึกษารู้สึกอยา่งไรท่ีไดฟั้งทั้งความประทบัใจ 
และความคบัขอ้งใจในความเป็นชาติพนัธ์ุของแต่ละคน” 

“นกัศึกษารู้สึกอยา่งไรกบัการท่ีไดรั้บบทบาท
เป็นผูฟั้งและผูเ้ปิดเผยตนเอง” 

4 
 

กิจกรรมความต่างบน
ความเหมือน 
 

1 ช่ัวโมงที ่4   
ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
 แจง้จุดประสงคข์องกิจกรรม  ไดแ้ก่ 
    - เพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะการเป็นผูฟั้ง
และผูพู้ดท่ีดี 
      - เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจใน
ความเหมือนและความต่างของวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
 1. ใหน้กัศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 6 คน 
(คละชาติพนัธ์ุ) 
 2. นกัศึกษาเลือกภาพประเพณี และวฒันธรรมท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง และเล่าเร่ือง ให้นกัศึกษาภายในกลุ่ม

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมินผล
การอภิปรายกลุ่ม  
- แบบประเมินผล
การสะทอ้นการ
เรียนรู้ 
 

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 
- ทกัษะเคารพสิทธิ  
- ทกัษะการท างาน
ร่วมกนั 
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
เดียวกนัถามไดค้นละ 1 ค  าถาม เก่ียวกบัเร่ืองราวนั้น (ภาพ
จะตอ้งมีความเหมือนและความต่างของประเพณี
วฒันธรรม) 
 3. ท าซ ้ าเช่นน้ีจนครบทุกคน (เม่ือเล่าเสร็จ น า
ภาพมาวางไวท่ี้เดิม คนอ่ืนในกลุ่มหยบิซ ้ าได)้ 
 4. เลือกตวัแทนกลุ่มออกมาเล่าเร่ืองราวหนา้ชั้น
เรียน  และส่งตวัแทนช่ืนชม 
ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
 ผูส้อนร่วมอภิปรายกบันกัศึกษาถึงความเหมือน
หรือความต่างของประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละชาติ
พนัธ์ุ ตามประเด็นค าถาม  
  “นกัศึกษาคิดวา่ประเพณี/วฒันธรรมท่ีเพื่อนเล่า
นั้นแตกต่างหรือเหมือนกนัอยา่งไร” 
 
 

 หน่วยการเรียนรู้ที ่2  
เรียนรู้และยอมรับ
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 

ผู้อ่ืน 
5 
 

กิจกรรมวถีิแห่งชีวติ  2 ช่ัวโมงที ่1,2   
ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
 แจง้จุดประสงคข์องกิจกรรม ไดแ้ก่ 

- เพื่อให้นกัศึกษาตระหนกัถึงความเป็นชาติพนัธ์ุ
ของแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกนัแต่มีจุดร่วมเดียวกนั 

- เพื่อให้นกัศึกษาไดท้  างานร่วมกนั 
- เพื่อให้นกัศึกษามีความเขา้ใจผูอ่ื้น ยอมรับใน

ความหลากหลายของวฒันธรรม 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
  1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาชาติพนัธ์ุเดียวกนั กลุ่มละ 5 
คน 

2. ผูส้อนก าหนดหวัขอ้โดยการแสดงดว้ยภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบั 

- ธรรมชาติ 
- ความเช่ือ/การนบัถือ 
- การละเล่น/เพลง 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมินผล
การอภิปรายกลุ่ม  
- แบบประเมินผล
การสะทอ้นการ
เรียนรู้ 
 

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 
- ทกัษะการท างาน
ร่วมกนั 
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
3. ผูส้อนตั้งค  าถาม “ในความเป็นชาติพนัธ์ุของ

ท่านมีความเก่ียวขอ้งวถีิชีวติท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
ธรรมชาติ, ความเช่ือ/การนบัถือ, การละเล่น/เพลง 
อยา่งไรบา้ง” (ฉายภาพทีละภาพ ไล่เรียงทีละประเด็น) 

4. ใหส้มาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นกนั และ
วาดรูปในกระดาษพรูฟ (ให้เวลา 20 นาที) ใหก้ลุ่มเลือก
ตวัแทน 3 คน มาเล่าเร่ืองวถีิชีวติใหเ้พื่อนทุกคนฟัง (ให้
เวลา 5 นาที ต่อ 1 คน) 

5. ใหส้มาชิกกลุ่มอ่ืนช่ืนชมเม่ือเล่าจบ 
6. ด าเนินการเช่นน้ีไปจนกระทัง่ครบทุก

ประเด็นทั้ง ธรรมชาติ, ความเช่ือ/การนบัถือ, การละเล่น/
เพลง  
ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 

1. เม่ือตวัแทนกลุ่มทุกกลุ่มเล่าจนครบให้ผูส้อน
และนกัศึกษาอภิปรายถึงวถีิชีวติท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
ธรรมชาติ, ความเช่ือ/การนบัถือ, การละเล่น/เพลง มีความ
แตกต่างหรือความเหมือนกนัอยา่งไร 
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
2. ผูส้อนสะทอ้นกิจกรรมน้ีวา่วถีิชีวติท่ีเก่ียวขอ้ง

สัมพนัธ์กบัธรรมชาติ, ความเช่ือ/การนบัถือ, การละเล่น/
เพลง ไม่วา่จะเป็นชาติพนัธ์ุใดก็ตามมีจุดร่วมท่ีสอดคลอ้ง
กนัทั้งส้ิน  

6 
 

กิจกรรมประเพณี
สัมพนัธ์  

1 ช่ัวโมงที ่3   
ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
 1. ผูส้อนช้ีแจงกิจกรรม ไดแ้ก่ 
      - เพื่อให้นกัศึกษารู้จกัการท างานร่วมกนั 
      - เพื่อให้นกัศึกษารู้จกัมีปฏิสัมพนัธ์
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
      - เพื่อให้นกัศึกษารู้จกัปรับตวัเขา้กบั
ผูอ่ื้น 
 2. ผูส้อนบอกนกัศึกษาวา่มีกิจกรรมการทดสอบ
พลงัการท างานเป็นทีม  โดยจะมอบงานใหท้ า 1 ช้ิน ให้
นกัศึกษาประมาณการเองวา่จะใชเ้วลาเท่าไร 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
 1. แบ่งนกัศึกษาเป็น 2 กลุ่ม  

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมินผล
การอภิปรายกลุ่ม  
- แบบประเมินผล
การสะทอ้นการ
เรียนรู้ 
 

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการท างาน
ร่วมกนั 
- ทกัษะการอยูร่่วมกนั
แบบเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
 2. ผูส้อนแจกเชือกฟางคนละ 1 เส้น ซ่ึงปลาย
เชือกทั้ง 2 ดา้นจะมีรูปภาพประเพณี การละเล่นของชาติ
พนัธ์ุท่ีแตกต่างกนัไป  
 3. ผูส้อนช้ีแจงกติกาวา่ เม่ือเร่ิมจบัเวลาใหทุ้กคน
น าเชือกของตนเองต่อกบัผูอ่ื้นโดยตอ้งจบัคู่ใหถู้กตอ้ง จน
เป็นเส้นเดียวกนั ดึงไม่หลุด 
 4. เตือนหมดเวลา 
 5. แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาอธิบาย
รายละเอียด 
ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
 1. ผูส้อนร่วมอภิปรายกบันกัศึกษาวา่ งานน้ีเสร็จ
เรียบร้อยและรวดเร็วเพราะเหตุใด ประเพณีหรือ
การละเล่นแตกต่างหรือเหมือนกนัอยา่งไรบา้ง 
 
 

7 
 

กิจกรรมช้ินส่วนแห่ง
วฒันธรรม 

1 ช่ัวโมงที ่4   
ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการท างาน
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
 ผูส้อนช้ีแจงจุดประสงค ์ไดแ้ก่ 
      - เพื่อให้นกัศึกษารู้องคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของการท างานกลุ่ม 
      - เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจความรู้สึกและ
ความตอ้งการของผูอ่ื้น 
 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
 1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษากลุ่มละ 6 คน คละกลุ่มชาติ
พนัธ์ุ โดยแบ่งหนา้ท่ีกนัดงัน้ี 
      -  ผูเ้ล่น 5 คน 
      -  ผูส้ังเกตการณ์ 1 คน ซ่ึงเป็นผูจ้ด
บนัทึกสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  อีกคนหน่ึงเป็นผูแ้จก
ช้ินส่วนแผน่ภาพใหเ้พื่อน (Jigsaw) 
 2. ผูส้อนใหซ้องบรรจุช้ินส่วนของแผน่ภาพ
วฒันธรรม ประเพณี การละเล่น ท่ีตดัไวเ้ป็นช้ินส่วน 5 
ช้ิน (ตามจ านวนสมาชิกกลุ่ม)  
 3. ใหน้กัศึกษาต่อแผน่ภาพจนเสร็จ โดยหา้มพูด

- แบบประเมินการ
ปฏิบติักิจกรรม  
- แบบผลการ
สะทอ้นการเรียนรู้ 
 

ร่วมกนั 
- ทกัษะการอยูร่่วมกนั
แบบเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
- ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
กนั  หา้มขอ หา้มบอกใดๆทั้งส้ิน 

4. เม่ือกลุ่มใดต่อช้ินส่วนเสร็จแลว้ ใหย้กมือข้ึน
เพื่อมีสิทธ์ิในการตอบ โดยใหน้กัศึกษาท่ีทราบวา่ภาพนั้น
คือส่ิงใดเป็นคนพูดคนเดียวของกลุ่ม และอธิบายใหเ้พื่อน
ทุกคนฟังสั้นๆ  
ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
 ผูส้อนร่วมกบันกัศึกษาสรุปกิจกรรม โดยมี
ประเด็นค าถาม ดงัน้ี 
     “รู้สึกอยา่งไรท่ีไม่ไดพู้ดจาปรึกษากนั” 
    “แต่ละคนเร่ิมท างานอยา่งไร ท าไมจึงเป็น
เช่นนั้น” 
 
 

8 
 

กิจกรรมส่ือสารเป็น
เหตุ  

1 ช่ัวโมงที ่5   
ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
 ผูส้อนช้ีแจงกิจกรรม ไดแ้ก่ เพื่อใหน้กัศึกษาเห็น
ความส าคญัของการส่ือสารในการท างานร่วมกนั และ

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมินการ
ปฏิบติักิจกรรม  

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการท างาน
ร่วมกนั 
- ทกัษะการอยูร่่วมกนั
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
เคารพในการปฏิบติัหนา้ท่ีกนั 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
 1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษากลุ่มละ 6 คน โดยคละชาติ
พนัธ์ุ 
 2. ใหน้กัศึกษาเลือกหวัหนา้กลุ่มมา 1 คน จะตอ้ง
เป็นคนท่ีเพื่อนยอมรับและส่ือสารรู้เร่ืองมากท่ีสุด  

3. ใหน้กัศึกษาท่ีเป็นหวัหนา้กลุ่มเดินมาดูรูปท่ี
ผูส้อนวางไวด้า้นหนา้ (ลูกทีมจะไม่เห็นรูป) 
 4. ใหห้วัหนา้ทีมเดินกลบัไปบอกลูกทีมใหว้าด
รูปดงักล่าว โดยหา้มหวัหนา้ทีมพูดแต่แสดงท่าทางได ้
และลูกทีมสามารถพูด หรือซกัถามได ้ในเวลา 5 นาที ต่อ 
1 ภาพ 
 5. ด าเนินการเช่นน้ีไปจนครบ 2 ภาพ  
 6. เร่ิมตน้กระบวนการเดิมอีกคร้ัง แต่คร้ังน้ีใหลู้ก
ทีมซกัถามหวัหนา้ได ้ท าจนครบอีก 2 ภาพ ซ่ึงใน 2 ภาพ
น้ีจะตอ้งให้นกัศึกษาท่ีเป็นหวัหนา้ทีมถามเพื่อนในกลุ่ม
วา่คือภาพอะไร แลว้กลบัมาบอกผูส้อน (รวมแลว้

- แบบผลการ
สะทอ้นการเรียนรู้ 
 

แบบเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
- ทกัษะการเคารพสิทธิ 
- ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 



258 
258 

 

กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
นกัศึกษาตอ้งทายภาพจ านวน 4 ภาพ ) 
 7. เสร็จส้ินกระบวนการ  
ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
 ผูส้อนร่วมกบันกัศึกษาสรุปอภิปราย ตาม
ประเด็นค าถาม ดงัน้ี  
       “ท าไมกระบวนการแรก คนส่วนใหญ่วาดรูปไม่
ถูกตอ้ง” 
       “ถา้ตอ้งการวาดใหถู้กตอ้งตอ้งท าอยา่งไร” 

“นกัศึกษารู้สึกอยา่งไรท่ีมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
สามารถใหค้  าตอบไดว้า่ส่ิงนั้นคืออะไรในความเป็นชาติ
พนัธ์ุของเขา” 

 
 

9 
 

กิจกรรมใจเขาใจเรา  ช่ัวโมงที ่6   
ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
 1. ผูส้อนช้ีแจงจุดประสงคข์องกิจกรรม ไดแ้ก่ 
      - เพื่อให้นกัศึกษาเห็นความส าคญัของ

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมินการ
ปฏิบติักิจกรรม  

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการท างาน
ร่วมกนั 
- ทกัษะการอยูร่่วมกนั
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
การยอมรับผูอ่ื้น 
      - เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสฝึกทกัษะ
การยอมรับผูอ่ื้น 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
 1. ใหน้กัศึกษาเลือกตวัแทนนกัศึกษาแต่ละชาติ
พนัธ์ุ จ  านวน 4 คน มาเล่าเร่ืองวฒันธรรมของตนเองให้
เพื่อนฟัง  ครอบคลุมประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
      - ประเพณี 
      - การแต่งกาย 
      - ความเช่ือ 
     - ส่ิงของเคร่ืองใช ้
 2. ใหน้กัศึกษาท่ีเป็นตวัแทน ออกไปเตรียม
เร่ืองราวท่ีจะเล่าใหเ้พื่อนฟัง 
 3. ผูส้อนเตรียมนกัศึกษาในห้องวา่ ถา้ตวัแทนคน
ท่ี 1 และ 3  เล่าเร่ืองราวนั้นใหแ้สดงพฤติกรรมไม่ยอมรับ  
ไม่สนใจฟัง แอบคุยกนัเบาๆ อ่านหนงัสือ เล่นโทรศพัท ์
เป็นตน้  หากตวัแทนคนท่ี 2 และ 4 เล่าเร่ืองราว ให้ตั้งใจ

- แบบผลการ
สะทอ้นการเรียนรู้ 
 

แบบเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
- ทกัษะการเคารพสิทธิ 
- ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
ฟัง และซกัถามอยา่งดี  ใหน้กัศึกษาท าใหเ้ป็นธรรมชาติ
มากท่ีสุด อยา่ใหต้วัแทนจบัไดว้า่เป็นการแกลง้ท า 
ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
 1. ผูส้อนร่วมกบันกัศึกษาสรุปและอภิปราย โดย
มีค าถาม 
       - ใหต้วัแทนคนท่ี 1, 3 เล่าถึงความรู้สึกท่ี
มีต่อนกัศึกษาในห้องใหฟั้ง 
       - ใหต้วัแทนคนท่ี 2, 4 เล่าถึงความรู้สึกท่ี
มีต่อนกัศึกษาในห้องใหฟั้ง 
       - รู้สึกอยา่งไรต่อการท่ีนกัศึกษาในหอ้ง
ไม่ฟัง ไม่ยอมรับ 
       - รู้สึกอยา่งไรท่ีนกัศึกษาฟังส่ิงท่ีตนเอง
เล่า  ยอมรับ 

10 
 

กิจกรรมชดัเจนทั้งเธอ
และฉนั 

1 ช่ัวโมงที ่7   
ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 
 ผูส้อนช้ีแจงกิจกรรม  ไดแ้ก่ 
      - เพื่อให้นกัศึกษาตระหนกัถึงพฤติกรรม

 - ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการอยูร่่วมกนั
แบบเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
ท่ีไม่ดูถูกผูอ่ื้น 
      - เพื่อให้นกัศึกษาปฏิบติัต่อกนัดว้ยความ
เคารพและรู้สึกเป็นมิตร 
  - เพื่อให้นกัศึกษายอมรับในความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 
 1. ใหน้กัศึกษาแต่ละคนคิดประโยคค าถามหรือ
บอกเล่าข้ึนมาคนละ 1 ประโยค เป็นภาษาในชาติพนัธ์ุ
ของตนเอง 

2. จากนั้นใหน้กัศึกษาเลือกจบัคู่กบัเพื่อน
ต่างชาติพนัธ์ุกบัตนเองท่ีคิดวา่จะสอนใหต้นเองพูด
ประโยคไดดี้ท่ีสุดและนกัศึกษาจะสอนใหเ้พื่อนคนนั้น
พูดประโยคของนกัศึกษาไดช้ดัท่ีสุด ใหเ้วลา 10 นาที 

3. ใหแ้ต่ละคนพูดน าเสนอค าท่ีไดฝึ้กมานั้นหนา้
หอ้ง และใหเ้พื่อนคนถดัไปช่ืนชมเป็นภาษาชาติพนัธ์ุของ
ตนและแปลค าช่ืนชมนั้นใหเ้พื่อนฟัง 

4. ด าเนินการขั้นท่ี 3 ไล่เรียงไปจนครบทุกคน 

- ทกัษะการเคารพสิทธิ 
- ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 

ขั้นที ่3 ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 
 1. ผูส้อนร่วมกบันกัศึกษาสรุปกิจกรรมสะทอ้น
ความคิด โดยมีประเด็นค าถามดงัน้ี 

“รู้สึกอยา่งไรท่ีมีเพื่อนหวัเราะในการท่ีเราพูดไม่
ชดั” 

“รู้สึกอยา่งไรบา้งท่ีมีเพื่อนให้ความช่วยเหลือใน
การสอนใหพู้ดชดัท่ีสุด” 

“รู้สึกอยา่งไรบา้งท่ีมีเพื่อนคอยช่ืนชมในการท่ี
เราประสบความส าเร็จ” 

2. ผูส้อนสรุปวา่ คนเราทุกคนต่างตอ้งการการ
ไดรั้บการยอมรับมากกวา่การดูถูก มีความปรารถนาดีต่อ
กนั ช่ืนชมกนั ไม่วา่จะส่ือสารกนัดว้ยภาษาใดก็ตาม 

 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 

มุ่งพฒันาสู่สังคม 
    

11 
 

เรียนรู้การท า
โครงงาน 

1 ช่ัวโมงที ่1  
ข้ันน าเข้าสู่กจิกรรม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการท างาน
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
1. ผูส้อนช้ีแจงการท ากิจกรรมพฒันาสู่สังคม 

และอธิบายถึงการท าโครงงาน 
ขั้นด าเนินการจัดกจิกรรม 

1. ผูส้อนอธิบายการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
ขั้นคิดย้อนสะท้อนคิด 

1. สรุปกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

2. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มหา
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมท่ี
เป็นปัญหาในปัจจุบนัมา 5 คนต่อ 1 ประเด็น 

 
 

- แบบประเมิน
โครงงาน  
 

ร่วมกนั 
- ทกัษะการอยูร่่วมกนั
แบบเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
- ทกัษะการเคารพสิทธิ 
- ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 

12 
 

ก าหนดหวัขอ้การท า
โครงงาน 

1 ช่ัวโมงที ่2 (วนัองัคาร) 
ใหน้กัศึกษาร่วมกนัเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม เช่น สภาพ
ปัญหาในปัจจุบนั เป็นตน้  

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมิน
โครงงาน  

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการท างาน
ร่วมกนั 
- ทกัษะการอยูร่่วมกนั
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
 แบบเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั 
- ทกัษะการเคารพสิทธิ 
- ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 

13 
 

ก าหนดจุดประสงค์
และตั้งสมมติฐาน 

1 ช่ัวโมงที ่3  
ใหน้กัศึกษาหาเหตุผล ความเป็นไปไดข้อง

หวัขอ้ดงักล่าว แสดงความคิดเห็น คาดคะเนล่วงหนา้กบั
ส่ิงท่ีอยากใหเ้กิดข้ึน  

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมิน
โครงงาน  
 

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการท างาน
ร่วมกนั 
- ทกัษะการอยูร่่วมกนั
แบบเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
- ทกัษะการเคารพสิทธิ 
- ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 

14 วางแผนและก าหนด 1 ช่ัวโมงที ่4  - แบบสังเกต - ทกัษะการส่ือสาร 
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
 วธีิการศึกษา นกัศึกษาร่วมกนัวางแผนโดย เลือกวธีิการท่ี

เหมาะสม ก าหนดขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา แหล่งเรียนรู้ 
พฤติกรรม  
- แบบประเมิน
โครงงาน  
 

- ทกัษะการท างาน
ร่วมกนั 
- ทกัษะการอยูร่่วมกนั
แบบเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
- ทกัษะการเคารพสิทธิ 
- ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 

15 
 

เตรียมอุปกรณ์ 1 ช่ัวโมงที ่5  
จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม

โครงงานดงักล่าว 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมิน
โครงงาน  
 

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการท างาน
ร่วมกนั 
- ทกัษะการอยูร่่วมกนั
แบบเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
- ทกัษะการเคารพสิทธิ 
- ทกัษะการยอมรับ
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 

16 
 

มุ่งสู่สังคม 1 ช่ัวโมงที ่6  
ด าเนินการจดักิจกรรมท่ีไดว้างแผนไว ้
 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมิน
โครงงาน  
 
 

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการท างาน
ร่วมกนั 
- ทกัษะการอยูร่่วมกนั
แบบเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
- ทกัษะการเคารพสิทธิ 
- ทกัษะการยอมรับ
ความหลากหลายของ
วฒันธรรม 
 

17 
 

สรุปโครงงาน 1 ช่ัวโมงที ่7  
สะทอ้นการเรียนรู้จากการท่ีไดท้  ากิจกรรม

โครงงาน 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมิน
โครงงาน  
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กจิกรรม
ที่ 

หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
ทกัษะทางสังคมส าหรับ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม

พหุวฒันธรรม 
  1 สะทอ้นผลการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมตามหลกัสูตร

เสริมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับการอยูร่่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรม ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

- ทกัษะการส่ือสาร   
     - ทกัษะการเคารพสิทธิ  
     - ทกัษะการท างานร่วมกนั  
     - ทกัษะการอยูร่่วมกนัแบบเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั  
     - ทกัษะการยอมรับความหลากหลายของ

วฒันธรรม 

- แบบผลการ
สะทอ้นการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก  ง 
การหาคุณภาพความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสูตร 
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 การหาคุณภาพความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสูตร 
โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  5 คน 

 
ข้อ รายการประเมนิ X̅ S.D ระดบั ล าดบัที ่
1 สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลกัสูตร 4.68 .41 มากท่ีสุด 5 
2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 4.68 .36 มากท่ีสุด 5 
3 สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร 4.80 .44 มากท่ีสุด 1 
4 กิจกรรมการเรียนรู้ 4.76 .43 มากท่ีสุด 2 
5 ส่ือประกอบการเรียนรู้ 4.80 .44 มากท่ีสุด 1 
6 การวดัและประเมินผล 4.60 .45 มากท่ีสุด 7 
7 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 4.69 .42 มากท่ีสุด 4 
8 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 4.65 .34 มากท่ีสุด 6 
9 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 4.70 .40 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.69 .35 มากท่ีสุด  
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ภาคผนวก  จ 
การหาคุณภาพความสอดคล้องของโครงร่างหลกัสูตร 
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การหาคุณภาพความสอดคล้องของโครงร่างหลกัสูตร 
โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  5 คน 

 

ข้อ ประเดน็การประเมนิ 
ดชันีความ
สอดคล้อง 

การแปล
ความหมาย 

1 สภาพปัญหาและความจ าเป็นกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 0.80 สอดคลอ้ง 
2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบัสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร 1.00 สอดคลอ้ง 
3 สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรกบักิจกรรมการเรียนรู้ 1.00 สอดคลอ้ง 
4 กิจกรรมการเรียนรู้กบัส่ือประกอบการเรียนรู้ 1.00 สอดคลอ้ง 
5 กิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัและประเมินผล 1.00 สอดคลอ้ง 
6 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 1.00 สอดคลอ้ง 
7 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 1.00 สอดคลอ้ง 
8 จุดมุ่งหมายการเรียนรู้กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 1.00 สอดคลอ้ง 
9 ความสอดคลอ้งภายในของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 1.00 สอดคลอ้ง 
10 ความสอดคลอ้งภายในของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 1.00 สอดคลอ้ง 
11 ความสอดคลอ้งภายในของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 
ช่ือ-สกุล   นางสาววรพรรณ  กระต่ายทอง 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน 203  หมู่ 10  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัก าแพงเพชร  62000 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   69  หมู่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัก าแพงเพชร 62000 
ประวตัิการศึกษา  
 พ.ศ.2548 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2551 สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ.2553 ศึกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาหลกัสูตรและการสอน   
 มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
ประวตัิการท างาน 

พ.ศ.2551 เจา้หนา้ท่ีงานสังคมสงเคราะห์   
ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัก าแพงเพชร 

พ.ศ.2552 อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวชิาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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