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58262909 : หลักสู ตรและการสอน(การสอนสังคมศึกษา) แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
คาสาคัญ : รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้, พหุ วฒั นธรรมศึกษา, วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา, สมรรถนะ
ข้ามวัฒนธรรม
นาย ธี รศักดิ์ สุ ขสันติกมล: การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อรพิณ ศิริสัมพันธ์
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วย
วิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ วรรณนาที่ เสริ ม สร้ างสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม 2) ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผลของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรม
ด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาชาติพนั ธุ์
วิทยาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 25 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบประเมิน
พฤติกรรมรายบุคคล แบบประเมินเจตคติ และบันทึกสะท้อ นย้อนคิด การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การ
วิเคราะห์เชิงสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่า t ที่ ไม่เป็ นอิสระ
ต่อกัน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า
1. การศึ กษาข้อมูลพื้นฐาน เป็ นการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การออกแบบการเรี ยน
การสอนเชิงระบบ พหุ วฒั นธรรมศึกษา วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา และสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
และการสั ม ภาษณ์ ผู เ้ กี่ ย วข้อ งประกอบด้วย คณาจารย์และนัก ศึ ก ษาสาขาวิช าสั งคมศึ ก ษา และ
ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรม
2. รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้ว ยวิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาเพื่ อ
เสริ ม สร้ างสมรรถนะข้า มวัฒ นธรรม ชื่ อ ว่า รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ เชิ งชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนา มี
4 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) หลัก การ 2) วัต ถุ ป ระสงค์ 3) กระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ 7 ขั้ น ตอน
ประกอบด้ ว ย ขั้น เรี ยนรู ้ วิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนา ขั้น เลื อ กสรรชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ ต่ า ง
วัฒนธรรม ขั้นสร้างความสัมพันธ์กบั ชุ มชน ขั้นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ขา้ มวัฒนธรรม ขั้นจัดกระทา
และประมวลผลการเรี ยนรู ้ ขั้นนาเสนอผลการเรี ยนรู ้ ขา้ มวัฒนธรรม และขั้นสะท้อนย้อนคิดข้าม

จ
วัฒนธรรม และ 4) องค์ประกอบเงื่อนไขการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้
3. ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้าน
ความรู ้ของนักศึกษาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) สมรรถนะ
ข้ามวัฒ นธรรมด้านทัก ษะของนัก ศึ ก ษาก่ อ นและระหว่างเรี ยน มี พ ฤติ ก รรมอยู่ในระดับ น้อ ย
ปานกลาง ปานกลาง และมากตามลาดับ และ 3) สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านเจตคติของนักศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ พ หุ วัฒนธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการ
เขียนบันทึ กสะท้อนย้อนคิดและการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก พบว่า ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ และแหล่ ง
เรี ยนรู ้ คือ ชุมชนชาติพนั ธุ์ที่ใช้ในการศึกษามีความเหมาะสม ได้รับประโยชน์จากการจัดการเรี ยนรู ้
โดยสามารถนาองค์ความรู ้ในชั้นเรี ยนสู่ การปฏิบตั ิจริ งได้ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิตนกับบุคคล
ที่มาจากต่างวัฒนธรรมได้
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This research aimed to: 1) develop of instructional model on multiculturalism using
ethnographic approach to promote cross-cultural competencies, 2) determine effectiveness of the
model on multiculturalism using ethnographic approach to promote cross-cultural competencies,
and 3) examine students’ satisfaction towards Instructional model on multiculturalism using
ethnographic approach to promote cross–cultural competencies. The samples of the study
consisted of 25 senior students in the Social Studies Program, Phetchaburi Rajabhat University
enrolling in the course of Ethnology in Southeast Asia in 1st semester, academic year 2018. The
research instruments consisted of the course lesson plans, an achievement test, a behavioral
assessment form, an affective assessment form, and reflective journal writing. The data were
analyzed for percentage, mean, standard deviations, t-test for dependent, and content analysis.
The findings are as follows:
1. The base data study were undertaken by analyzing the information of the
undergraduate educational curriculum in Social Studies of Phetchaburi Rajabhat University,
instructional model, instructional system design, multicultural education, ethnographic approach,
cross-cultural competencies, and interviewing participant of the curriculum which included
instructors, students, and cultural experts.
2. The instructional model on multiculturalism using ethnographic approach to
promote cross-cultural competencies was called “Ethnographical Learning Model” consisting of
four elements: 1) principles; 2)objectives; 3) seven stages of instruction of Learning
Ethnographical Approach, Selecting Ethnic Community, Establishing Community Relationship,
Cross-cultural Learning, Processing Knowledge Learned, Presenting Cross-cultural Learning

ช
Outcomes, and Reflecting Cross-cultural Thought and 4) conditions for implementation.
3. The effectiveness of the instructional model on multiculturalism using
ethnographic approach to promote cross-cultural competencies was shown by; 1) the knowledge
in the post-test results performed by the samples were higher than their pre-test one at a
statistically significant level of 0.5; 2) the cross-cultural competencies in terms of skills, the
students had their pre-test and formative test results at a low, medium and high levels; and 3) the
competencies of the students in relation to attitudes towards cross-cultural competencies was at a
high level.
4. The students’ satisfaction towards the instructional model on multiculturalism
using ethnographic approach to promote cross–cultural competencies analyzed from their
reflective journal writing and in-depth interviews showed that the instruction and learning was
base in the ethnic community resources, which was considered appropriate, receiving benefits
towards the instruction that the knowledge could be applied for classrooms practice and applied
for interaction with people from different cultures.

ซ
กิตติกรรมประก าศ

กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาของ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์หลัก ผูใ้ ห้ค าปรึ กษา ค าแนะนา ตรวจสอบงานดุ ษ ฎี นิพ นธ์ด้วยความ
ละเอี ย ดถี่ ถ้ ว นเป็ นอย่ า งมาก และให้ ก ารดู แ ลทุ ก อย่ า งจนกระทั่ง งานส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งยิง่ มา ณ ที่น้ ี
ขอกราบขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร.สิ ริ วรรณ ศรี พหล และรองศาสตราจารย์
ดร.เอกริ นทร์ พึ่ งประชา อาจารย์ที่ ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ ร่วม อาจารย์ ดร.บ ารุ ง ชานาญเรื อ ประธาน
กรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ และผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ช าดา ทวีสิ ท ธิ์ กรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ
ภายนอก ผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะ คาแนะนาที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งแก้ไขดุ ษฎี นิพนธ์ ให้มีความ
สมบูรณ์ข้ ึน
กราบขอบพระคุ ณคณาจารย์ผสู ้ อนทุกท่านทั้งในส่ วนของสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ และในส่ วนของสาขาวิชามานุ ษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
บ่มเพาะศาสตร์ และศิลป์ ให้กบั ผูว้ ิจยั ทั้งในด้านการจัดการเรี ยนรู ้และด้านเนื้ อหาวิชา ที่สามารถนามา
บูรณาการกันจนเกิดเป็ นดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปได้
ขอขอบพระคุ ณทุนสนับสนุ นจากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) ประเภททุน
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บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษให้ดว้ ย
สุ ดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุ ณอย่างสู งยิ่ง คุ ณพ่อโกมลและคุ ณแม่เสาวจิ ต สุ ขสันติกมล
บุพการี และขอขอบใจน้องโบว์ ผูเ้ ป็ นน้องสาว ซึ่ งทั้งสามคนเป็ นทุกสิ่ งทุ กอย่างของผูว้ ิจยั ซึ่ งทาให้
ผูว้ จิ ยั มีวนั นี้ได้
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บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
“การทาให้ เป็ นรู ปแบบหนึ่ งเดียวกันทางวัฒนธรรมจะกัดเซาะไม่ เพียงแต่
เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมเท่ านั้น แต่ ยังทาลายลักษณะเฉพาะตัวของปั จเจกบุคคล
ด้ วย การเบ่ งบานด้ วยความดีอย่ างเหมาะสมและตื่นอยู่ด้วยปั ญญาของมนุษย์ จะได้ รับ
ความกระทบกระเทื อ น ดั งนั้ น จึ งจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งอนุ รัก ษ์ ค วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรมไว้ ”
ศาสตราจารย์ ซัมด้ อง ริ นโปเช
(Prof.Samdong Rinpoche)
จากข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็ นว่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นต้องดารงอยู่ไว้ การทาให้เป็ นวัฒนธรรมเดี ยวกันหรื อเหมื อนกันทั้งสังคมจะเป็ นการบ่ อน
ทาลายอัตลักษณ์ ของกลุ่มชนต่างๆ ได้ ดังเช่นในสังคมโลกปั จจุบนั ที่มีการเคลื่อนย้ายของผูค้ นและ
วัฒนธรรมอย่างรวดเร็ ว มี การแลกรับ ผสมผสาน หรื อกลื นกลายทางวัฒนธรรมกันอยู่ตลอดเวลา
ภายใต้บ ริ บ ทของสัง คมหนึ่ ง ไม่ ไ ด้มี เพี ยงแค่ ช นกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ งอาศัย อยู่เพี ยงเท่ านั้น แต่ ย งั มี
ชนกลุ่มที่มีลกั ษณะทางชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างดารงอยูร่ ่ วมกันด้วย ดังเช่นในสังคมแห่ ง
ภูมิภาคอุษาคเนย์ หรื อเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่ มีผูค้ นหลากหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์อาศัยอยูร่ ่ วมกัน
ตั้งแต่สมัยอดี ตซึ่ งเกิ ดจากการเดินทางค้าขายระหว่างกันกับคนในภูมิภาคนี้ เช่น กลุ่มคนจีน อินเดี ย
อาหรับ เป็ นต้น โดยเฉพาะลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นจุดศูนย์กลาง จุดเชื่ อมต่อของแผ่นดิ นส่ วน
ส าคัญ หรื อ จุ ดแวะพัก ของนัก เดิ น ทางหรื อ บรรดาพ่ อค้า ท าให้ วฒั นธรรมจากต่ างถิ่ น ได้เข้ามา
ผสมผสานจนส่ งผลให้เกิ ดลักษณะพิ เศษให้แก่ ค นในภู มิภาคนี้ เช่ น ทาให้เกิ ดความแตกต่างทาง
ชนชาติ ชาติพนั ธุ์ ภาษาซึ่ งแยกได้ 3 กลุ่มภาษาหลักด้วยกัน รวมถึงความแตกต่างทางศาสนา เป็ นต้น
(เริ งวุฒิ มิตรสุ ริยะ, 2557: 27-29; เวเธอร์บี, 2556: 17-20) ส่ งผลให้เกิดสังคมพหุ วฒั นธรรมขึ้น
สั งคมไทย หนึ่ ง ในสั ง คมของอุ ษ าคเนย์ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นสั ง คมพหุ วฒั นธรรม กล่ า วคื อ
สังคมไทยมีความหลากหลายของกลุ่มชนอาศัยอยูร่ ่ วมกัน เช่น กลุ่มชาติพนั ธุ์ไท กะเหรี่ ยง มอญ จีน
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ลาว พม่ า ชาวเล รวมถึ ง กลุ่ ม ที่ อ าศัย อยู่บ นพื้ น ที่ สู ง เป็ นต้น โดยกลุ่ ม เหล่ า นี้ มี ป ระวัติ ศ าสตร์
วัฒนธรรม ประเพณี การประพฤติปฏิ บตั ิ ความเชื่ อแตกต่างกันจนเกิ ดเป็ นลักษณะของวัฒนธรรม
เฉพาะกลุ่ ม ขึ้ น มา โดยสั ง คมไทยที่ มี ล ัก ษณะเป็ นสั ง คมพหุ ว ฒ
ั นธรรมนั้น มี ต้ ัง แต่ บ ริ บ ททาง
ประวัติ ศ าสตร์ ใ นฐานะของการผสมผสานทางชาติ พ ัน ธุ์ บริ บ ทของรั ฐ ชาติ ภ ายใต้ส านึ ก แบบ
อาณานิ คม พหุ วฒั นธรรมของยุคโลกาภิวตั น์ในบริ บทของการครอบงาและการช่ วงชิ งความหมาย
ของ อัตลักษณ์ และชาติพนั ธุ์ และพหุ วฒั นธรรมในฐานะพื้นที่ของการช่ วงชิ งความหมาย เป็ นต้น
(อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2546: 7) ซึ่ งในแต่ละบริ บทมี กลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ ต่างๆ ที่ มีการปฏิ สัม พันธ์ ก ัน
ทั้งในความสัมพันธ์ที่ดีและขัดแย้งกัน อันเป็ นผลมาจากกระบวนการทวิลกั ษณ์ ทางชาติพนั ธุ์ของ
กลุ่มชนต่างๆ ด้วยส่ วนหนึ่ง (อมรา พงศาพิชญ์, 2549: 143-205)
ความหลากหลายของชนกลุ่ ม ชาติ พ ั น ธุ์ ต่ า งๆ ในสั ง คมไทย เช่ น ชนเผ่ า มราบริ
(ผีตองเหลื อง) กลุ่มกะเหรี่ ยงทางภาคเหนื อ ชนเผ่าเซมัง นิ กริ โตที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย
และทางเหนื อของมาลายา กลุ่มชาติพนั ธุ์ชาวเล ที่อาศัยอยูต่ ามชายฝั่งทะเลตะวันตกหรื อทะเลอันดา
มันของประเทศไทย (ปรานี วงษ์เทศ, 2543: 148; ธี รศักดิ์ สุ ขสันติกมล, 2553: 2) กลุ่มชาวจีน หรื อ
กลุ่ ม ชาวอิ นเดี ยที่ กระจายตัวอยู่ตามเมื องสาคัญต่างๆ รวมทั้งเมื องที่ เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักร
เป็ นต้ น โดยการเคลื่ อ นไหวที่ ห ลายหลากเหล่ า นี้ ตั้ ง แต่ ส มั ย อดี ต สะท้ อ นได้ จ ากมิ ติ ท าง
ประวัติศาสตร์ ที่มีการสู ้ รบและกวาดต้อนเชลยศึ กเข้ามาในดิ นแดนของตนเพื่ อเป็ นกาลังพลและ
แรงงานทาส และมี ก ารกระจายตัว อาศัย อยู่ ต ามการจัด สรรพื้ น ที่ ข องผู ้ป กครองอาณาจัก ร
จนกลายเป็ นที่ ม าของบ้านต่างๆ เช่ น บ้านแขก บ้านมอญ บ้านญวน เป็ นต้น มิ ติโครงสร้ างทาง
สังคมที่ มีการกาหนดลาดับชั้นของผูค้ นโดยจาแนกตามสภาพและสถานภาพ เช่ น กลุ่มคนอินเดี ย
กลุ่มคนจีน ที่เข้ามาอาศัยอยูใ่ นดินแดนประเทศไทยถูกมองว่าเป็ นแขก เจ๊ก พราหมณ์ จับกัง หรื อเถ้า
แก่ แม้ก ระทั่ง คนที่ อ าศัย อยู่ บ นดอย ก็ จ ะถู ก มองว่ า เป็ นคนดอย เป็ นต้น (อมรา พงศาพิ ช ญ์ ,
2549: 138)
กระบวนการคลี่ คลายความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในสังคมไทยที่มีการแลกรับ
ทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่อดีตจวบจนปั จจุบนั และได้พฒั นาความสัมพันธ์ที่หลากหลาย
มิ ติให้มี ม ากขึ้ นด้วยการลงนามความร่ วมมื อของรั ฐชาติ ท้ งั 10 ชาติ ในภู มิ ภาคเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ในนาม “สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้” หรื อ “อาเซี ยน” (Association of
Southeast Asian Nation – ASEAN) มีการสร้างระดับความร่ วมมือกันอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ความร่ วมมือของทั้ง 10 ประเทศปรากฏในลักษณะที่เรี ยกว่า “ปฏิญญาอาเซียน”
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(ASEAN Declaration) โดยมี แ ผนการด าเนิ น งานออกมาในรู ปแบบของ 3 เสาหลัก อาเซี ย น
ประกอบด้วย 1) ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซี ยน 2) ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน และ
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้ง 3 เสาหลักคือ “จะไม่มีใครถูก
ทิ้ ง ไว้ข ้ า งหลั ง และทุ ก คนจะต้ อ งได้ รั บ ประโยชน์ ” (กรมอาเซี ยน, www.mfa.go.th/asean)
ซึ่ งแผนการพัฒนาของทั้ง 3 เสาหลักทาให้เกิ ดการเคลื่ อนไหวของกลุ่มคนในอาเซี ยนมากขึ้น เช่ น
การเดินทางเข้า-ออกประเทศต่างๆ ที่ทาได้สะดวกรวดเร็ ว การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่ ง
ไปยังอีกประเทศหนึ่ งที่มีความเสรี มากขึ้น หรื อแม้กระทัง่ การขนส่ งสิ นค้าโดยไม่มีกาแพงภาษี เป็ น
ต้น ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ทาให้วฒั นธรรมของแต่ละกลุ่มชนมีการโยกย้ายถ่ายเทอย่างรวดเร็ วตามไปด้วย
การเลื่อนไหลของคนต่างกลุ่มต่างวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีมากขึ้น ทาให้การเรี ยนรู ้ขา้ ม
วัฒนธรรมกลายเป็ นประเด็นสาคัญประการหนึ่ งของคนในสังคม ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สถาบันทางการศึกษา ซึ่ งเป็ นสถาบันทางสังคมประเภทหนึ่ งที่เป็ นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู ้
และทักษะการดารงชี วิตให้กบั คนในสังคม จะต้องสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ในวัฒนธรรมของคน
ต่างกลุ่ มให้เกิ ดขึ้ น กลายเป็ นสมรรถนะทางวัฒนธรรมหรื อข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนได้ ดังเช่ น
งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
พยาบาล ของศิริพนั ธุ์ ศิริพนั ธุ์ (2554) แนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะทาง
วัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล ของบุศย์รินทร์ อารยะธนิ ตกุล (2557: 49-57) ได้กล่าวสอดคล้อง
กันว่า ในสังคมปั จจุบนั ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์ ความเชื่ อ ศาสนา ค่านิ ยมของ
ผูร้ ั บ บริ ก ารด้านการสาธารณสุ ข มี ค วามจาเป็ นที่ นัก ศึ ก ษาพยาบาลจะต้อ งเข้า ใจความแตกต่ า ง
ทางวัฒ นธรรม มิ เช่ น นั้น อาจจะเกิ ด ปั ญ หาดัง ที่ ผ่า นมา เช่ น การขาดความเข้า ใจและไม่ เคารพ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การขาดปฏิสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคนต่างกลุ่ม เป็ นต้น สมรรถนะทางวัฒนธรรม
นั้นมี อยู่ด้วยกัน 5 องค์ประกอบ คื อ การตระหนักรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรม การมี องค์ความรู ้ เกี่ ยวกับ
วัฒนธรรม การมีทกั ษะเกี่ ยวกับวัฒนธรรม ความสามารถในการมี ปฏิ สัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การต่าง
วัฒนธรรม และมีความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม (ศิริพนั ธุ์ ศิริพนั ธุ์, 2554: 110-114)
ซึ่ งสมรรถนะทางวัฒ นธรรมดัง ที่ ก ล่ า วมาเหล่ า นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ ผู ้เรี ย นในยุ ค ศตวรรษที่ 21
พึงจะได้รับจากการเรี ยนรู ้ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ผู ้เรี ย นในยุ ค ศตวรรษที่ 21 ถื อ เป็ นกลุ่ ม ชนรุ่ น ใหม่ ที่ เติ บ โตมาพร้ อ มกับ เทคโนโลยี
การติ ดต่อสื่ อสารเป็ นไปในลักษณะของการสื่ อสารผ่านข้อความหน้าจอมือถื อ หรื อคอมพิวเตอร์
แทนการพูด การติดต่อสัมพันธ์แบบพบปะกันโดยตรง (face to face) ลดน้อยลง ส่ งผลให้การเรี ยนรู ้
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หรื อเข้าใจวัฒนธรรมของผูอ้ ื่นอย่างลึกซึ้ งจนเกิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมนั้นเป็ นไปได้ยากตามไป
ด้วย ซึ่ งการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็ นการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตซึ่ งเป็ นอุดมการณ์
สาคัญของการจัดการศึกษา รวมถึงแสวงหาความรู ้ ความใฝ่ เรี ยนรู ้ การรู ้เรา รู ้เขา เข้าใจผูอ้ ื่น รวมทั้ง
เข้าใจโลกกว้างเพื่ อการปรั บ ตัวให้อยู่ในท้องถิ่ น ประเทศชาติ อาเซี ย น และระดับ โลกได้ โดยมี
รากฐานของ 4 เสาหลักแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การเรี ยนเพื่ อรู ้ (Learning to Know) เป็ นการพัฒนา
กระบวนการคิดและการแสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวติ การเรี ยนรู ้เพื่อปฏิบตั ิได้จริ ง
(Learning to Do) เป็ นการบู ร ณาการระหว่ า งความรู ้ ภ าคทฤษฎี แ ละการฝึ กปฏิ บ ัติ ที่ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ การเรี ยนรู ้เพื่อที่จะอยูร่ ่ วมกันและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น (Learning to Live together)
ผูเ้ รี ย นจะต้อ งสามารถด ารงอยู่ร่วมกับ ผู อ้ ื่ น ในสั งคมพหุ วฒั นธรรมได้ และการเรี ย นรู ้ เพื่ อ ชี วิต
(Learning to Be) เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติ ปัญญา และการเข้าใจตนเอง
และผูอ้ ื่นได้ (พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558: 4; วิชยั วงษ์ใหญ่, 2554: 511-512)
จากสี่ เสาหลักทางการศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้จะต้องเน้นการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้นาความรู ้ สู่การปฏิ บตั ิ และดารงตนอยู่ในสังคมพหุ วฒั นธรรมได้อย่างเข้าใจตนเองและ
ผูอ้ ื่ น ซึ่ งการน าไปสู่ เป้ า หมายดังกล่ า วนั้น จะต้อ งพัฒ นาผู เ้ รี ย นให้ เกิ ด ทัก ษะแห่ งศตวรรษที่ 21
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับการพัฒนาในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา โดยทักษะสาคัญประการหนึ่ งที่จะต้องพัฒนาเพื่อการดารงอยู่ในสังคมแห่ งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม คื อ การท าความเข้าใจต่างวัฒนธรรม (Cross–cultural understanding)
หรื อทักษะข้ามวัฒนธรรม (Cross–cultural skills) (www.qlf.or.th) แต่การที่ผเู ้ รี ยนจะเกิ ดการเรี ยนรู ้
ต่างวัฒนธรรมหรื อข้ามวัฒนธรรมได้น้ นั การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ครู ผูส้ อน
จะต้องวางแผนกลยุท ธ์ ในการสอนต่ างๆ ให้ เป็ นระบบเพื่ อผูเ้ รี ยนสามารถพัฒ นาตนเองได้ เช่ น
การระบุเป้ าประสงค์ การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น การวิเคราะห์การเรี ยนการสอน คุณลักษณะ
ผูเ้ รี ยน เป็ นต้น การออกแบบวิธีการเรี ยนการสอน การพัฒนาเครื่ องมือ วัสดุในการจัดการเรี ยนการ
สอน การนารู ปแบบไปทดลองใช้ การประเมินผลและทบทวนการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
(Kruse, 2007) มี แ นวทาง ขั้น ตอน และผลลัพ ธ์ ที่ ชัด เจนสามารถท าให้ ผู ้เรี ย นพัฒ นาตนเองได้
ซึ่ งสภาพจากการจัดการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั พบว่ามี ปัญหาเกิ ดขึ้นจากหลากหลายปั จจัย เช่ น
วิธีการสอนของผูส้ อน ความยากง่ายของเนื้อหา หรื อแม้กระทัง่ ศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเอง
เป็ นต้น
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จากการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าว ที่สามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นได้
โดยเน้น ให้ ผูเ้ รี ยนได้ล งมื อ ปฏิ บ ัติจริ ง เกิ ดการเรี ย นรู ้ จากการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จริ ง คื อ วิธี ก ารทาง
มานุ ษ ยวิ ท ยา ซึ่ งถื อ เป็ นวิ ธี ก ารสอนและกระบวนการวิ จ ัย ประเภทหนึ่ งที่ ก่ อ รู ป ขึ้ นจากนั ก
มานุ ษยวิทยา ซึ่ งใช้คาว่า งานวิจยั สนามทางมานุ ษยวิทยา ถือเป็ นงานที่ตอ้ งใช้เวลากับกลุ่มที่ศึกษา
เป็ นระยะเวลานาน มีการพัฒนาการเชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในชุ มชน เรี ยนรู ้ภาษาถิ่น
บรรทัดฐาน ค่านิ ยม และทัศนคติของกลุ่มที่ศึกษา และสร้างความไว้วางใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูศ้ ึกษากับผูถ้ ู กศึกษา (Sterk-Elifson, 1993: 163) โดยประเภทของงานวิจยั สนามทางมานุ ษยวิทยา
นั้นสามารถแบ่งออกได้ 6 ประเภทย่อยด้วยกัน คือ การเปรี ยบเทียบเชิงควบคุมที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์
(Non – historical controlled comparison) การวิจ ัย ข้า มวัฒ นธรรมที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ระวัติ ศ าสตร์ (Non –
historical cross – cultural research) ช าติ พั น ธุ์ วรรณ น าเชิ งป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ (Ethonohistory)
การเปรี ยบเที ยบเชิ งควบคุ มที่ เป็ นประวัติศาสตร์ (Historical controlled comparison) การวิจยั ข้าม
วัฒ นธรรมเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ (Historical cross – cultural research) และการวิ จ ัย เชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์
วรรณนา (Ethnography) (งามพิศ สัตย์สงวน, 2558: 41–42)
วิธีการทางชาติพนั ธุ์วรรณนา (Ethnography) เป็ นหนึ่ งในวิธีการทางมานุ ษยวิทยา ปรากฏ
ขึ้ น ช่ ว งต้น คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20 ในฐานะยุท ธวิ ธี ก ารวิจ ัย ในสั งคมที่ มี ล ัก ษณะทางวัฒ นธรรม
คล้ายคลึ งกัน และมีความแตกต่างทางสังคมน้อย (Kottak, 2009: 272) การศึกษาวิจยั แนวนี้ เป็ นวิธี
การศึ กษากลุ่มคน (ethnos) ในสังคมที่มีลกั ษณะทางวัฒนธรรมเฉพาะ โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์
อย่ า งมี ส่ วนร่ วม (participant observation) การสั ม ภาษณ์ ผู ้ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (key informant)
ใช้ประโยชน์จากมโนทัศน์ทางวัฒนธรรม เน้นการทาความเข้าใจแบบองค์รวม ให้ความสาคัญแก่
บริ บท ใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายแบบและใช้ขอ้ มูลหลายชนิ ด เพื่อเรี ยนรู ้วิถีชีวิตของคนกลุ่มนั้นใน
ชีวิตประจาวัน ได้ขอ้ มูลเชิงพฤติกรรมอย่างละเอียด และเข้าใจความหมายจากมุมมองของคนที่เป็ น
เจ้าของวัฒนธรรม โดยนักชาติพนั ธุ์วรรณนาสามารถเคลื่อนย้ายตนเองจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ภาพรวมและเชื่ อ มโยงชี วิ ต ทางสั ง คมของชุ ม ชนที่ ศึ ก ษาได้อ ย่า งครอบคลุ ม
แล้วเขียนรายงานผลการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดถึ งพฤติกรรม ความเชื่ อ ความรู ้ ทัศนคติ ตลอดจน
ค่านิ ยมที่ เป็ นผลมาจากพฤติ กรรมของคนในชุ มชนนั้นๆ (Kottak, 2009: 272, ชยันต์ วรรธนะภูติ,
2544: 239, ชาย โพธิสิตา, 2554: 143-145)
แต่ วิธี วิท ยาทางชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาที่ ก ล่ าวข้างต้น ในด้านการน าเสนอวิถี ชี วิตของผูค้ น
กลุ่มชนต่างๆ ที่อา้ งว่าเป็ นความรู ้ /ความจริ งของชุ มชน ปราศจากอคติจากนักวิจยั นั้น ถู กนักคิดใน
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ยุคหลังสมัยใหม่โต้แย้งว่า สิ่ งที่นกั ชาติพนั ธุ์วรรณนานาเสนอ เป็ นการผูกขาดอานาจในการนาเสนอ
โดยนักวิจยั เพียงฝ่ ายเดียว และเป็ นการยากที่จะเชื่ อว่างานชาติพนั ธุ์วรรณนาสามารถปราศจากอคติ
ของนักวิจยั ได้อย่างแท้จริ ง โดยงานชาติพนั ธุ์วรรณนาแนวใหม่ควรนาเสนอความรู ้ ที่ไม่ได้มาจาก
ผู ้ถู ก วิ จ ัย หรื อ จากนั ก วิ จ ัย ล้ ว นๆ และอัต วิ สั ย ที่ มี อ ยู่ ใ นงานวิ จ ัย เป็ นลัก ษณะของอัต วิ สั ย ร่ ว ม
(intersubjectivity) ที่เกิ ดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจยั และกลุ่มที่นกั วิจยั ไปศึกษาในฐานะ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (สุ ชาดา ทวีสิทธิ์ , 2549: 41) แต่เทคนิ คหรื อวิธีการยังคงอาศัยการเข้าไปอยูใ่ นชุมชน
ที่ศึกษา สังเกตการณ์ อย่างมี ส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็ นทางการและการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
เป็ นวิธีการหลักของการศึกษาเช่นเดิม
ด้วยวิธีวิทยาของการวิจยั เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา ทักษะสาคัญของผูเ้ รี ยนแห่ งศตวรรษที่ 21
และสังคมที่เป็ นลักษณะพหุ วฒั นธรรมในปั จจุบนั สามารถนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม สังคม และบริ บท
แวดล้อมโดยทัว่ ไปของชุมชนที่ถูกเลือกศึกษา เพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะ และอารมณ์หรื อเจตคติของ
ผูเ้ รี ยนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งบริ บทของที่ต้ งั สถานศึกษาและผูเ้ รี ยนก็เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการพัฒนา
รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ โดยที่ ต้ งั ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ เพชรบุ รี ตั้ง อยู่ใ นเขตต าบลนาวุ ง้
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งถือว่าเป็ นศูนย์กลางทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกลุ่มผูเ้ รี ยน
ในเขตจังหวัดเพชรบุ รี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุ มพร และระนอง ซึ่ งในพื้ นที่ เหล่ านี้ มีกลุ่ มชนอาศัยอยู่
หลากหลาย โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีที่มีท้ งั กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา กะเหรี่ ยง กะหร่ าง
ไทยพวน และมอญ เป็ นต้น แสดงให้เห็ นถึงการเป็ นพื้นที่แห่ งความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์
และวัฒนธรรม ส่ วนผูเ้ รี ยนมาจากกลุ่มชนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์เช่นเดียวกัน
ส าหรั บ การศึ ก ษาในรายวิชา ชาติ พ นั ธุ์ วิท ยาในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ เป็ นรายวิชาที่
มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนทราบและเข้าใจถึ งแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางชาติพนั ธุ์วิทยาและ
พหุ วฒั นธรรมศึกษา การปฏิ สัมพันธ์และกระบวนการปรับเปลี่ ยนอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ใน
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และสานึ กทางชาติพนั ธุ์ โดยผ่านการอ่านงานเขี ยน งานวิจยั และการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีการเสริ มสร้างกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมข้ามวัฒนธรรมให้เกิด
ขึ้นกับผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการเชิงปฏิบตั ิ และการสร้างสานึกทางชาติพนั ธุ์ตนเอง ยอมรับความหลากหลาย
ของกลุ่มคนและวัฒนธรรมที่ดารงอยู่ในสังคม ลดความเดียดฉันท์ทางสังคม (prejudice reduction)
และการเลื อ กปฏิ บ ัติ (discrimination) ให้ เกิ ด ขึ้ น กับ ผู ้เรี ย นอย่ า งแท้จ ริ ง โดยเฉพาะเรื่ อ ง พหุ วัฒนธรรมศึก ษา เนื่ องจากการจัดการเรี ยนการสอนพหุ วฒั นธรรม สามารถท าให้ผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ น
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เยาวชนของชาติมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับสังคมที่มีวฒั นธรรมต่างจากตนเอง มีเจตคติที่ถูกต้อง
ต่อผูอ้ ื่นที่มีวฒั นธรรมต่างจากตน ตลอดจนมีทกั ษะในการปฏิ บตั ิต่อผูอ้ ื่นที่มีความแตกต่างจากตน
ความมุ่งหมายของการจัดการเรี ยนการสอนพหุ วฒั นธรรมอยู่ที่ความรู ้ ความเข้าใจและสานึ กข้าม
วัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
ระหว่างกัน เคารพในวัฒ นธรรมของเขา ให้ เขาเป็ นตัวของเขาเอง รั ก ษาเอกลัก ษณ์ ข องเขาไว้
(สิ ริวรรณ ศรี พหล, 2555: 15)
ในด้านเนื้ อหาของรายวิชา ชาติพนั ธุ์วิทยาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้น้ ี สามารถสร้างองค์
ความรู ้ ขา้ มวัฒนธรรมให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ แต่ยงั คงเป็ นเพียงแค่ความรู ้ ที่มาจากเอกสาร ตารา หนังสื อ
ทั้งสิ้ น ในด้านทักษะกระบวนการ ถึ งแม้วา่ จะเป็ นรายวิชาที่กาหนดให้ผูเ้ รี ยนเก็บข้อมูลภาคสนาม
แต่ เป็ นเพี ยงแค่ ระยะเวลาสั้ นๆ ท าให้ ก ารปฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่างบุ ค คลในวัฒ นธรรมอื่ น ยังไม่ เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภาพที่ ดี รวมทั้งการก ากับตนเองในการปฏิ บ ตั ิ งาน และด้านเจตคติ ผูเ้ รี ยนยังคงไม่ เกิ ด
สานึ กข้ามวัฒนธรรมทั้งในด้านการเข้าใจความรู ้ สึกของผูอ้ ื่น ความไวทางวัฒนธรรม และการลด
อคติ ท างชาติ พ ัน ธุ์ ซึ่ งทั้ ง 3 ด้ า นนี้ เรี ย กรวมกัน ว่ า สมรรถนะข้า มวัฒ นธรรม (cross-cultural
competencies) ปั ญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิมของผูส้ อนยังไม่สามารถ
ท าให้ บ รรลุ ผ ลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวัง ได้ นั่ น คื อ ผู ้เรี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ช้ ั น เรี ย นสู่
การปฏิบตั ิจริ งได้ และผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมเพื่อการดารงใน
สังคมพหุวฒั นธรรมได้
จากสภาพการณ์ ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นความสาคัญและคุณค่าที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมให้กบั ผูเ้ รี ยน จึงพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการ
เชิ งชาติพ นั ธุ์วรรณนาเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมขึ้ น โดยใช้แบบแผนการวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development) ซึ่ งมาจากแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของ
Joyce, Weil and Calhoun (2015: 25-34) และ ทิ ศนา แขมมณี (2556: 222) การออกแบบการเรี ย น
การสอนเชิ ง ระบบของ Kruse (2007) ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอน คื อ 1) การศึ ก ษาวิเคราะห์ ข้อ มู ล
พื้ น ฐาน (Analysis) 2) การออกแบบและพัฒ นา (Design and Development) 3) การน ารู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ไปทดลองใช้ (Implementation) และ 4) การประเมินคุณภาพและปรับปรุ งรู ปแบบ
การจัด การเรี ย นรู ้ (Evaluation) โดยมี นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าสั ง คมศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็ นตัวแทนของประชากรในการศึกษาครั้งนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนารู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ในส่ วนของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้นา
แนวคิดของ Joyce & Weil (2015) และทิศนา แขมมณี (2556) มาเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม
2. การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ในส่ วนของการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ
ได้น าหลักการของ Kruse (2007); Morrison, Ross, Kalman and Kemp (2013); กาญจนา คุ ณ ารั ก ษ์ (2558)
มาออกแบบการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
(Analysis) 2) การออกแบบและพัฒ นา (Design and Development) 3) การน ารู ป แบบการจัด การ
เรี ยนรู ้ไปทดลองใช้ (Implementation) และ 4) การประเมินคุณภาพและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ (Evaluation)
3. แนวคิดพหุวฒั นธรรมศึกษา (Multicultural Education) เป็ นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนทา
ความเข้าใจวัฒนธรรมของตนเองและผูอ้ ื่น และยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใน
สังคมทั้งด้านเชื้ อชาติ ชาติพนั ธุ์ วิถีชีวิต ความเชื่ อ ศาสนา และประเพณี ปฏิบตั ิ เป็ นต้น ผูเ้ รี ยนต้องมี
ความรู ้สึกถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความยุติธรรมทางสังคม ความเป็ นประชาธิ ปไตยซึ่ งเป็ น
หัวใจสาคัญของการศึกษาเชิ งพหุ วฒั นธรรม การจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีท้ งั ความรู ้ ทักษะ และเจต
คติที่ดีต่อวัฒนธรรมตนเองและวัฒนธรรมของอื่น (Cusher, McClelland & Safford. (1992); Banks,
J.A. (1994); Banks, L.A. (1995); Eldering, (1996); Banks, J.A. & Banks. (Eds.). (2007); Maxim
(2010)) จึงเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่
4. วิธีก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์วรรณนา เป็ นวิธีก ารศึ กษากลุ่ มคน (ethnos) ในสังคมที่ มี ลกั ษณะ
ทางวัฒ นธรรมเฉพาะ โดยใช้วิธี ก ารสั งเกตการณ์ อย่างมี ส่ วนร่ วม (participant observation) และ
การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (key informant) เพื่อเรี ยนรู ้วิถีชีวิตของคนกลุ่มนั้นในชี วิตประจาวัน
ได้ข ้อ มู ล เชิ ง พฤติ ก รรมอย่า งละเอี ย ด และเข้า ใจความหมายจากมุ ม มองของคนที่ เป็ นเจ้า ของ
วัฒนธรรม โดยมีแนวทางการศึกษาภาคสนามเทคนิ คที่สามารถนามาปรับใช้ในการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมได้ คือ การเข้าสนาม การเก็บรวบรวมข้อมูล
และตรวจสอบข้ อ มู ล โดยตรงจากการสั ง เกตพฤติ ก รรม (observation of behavior) รวมทั้ ง
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การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม (participant observation) ใช้วิธีการศึกษาแบบวงศาวิทยา (genealogical
method) ใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก เริ่ มต้นโดยการเก็บข้อมู ลประวัติชีวิต (life history) ของบุคคลที่
เป็ นผูถ้ ่ายทอดเรื่ องราว (narrator) ต่างๆ ของชุ มชน และการออกจากชุ มชน (Patton (2001: 81-84);
Kottak, C. (2009: 272); Metzler (Eds) (2014: 319-322); ช ยั น ต์ ว ร ร ธ น ะ ภู ติ ( 2544: 239);
ชาย โพธิสิตา (2559: 34) สุ ภางค์ จันทวานิช (2554) งามพิศ สัตย์สงวน (2558)
5. สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม จากการศึกษาแนวคิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของ Hammer
(1987); Abbe et al. (2007,12); McDonald et.al. (2008,13); Selmeski (2009) กล่ าวคื อ คุ ณ ลัก ษณะ
หรื อความสามารถของปั จเจกบุคคลที่มีพ้ืนฐานของความรู ้ ทักษะ และอารมณ์หรื อแรงกระตุน้ ต่างๆ
โดยต้องยอมรั บ และให้ ค วามเคารพกับ ความแตกต่ างทางวัฒ นธรรม การประเมิ น ตนเองอย่า ง
ต่อเนื่ องเกี่ ยวกับ วัฒ นธรรมและต้องค านึ งถึ งพลวัตของความแตกต่ างที่ เกิ ดขึ้ น การไม่ หยุดที่ จะ
พัฒนาความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม และทักษะที่จาเป็ นเมื่อต้องมีการปฏิสังสรรค์กบั บุคคลอื่นในพื้นที่ต่าง
วัฒนธรรมหรื อในบริ บทแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อนทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมสู งสุ ด โดยองค์ป ระกอบของสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม จากการสังเคราะห์แนวคิดของ
Black and Mendenhall (1990); Lister (1999); Zakaria (2000); Chiu and Hong (2006);
Abbe et. al.(2007); Ross et al.(2008); Reid (2010) สามารถก าหนดองค์ป ระกอบของสมรรถนะ
ข้ามวัฒ นธรรมออกเป็ น 3 มิ ติ 7 องค์ป ระกอบ คื อ 1) มิ ติด้านความรู ้ ประกอบด้วย ความรู ้ ข้าม
วัฒ นธรรม และความเข้าใจข้ามวัฒ นธรรมอย่างลึ ก ซึ้ ง 2) มิ ติด้านทัก ษะ ประกอบด้วย การปฏิ สั ง สรรค์ร ะหว่างบุ ค คล และการก ากับ ตนเอง และ 3) มิ ติ ด้านเจตคติ ประกอบด้วย การเข้าใจ
ความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ความไวทางวัฒนธรรม และการลดอคติทางชาติพนั ธุ์ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดและ
องค์ประกอบดังกล่าว มาเป็ นแนวทางในการกาหนดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน
6. การจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา คือ กระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ ซึ่ งได้จากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ย นรู ้ การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ ง
ระบบ แนวคิ ด พหุ ว ฒ
ั นธรรมศึ ก ษา วิธี ก ารเชิ งชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนา หลัก สู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิช าสั ง คมศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบุ รี และ
การจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชา ชาติพนั ธุ์วิทยาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ทาให้ได้ข้ นั ตอนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่สามารถเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนได้
กล่ า วโดยสรุ ป กรอบแนวคิ ด การวิ จ ั ย นี้ ใช้ วิ ธี การวิ จ ั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) ซึ่ งประกอบด้ว ย 4 ขั้น ตอน คื อ ขั้น ที่ 1 ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล พื้ น ฐาน ขั้น ที่ 2
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ออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ขั้นที่ 3 นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่พฒั นาไปใช้
และขั้นที่ 4 การประเมินคุณภาพและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ดังรายละเอียดตามภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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คาถามการวิจัย
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพเป็ นอย่างไร
2. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม มีประสิ ทธิ ผลเป็ นอย่างไร
2.1. สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านความรู ้ ของนักศึกษาหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
สู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่ และเป็ นอย่างไร
2.2 สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านทักษะของนักศึกษาที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม มีพฒั นาการเป็ นอย่างไร
2.3 สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านเจตคติของนักศึกษาที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม อยูใ่ นระดับใด อย่างไร
3. ความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาที่ เรี ย นด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วย
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมหลังเรี ยนเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาที่
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติ
พันธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมโดย
2.1 เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านความรู ้ ของนักศึกษาก่อนเรี ยน
และหลัง เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ ว รรณนาที่
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
2.2 เพื่ อศึ ก ษาสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรมด้านทัก ษะของนัก ศึ ก ษาที่ เรี ยนโดยใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม
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2.3 เพื่ อศึ ก ษาสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรมด้านเจตคติ ของนัก ศึ ก ษาที่ เรี ยนโดยใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วย
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
สมมติฐานการวิจัย
1. สมรรถนะข้ามวัฒ นธรรมด้านความรู ้ ของนักศึ ก ษาหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมสู งกว่า
ก่อนเรี ยน
2. สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านทักษะของนักศึกษาที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพ นั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้ างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมก่ อนเรี ยน
ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน มีพฒั นาการมากขึ้นตามลาดับ
3. สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านเจตคติของนักศึกษาที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธี การเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม อยู่ใน
ระดับมาก
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั และการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
1.1 ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปี ที่ 1 – 4 จานวน 230 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาชาติพนั ธุ์วิทยา
ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โดยใช้การสุ่ มเป็ นกลุ่ม จานวน 25 คน
ซึ่ งมีนกั ศึกษากลุ่มคนไทยและคนไทยจีน กลุ่มละ 9 คน กลุ่มกะเหรี่ ยง กะหร่ าง และไทยมุสลิม กลุ่ม
ละ 1 คน และกลุ่มมอญและไทยทรงดา กลุ่มละ 2 คน
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2. เนื้อหาการวิจยั
เนื้ อหาวิชาที่ใช้ในการทดลองเป็ นไปตามโครงสร้างรายวิชา 2593104 ชาติพนั ธุ์วิทยาใน
เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ 3 (3-0-6) ตามหลัก สู ต รครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าสั งคมศึ ก ษา คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 รวม
ทั้งสิ้ น 45 ชัว่ โมง ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ชาติพนั ธุ์วรรณนา เรี ยนรู ้การศึกษาภาคสนาม
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนากับการศึกษาภาคสนาม
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 การศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา
3. ตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
3.1 ตัว แปรอิ ส ระ คื อ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้ว ยวิธี ก ารเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา
3.2 ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา ได้แก่
1) มิ ติ ด้านความรู ้ ประกอบด้ว ย ความรู ้ ข้ามวัฒ นธรรมและความเข้าใจข้าม
วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ ง
2) มิ ติด้านทักษะ ประกอบด้วย การปฏิ สังสรรค์ระหว่างบุ คคลและการกากับ
ตนเอง
3) มิ ติ ด้า นเจตคติ ประกอบด้วย การเข้าใจความรู ้ สึ ก ของผูอ้ ื่ น ความไวทาง
วัฒนธรรม และการลดอคติทางชาติพนั ธุ์
4. ระยะเวลาการวิจยั
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ อยูใ่ นภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ใช้เวลาทั้งสิ้ น
15 สัป ดาห์ / 45 ชั่วโมง แบ่ งออกเป็ นการศึ กษาในชั้นเรี ยน 18 ชั่วโมง และการศึ ก ษาภาคสนาม
27 ชัว่ โมง
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม หมายถึ ง รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นภายใต้การออกแบบการ
เรี ยนการสอนเชิ งระบบ และกระบวนการวิจยั และพัฒ นา ประกอบด้วย หลักการ วัตถุ ประสงค์
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ และเงื่อนไขของการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ ซึ่งมีกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้ 1) ขั้นเรี ยนรู ้ วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา 2) ขั้นเลื อกสรรชุ มชนชาติพนั ธุ์ ต่าง
วัฒนธรรม 3) ขั้นสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุ มชน 4) ขั้นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ขา้ มวัฒนธรรม 5) ขั้นจัด
กระทาและประมวลผลการเรี ยนรู ้ 6) ขั้นนาเสนอผลการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม 7) ขั้นสะท้อนย้อนคิด
ข้ามวัฒนธรรม
2. พหุ วฒั นธรรม หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งชาติพนั ธุ์ วิถีชีวิต ความเชื่ อ
ศาสนา และประเพณี ปฏิบตั ิของกลุ่มชนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึง กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง กลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา
3. วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา หมายถึง แนวทางการศึกษากลุ่มคนในสังคมที่ มีลกั ษณะ
ทางวัฒนธรรมเฉพาะ เพื่อเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตของคนกลุ่มนั้นในชี วิตประจาวัน ได้ขอ้ มูลเชิ งพฤติกรรม
อย่างละเอียด และเข้าใจความหมายจากมุมมองของคนที่เป็ นเจ้าของวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมีวิธีการ
หลักในการศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิ งลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม การจด
บัน ทึ ก ภาคสนาม และวิธีก ารวงศาวิทยา โดยผูเ้ รี ยนจะได้รับการฝึ กปฏิ บ ัติ ทดลอง สะท้อนคิ ด
วิธีการ และการปรับประยุกต์ใช้ได้จริ ง ซึ่ งจะวัด ได้จากการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้น
4. สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรื อความสามารถของปั จเจกบุคคลที่มี
พื้นฐานของความรู ้ ทักษะ และเจตคติ โดยต้องยอมรั บและให้ความเคารพกับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม การประเมินตนเองอย่างต่อเนื่ องเกี่ ยวกับวัฒนธรรมและต้องคานึ งถึ งพลวัตของความ
แตกต่างที่ เกิ ดขึ้ น การไม่หยุดที่ จะพัฒนาความรู ้ ทางวัฒนธรรม และทักษะที่จาเป็ นเมื่อต้องมีการ
ปฏิ สังสรรค์กบั บุคคลอื่นในพื้นที่ต่างวัฒนธรรมหรื อในบริ บทแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อนทาง
วัฒ นธรรมได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเหมาะสมสู งสุ ด ซึ่ งวัด ได้จากแบบทดสอบ แบบสั งเกต
พฤติ ก รรม แบบบัน ทึ ก ภาคสนาม และบัน ทึ ก สะท้อนย้อ นคิ ด ข้ามวัฒ นธรรมที่ ผู ว้ ิจ ัย สร้ า งขึ้ น
ประกอบด้วย 3 มิติ คือ 1) มิติดา้ นความรู ้ ประกอบด้วย ความรู ้ขา้ มวัฒนธรรมและความเข้าใจข้าม
วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ ง 2) มิติดา้ นทักษะ ประกอบด้วย การปฏิสังสรรค์ระหว่างบุคคลและการกากับ
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ตนเอง และ 3) มิติดา้ นเจตคติ ประกอบด้วย การเข้าใจความรู ้สึกของผู ้อื่น ความไวทางวัฒนธรรม
และการลดอคติทางชาติพนั ธุ์
5. สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านความรู ้ หมายถึ ง การที่ บุคคลมีความรู ้ ความเข้าใจ และ
สามารถอธิ บายวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของตน ซึ่ งมา
จากการทาความเข้าใจในวัฒนธรรมเฉพาะหรื อประสบการณ์ที่พบเจอมา มีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้
ในวัฒนธรรมใหม่ โดยไม่ละเลยวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่ งวัดได้จากแบบทดสอบอัตนัยที่ผวู ้ จิ ยั สร้าง
ขึ้น ประกอบด้วย
5.1. ความรู ้ ข ้ามวัฒ นธรรม หมายถึ ง การที่ ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับ
วัฒ นธรรมของตนเองและวัฒ นธรรมกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ อื่ น ประกอบด้วย 2 ตัว บ่ ง ชี้ คื อ 1) ความรู ้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเอง และ 2) ความรู ้เกี่ยวกับกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น
5.2 ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมอย่างลึ กซึ้ ง หมายถึ ง ความสามารถของผูเ้ รี ยนใน
การตีความและให้ความหมายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ขา้ ม
วัฒนธรรมอย่างสร้ างสรรค์ในสถานการณ์ ที่แตกต่างได้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ 1) การตีความ
และให้ความหมายในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น และ 2) การประยุกต์ใช้ความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น
6. สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านทักษะ หมายถึ ง ความสามารถของบุ คคลในการติ ดต่ อ
สั ม พันธ์ ก ับ ชนต่ างกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ และวัฒ นธรรมอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ตลอดจนสามารถก ากับ
ควบคุมตนเองให้ปฏิ บตั ิงานภาคสนามให้บรรลุ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ได้ ซึ่ งวัดได้จากแบบสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคลที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ประกอบด้วย
6.1 การปฏิสังสรรค์ระหว่างบุคคล หมายถึง ความสามารถในการสื่ อสารระหว่าง
บุคคล และดารงอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกิ ดขึ้ นของผูเ้ รี ยน รวมทั้งการแสดงออกที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในบริ บทข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1) พฤติกรรมการสื่ อสารระหว่าง
บุค คลที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ 2) การปฏิ บ ตั ิ งานร่ วมกับบุ ค คลอื่ นได้ และ 3) การปรั บ ตัวเมื่ อเผชิ ญ กับ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
6.2 การก ากับ ตนเอง หมายถึ ง ความสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรมการ
ปฏิ บ ัติ ง านของตนเองเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ไ ด้ ซึ่ งมี ต ัว บ่ ง ชี้ คื อ พฤติ ก รรมการ
ปฏิบตั ิงานภาคสนาม
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7. สมรรถนะข้ามวัฒ นธรรมด้านเจตคติ หมายถึ ง การที่ บุ คคลสามารถยอมรับในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยูใ่ นสังคม โดยการทาความเข้าใจอารมณ์ ความรู ้สึกของชนต่างกลุ่ม
ชาติ พ ัน ธุ์ ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู อ้ ื่ น มี ท ัศ คติ ที่ ดี ต่ อ วัฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า ง และสามารถ
ลดความเดียจฉันท์ลงได้ ซึ่ งวัดได้จากแบบวัดเจตคติและบันทึกสะท้อนย้อนคิด (Journal Writing)
ประกอบด้วย
7.1 การเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยนในการเข้าใจ
พฤติ ก รรมและความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลต่ างวัฒ นธรรม และการยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู อ้ ื่ น
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ 1) การเข้าใจพฤติ กรรมและความรู ้ สึกของบุ คคลต่างวัฒนธรรม และ
2) การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
7.2 ความไวทางวัฒนธรรม หมายถึง การที่ผเู ้ รี ยนสามารถตอบสนองต่อวัฒนธรรม
ที่แตกต่างในเชิ งบวก และมีทศั นคติที่ไม่พิจารณาตัดสิ นผูอ้ ื่นทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้
คือ 1) การตอบสนองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างในเชิ งบวก และ 2) มีทศั นคติที่ไม่พิจารณาตัดสิ นผูอ้ ื่น
ทางวัฒนธรรม
7.3 การลดอคติทางชาติพนั ธุ์ หมายถึง การที่ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้สึก แห่ ง
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ การยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และไม่ ถื อ เอาวัฒ นธรรมของตนเองเป็ นใหญ่ ก ว่าวัฒ นธรรมอื่ น ๆ ที่ ด ารงอยู่ในสั ง คมเดี ย วกัน
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ 1) การไม่ถือเอาวัฒนธรรมตนเองเป็ นใหญ่ และ 2) สร้างความรู ้สึกเสมอ
ภาคเท่าเทียมกันทางสังคม
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ประโยชน์ เชิงนโยบาย
1. การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนในการพัฒ นาบัณ ฑิ ต จากข้อ มู ล พื้ น ฐานด้า นพหุ วัฒนธรรมและสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ที่แสดงให้เห็ นถึงความสามารถในการดารงอยู่ร่วมกัน
อย่างเข้าใจและไม่มีอคติในสังคมที่มีความหลากหลายในปั จจุบนั
2. การสร้ างกลยุทธ์แห่ งการเรี ยนรู ้ ผ่านกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทั้งภายในและภายนอก
ชั้นเรี ยนที่ ก่อให้เกิ ดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน อันเป็ นทักษะส าคัญประการหนึ่ งของ
ผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21
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3. การประยุ ก ต์ ผ ลจากการวิ จ ัย สู่ ก ารพัฒ นาหลัก สู ต ร การจัด การเรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ช าที่
เกี่ ยวข้องกับ วัฒ นธรรม มานุ ษ ยวิท ยา ชาติ พ นั ธุ์ วิท ยา และศาสตร์ ใกล้เคี ยงได้ โดยอ้างอิ งอยู่บ น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ประโยชน์ เชิงสถาบัน
1. ได้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม รวมทั้งเป็ นแนวปฏิ บตั ิในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน
2. เสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ มีความตระหนักถึงความสาคัญและ
เห็นคุ ณค่าต่อการพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของตนเองที่ดารงอยูใ่ นสังคมพหุ วฒั นธรรมใน
ปัจจุบนั และอนาคตได้
ประโยชน์ เชิงสถานศึกษา
1. การพัฒนาองค์ความรู ้ เสริ มสร้างความเข้าใจ และกระบวนการเรี ยนรู ้ด้ านพหุ วฒั นธรรม
ของครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้บริ บทของผูเ้ รี ยนที่ มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และชาติพนั ธุ์ ซึ่ งสามารถบูรณาการสู่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภายในชั้นเรี ยนต่อไปได้
2. สถาบัน การศึ ก ษาสามารถน ารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ น้ ี ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจัด
การเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสู ตรที่สนองตอบต่อการดารงอยู่ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 นี้
และอนาคตได้
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการทางชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม มีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.1 จุดเน้นและโครงสร้างของหลักสู ตร
1.2 ผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
1.3 การจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชา ชาติพนั ธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
2. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้: การพัฒนาและออกแบบเชิงระบบ
2.1 ความหมายรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
2.2 ประเภทรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
2.3 องค์ประกอบรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
2.4 การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ
3. พหุ วฒั นธรรมศึกษา: การศึกษาความหลากหลายกับแนวทางการจัดการศึกษา
3.1 พัฒนาการของพหุ วฒั นธรรมศึกษา
3.2 ความหมายของพหุ วฒั นธรรมศึกษา
3.3 เป้าหมายของพหุ วฒั นธรรมศึกษา
3.4 แนวทางการจัดการศึกษา “พหุ วฒั นธรรม”
3.5 แนวคิดการศึกษาชาติพนั ธุ์และพหุ วฒั นธรรม
4. วิธีการเชิ งชาติ พ นั ธุ์วรรณนา: วิธีวิทยาจากยุคสมัยใหม่ นิยมสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ยนในยุคหลัง
สมัยใหม่นิยม
4.1 ประวัติของการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
4.2 ลักษณะของการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
4.3 วิธีวิทยากับการจาแนกการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
4.4 แนวทางการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
5. สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม: ศักยภาพแห่ งการดารงอยูใ่ นสังคมที่หลายหลาก
5.1 ความหมายของสมรรถนะ
5.2 สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม: ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสู ตรครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาสังคมศึ กษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ เพชรบุ รี เป็ นหลัก สู ตรที่ ดาเนิ นการภายใต้ปรัชญา “สังคมศึ ก ษา สร้ างครู ดี
มีความรู ้ เชิ ดชู เศรษฐกิ จพอเพียง” โดยมุ่งเน้นความสาคัญในการผลิ ตครู สังคมศึกษาให้เป็ นผูท้ ี่ มี
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะในการศึกษา ค้นคว้า ทาการวิจยั เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนใน
กลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ตลอดจนมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ก ารน าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ ต่อไปได้ มี ความศรั ท ธาในวิชาชี พครู ซึ่ งพัฒนาครู ให้มีค วามรู ้ เจตคติ ที่
เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ ยนแปลงของสังคมซึ่ งเป็ นหน้าที่ที่สาคัญที่ครู ตอ้ งตระหนัก สามารถ
นามาปรั บปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนให้ครอบคลุ มสอดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ การศึ กษาชาติ
อยู่ เสมอ โดยหลัก สู ตรได้ มี จุ ด เน้ น โครงสร้ า ง และผลการเรี ยนรู ้ ต ามกรอบมาตรคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
จุดเน้ นและโครงสร้ างของหลักสู ตร
หลักสู ตรสังคมศึกษา มีความมุ่งมัน่ ที่จะผลิตบัณฑิตที่กาหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อผลิต
บัณ ฑิ ต ที่ เป็ นคนเก่ ง คนดี มี ค วามสุ ข และมี ค วามเป็ นไทยรวมทั้ง สามารถน าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้และเผยแพร่ ต่อไปได้ โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ
1) มีค วามรู ้ ความสามารถ และเทคนิ คในการประกอบวิชาชี พ วิชาสังคมศึ กษา
และการปฏิบตั ิงานในหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีความเป็ นผูน้ าในการปฏิรูปการเรี ยนรู ้
2) มี ค วามรอบรู ้ ใ นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา และวิ ช าชี พ ครู ท้ ัง ภาคทฤษฎี และปฏิ บ ัติ
มี ค วามสามารถในการจัด การความรู ้ รวมทั้ง มี ค วามสามารถน าความรู ้ แ ละประสบการณ์ ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3) มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบรวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4) มีความตระหนักและทักษะในวิชาชีพครู
จากวัตถุประสงค์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดงั กล่าว แสดงให้เห็นถึงจุดเน้นในการพัฒนา
บัณฑิ ตให้เป็ นครู สั งคมที่ ดี มี คุณ ธรรม ความรู ้ และสามารถดารงอยู่ท่ ามกลางการเปลี่ ยนแปลง
ของสังคมโลกได้ ซึ่ งจากแนวทางดังกล่าวได้กาหนดโครงสร้างของหลักสู ตรที่วางอยู่บนพื้นฐาน
ของความต้องการ ความจาเป็ น และความสาคัญของครู สังคมศึกษาในอนาคต
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สาหรับโครงสร้างหลักสู ตร ได้กาหนดหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตรที่ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยน
ไม่นอ้ ยกว่า 174 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชา
เลือกเสรี ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่นอ้ ยกว่า 138 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่นอ้ ยกว่า 54 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ
29 หน่วยกิต
2) วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา
6 หน่วยกิต
3) วิชาชีพครู เลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
5 หน่วยกิต
4) วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
14 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า 84 หน่วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ
66 หน่วยกิต
2) วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
3) วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
โดยหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกทั้งวิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ได้มีการจัดการ
เรี ย นการสอนตามกลุ่ ม สาระสั ง คมศึ ก ษาที่ มี ล ัก ษณะคล้ายคลึ ง กับ ระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถนาเนื้ อหาประยุกต์สู่ การจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนได้ กอปรกับ รายวิช า
มีความหลากหลายและทันสมัยส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมีองค์ความรู ้ ที่หลากหลาย ทาให้กลายเป็ นจุดเด่ น
ของหลักสู ตร ซึ่ งทาให้เกิดผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา ดังนี้
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ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
1. ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับครู เช่นกัลยาณมิตรธรรม 7
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพคือ คุรุสภา
1.3 มีคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับครู สังคมศึกษา
2. ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
1) ความรู ้วชิ าชีพครู (Pedagogical Knowledge)
1.1 หลักการศึกษาปรัชญาการศึกษาวิชาชีพครู และความเป็ นครู
1.2 จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
1.3 การออกแบบและพัฒนาหลักสู ตร
1.4 การออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้
1.5 การจัดการชั้นเรี ยนและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้
1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสาหรับครู
1.7 การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.9 การศึกษาพิเศษ
1.10 การวิจยั ทางการศึกษา
1.11 การบริ หารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) ความรู ้ เชิ ง บู รณาการระหว่า งวิช าชี พ ครู ก ับ วิช าเฉพาะ (Pedagogical-Content
Knowledge)
2.1 จิตวิทยาครู สาหรับการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
2.2 การพัฒ นาหลัก สู ตรวิ ช าเฉพาะส าหรั บ การจัด การเรี ย นรู ้ แต่ ล ะระดั บ
การศึกษาและวิชาเอก
2.3 การจัดการเรี ยนรู ้วิชาเฉพาะสาหรับการจัดการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก
2.4 การจัดการชั้นเรี ยนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
2.5 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารทางการศึกษาสาหรับการ
จัดการเรี ยนรู ้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
2.6 การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก
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3) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริ งทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนามาใช้ในการปฏิบตั ิงานสอนและงานครู รวมทั้งการ
วินิจฉัยผูเ้ รี ยนและการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.2 สามารถคิ ด แก้ปั ญ หาในการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ มี ค วามสลับ ซั บ ซ้ อ นเสนอ
ทางออกและนาไปสู่ การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 มี ค วามเป็ นผู ้น าทางปั ญญาในการคิ ด พั ฒ นาการจัด การเรี ยนรู ้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์และมีวสิ ัยทัศน์
3.4 การคิ ดวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ประเมิ น ค่ า และน าความรู ้ เกี่ ย วกับ แนวคิ ด
ทฤษฏี และหลักการที่ เกี่ ยวข้องในศาสตร์ ส าขาสั งคมศึ กษาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ แก้ปั ญ หา
การพัฒนาผูเ้ รี ยน และการวิจยั ต่อยอดองค์ความรู ้ มีความเป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ิงานอย่างมีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา
4) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มี ค วามไวในการรับ ความรู ้ สึ ก ของผูเ้ รี ยนด้วยความเข้าใจและความรู ้ สึ ก
เชิงบวกมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์และสังคม
4.2 มี ค วามเอาใจใส่ มี ส่ วนช่ วยเหลื อ และเอื้ อต่ อการแก้ปั ญ หาความสั ม พัน ธ์
ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยนอย่างสร้างสรรค์
4.3 มี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ ผู เ้ รี ย นเป็ นผู น้ าและผู ต้ ามที่ มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ
ส่ วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่ งแวดล้อม
4.4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.5 สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ท้ งั ส่ วนตัวและ
ส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
5) ผลการเรี ย นรู ้ ด้า นทัก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตัว เลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มี ความไวในการวิเคราะห์ และเข้าใจข้อมู ลสารสนเทศที่ ได้รับจากผูเ้ รี ย น
อย่างรวดเร็ วทั้งที่เป็ นตัวเลขเชิงสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ ภาษาพูดหรื อภาษาเขียน
5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ ดีในการประมวลผลแปลความหมาย
และเลื อ กใช้ ข ้อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกับ วิ ช าที่ ส อนและงานครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี
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5.3 มี ค วามสามารถในการสื่ อสารกับ ผูเ้ รี ย นอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้งการพู ด
การเขียนและการนาเสนอด้วยรู ปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ รี ยน
5.4 มี ความไวในการวิเคราะห์ สรุ ป ความคิ ดรวบยอดข้อมู ลข่าวสารด้านสังคม
ศึ ก ษาจากผูเ้ รี ย นระดับ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและมัธ ยมศึ ก ษา สามารถสื่ อ สารมี ดุ ล ยพิ นิ จใน
การเลื อกใช้ศาสตร์ ด้านสังคมศึก ษาส าหรับ ผูเ้ รี ยนระดับประถมศึ ก ษาและมัธ ยมศึ ก ษาได้อย่าง
เหมาะสม
การก าหนดกรอบมาตรคุ ณ วุฒิ จากหลัก สู ต รสู่ รายวิ ช าทั้ง 5 ด้าน เป็ นกรอบในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของรายวิชาในหลักสู ตรเพื่อให้มีความสอดคล้องและเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ใน
หลัก สู ต ร ซึ่ งวิช าชาติ พ นั ธุ์ วิท ยาในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ก็ เป็ นหนึ่ ง ในรายวิช าที่ ต้อ งมี ก าร
ดาเนินงานตามกรอบดังกล่าว
การจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
รายวิชา 2593104 ชาติพนั ธุ์วิทยาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นหนึ่ งในวิชาเอกเลือกตาม
โครงสร้างหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยให้
ผูเ้ รี ย นได้ศึ ก ษามโนมติ ท างวัฒ นธรรมและพหุ ว ฒ
ั นธรรมศึ ก ษา แนวคิ ด อัต ลัก ษณ์ ความเป็ น
ชาติพนั ธุ์ อานาจ ความเป็ นชายขอบ การปฏิสัมพันธ์ทางชาติพนั ธุ์ อัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ใน
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ความสานึ กและการแสดงออกซึ่ งอัตลักษณ์ ทางชาติพนั ธุ์ของตนเองและ
กลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ ที่อยูใ่ นสังคมพหุ วฒั นธรรม และการศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ไ ด้ก าหนดขึ้ น ให้ มี ค วามสอดคล้อ งกับ ผลการเรี ย นรู ้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ
1. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับครู สังคมศึกษา จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ คือ ผูเ้ รี ยนมีความซื่อสัตย์ ยอมรับฟังความคิดเห็นผูอ้ ื่น มีทศั นคติเชิงบวก และลดอคติที่มี
ต่อบุคคลอื่น
2. ด้านความรู ้ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ เชิ งบู รณาการระหว่างวิชาชี พครู กบั วิชาเฉพาะ จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ ได้แก่ ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บ ายแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาทางชาติ พนั ธุ์
วิทยา มโนมติทางวัฒนธรรม และพหุวฒั นธรรมศึกษา
3. ด้านทักษะทางปั ญญา ผูเ้ รี ยนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู ้
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ สาขาสังคมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
แก้ปัญหา การพัฒนาผูเ้ รี ยน และการวิจยั ต่อยอดองค์ความรู ้ มีความเป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ิงานอย่างมี
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ คือ ผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์และ
ประยุก ต์ใช้แนวคิ ดทางชาติ พ นั ธุ์วิทยา มโนมติ ทางวัฒ นธรรม และพหุ วฒั นธรรมศึกษา ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการทาความเข้าใจกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผูเ้ รี ยนมีความไวในการรับ
ความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนด้วยความเข้าใจและความรู ้สึกเชิ งบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสังคม และ
มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ได้แก่
ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเ้ รี ยน
มีความสามารถในการสื่ อสารกับผูเ้ รี ยนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดการเขี ยนและการนาเสนอ
ด้วยรู ปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ รี ยน จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ คือ ผูเ้ รี ยนสามารถใช้สื่อสารสนเทศ
ในการนาเสนองานได้
จากคาอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนเป็ น
หลัก ดังนั้น การที่ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ มี การศึกษากลุ่ มชาติ พนั ธุ์ในพื้นที่ ที่ตนอาศัยอยู่
และใกล้เคียงด้วย รวมทั้งกลุ่มที่มีวฒั นธรรมแตกต่างจากวัฒนธรรมของตนเอง จะทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู ้ ได้อย่างเข้าใจมากขึ้ น ซึ่ งการวิเคราะห์ ดงั กล่าว ทาให้ผูว้ ิจยั กาหนดแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้ในรายวิชาชาติพนั ธุ์วทิ ยาเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามความ
เหมาะสมของผูเ้ รี ยน ทาให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาสในการเสนอแนวทางจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการได้ ซึ่ งใน
รายวิชานี้จะจัดแบ่งกิจกรรมการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ดังนี้
ภาคทฤษฎี คือ การเรี ยนรู ้แนวคิดทางชาติพนั ธุ์ มโนมติทางวัฒนธรรม พหุ วฒั นธรรมศึกษา
และวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา เป็ นต้น
ภาคปฏิ บตั ิ คื อ การให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ วิธีก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาจากการปฏิ บ ตั ิ
หลังจากนั้นให้ผเู ้ รี ยนลงภาคสนามกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ จริ ง โดยอาศัยวิธีการทางชาติพนั ธุ์วรรณนา
มาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยมีเป้ าหมายเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของ
ผูเ้ รี ยน ซึ่ งสามารถแสดงรายละเอียดของเนื้ อหารายวิชา ชาติพนั ธุ์วิทยาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
(มคอ.3) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายละเอียดของเนื้อหารายวิชา ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มคอ.3)
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

1

- ปฐมนิเทศแนะนารายวิชา
แนวการสอน
- ทดสอบก่อนเรี ยน
- การสะท้อนเจตคติที่มีต่อกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์
การศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
กับแนวทางการทางานภาคสนาม
- แนวคิดการศึกษาชาติพนั ธุแ์ ละ
พหุ-วัฒนธรรม
- เรี ยนรู ้ชาติพนั ธุ์วรรณนา เรี ยนรู ้
การศึกษาภาคสนาม
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนากับ
การศึกษาภาคสนาม
- วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
ขั้นต้น
- บทเรี ยนสะท้อนคิดจากวิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นต้น
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนากับ
การศึกษาภาคสนาม
- วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
ขั้นกลาง
- บทเรี ยนสะท้อนคิดจากวิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนากับ
การศึกษาภาคสนาม
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้น
ก้าวหน้า
- บทเรี ยนสะท้อนคิดจากวิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา

2-3

4

5

6

จานวน
ชั่วโมง
3

ขั้นการจัดการ
เรียนรู้
-

กิจกรรม
1. ทดสอบก่อนเรี ยน
2. ประเมินเจตคติก่อน
เรี ยน

6

เรี ยนรู ้ วิ ธี ก ารเชิ ง 1. ฉัน เขา เรา เธอ
ชาติพนั ธุ์วรรณนา 2. คุณคือใคร
3.เรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษา
4. เรี ยนรู ้เขา เข้าใจเรา

3

เรี ยนรู ้ วิ ธี ก ารเชิ ง ฝึ กปฏิบตั ิจริ งจาก
ชาติพนั ธุ์วรรณนา ภาคสนาม

3

เรี ยนรู ้ วิ ธี ก ารเชิ ง ฝึ กปฏิบตั ิจริ งจาก
ชาติพนั ธุ์วรรณนา ภาคสนาม

3

เรี ยนรู ้ วิ ธี ก ารเชิ ง ฝึ กปฏิบตั ิจริ งจาก
ชาติพนั ธุ์วรรณนา ภาคสนาม
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ตารางที่ 1 รายละเอียดของเนื้อหารายวิชา ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มคอ.3) (ต่อ)
จานวน
ชั่วโมง

ขั้นการจัดการ
เรียนรู้

การศึกษากลุ่มชาติพนั ธุก์ ะเหรี่ ยง
กลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยทรงดา และ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ

15

12-13

นาเสนอผลการเรี ยนรู ้จากการลง
ภาคสนามกลุ่มชาติพนั ธุ์

6

- เลือกสรรชุมชน
ชาติพนั ธุ์ต่าง
วัฒนธรรม
- สร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ชุมชน
- แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ขา้ ม
วัฒนธรรม
- จัดกระทาและ
ประมวลผลการ
เรี ยนรู ้
นาเสนอผลการ
เรี ยนรู ้ขา้ ม
วัฒนธรรม

14-15

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากการศึกษา

6

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

7-11

16

สะท้อนย้อนคิด
ข้ามวัฒนธรรม

วิธีสอน/กิจกรรม
1. ชุมชนที่ใช่
2. ศึกษาชุมชน เรี ยนรู ้วิถี
ชาติพนั ธุ์
3. ลอกคราบการเรี ยนรู ้
4. ปลดเปลื้องเรื่ องสนาม

1. แต่งหน้า ทาปากใน
ชั้นเรี ยน
2. ผัดแป้ง หวีผมจาก
ชุมชน
1. บันทึกสะท้อนคิด
2. เปิ ดเผยตัวตน (ใหม่)

สอบปลายภาค

สาหรับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง (learning outcomes) คือ ผูเ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้
ชั้นเรี ยนสู่ การปฏิบตั ิจริ ง และผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองให้เกิ ดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมเพื่อการ
ดารงในสังคมพหุ วฒั นธรรม ทาให้รายวิชานี้ มีความสาคัญต่อการสร้างครู สังคมศึกษาให้เข้าใจกลุ่ม
ชน/ผูเ้ รี ยนที่มาจากต่างวัฒนธรรมได้มากขึ้น
จากข้อ มู ล หลัก สู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าสั งคมศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 และกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่กล่าวมาช้างต้นจะเห็ นได้วา่ เป็ นหลักสู ตรที่เน้นการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิเข้าด้วยกัน โดยใช้ทกั ษะในการศึกษา ค้นคว้า การทาวิจยั และการเน้น
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรอบรู ้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อการดารงอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมทั้งที่มา

28
จากวัฒนธรรมเดียวกันกับผูเ้ รี ยน และมาจากต่างวัฒนธรรมได้อย่างสงบสุ ข ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้
เนื้ อหาสาระเกี่ยวกับชาติพนั ธุ์วิทยาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งมีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนจึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่ วยเสริ มสร้ างให้ผูเ้ รี ยนบู รณาการองค์ความรู ้
ทักษะทางสังคม และอารมณ์ ของตนเองที่ ตอ้ งมี การปฏิ สั มพันธ์ กบั คนต่างกลุ่ ม เพื่ อการดารงอยู่
ร่ วมกันได้ในสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ : การพัฒนาและออกแบบเชิงระบบ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นรู ปแบบการจัด การเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้ นด้วยแนวทาง
ของหลักการ แนวคิ ด หรื อทฤษฎี ที่ผูพ้ ฒ
ั นามี ความยึดถื อ ส่ งผลให้ได้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ มี
ความแตกต่างกัน ซึ่ งการพัฒนาและนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิให้ซบั ซ้อนน้อยและทา
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้ นนั้น จาเป็ นต้องมี การการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบ ซึ่ งสามารถ
สร้างประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้ให้มากขึ้นได้ ดังจะกล่าวได้ต่อไป
ความหมายรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
Anderson (1999: 3) และ Joyce & Weil and Calhoun (2015: 3) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ไว้ว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อรู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึ ง
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนหรื อแผนที่ ออกแบบขึ้ นเพื่ อท าให้เกิ ดผลการเรี ยนรู ้ ที่ ตอ้ งการ
สามารถนามาใช้ในการสอนในห้องเรี ยนโดยตรง การสอนพิเศษ หรื อการจัดสื่ อการสอน ซึ่งรวมถึง
หนังสื อ ภาพยนตร์ เทปบัน ทึ ก เสี ย ง โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน และหลัก สู ต รวิช าแต่ ล ะ
รู ปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการเรี ยนการสอน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้
ทิศนา แขมมณี (2556: 222) และ วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม (2553: 2) ได้ให้
ความหมายรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ หมายถึง กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ จดั ขึ้ นอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบตามหลักปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรื อความยึดถื อตามแนวทางต่างๆ ที่ได้รับการ
พิสูจน์ว่ามี ประสิ ทธิ ภาพจริ ง โดยมี การจัดกระบวนการหรื อขั้นตอนในการเรี ยนการสอนที่อาศัย
วิธีการสอนและเทคนิ คการสอนต่างๆ เข้าไปช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด และเป็ นไปตามหลักการที่ยดึ ถือ
Banathy (1968: 12) บุ ญ ชม ศรี สะอาด (2537: 5) กิ ด านั น ท์ มลิ ท อง (2540: 64) และ
กาญจนา คุณารักษ์ (2558: 34) ให้ความหมายไว้ว่า รู ปแบบจัดการเรี ยนรู ้ หมายถึง กระบวนการที่
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จะต้องกระทาอย่างเป็ นระบบ วางอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรื อความยึดมัน่ ใน
แนวทางต่างๆ ด้วยหลักการที่วา่ เป็ นการจัดองค์ประกอบต่างๆ ในระบบให้สอดคล้องกันโดยมุ่งให้
เกิ ดผลผลิ ตตามเป้ าหมาย ซึ่ ง ประกอบด้วยข้อมู ล น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพ ธ์
(Output) และข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ระบบจะทาหน้าที่ ในส่ วนของตนอย่างมี ระบบ เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
จากความหมายข้ า งต้ น กล่ า วโดยสรุ ปได้ ว่ า รู ปแบบการจั ด การเรี ยนรู ้ หมายถึ ง
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างเป็ นระบบตามหลักปรัชญา หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี หรื อความยึดถือตามแนวทางต่างๆ ที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิ ทธิ ภาพจริ งเพื่อทา
ให้เกิดผลการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ประเภทรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
Joyce, Weil and Calhoun (2015: 9-20) ได้จดั รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้
1. รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น การจัด กระบวนการสารสนเทศ (The Information
Processing Family) เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการส่ งเสริ มแรงกระตุน้ ภายในของผูเ้ รี ยน
ต่อการเรี ย นรู ้ สิ่ งต่ างๆ ส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนคิ ดสร้ างสรรค์ค วามรู ้ มี ความสามารถทางปั ญ ญา และ
สามารถเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ ตนเองและสั ง คมได้ โดยการเรี ย นรู ้ แ ละจัด กระท าข้อ มู ล ให้ เป็ นระบบ
จัดกระทากับสถานการณ์ปัญหา เป็ นการเตรี ยมพร้อมผูเ้ รี ยนในเรื่ องการเก็บรวบรวมข้อมูล หรื อเน้น
การสร้ างมโนทัศน์และตรวจสอบสมมติ ฐาน รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เช่ น การคิดแบบอุปนัย
(Think Inductively) การบรรลุผลด้านมโนทัศน์ (Attaining Concept) การสื บเสาะความรู ้ (Scientific
Inquiry and Inquiry Training) และการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นต้น
2. รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้น การปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั งคม (The Social Family) เป็ น
รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น การพัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู ้ แ ละทัก ษะทางสั ง คม การพัฒ นา
วัฒนธรรมองค์กรด้านความสัมพันธ์ในโรงเรี ยนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การพัฒนา
ความสัม พันธ์ ในชั้นเรี ยนโดยการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน และให้ค วามสาคัญกับการสร้ างชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ รู ปแบบการจัด การเรี ย นรู ้ เช่ น บทบาทสมมติ (Role Playing) การสื บสวนเป็ นกลุ่ ม
(Group Investigation) และการสื บสวนสอบสวน (Jurisprudential Inquiry) เป็ นต้น
3. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการพัฒนาตน (The Personal Family) เป็ นรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการพัฒนาบุคลิก ลักษณะและความตระหนักในตนเอง โดยรับรู ้สิ่งที่เป็ นตนเอง
การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้
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สามารถสร้างการเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อการดารงวิถีชีวิตที่มีคุณภาพอย่างสู งสุ ด รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ เช่น การส่ งเสริ มความตระหนักรู ้ในตน (Enhancing Self Concepts) เป็ นต้น
4. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นพฤติกรรม (The Behavioral System Family) เป็ นรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้จากทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคมและทฤษฎีการปรับพฤติกรรม ซึ่ งเชื่ อว่าพฤติกรรม
ของมนุ ษ ย์จะเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงเมื่ อมี การปรับ ปรุ งแก้ไขตนเองเพื่ อเป้ าหมายแห่ งความส าเร็ จ
เน้นการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การคิดคานวณ และทักษะทางกายภาพ เพื่อการพัฒนาพฤติกรรม
การเรี ย นรู ้ ที่ สั ง เกตและวัด ได้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ เช่ น การเรี ย นรู ้ ส ถานการณ์ จ าลอง
(Simulation) การเรี ยนรู ้เพื่อรอบรู ้ (Mastery Learning) เป็ นต้น
ทิศนา แขมมณี (2556: 222-255) ได้แบ่งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ไว้เป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เน้นการพัฒนาด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) เป็ นรู ปแบบ
ที่มุ่งช่ วยผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระต่างๆ ซึ่ งอาจจะเป็ นข้อเท็จจริ ง ความคิด
รวบยอด หรื อมโนทัศน์ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เช่น รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้มโนทัศน์ (Concept
Attainment Model) รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด กาเย (Gagne’s Instructional Model)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ผงั กราฟิ ก (Graphic Organizer Instruction Model) เป็ นต้น
2. รู ปแบบการจัด การเรี ยนรู ้ เน้ น การพัฒ นาด้า นจิ ต พิ สั ย (Affective Domain) การจัด
การเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการสอนที่ เพียงช่ วยให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจมักไม่เพียงพอต่อการช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดเจตคติที่ดีได้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาด้านจิตพิสัยจึง เป็ นรู ปแบบที่ ช่วยพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เกิดความรู ้สึก เจตคติ ค่านิ ยม คุณธรรมและจริ ยธรรมอันพึงประสงค์ ต้องอาศัยหลักการ
และวิธีการสอนเพิ่มเติ มจากการสอนที่ เน้นด้านพุทธิ พิสัยเพียงอย่างเดี ยว เช่ น รู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing Model) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดการพัฒนา
ด้านจิตพิสัยของบลูม (Instructional Model Based on Bloom’s Domain) เป็ นต้น
3. รู ป แบบจัด การเรี ย นรู ้ เน้ น การพัฒ นาด้า นทัก ษะพิ สั ย (Psycho-Motor Domain) เป็ น
รู ปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านการปฏิ บตั ิ การกระทา หรื อการแสดงออก
ต่างๆ ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้หลักการวิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนาด้านจิตพิสัยหรื อพุทธิ พิสัย เช่ น
รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะปฏิ บ ัติ ต ามองค์ ป ระกอบของทัก ษะ (Instructional Model for
Psychomotor Domain Based on Skill Components) และรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดการ
พัฒ นาทัก ษะการปฏิ บ ัติ ข องซิ ม พ์ ซั น (Instructional Model Based on Simpsion’s Processes for
Psycho-Motor Skill Development) เป็ นต้น

31
4. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะปฏิบตั ิตามองค์ประกอบของทักษะ (Instructional Model
for Psychomotor Domain Based on Skill Components) เน้ น พัฒ นาทัก ษะกระบวนการ (Process
Skills) เป็ นรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู ้ ท ั ก ษะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ธี ด าเนิ น การต่ า งๆ ซึ่ งอาจเป็ น
กระบวนการทางสติปัญญา เช่น กระบวนการสื บสอบแสวงหาความรู ้ การคิดวิเคราะห์ การคิดแบบ
อุปนัย การคิดแบบนิ รนัย การใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นต้น
หรื ออาจเป็ นกระบวนการทางสังคม เช่น กระบวนการทางานร่ วมกัน โดยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เช่ น กระบวนการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instructional Model) กระบวนการคิดสร้างสรรค์
(Synectics Instructional Model) และกระบวนการสื บสอบและการแสวงหาความรู ้เป็ นกลุ่ม (Group
Investigation Instructional Model) เป็ นต้น
5. รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ เน้นการบู รณาการ (Integration) เป็ นรู ปแบบที่ บู รณาการทั้ง
ด้านเนื้ อหาสาระและวิธีการ เพื่อที่จะพยายามพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านต่างๆ ไปพร้อมกัน เช่น การจัดการ
เรี ย นรู ้ ท างตรง (Direct Instruction Model) การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามวัฏ จัก รการเรี ย นรู ้ 4 MAT และ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Instructional Model of Cooperative Learning) เป็ นต้น
องค์ ประกอบรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
Joyce, Weil and Calhoun (2015) กล่าวถึ งองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ว่ามี
4 องค์ประกอบด้วยกัน ดังนี้
1. การกล่าวถึงที่มาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ (Orientation to the Model) ประกอบด้วย
เป้ าหมายของรู ปแบบ ข้อตกลงเบื้องต้น หลักการ มโนทัศน์ที่สาคัญที่เป็ นพื้นฐานของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้
2. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ (The Model of Teaching) มี 4 ส่ วนคือ 1) ขั้นตอนการจัดการ
เรี ยนรู ้ของรู ปแบบ (Syntax) เป็ นการจัดเรี ยงขั้นตอนการสอนและกิจกรมเป็ นลาดับ 2) รู ปแบบของ
สั ง คม (Social System) เป็ นการอธิ บ ายบทบาทของผู ้ส อนและผูเ้ รี ย น 3) หลัก การตอบสนอง
(Principle of Reaction) เป็ นการบอกถึ ง วิ ธี การที่ ค รู จะตอบสนองต่ อ สิ่ งที่ นั ก เรี ยนปฏิ บั ติ
4) สิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ (Support System) เป็ นการบอกเงื่อนไข หรื อสิ่ งจาเป็ นในการใช้รูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดผล
3. การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ (Application) เป็ นการแนะนาและให้ขอ้ สังเกต
การใช้รูป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ น้ ัน เช่ น จะใช้เนื้ อหาประเภทกับ ผูเ้ รี ย นระดับ ใดถึ ง จะมี ค วาม
เหมาะสม
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4. ผลที่ เกิ ดขึ้ นกับ นัก เรี ยนทั้งทางตรงและทางอ้อม (Instructional and Nurturant Effects)
เป็ นการบอกให้ทราบว่าแต่ละรู ปแบบจะเกิ ดผลอะไรบ้างกับนักเรี ยน โดยที่ผลทางตรงมาจากการ
จัด การเรี ยนรู ้ ข องผู ้ส อนตามขั้น ตอนของรู ป แบบ ส่ วนผลทางอ้ อ มมาจากสภาพแวดล้ อ ม
เป็ นผลกระทบที่เกิ ดแฝงไปกับการจัดการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งนามาเป็ นข้อพิจารณาเลื อกรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ไปใช้
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ดงั กล่ าว ผูว้ ิจยั ได้นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้น
ด้า นการปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คม รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น การพัฒ นาตน รู ป แบบการจัด
การเรี ยนรู ้ ที่เน้นด้านพุทธิ พิสัย จิ ตพิสัย และทักษะพิสัย รวมทั้งองค์ประกอบของรู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู ้ ต ามแนวคิ ด ของ Joyce, Weil and Calhoun มาเป็ นแนวทางในการพัฒ นารู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม เนื่ องจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่เน้นการสร้างองค์ความรู ้
จากการลงภาคสนามจริ ง เป็ นการทาความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนโดยตรง สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งส่ งผลต่อความเข้าใจ การปรับพฤติกรรม และเจตคติที่มีต่อกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างวัฒนธรรมกับตนเองได้
แนวคิดการสร้างองค์ความรู ้จากการลงภาคสนามด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนวางอยูบ่ นพื้นฐาน
แนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งแนวคิด การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivist Theory)
มี ร ากฐานจากทฤษฎี พ ัฒ นาการทางเชาว์ปั ญ ญาของ Piajet และVygotsky โดย Vygotsky ให้
ความสาคัญกับวัฒนธรรมและสังคม ได้อธิ บายว่ามนุ ษย์รับอิทธิ พลจากสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิ ด
ซึ่ งนอกจากสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ แล้วยังมี สิ่งแวดล้อมทางสั งคม นั่นคือ วัฒนธรรม ที่ แต่ละ
สังคมสร้างขึ้น ดังนั้น สถาบันสังคมต่างๆ เริ่ มตั้งแต่สถาบันครอบครัวจะมีอิทธิ พลต่อพัฒนาการทาง
เชาวน์ปัญญาของแต่ละบุ คคล (ทิศนา แขมมณี , 2556: 90-91) ซึ่ งแนวคิดการสร้ างความรู ้ น้ ี ไม่ใช่
วิธีส อน แต่เป็ นความเชื่ อหลักการและแนวคิ ดที่ ให้ค วามส าคัญกับ กระบวนการและวิธี การของ
บุคคล ในการสร้างความรู ้และวิธีได้มาซึ่ งความรู ้ อันมาจากประสบการณ์ ความเข้าใจด้วยตนเอง
จากการได้มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นและสิ่ งแวดล้อมอย่างกระตือรื อร้น ดังนั้น การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ผูส้ อนต้องนาหลักและแนวคิ ดไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน ซึ่ ง Devries (1992: 1-2)
และ ทิศนา แขมมณี (2556: 95) เสนอแนวทางการนาแนวคิดการสร้างความรู ้ไปใช้ไว้หลายประการ
ดังนี้

33
1. ผลของการเรี ย นรู ้ จ ะมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ระบวนการสร้ า งความรู ้ (Process of Knowledge
Construction) และการตระหนั ก รู ้ ใ นกระบวนการนั้ น (Reflexive awareness of that Process)
เป้าหมายของการเรี ยนรู ้จะต้องมาจากการปฏิบตั ิงานจริ ง (Authentic Tasks) ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กฝนการ
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
2. เป้ าหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผเู ้ รี ยนได้รับสาระความรู ้ที่แน่ นอน
ตายตัว ไปสู่ การสาธิ ต กระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย การเรี ยนรู ้ทกั ษะต่าง ๆ
จะต้องให้มีประสิ ทธิ ภาพถึงขั้นทาได้และแก้ไขปั ญหาได้จริ ง
3. ในการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนจะต้องมีบทบาทการเรี ยนรู ้อย่างตื่นตัว เป็ นผูจ้ ดั กระทากับ
ข้อมู ลหรื อประสบการณ์ ต่าง ๆ และจะต้องสร้ างความหมายให้กบั สิ่ งนั้นด้วยตนเอง โดยการให้
ผูเ้ รี ยนอยูใ่ นบริ บทจริ ง ทั้งในห้องหรื อนอกห้องเรี ยน อาจจัดเป็ นกิ จกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่ งของ หรื อข้อมูลต่างๆ ที่เป็ นจริ งและมีความสอดคล้องกับความ
สนใจของผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถจัดกระทา ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ และทดลอง ลองผิดลองถูกกับ
สิ่ งเหล่านั้น จนเกิดเป็ นความรู ้ความเข้าใจขึ้น
4. ผู ้ส อนต้อ งสร้ า งบรรยากาศทางสั ง คมจริ ย ธรรม (Sociomoral) ให้ เกิ ด ขึ้ นเพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด และประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และบุคคลอื่นๆ จะช่ วยให้
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนกว้าง ซับซ้อน และหลากหลายขึ้น
5. ผูเ้ รี ยนมี บทบาทในการเรี ยนรู ้ อย่างเต็มที่ โดยจะนาตนเองและควบคุ มตนเอง มี ความ
รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้
6. บทบาทของครู จะต้องเปลี่ยนจากผูถ้ ่ายทอดความรู ้เป็ นการให้ความร่ วมมือ อานวยความ
สะดวกและช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ สร้ างแรงจูงใจภายในให้เกิ ดแก่ผูเ้ รี ยน และให้การดู แล
ให้คาปรึ กษาด้านวิชาการรวมทั้งด้านสังคมแก่ผเู ้ รี ยน
7. พยายามใช้ขอ้ มูลจากแหล่งเรี ยนรู ้จริ ง ของจริ ง และการร่ วมปฏิ บตั ิจริ ง หรื อให้ตวั อย่าง
สถานการณ์จริ ง ด้วยภาพ สื่ ออื่นๆ หลีกเลี่ยงการอธิ บายที่มากจนเกินไป
8. ตรวจสอบความเข้าใจประสบการณ์ เดิ มที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ จะเรี ยน ให้ความรู ้ขอ้ มูล
ที่จาเป็ นสาหรับการสื บค้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับเรื่ องใหม่ที่จะเรี ยน
9. ในด้านการประเมิ น ผลการเรี ยนการสอนจะต้องประเมิ นตามจุ ดมุ่ งหมายในลัก ษณะ
ที่ยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาจเป็ นการประเมินจากเพื่อน ประเมิ น
ตนเอง แฟ้ มผลงาน นอกจากนี้ การวัดผลจาเป็ นต้องอาศัยบริ บทจริ งที่มีความซับซ้อนเช่ นเดียวกับ
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การเรี ยนการสอนที่ตอ้ งอาศัยบริ บท กิ จกรรม และงานที่เป็ นจริ ง การวัดผลก็ตอ้ งใช้กิจกรรมหรื อ
งานในบริ บทจริ งด้วย
กล่ าวโดยสรุ ป แนวคิ ดการสร้ างความรู ้ ด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้มี
ปฏิ สัมพันธ์ กบั บุ คคล เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่ เป็ นจริ ง ผลที่ได้ คือ ผูเ้ รี ยนมีกระบวนการใน
การสร้ า งความรู ้ ด้ว ยตนเอง พร้ อ มกับ ได้ค วามรู ้ ห รื อ ผลงานสิ่ ง ใหม่ จ ากการสร้ างสรรค์ ต าม
กระบวนการ โดยการประเมิ น ผู เ้ รี ย นจะต้อ งประเมิ นอย่างยืด หยุ่น บนสภาพจริ ง อาจใช้วิธี ก าร
ประเมิ น ที่ ห ลากหลาย เช่ น กิ จ กรรม ผลงาน และการสะท้อ นคิ ด ซึ่ งแนวคิ ด การสร้ างความรู ้
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมที่เน้นให้ผูเ้ รี ยนศึกษาเรี ยนรู ้และสร้างความรู ้ด้วยตนเองจาก
สถานการณ์จริ ง รวมทั้งการประเมินผลจากสภาพจริ งด้วยเช่นกัน
การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ (ID: Instructional Design หรื อ ISD: Instructional
System Design) Morrison, Ross, Kalman and Kemp (2013: 2) กล่าวว่า การออกแบบการสอนเป็ น
สิ่ งที่สามารถสร้ างประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้ ให้เพิ่มมากขึ้น และสามารถลดความ
ยากในการเรี ยนรู ้ลงได้ อีกทั้งยังเป็ นการช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินได้ดว้ ย
กาญจนา คุณารักษ์ (2545: 7) กล่าวถึง แนวคิดวิธีการเชิงระบบและการออกแบบระบบการ
เรี ยนการสอน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ แนวคิดวิธีการเชิ งระบบเป็ นรากฐานของการออกแบบระบบ
การเรี ยนการสอน โดยการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนเป็ นการนากระบวนการของวิธีการเชิง
ระบบ (System Approach) มาใช้ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ ท าให้ ก ารท างานมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
(Efficiency) และประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) เนื่องจากระบบได้มีกลไกและโครงสร้างหลักในการ
ท างานอย่างน้อย 3 ส่ วน ประกอบด้วย สิ่ ง ที่ น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพ ธ์
(Output) ซึ่ งในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์ สถานการณ์ หรื อเงื่อนไขการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบ มี การ
ระบุ แยกแยะและแก้ปัญหา แล้วจึงวางแผนการเรี ยนการสอน โดยอาศัยความรู ้จากหลายๆ ทฤษฎี
มี การปรับ ปรุ ง แก้ไขการทางานในตัวของมันเองโดยการใช้ขอ้ มู ลป้ อนกลับ (Feedback) และใน
แต่ละองค์ประกอบย่อยๆ ต่างก็มีความสัมพันธ์ เกี่ ยวเนื่ องซึ่ งกันและกัน โดยเป้ าหมายของระบบ
ใหญ่ท้ งั หมดจะบรรลุผลได้จากการประสานสัมพันธ์กนั ขององค์ประกอบย่อยๆ
โดยองค์ประกอบของระบบการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย
1. ตัวป้อน (Input) ได้แก่ ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน หลักสู ตร สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยน
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2.กระบวนการด าเนิ นงาน (Process) คื อ การด าเนิ นกิ จ กรรมการเรี ยนการสอน
ประกอบด้ว ย การเตรี ย มความพร้ อ มการด าเนิ น การสอนการสร้ า งเสริ ม ทัก ษะและกิ จ กรรม
สนับสนุน
3. การควบคุ ม (Control) คื อ การควบคุ ม ดู แ ลให้ ก ารเรี ย นการสอนด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
4. ผลลัพธ์ (Output) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในด้านพุทธพิสัย
จิตพิสัย และสามารถนาความรู ้น้ นั ไปใช้ในการดารงชี วิตและแก้ปัญหาชี วิตประจาวันซึ่ งผลที่ได้รับ
ในการเรี ยนการสอนแต่ ละครั้ งจะทาให้ผูส้ อนทราบลักษณะของความรู ้ พ้ืนฐานของผูเ้ รี ยนหรื อ
พฤติกรรมความพร้อมที่จะรับการสอนก่อนที่จะมีการเรี ยนการสอนครั้งต่อไป
5. ข้อมูลป้ อนกลับ (Feedback) คือ การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลหลักจากที่การสอนได้ผ่านไปแล้ว
หากผลผลิตที่ได้จากการสอนต่ากว่าเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้จาเป็ นต้องวิเคราะห์หาจุดบกพร่ องเพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไขต่อไป (กาญจนา คุณารักษ์ 2539: 41-46)
Kruse (2007) เสนอรู ป แบบการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบที่ เรี ย กว่า ADDIE
Model ประกอบด้วยขั้นตอน กล่าวคือ
1. ขั้น วิ เคราะห์ (Analyze Phase) เป็ นการวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ความต้อ งการจ าเป็ น
(Assess and Analyze Needs) ในการพัฒนาหรื อแก้ปัญหา
2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็ นการออกแบบวิธีการเรี ยนการสอนหรื อรู ปแบบที่ให้
บรรลุเป้าหมาย (Deign Instruction)
3. ขั้นพัฒ นา (Develop Phase) เป็ นการพัฒ นาเครื่ องมื อที่ ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
(Develop Materials)
4. ขั้นนาไปใช้ (Implement Phase) เป็ นการนานวัตกรรมที่ พฒั นาขึ้ นไปใช้ ประกอบด้วย
การวางแผนในการบริ หารจัดการในการนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ และดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้
ตามขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5. ขั้นประเมิน (Evaluate Phase) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ผลของสื่ อ
ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า การออกแบบการเรี ย นการสอนเชิ ง ระบบ เป็ นกระบวนของการ
ประยุกต์วิธีการเชิงระบบมาใช้ในการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพหรื อ
แก้ปัญหาการเรี ยนการสอน ให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ ง
สามารถตรวจสอบและแสดงข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุ งได้ทุกขั้นตอน
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จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทั้งในด้านความหมาย ประเภท และองค์ประกอบรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ และการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดของ Joyce Weil and
Calhoun (2015) ในประเด็น รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม (The Social
Family) รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้น การพัฒ นาตน (The Personal Family) และแนวคิ ด ของ
ทิศนา แขมมณี (2556) เกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เน้นการพัฒนาด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive
Domain) รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ เน้นการพัฒนาด้านจิตพิ สัย (Affective Domain) และรู ปแบบ
จัดการเรี ยนรู ้ เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) และการออกแบบการเรี ยน
การสอนเชิงระบบของ Kruse (2007) คือ ADDIE Model มาเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้ว ยวิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะข้า ม
วัฒนธรรม
พหุวฒ
ั นธรรมศึกษา: การศึกษาความหลากหลายกับแนวทางการจัดการศึกษา
พหุ วฒั นธรรมศึกษา (Multicultural Education) เป็ นแนวทางการศึกษาที่ ได้รับ ความนิ ยม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในสังคมปั จจุบนั ซึ่ งมีความหลากหลายของผูค้ นที่เคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็ ว ทาให้พหุ วฒั นธรรมศึกษา เป็ นแนวคิดหนึ่ งที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง โดยจะนาเสนอใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
พัฒนาการของพหุวฒ
ั นธรรมศึกษา
พหุ วฒั นธรรมศึกษา เป็ นแนวคิดที่ถือกาเนิ ดขึ้นมาจากการเคลื่อนไหวในการเรี ยกร้องสิ ทธิ
ความเป็ นพลเมื องในช่ วงทศวรรษ 1960s ของชนกลุ่มแอฟริ กนั อเมริ กนั ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยมี เป้ า หมายเพื่ อ ขจัด การถู ก เลื อ กปฏิ บ ัติ ใ นสิ่ ง สาธารณู ป โภค ที่ อ ยู่อ าศัย การจ้างงาน และ
การศึกษา ซึ่ งผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวเรี ยกร้องสิ ทธิ ในครั้งนั้น ส่ งอิทธิ พลต่อสถาบันการศึกษาที่
เป็ นแหล่ งรวมของชนหลากหลายกลุ่ ม ให้ต้องมี การปฏิ รูป หลักสู ตร ที่ ส ะท้อนถึ งประสบการณ์
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทัศนะมุมมองที่มาจากกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นด้วย การเคลื่อนไหวเรี ยกร้อง
สิ ทธิ ความเป็ นพลเมืองดังกล่าวนาไปสู่ กระบวนการเรี ยกร้องสิ ทธิ มนุ ษยชนอื่นๆ ตามมา เช่น สิ ทธิ
สตรี สิ ทธิ ของบุคคลไร้ความสามารถ สิ ทธิ เด็ก และสิ ทธิ ผสู ้ ู งอายุ เป็ นต้น ซึ่ งสถาบันการศึกษาเป็ น
ส่ ว นหนึ่ งที่ ส ามารถเข้ า มาหนุ น เสริ ม และให้ ก ารตอบสนองต่ อ การเคลื่ อ นไหวดั ง กล่ า วได้
(Banks & Banks, 2007: 6-7)
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จากการเคลื่ อ นไหวที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ความหลากหลายได้ ก ลายมาเป็ นการจัด
กระบวนการเรี ย นรู ้ ในอี ก ลัก ษณะหนึ่ ง เรี ยกว่า พหุ วฒั นธรรมศึ ก ษา ซึ่ งปรากฏขึ้ น จากรายวิช า
สาขาวิชา และการปฏิ บตั ิ ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและเจตนารมณ์ ของชนกลุ่ ม
ต่างๆ พหุ วฒั นธรรมศึ กษามิ ใช่ เป็ นเพียงแค่สาขาวิชาของการศึ กษาเท่านั้น แต่หมายรวมถึ งความ
เสมอภาคทางการศึกษา (equity) สตรี (women) กลุ่มชาติพนั ธุ์ (ethnic group) ภาษาของชนกลุ่มน้อย
(language minorities) กลุ่ ม ผูม้ ี รายได้ต่ า (low-income group) และบุ คคลไร้ ความสามารถ (people
with disabilities) (Banks & Banks, 7)
การศึ ก ษาด้ ว ยแนวทางพหุ วัฒ นธรรมศึ ก ษา ถื อ เป็ นเครื่ องมื อ ส าคั ญ ที่ ท าให้ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตคนออกสู่ สังคม โดยการศึกษาจะต้อง
ทาให้สังคมทัว่ โลกยอมรับในความแตกต่างซึ่ งกันและกันจนนาสู่ การลดความเดียดฉันท์ลงได้ ทั้งนี้
การเข้าใจในความหมายและความสาคัญของพหุ วฒั นธรรมจึงเป็ นสิ่ งที่ขาดเสี ยมิได้ เพื่อเป็ นรากฐาน
ของทัศนะในอีกรู ปแบบหนึ่ง
ความหมายของพหุวฒ
ั นธรรมศึกษา
คาว่า “พหุวฒั นธรรมศึกษา” ได้มีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ ดังนี้
Banks (1981: 32) ได้ใ ห้ ค วามหมายของพหุ ว ฒ
ั นธรรมศึ ก ษาไว้ใ นหนังสื อ Multiethnic
Education: Theory and Practice ว่ า “พหุ ว ัฒ นธรรมศึ ก ษา เป็ นการเคลื่ อ นไหวในการปฏิ รู ป
การศึ กษา ซึ่ งเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้ นของความเสมอภาคทางการศึ กษาสาหรับ กลุ่ มทาง
วัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ที่แตกต่างกัน”
Payne (1984, อ้ า งถึ งใน Baruth and Manning, 1992: 148) ให้ ค วาม ห ม ายข อ งพ หุ วัฒนธรรมศึกษา 3 ความหมาย กล่าวคือ 1) พหุ วฒั นธรรมศึกษาในฐานะของผลิตผล ที่เน้นย้ าให้มี
การศึกษาเกี่ ยวกับความเป็ นชาติ พนั ธุ์ เป็ นการสอนเกี่ ยวกับความแตกต่างของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ และ
วัฒ นธรรม ซึ่ งมุ ม มองนี้ จะเหมาะสมที่ สุ ดกับ การอธิ บ ายในฐานะที่ เป็ นการศึ ก ษาทางชาติ พ นั ธุ์
2) พหุ ว ฒ
ั นธรรมศึ ก ษาที่ เน้ น ย้ า บทบาทของการกดขี่ และการไถ่ โ ทษหรื อ การชดเชยให้ ก ับ
ความอยุติ ธ รรมที่ ผ่า นมาในอดี ต เป็ นการสร้ างความสั ม พัน ธ์ ใ นเบื้ อ งต้น กับ กลุ่ ม ที่ เคยถู ก กดขี่
ซึ่ งมุมมองนี้ พหุ วฒั นธรรมศึกษาจะถูกพิจารณาในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยเพียงอย่างเดี ยว
และ 3) พหุ วฒั นธรรมศึกษาในฐานะที่เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผูส้ อนจะสอนมโนทัศน์
ทางวัฒนธรรม ความเชื่ อ ข้อเท็จจริ งและเหตุ การณ์ ท างประวัติศาสตร์ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจว่าเป็ น
เงื่ อนไขที่ ท าให้เกิ ดสถานการณ์ ปั จจุ บ ัน เช่ น เดี ย วกับ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ซึ่ งแนวทางนี้ พหุ -
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วัฒนธรรมศึกษาจะสร้ างทักษะทางสังคมและวิชาการได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านวิธีวิทยา หลักสู ตร
และเทคนิคการสอน
Davidman and Davidman (1997: 7) กล่ า วว่ า พหุ ว ฒ
ั นธรรมศึ ก ษา คื อ การศึ ก ษาความ
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่อยู่ภายใต้วฒั นธรรมใหญ่ร่วมกัน โดยพหุ วัฒนธรรมศึกษาจะเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความเท่าเทียมกันของสมาชิกในสังคมทุกคน
Gay (2004: 32) กล่ าวถึ งความหมายของพหุ วฒั นธรรมศึกษาว่า พหุ วฒั นธรรมศึกษา เป็ น
เรื่ องของมโนทัศน์ กรอบแนวคิด วิธีการคิด มุมองเชิ งปรัชญา การกาหนดเป้ าหมายแห่ งคุณค่า และ
ชุ ดของเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการสร้ างการตัดสิ นใจที่ ดีกว่าในการเรี ยนรู ้ ความต้องการทางการ
ศึกษาของผูเ้ รี ยนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
จากความหมายพหุ วฒั นธรรมศึกษาข้างต้น สรุ ปได้วา่ พหุ วฒั นธรรมศึกษา คือ มโนทัศน์
กรอบแนวคิด และวิธีการคิดเกี่ยวกับการศึกษาความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่อยู่ภายใต้วฒั นธรรมใหญ่ร่วมกัน เป็ นการเคลื่ อนไหวทางสังคมที่ตอ้ งการสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา สร้างความเข้าใจ ยอมรับถึงความแตกต่างที่มีอยูใ่ นสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันผ่าน
วิธีวทิ ยา หลักสู ตร และเทคนิคการสอน
เป้ าหมายของพหุวฒ
ั นธรรมศึกษา
เป้ า หมายของพหุ วฒั นธรรมศึ ก ษา ได้มี ก ารระบุ ไ ว้ใ นหลายประเด็ น ตามมุ ม มองของ
นักวิชาการ ดังนี้
Ramsey (1987: 3-5) กล่ าวว่าเป้ าหมายของพหุ วฒั นธรรมศึกษา คือ 1) ช่ วยพัฒนามุมมอง
เชิ งบวกของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับเรื่ องเพศสภาพ เชื้ อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่ อ ชนชั้น และอัตลักษณ์ส่วน
บุคคล และสร้างการระลึกรู ้และยอมรับการเป็ นสมาชิกในกลุ่มที่แตกต่าง 2) ช่วยสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมด้วยการทาให้ผูเ้ รี ยนเปิ ดใจยอมรับ สนใจ ต้องการ และปรารถนาที่ จะสร้ างความร่ วมมือ
กัน 3) เพิ่ ม บทบาทให้ ก ับ ผู เ้ รี ยนในการวิเคราะห์ และดาเนิ น กิ จกรรมในสิ่ ง แวดล้อ มทางสั ง คม
ด้วยตนเอง และ 4) สนับสนุ นให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งกันและกันระหว่าง
โรงเรี ยนกับครอบครัว
Baruth and Manning (1992: 149) ระบุ เป้ าหมายของพหุ วัฒ นธรรมศึ ก ษาว่ า 1) พหุ วัฒนธรรมศึกษาควรสร้ างการระลึ กรู ้ ความเข้าใจ และการยอมรับนับถื อในธรรมชาติของความ
แตกต่างและความคล้ายคลึงระหว่างวัฒนธรรม 2) การพัฒนาความเข้าใจให้ดีข้ ึนเกี่ยวกับธรรมชาติ
และผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นจากคติ นิยมในการเหยียดเชื้ อชาติ และวิเคราะห์ถึงอิทธิ พลทั้งในเชิ งบวก
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และเชิ งลบ 3) พัฒนาเจตคติเชิ งบวกในความเป็ นชาติพนั ธุ์ของตนเอง ยอมรับและใช้ภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมในการเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม และ 4) การจัดเตรี ยมและพัฒนาประสบการณ์ดว้ ย
เครื่ อ งมื อ ที่ เหมาะสมและจ าเป็ นให้ ก ับ เด็ ก ทั้ง ในด้า นทัก ษะ องค์ค วามรู ้ และเจตคติ เพื่ อ การ
ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมพหุ วฒั นธรรมและชาติพนั ธุ์
Banks (1994: 1, 17) กล่าวถึงเป้ าหมายของพหุ วฒั นธรรมศึกษา คือ การสร้างความเท่าเทียม
กันทางการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่มาจากหลากหลายกลุ่ม การช่ วยผูเ้ รี ยนให้เข้าใจในวัฒนธรรมทั้ง
ของตนเองและคนอื่น โดยผูเ้ รี ยนต้องเป็ นอิสระออกจากเขตแดนทางวัฒนธรรม เพื่อที่จะสร้างสรรค์
และทาให้เกิดพลเมืองที่ดี อีกทั้งควรช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดองค์ความรู ้ เจตคติ และทักษะที่จาเป็ นสาหรับ
การติดต่อสัมพันธ์กบั สังคมอื่นด้วยมุมมองที่เท่าเที ยมกัน ที่ สาคัญ พหุ วฒั นธรรมศึ กษาจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมในวัฒนธรรมที่อยูภ่ ายใต้เขตแดนแห่งรัฐชาติได้ และ
สามารถทาความเข้าใจการดารงอยู่ของบุ คคลกลุ่มต่างๆ บนโลกที่ มีเชื่ อมต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน
ค่อนข้างสู งในปั จจุบนั
Davidman and Davidman (1997: 13) ระบุเป้ าหมายของพหุ วฒั นธรรมศึกษาไว้ 7 ประการ
ได้แก่ 1) การสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 2) การเพิ่มบทบาทของนักเรี ยน ผูป้ กครอง และ
ครู ให้สั ม พันธ์ กนั มากขึ้ น 3) การพัฒ นาสั งคมโดยให้คุ ณ ค่ากับ ความหลากลหายทางวัฒ นธรรม
4) การสร้ า งความเข้า ใจในประเด็ น วัฒ นธรรม ชาติ พ ัน ธุ์ และกลุ่ ม ที่ มี ค วามแตกต่ างกัน ทั้ง ใน
ระดับชั้นเรี ยน โรงเรี ยน และชุมชน 5) ความเป็ นอิสระและเสรี ภาพของปั จเจกและกลุ่ม 6) การขยาย
องค์ความรู ้ เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพนั ธุ์ และ 7) การพัฒนานักเรี ยน
ผูป้ กครอง และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง (ครู พยาบาล นักหนังสื อพิมพ์ ผูใ้ ห้คาปรึ กษา คนขับรถ ผูส้ ร้าง
หลักสู ตร เป็ นต้น) ให้เกิดการคิดและปฏิบตั ิดว้ ยแนวทางที่สามารถเพิ่มทัศนะที่ถูกต้องเกี่ยวกับพหุ วัฒนธรรมได้
กล่ าวโดยสรุ ปได้ว่า เป้ าหมายของพหุ วฒั นธรรมศึกษา คือ การทาให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ถึง
วัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของตน ได้เข้าใจในโลกทัศน์ของชนกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิ พล
ต่อระบบการคิดและการดาเนิ นชี วิตประจาวันที่ย่อมมีหลักแห่ งเหตุและผลมาเป็ นเครื่ องมือในการ
อธิ บายความหมายหรื อปรากฏการณ์ ต่างๆ ทางสังคมของชนกลุ่มนั้นๆ รวมถึ งการดารงอยู่ร่วมกัน
ของชนกลุ่ ม ต่ า งๆ ในสั ง คมที่ มี ค วามหลายหลากดั ง เช่ น ปั จ จุ บ ั น สร้ า งความเท่ า เที ย มกั น
ทางการศึกษา พัฒนาองค์ความรู ้ ทักษะ และเจตคติให้เป็ นไปในเชิ งบวก ซึ่ งมีเป้ าหมายสาคัญคือ
การทาให้สั งคมสงบสุ ขและสันติ โดยวางอยู่บนพื้ นฐานของการเคารพในศักดิ์ ศรี ของความเป็ น
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มนุ ษย์อย่างเท่าเทียมกัน และการดารงอยูใ่ นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์
ได้
โดยเป้ าหมายของพหุ วฒั นธรรมศึกษาในข้างต้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา 6 ไว้วา่ “การจัดการศึกษาต้อง
เป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม
มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข” และมาตรา
ที่ 7 “ในกระบวนการเรี ย นรู ้ ต้องมุ่ ง ปลู ก ฝั งจิ ตส านึ ก ที่ ถู ก ต้องเกี่ ย วกับ การเมื องการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยอันมีพ ระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รู ้ จกั รั กษาและส่ งเสริ ม สิ ท ธิ หน้าที่
เสรี ภาพ มีความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ มีความภาคภูมิในความ
เป็ นไทย รู ้ จกั รั ก ษาผลประโยชน์ ส่ วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่ งเสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมของชาติ การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู ้อนั เป็ นสากล ตลอดจน
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชี พ รู ้จกั พึ่งตนเอง
มี ค วามริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใฝ่ รู ้ และเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองอย่า งต่ อ เนื่ อ ง” (ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542: 5-6 อ้างถึงในสิ ริวรรณ ศรี พหล, 2555: 13)
แนวทางการจัดการศึกษา “พหุวฒ
ั นธรรม”
การจัดการศึกษาพหุ วฒั นธรรม เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่วางอยูบ่ นพื้นฐาน
ของค่านิ ยม ความเชื่ อแบบประชาธิ ปไตย และความแตกต่างของแต่ละกลุ่ มชน ที่ เน้นสังคมแห่ ง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่จากัดเฉพาะกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่ งเพียงเท่านั้น แต่ยงั รวมถึ ง
ความแตกต่างทางชนชั้น บทบาททางเพศ และความสามารถพิเศษของผูเ้ รี ยน รวมทั้งต้องเน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และทาความเข้าใจกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิ ดของคนกลุ่ มต่างๆ
ในสังคม ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ สึกและประสบการณ์เชิงบวก เป็ นมิตร เคารพ และนับถือบุคคลที่มาจา
กากลุ่มวัฒนธรรม และเชื้ อชาติอื่นๆ อีกทั้งควรให้ผเู ้ รี ยนมีความภูมิใจในขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ท้องถิ่ นของตน แม้ว่าวัฒนธรรมของตนจะแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่ นๆ เมื่อผูเ้ รี ยนทุกวัฒนธรรม
ตระหนักและเห็ นคุ ณค่าของวัฒนธรรมซึ่ งกันและกัน ก็จะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ วฒั นธรรมอย่าง
สันติสุข (สิ ริวรรณ ศรี พหล, 2555: 12)
สาหรับแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมศึกษานั้น Banks (2004, 4-6) และBanks &
Banks (2007, 20-22) นาเสนอไว้โดยแบ่งออกเป็ น 5 มิติดว้ ยกัน กล่าวคือ
1. การบูรณาการเนื้ อหา (Content Integration) คือ การจัดการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
แนวคิดทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย แนวความคิ ดของบุ คคลในกลุ่ มต่างๆ ซึ่ งครู ผูส้ อนสามารถ
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บู รณาการหรื อสอดแทรกความรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมที่ หลากหลายนี้ ในสาระเนื้ อหาของบทเรี ยน
โดยยกตัวอย่างเกี่ ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ต่างๆ ที่ มีความแตกต่างจากวัฒนธรรมกลุ่ ม
ของตน โดยเน้นด้านแนวคิดและหลักการ
2. กระบวนการสร้ า งองค์ค วามรู ้ (Knowledge Construction) คื อ กระบวนการที่ ผู ้ส อน
อธิ บายให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจถึ งความรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมว่ามักเกิ ดขึ้นจากวัฒนธรรมของคนที่เป็ นคน
ส่ วนใหญ่ (Mainstream) ของสังคมนั้นๆ กล่าวคือ รายละเอียดที่ใช้ในการสอนจะมุ่งสู่ การนาเสนอ
สิ่ งที่มีความหมายต่อชนกลุ่มใหญ่ในสังคมนั้นๆ โดยไม่คิดคานึ งว่าชนกลุ่มชาติพนั ธุ์หรื อชนกลุ่ม
น้อยที่ อยู่ในสั งคมเดี ยวกัน มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย หรื อไม่ หรื อสามารถน าความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ก ับ
วิถี ชีวิตได้หรื อไม่ การจัดการเรี ยนการสอนมุ่ งเน้นไปในการตอบสนองชนกลุ่ ม ใหญ่ ของสั งคม
ดังนั้น การจัดเนื้ อหาและกระบวนการสร้างองค์ความรู ้จะต้องคานึ งถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ที่หลากหลายในสังคมด้วย
3. การลดความเดียดฉันท์ (Prejudice Reduction) แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่นาผูเ้ รี ยนไปสู่
ความเข้าใจผูอ้ ื่น ไม่แสดงความรังเกียจเดียดฉันท์ผทู ้ ี่มีเชื้ อชาติ ทัศนคติ หรื อวัฒนธรรมแตกต่างจาก
วัฒนธรรมของตน ซึ่ งผูเ้ รี ยนมักมีความรังเกียจเดียดฉันท์ผอู ้ ื่นที่แตกต่างจากเรา ทั้งนี้ อาจมาจากการ
ขัดเกลาทางสังคมโดยครอบครัว หรื อโดยหลักสู ตรดั้งเดิ มในสถานศึกษาที่ไม่ได้คานึ งถึ งกลุ่มชน
กลุ่มน้อยในสังคม การลดความรังเกียจเดียดฉันท์ทางศาสนา เชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์ หรื อวัฒนธรรมของ
ชนกลุ่ มต่างๆ ถื อเป็ นกระบวนการส าคัญในการสร้ างความเข้าใจให้เกิ ดขึ้ นแก่ ตวั ผูเ้ รี ยนเอง โดย
กระบวนการดังกล่าวจะต้องทาเป็ นระบบ เพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจต่อวัฒนธรรมอื่นๆ
ได้อย่างชัดแจ้ง
4. ความเสมอภาคในการจัดการเรี ยนการสอน (Equity Pedagogy) คือ การสร้างความเสมอ
ภาคในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนกลุ่ มต่างๆ ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้ อชาติ
สี ผิว และชนชั้น ทางสั ง คม ได้เข้า ถึ ง บทเรี ย นโดยเสมอภาคกัน ซึ่ งผูส้ อนต้อ งรู ้ จ ัก วิธี ก ารสอน
ที่หลากหลาย ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มที่เท่าเทียมกัน หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีความต่างในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มมากจนเกินไป
5. กระบวนการท าให้ ว ฒ
ั นธรรมของโรงเรี ย นมี บ ทบาทมากขึ้ น (Empowering School
Culture) คือ การสร้างกระบวนการที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนที่มาจากความหลากหลายของเชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์
ภาษา และกลุ่มชนชั้นทางสังคมรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมโรงเรี ยน จะได้รับประสบการณ์ทาง
การศึ กษาที่ เท่ าเที ยมกัน โดยไม่ก่อให้เกิ ดความรู ้ สึ กแปลกแยกหรื อแตกต่างจากชนกลุ่ มอื่ น โดย
โรงเรี ยนต้องมี ส ภาพแวดล้อมที่ เกื้ อหนุ นการศึ กษาให้เกิ ดความเข้าใจและยอมรับบุ คคลที่ มาจาก
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
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ในการจัด โปรแกรมการศึ ก ษาและกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนพหุ ว ฒ
ั นธรรมศึ ก ษา
สิ ริวรรณ ศรี พหล (2555, 15-16) ได้เสนอแนะตามข้อเสนอของ Michaelis (1992) ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมและความหลากหลาย
ภายในและระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ ในแง่ที่เป็ นปั จจัยในการกาหนดวิถีชีวติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และความสาเร็ จของกลุ่มชาติพนั ธุ์ อาทิ การอธิ บายถึงช่องว่างระหว่างแนวความคิดที่สังคมยอมรับ
กับความเป็ นจริ งที่ปรากฏอยู่ เกี่ยวกับคนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริ กา บอกวิธีที่ปิดช่องว่างดังกล่าวมา
3 วิธี เป็ นต้น
2. เพื่อประยุกต์กระบวนการคิดและการตัดสิ นใจในประเด็นของกลุ่มชาติพนั ธุ์ โดยการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตอ้ งการตีความจากมุมมองของชาติพนั ธุ์ และประเมินข้อเสนอและการ
กระทา อาทิ ประเมินข้อเสนอในการขจัดลัทธิ ชาตินิยม ความลาเอียง และอคติโดยการจัดลาดับ
ตามการตัดสิ นใจของตนเอง เป็ นต้น
3. เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็ นในการติดต่อสื่ อสาร ทั้งกับกลุ่มคนส่ วนใหญ่และกลุ่มคนส่ วน
น้ อ ย เพื่ อ แก้ไ ขข้อ ขัด แย้ง และก่ อ ให้ เกิ ด การกระท าในการปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขในปั จ จุ บ ัน อาทิ
การอธิ บ ายขั้นตอนของกระบวนการที่ อาจนาไปใช้เพื่ อท าความกระจ่างในประเด็นที่ เกิ ดขึ้ นใน
โรงเรี ยนของตนและทาการแก้ปัญหา เป็ นต้น
4. เพื่ อพัฒ นาเจตคติ ค่ านิ ย ม และพฤติ กรรมที่ ส่ งเสริ ม ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม
ความแตกต่างของกลุ่มชาติพนั ธุ์ และความกินดีอยูด่ ีทางสังคม อาทิ การบ่งชี้เหตุผลที่วา่ ทาไมทุกคน
ในสังคมต้องยอมรับความยุติธรรม การป้ องกันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและกระบวนการทาง
กฎหมาย เป็ นต้น
ตามความหมาย เป้ าหมาย และแนวทางการจัดการศึกษาพหุ วฒั นธรรมศึกษาดังที่กล่าวมา
แสดงให้เห็นถึงความสาคัญและมิติของการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมที่สามารถนามิติการบูรณา
การเนื้ อ หา การลดความเดี ย ดฉั น ท์ การสร้ า งความเข้า ใจในความหลากหลายทางวัฒ นธรรม
การพัฒ นากระบวนการคิ ด การตัดสิ น ใจ ทัก ษะที่ จาเป็ นในการสื่ อสาร และเจตคติ ค่านิ ยม และ
พฤติกรรมที่ส่งเสริ มความหลากหลายทางวัฒนธรรม มาประยุกต์ใช้การพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมได้
แนวคิดการศึกษาชาติพนั ธุ์และพหุวฒ
ั นธรรม
แนวคิดในการศึกษาชาติพนั ธุ์และพหุ วฒั นธรรมมีอยูด่ ว้ ยกันหลายแนวคิด สามารถนาเสนอ
ได้ ดังนี้
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1. ชาติพนั ธุ์และกลุ่มชาติพนั ธุ์ (Ethnicity and Ethnic Group)
คาว่า “ชาติพนั ธุ์ ” (ethnicity) เป็ นศัพท์ที่เพิ่ งถู กนามาใช้ราวช่ วงทศวรรษ 1950–1960 ใน
สหรัฐอเมริ กา เพื่อระบุถึงนัยของชาติพนั ธุ์วา่ เป็ นคุ ณสมบัติของความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่อาศัยอยู่
ในรัฐและอาณาเขตที่กว้างใหญ่กว่ากลุ่มของตน หรื อกล่าวอีกอย่างคือ ชาติพนั ธุ์บ่งบอกถึงชนกลุ่ม
น้อย ส่ วนชนกลุ่มใหญ่ หมายถึ ง “ชาติ ” ต่างๆ และ “ชาติ ” จะต้องเป็ นชุ มชนทางการเมืองที่มีเขต
แดนและเป็ นประชาสังคม (civic and territorial political community) มากกว่าเป็ นแค่ความผูกพัน
ทางชาติพนั ธุ์ (ethnicities) (นิติ ภวัครพันธุ์, 2558: 38-39)
ส าหรั บ ความหมายที่ ป รากฏในพจนานุ ก รม ฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2530: 268) ให้
ความหมายค าว่า “ชาติ พ ัน ธุ์ ” (ethnic) หมายถึ ง “น. กลุ่ ม ที่ มี พ ัน ธะเกี่ ย วข้อ งกัน และที่ แ สดง
เอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้ อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน” ซึ่ งระบุวา่ แปลมา
จากคาว่า “ethnos”
Oxford Dictionary (2005, อ้างถึ งใน นิ ติ ภวัค รพัน ธุ์ , 2558: 36-37) ให้ ค วามหมายค าว่า
ethnic ว่าหมายถึ ง 1) เกี่ ยวข้อง เชื่ อมโยง หรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของชาติ เชื้ อชาติ หรื อประชากรที่ มี
วัฒ นธรรมร่ วมกัน 2) ประเทศหรื อวัฒ นธรรมหนึ่ งที่ แตกต่างอย่างมากจากวัฒ นธรรมตะวันตก
สมัยใหม่ จึงเป็ นที่สนใจของผูค้ นในประเทศตะวันตก
สรุ ป ได้ว่า ชาติ พ ัน ธุ์ (ethnicity) หมายถึ ง กลุ่ ม ที่ มี ก ารเกี่ ย วข้อ ง เชื่ อ มโยงสั ม พัน ธ์ ก ัน
มีวฒั นธรรมร่ วมกัน และแสดงเอกลักษณ์น้ นั ๆ ออกมาเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะของตนขึ้นมา
ส่ วนคาว่า “กลุ่มชาติพนั ธุ์” (ethnic group) ตามพจนานุ กรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2549: 112-113) คือ กลุ่มคนที่มีอตั ลักษณ์ร่วมกันจากการที่มีประวัติศาสตร์
ของกลุ่มร่ วมกัน สมาชิ กของกลุ่มชาติพนั ธุ์คือ ผูท้ ี่มีวฒั นธรรม ประเพณี บรรทัดฐาน และความเชื่ อ
เดียวกัน ส่ วนใหญ่พูดภาษาเดียวกัน การมีค่านิ ยมและสานึ กทางวัฒนธรรมร่ วมกัน ให้ความสาคัญ
กับการจัดระเบียบทางสังคมของกลุ่มและการธารงพรมแดนของชาติพนั ธุ์ (ethnic boundary) โดยใช้
เครื่ องหมายทางชาติ พ นั ธุ์ (ethnic markers) เช่ น พรมแดนทางภู มิ ศ าสตร์ ภาษา ประวัติ ศ าสตร์
ลัก ษณาการทางวัฒ นธรรม (cultural traits) ซึ่ งหมายถึ ง ผลของการจัด ระเบี ย บทางสั งคม และ
พรมแดนของชาติพนั ธุ์ข้ ึนอยูก่ บั แบบพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม การธารงพรมแดนของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์เกิดจากกระบวนการทางสังคมที่มีการแยกบางคนออกไปและผนวกบางคนเข้ามา เช่น
การที่สมาชิกมองว่าตัวเองมีชาติพนั ธุ์น้ นั ๆ และคนนอกกลุ่มก็ยอมรับว่าบุคคลนั้นเป็ นสมาชิ กของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์น้ นั ๆ ความสื บเนื่องของหน่วยชาติพนั ธุ์ข้ ึนอยูก่ บั การธารงพรมแดนทางสังคม
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ตามแนวคิ ด กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ข ้างต้น สามารถแบ่ ง ประเภทของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ได้ จากการ
น าเสนอของนิ ติ ภวัค รพัน ธุ์ (2558: 58-61) ในหนั ง สื อ ชวนถก ชาติ แ ละชาติ พั น ธุ์ กล่ า วว่ า
กลุ่ม ชาติพนั ธุ์สามารถจัดได้ 4 ประเภทด้วยกัน คือ
1. ชนกลุ่ มน้อยต่างชาติ พนั ธุ์ ในนคร (urban ethnic minorities) ซึ่ งหมายรวมถึ ง คนอื่ น
(others) เช่ น ผูอ้ พยพที่ ไม่ใช่ ช าวยุโรป แต่ อาศัยอยู่ในนครต่างๆ ของยุโรป ผูอ้ พยพที่ อยู่ในเมื อง
อุตสาหกรรมในแอฟริ กา เป็ นต้น ผูอ้ พยพเหล่านี้ ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาการปรับตัว การถูกกี ดกันทาง
ชาติ พ ั น ธุ์ การเหยี ย ดผิ ว รวมทั้ ง ปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจัด การทางอัต ลั ก ษณ์ และ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
2. ชนพื้นเมืองดั้งเดิม (indigenous peoples) ซึ่ งอาศัยอยู่ในที่ ต่างๆ มาแต่ด้ งั เดิ ม เป็ นผูท้ ี่
ด้อยอานาจกว่าและปรับตัวให้กลมกลื นเข้ากับรั ฐชาติ น้ นั ได้ไม่มากนัก ชนพื้ นเมื องส่ วนใหญ่ จะ
เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการผลิตที่มิใช่อุตสาหกรรม และระบบการเมืองที่มิใช่รัฐ
3. ชาติ ด้ ัง เดิ ม (proto-nations) ซึ่ งเรี ย กว่ า ขบวนการชาติ พ ัน ธุ์ นิ ย ม (ethnonationalist
movement) กลุ่มเหล่านี้ เช่ น ชาวเคิร์ด (Kurds) ชาวซิ กข์ (Sikhs) ชาวปาเลสไตน์ และชาวทมิฬใน
ประเทศศรี ลงั กา เป็ นต้น กลุ่ มเหล่ านี้ มีผูน้ าทางการเมื องที่ อา้ งว่าพวกตนมีรัฐชาติ เป็ นของตนเอง
และไม่ควร “ถูกปกครองโดยผูอ้ ื่น” และถึงแม้กลุ่มเหล่านี้ จะไม่มีรัฐชาติของตนเองก็ตาม อาจถือได้
ว่ามี คุ ณลักษณะต่ างๆ เหมื อนรั ฐชาติ ม ากกว่าชนกลุ่ ม น้อยต่างชาติ พ นั ธุ์ ในนครหรื อชนพื้ นเมื อง
ดั้งเดิม เนื่องจากพวกเขามีดินแดนของตนเอง มีความแตกต่างทางชนชั้นและการศึกษา และเป็ นกลุ่ม
ที่ใหญ่มาก จึงอาจนิยามกลุ่มเหล่านี้วา่ เป็ น “ชาติที่ปราศจากรัฐ” (nations without a state)
4. กลุ่มชาติพนั ธุ์ใน “สังคมพหุ ลกั ษณ์ ” (plural societies) ศัพท์คาว่า “สังคมพหุ ลกั ษณ์ ”
ปกติใช้เพื่อการปกครองประเทศอาณานิ คมในการสร้ างรัฐที่มีประชากรต่างวัฒนธรรม (culturally
heterogeneous) อาศัยอยู่ร่วมกัน ผูค้ นเหล่านี้ ถูกจัดรวมเข้าเป็ นสังคมพหุ ลกั ษณ์ ที่มีระบบการเมือง
และเศรษฐกิ จร่ วมกันเป็ นหนึ่ งเดี ยว ทว่าแตกต่างกันในเรื่ องอื่นๆ ในสังคมพหุ ลกั ษณ์ การแยกตัว
ออกอย่างเป็ นทางการไม่ใช่ทางเลือก และชาติพนั ธุ์ก็มีแนวโน้มที่จะถูกใช้เพื่อการแข่งขัน ซึ่ งอาจจัด
ได้วา่ รัฐร่ วมสมัยส่ วนใหญ่เป็ นรัฐพหุ ลกั ษณ์
จากการศึกษาความหมายของคาว่า ชาติพนั ธุ์ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ รวมทั้งประเภทของกลุ่ม
ชาติ พ นั ธุ์ น้ ัน การท าความเข้าใจเกี่ ยวกับ “ความเป็ นชาติ พ นั ธุ์ ” ก็ เป็ นสิ่ งส าคัญ ซึ่ งการศึ กษาใน
ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็ นถึงคาเรี ยกชื่ อกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ มีนยั ที่สื่อถึ ง
การดู ถูกดู แคลน เหยียดหยามกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีอานาจน้อยกว่าเหล่านั้นว่ามีสถานะทางสังคมที่ต่ า
ต้อยกว่า และบางครั้งชื่ อที่บุคคลภายนอกเรี ยกอาจจะสื่ อความหมายว่า ไม่ใช่ คน ไม่ใช่ มนุ ษย์ อาจ
เป็ นสัตว์เลื้อยคลาน ภูตผีปีศาจ ขี้ขา้ คนป่ าเถื่ อน เช่น ข่า หรื อขมุน้ นั เป็ นชนชั้นของสถานภาพทาง
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สังคมที่ ต่ าต้อย และเป็ นความสัมพันธ์ เชิ งอานาจที่ ถูกกดขี่จากกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ที่เหนื อกว่า เป็ นต้น
ส่ วนชนกลุ่มที่มีอิทธิ พลเหนื อกว่าจะเรี ยกชื่ อชนชาติของตนเองในความหมายที่มีคุณค่า ดีงาม และ
สู งส่ ง แสดงความเป็ นเจ้าเป็ นใหญ่ ท างการเมื องและความเจริ ญทางสั งคม (จิ ตร ภู มิ ศ กั ดิ์ , 2556:
226-227) โดยลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติที่แสดงถึงความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ นั จะมีนยั ที่แสดง
ถึงลักษณะของความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างกลุ่มชนอยูต่ ลอดเวลา
2. วาทกรรม อานาจ และความเป็ นอื่น (Discourse Power and the Otherness)
วาทกรรม (Discourse) เป็ นผลิตผลทางความคิดของนักคิดในสกุลหลังสมัยใหม่ที่มีชื่อเสี ยง
โด่ งดัง อาทิ Michel Foucault, Jacques Derrida เป็ นต้น โดยวาทกรรม มิ ได้หมายถึ ง ภาษา ค าพู ด
หรื อถ้อยแถลงอย่างที่มกั นิยมเข้าใจกันเท่านั้น แต่ในนัยนี้ยงั หมายรวมถึง ระบบและกระบวนการใน
การสร้ าง/ผลิ ต (constitute) เอกลักษณ์ (อัตลักษณ์ identity) และความหมาย (significance) ให้ก ับ
สรรพสิ่ งต่างๆ ในสังคมที่ห่อหุ ้มเราอยู่ไม่ว่าจะเป็ นความรู ้ ความจริ ง อานาจ หรื อตัวตนของเราเอง
นอกจากนี้ วาทกรรมยัง ท าหน้า ที่ ตรึ ง สิ่ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ ด ารงอยู่แ ละเป็ นที่ ย อมรั บ ของสั งคมใน
วงกว้าง (valorize) (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2554: 19-20)
ในขณะเดี ยวกัน ตามแนวคิดที่ Michel Foucault ได้กล่าวไว้ วาทกรรม คือ “ชุ ดของส่ วน
เสี้ ยวที่ ไ ม่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งสั ม พัน ธ์ ก ัน แต่ ต้องมาอยู่รวมกัน และอยู่รวมกัน มิ ใช่ ใ นฐานะที่ เป็ น
เอกภาพหรื อมีความมัน่ คง... แต่ในฐานะที่เป็ นชุ ดของวาทกรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย
และต่างก็มียุท ธศาสตร์ เฉพาะตัวที่ ไม่เหมื อนกันมาอยู่รวมกัน ” (Foucault, 1978b: 100, อ้างถึ งใน
ศศิ ธ ร ศิ ล ป์ วุ ฒ ยา, 2550: 32) ขณะเดี ย วกั น วาทกรรมก็ ท าหน้ า ที่ ปิ ดกั้น มิ ใ ห้ เอกลัก ษณ์ ห รื อ
ความหมายบางอย่างเกิดขึ้น (Subjugate) หรื อไม่ก็ทาให้ความหมายหรื อเอกลักษณ์บางสิ่ งที่ดารงอยู่
แล้วในสังคมเลื อนหายไปได้พ ร้ อมๆ กันด้วย ฉะนั้น วาทกรรมคื อ ระบบของอานาจ ระบบของ
การผลิ ต/สร้ าง และการเก็บกด ปิ ดกั้นที่ ยิ่งใหญ่ วาทกรรมเป็ นเรื่ องของระบบ ระเบี ยบ กฎเกณฑ์
เงื่อนไขและความเป็ นไปได้ของการดารงอยูข่ องสรรพสิ่ ง วาทกรรมพยายามปิ ดบังฐานะของตัวเอง
ในรู ปของความรู ้ ความจริ ง ความเป็ นธรรมชาติ หรื อความเป็ นปกติธรรมดา (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ น
โอฬาร, 6) โดยผ่านภาคปฏิบตั ิการทางวาทกรรม
ปฏิ บ ัติ ก ารทางวาทกรรม (Discursive practice) รวมถึ งจารี ต ปฏิ บ ัติ ความคิ ด ความเชื่ อ
คุ ณ ค่ า และสถาบัน ต่ างๆ ในสั ง คมที่ เกี่ ย วข้องกับ เรื่ องนั้น ๆ ด้วย โดยปฏิ บ ัติ ก ารทางวาทกรรม
เป็ นภาคปฏิบตั ิของชุ ดความรู ้หรื อ ชุ ดแห่ งอานาจของวาทกรรมที่ พยายามเข้าไปผลิ ตสร้ างชุ ดของ
ความรู ้ กฎเกณฑ์ และข้อปฏิ บตั ิทางสังคมโดยพยายามเก็บกด ปิ ดกั้นชุ ดความรู ้ เดิ มด้วยการสร้ าง
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“อาณาจักรแห่ งความจริ ง” (Regime of truth) ชุ ดใหม่ ข้ ึ นมา ดังที่ Foucault กล่ าวไว้ว่า ความเป็ น
ปัจเจกเป็ นผลของวาทกรรมและปฏิบตั ิการทางวาทกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงให้มนุษย์นิยามตนเอง
ตามความรู ้ที่ถูกผลิ ตออกมา สร้างมนุ ษย์ให้กลายเป็ นตัวตนใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยใช้อานาจ
แต่มิใช่อานาจในรู ปแบบที่ดิบและหยาบกร้านอย่างการใช้กาลังเข้าบีบบังคับ แต่เป็ นอานาจที่ได้รับ
การขัดเกลาซักฟอกจนขาวสะอาดในรู ปของ “ความรู ้ ” (Knowledge) ว่าด้วยเรื่ องนั้นๆ แต่ ก็มิ ใช่
ความรู ้แบบทัว่ ๆ ไป แต่เป็ นความรู ้ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า อานาจ จึงเป็ นกระบวนการ
ทางประวัติศ าสตร์ สั งคมที่ ส ถาปนาอาณาจัก รแห่ งความจริ งชุ ดใดชุ ดหนึ่ งขึ้ น มา เช่ น ความจริ ง
เกี่ ย วกับ “คนบ้า” หรื ออาการที่ ถู ก จัด เป็ น “ความผิด ปกติ ท างเพศ” ความจริ ง เหล่ านี้ จะน าไปสู่
ปฏิ บตั ิการทางสังคมมากมายทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคซึ่ งการถู กจัดว่าเป็ น “คนปกติ” หรื อ
“ผิดปกติ ” นั้นเป็ นผลของการจัดวางตาแหน่ งแห่ งที่ ภายในอาณาจักรแห่ งความจริ งนั้นๆ (Subject
positions) (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2554: 33; อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล, 2546: 51) ซึ่ งภาคปฏิบตั ิการ
จริ งของวาทกรรมที่ใช้อานาจ ความรู ้เป็ นเครื่ องมือนั้น ยังเป็ นตัวสถาปนาให้ผพู ้ ูดมีความชอบธรรม
ในการพูดถึงเรื่ องนั้นๆ แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ของเรื่ องนั้นๆ ด้วย
ส่ วนการวิเคราะห์ วาทกรรม (discourse analysis) โดยสาระส าคัญ แล้วก็คื อ การพยายาม
ศึ ก ษาและสื บ ค้น ถึ งกระบวนการ ขั้น ตอน ล าดับ เหตุ ก ารณ์ และรายละเอี ย ดปลี ก ย่อยต่ างๆ ใน
การสร้างอกลักษณ์และความหมายให้กบั สรรพสิ่ งที่ห่อหุ ้มเราอยูใ่ นสังคมในรู ปของวาทกรรม และ
ภาคปฏิบตั ิการของวาทกรรมว่าด้วยเรื่ องนั้นๆ ว่ามีความเป็ นมาอย่างไร มีการต่อสู ้เพื่อช่วงชิ งการนา
(hegemony) ในการก าหนดกฎเกณฑ์ ว่าด้วยเรื่ องนั้นๆ อย่างไรบ้าง มี ค วามเกี่ ยวข้องสั ม พัน ธ์ ก ับ
บุคคล สถาบัน สถานที่ เหตุการณ์อะไรบ้าง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้าง รวมตลอดถึงการ
เก็ บ กด/ปิ ดกั้น สิ่ งเหล่ านี้ ข องวาทกรรมมี อย่างไร ผูพ้ ู ดจึ งเป็ นเพี ยงร่ างทรง หรื อผูท้ ี่ ก ระท าตาม
กฎเกณฑ์ ข องสิ่ ง ที่ พู ด มากกว่ า คิ ด ค้น หรื อ สรรค์ ส ร้ า งระบบกฎเกณฑ์ ข้ ึ น มาใหม่ หรื อ ในอี ก
ความหมายหนึ่ งคื อว่า ผูพ้ ู ดสามารถพู ดได้ภายใต้ก รอบของวาทกรรมว่าด้วยเรื่ องนั้น ๆ เท่ านั้น
ประเด็ น ส าคัญ ของการวิ เคราะห์ ว าทกรรมอยู่ที่ ก ฎเกณฑ์ ชุ ด หนึ่ งที่ เป็ นตัว ก ากับ การพู ด นั้น ๆ
กฎเกณฑ์เหล่านี้ปรากฎอยูใ่ นตัววาทกรรม อยูใ่ นภาคปฏิบตั ิการจริ งของวาทกรรม ไม่ใช่อยูภ่ ายนอก
วาทกรรม Foucault มองว่าวาทกรรมมิใช่ทางผ่านหรื อที่แสดงออกของความต้องการ แต่วาทกรรม
คือ ความต้องการ และหากดูตามประวัติศาสตร์ ที่ผา่ นมา วาทกรรมมิใช่เป็ นเพียงผลลัพธ์อนั เกิดจาก
การต่ อสู ้ เพื่ อเปลี่ ยนแปลงระบบของการครอบงา แต่ วาทกรรมคื อตัวอานาจที่ ต้องเข้าไปจัดการ
(ศศิธร ศิลป์ วุฒยา,2550: 36; ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2554: 25-29)
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ในการสร้ างวาทกรรมของคนกลุ่ มหนึ่ งขึ้นมาเพื่อวัตถุ ป ระสงค์บางประการหรื อหลายๆ
ประการนั้น ได้สร้างความเป็ นพวกเราและพวกเขาให้เกิดขึ้นตามมาด้วย โดยมีการกาหนดพื้นที่หรื อ
ที่ เรี ยกว่า “ตาแหน่ งแห่ งที่ ” (Set of Position) ของบุ คคลหรื อกลุ่ ม บุ คคลในสังคม กลุ่ มที่ มีอานาจ
มากกว่าก็จะสร้ างชุ ดวาทกรรมขึ้นมาเพื่อครอบงากลุ่มที่มีอานาจน้อยกว่า ซึ่ งกลุ่มที่หลุ ดออกนอก
กรอบที่ สั ง คม วัฒ นธรรม หรื อ ชุ ด วาทกรรมนั้ นๆ ก าหนดไว้ก็ จ ะกลายเป็ น “คนอื่ น ” หรื อ
“ความเป็ นอื่น” (the Otherness) เช่ น กลุ่มชาวเขา ที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีความ
พยายามของภาครัฐในการสร้างวาทกรรมให้กลุ่มชาวเขากลายเป็ นผูต้ ดั ไม้ทาลายป่ า กลุ่มชาวเขาจึง
เป็ น “คนอื่น” ในมุมมองของคนพื้นราบ เป็ นต้น
3. ทวิลกั ษณ์ ทางชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรม (Double Ethnic and Culture)
ทวิลกั ษณ์ หมายถึ ง ลักษณะ 2 ประการที่ ปรากฏอยู่ในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งอาจจะมีความชัดเจน
หรื อไม่ก็ตาม ทวิลกั ษณ์ทางชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรม คือ กระบวนการพยายามธารงรักษาไว้ซ่ ึ งความ
เป็ นกลุ่ ม ชาติ พ ั น ธุ์ เดิ ม ของตนเองและไม่ ล ะทิ้ ง ความเป็ นชาติ พ ั น ธุ์ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ นมาใหม่
โดยกระบวนการทวิลกั ษณ์ ทางชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรมในประเทศไทยปรากฏขึ้นมาอย่างยาวนาน
เนื่ อ งด้ว ยในประเทศไทยมี ค วามหลากหลายทางชาติ พ ัน ธุ์ แ ละวัฒ นธรรมค่ อ นข้า งสู ง ความ
หลากหลายเหล่านี้ เกิ ดจากการปฏิ สังสรรค์หรื อผสมผสานกันระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ด้ งั เดิ มกับกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ที่อพยพเข้ามาอยูใ่ หม่ผา่ นการแต่งงาน การสร้างความเป็ นเครื อญาติกนั
กระบวนการทวิลกั ษณ์ ของประเทศไทยมีความเด่นชัดขึ้นด้วยนโยบายชาตินิยม เนื่ องจาก
แนวคิดชาตินิยม เป็ นแนวคิดที่ส่งเสริ มกระบวนการสร้ างความเป็ นหนึ่ งเดี ยวภายในชาติ ลดทอน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ที่มีอยูล่ ง เช่น การเปลี่ยนให้ทุกคนเป็ นคนไทย ทุกคน
ต้องนับถือพุทธศาสนา เป็ นต้น แต่การบังคับด้วยแนวคิดชาตินิยมนี้จะเกิดขึ้นกับกลุ่มชนที่อานาจรัฐ
ซึ่ งเป็ นอานาจหลัก เข้าบังคับใช้อย่างเข้มงวด สาหรับพื้นที่ห่างไกล หรื อกลุ่ มคนที่ ต่อต้านอานาจ
หลัก ของรั ฐ จะไม่ ป ฏิ บ ัติตามและมี ก ารพยายามธ ารงอัต ลัก ษณ์ ของตนเองไว้ จึ งกลายเป็ นการ
ผสมผสานในลักษณะที่เรี ยกว่า ทวิลกั ษณ์ เช่น กรณี กลุ่มคนจีน กลุ่มไทยมุสลิม ไทยเขมร ไทยลาว
เป็ นต้น (อมรา พงศาพิชญ์, 2549: 19, 137, 151-180)
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4. ความเป็ นชายขอบ (Marginalization)
แนวคิดเรื่ อง Marginalization เกิ ดขึ้ นพร้ อมกับ การพัฒนาเศรษฐกิ จของชาติ ที่ ดาเนิ นงาน
ควบคู่ ไปกับ การกี ดกันประชากรกลุ่ ม ใหญ่ ออกจากชี วิตทางเศรษฐกิ จ เนื่ องจากการพัฒ นาด้าน
เศรษฐกิจ ต้องอาศัยเทคนิ ควิทยาการใหม่ๆ ที่นาเข้าจากภายนอก เป็ นผลให้มีการลดความสาคัญของ
การผลิ ตด้านอื่นๆ บรรดาคนจนทั้งที่อยูใ่ นเมืองและชนบท ถู กกี ดกันให้ออกไปอยูข่ อบนอก หรื อ
ชายขอบ (Marginalized) ของระบบ มิให้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิ จ กลุ่มคนเหล่านี้ ตกอยูใ่ น
ฐานะเสมือนถู กระบบกดหัวให้จมอยู่ในภาวะความยากจนอย่างที่ สุด และถู กกันให้อยูน่ อกระบบ
สวัส ดิ ก าร จึ ง ท าให้ ย ากที่ จ ะมี โ อกาสรั บ จ้า งงานที่ ป กติ สุ ขหรื อ มี ชี วิ ต ที่ มี ศ ัก ดิ์ ศรี ไ ด้ ดัง นั้ น
ความหมายของคนชายขอบ คือ กลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่ก่ ึ งกลางหรื อห่ างไกลจากศู นย์กลางทั้งในทาง
ภูมิศาสตร์ และสังคมวัฒนธรรม ซึ่ งอธิ บายได้ดงั นี้
ในทางภูมิศ าสตร์ “คนชายขอบ” คื อ กลุ่ ม คนที่ ตอ้ งเคลื่ อนย้ายจากภู มิ ล าเนาดั้ง เดิ มด้วย
เหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม การตั้งถิ่ นฐาน การประกอบอาชี พ
วิถีชีวติ ของคนกลุ่มนี้ ต้องแก่งแย่งแข่งขันเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ถูกกีดกันและเอารัด
เอาเปรี ยบจากคนกลุ่มใหญ่ซ่ ึ งอาศัยอยูใ่ นดินแดนหรื อเขตภูมิศาสตร์ น้ นั มาก่อน
ในทางสั งคมวัฒนธรรม “คนชายขอบ” คื อ คนกลุ่ มน้อยในสังคมใหม่ วัฒนธรรมประจา
กลุ่ ม เป็ นวัฒ นธรรมย่อ ยที่ ไ ม่ ไ ด้รับ การยอมรั บ หรื อ ได้รับ การเลื อ กปฏิ บ ัติจ ากผู ค้ นในกระแส
วัฒนธรรมหลัก การเรี ยนรู ้การปรับตัวและการต่อสู ้ดิ้นรน เพื่อที่จะเอาตัวรอดหรื อมีชีวิตอยูภ่ ายใต้
สภาพการณ์แห่ งการไม่ได้รับการยอมรับ จึงเป็ นสาระสาคัญของวิถีชีวติ ของประชากรที่อาศัยอยูใ่ น
วัฒนธรรมชายขอบ
สรุ ปได้วา่ คนชายขอบ หมายถึง บุคคลที่อยูน่ อกเหนือหรื อถูกกีดกันทางสังคม คนในสังคม
ส่ วนใหญ่ไม่ยอมรับให้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งหรื อสมาชิกของสังคมนั้นๆ ซึ่ งคนชายขอบจะเป็ นกลุ่มที่
มีความคิ ด วิถีชีวิต ชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม หรื อความเป็ นเพศที่แตกต่างจากคนส่ วนใหญ่ของสังคม
เช่น เพศที่สาม คนบ้า ผูต้ ิดเชื้อเอดส์ กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่เป็ นคนส่ วนน้อยของสังคมนั้น เป็ นต้น
ความเป็ นชายขอบ ในความคิดยุคหลังสมัยใหม่ หมายถึง ผูค้ นที่ดอ้ ยอานาจ (the powerless)
คนที่ ต กเป็ นเบี้ ย ล่ าง (the subordinate) ของคนกลุ่ ม ใหญ่ และคนยากไร้ (the have-nots) เมื่ อคน
เหล่านี้ “ไม่มีตาแหน่ งแห่ งที่” ในสังคม จึงมีสถานะเป็ น “คนอื่น” (the others/the otherness) ทาให้
ตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ถูกกี ดกันออกซ้ าแล้วซ้ าเล่า (multiple exclusions) หรื อเป็ นคนชายขอบใน
พหุมิติ (multiple marginalities)
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ส าหรับ กระบวนการกลายเป็ นคนชายขอบนั้น เกิ ดขึ้ นจากสภาวะการเปลี่ ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิ จ การเมืองที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว แล้วบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลไม่สามารถ
ปรับเปลี่ ยนตนเองทั้งในด้านความคิด พฤติกรรมได้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น ส่ งผลให้เกิ ด
ภาวะพฤติกรรมแปลกแยกจากสังคมหลัก หรื อความเป็ นคนกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีอานาจน้อยในสังคม
มี ว ฒ
ั นธรรมแตกต่ า งจากคนในสั ง คมหลัก ก็ ส ามารถถู ก ผลัก ให้ เป็ นชายขอบของสั ง คมได้
เช่นเดียวกัน (สุ ริชยั หวันแก้ว, 2546: 7-13)
5. การปฏิสัมพันธ์ ทางสั งคม (Social Interaction)
การปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคม หรื อการกระทาระหว่างกันทางสังคม คื อ การกระทาระหว่าง
บุคคลในกลุ่มหรื อกลุ่มต่อกลุ่ม มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่ งกันและกันด้วยเจตนาและมีความหมายที่
เข้าใจกัน จนท าให้เกิ ดความรู ้ สึ กว่าเป็ นส่ วนร่ วมของกลุ่ ม (we-feeling) การกระท าระหว่างกันมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลมาก โดยเฉพาะอิทธิ พลต่อการพัฒนาตัวตนและอัตตะ (self)
และความเข้าใจเกี่ยวกับชี วิตทางสังคม (social life) (อาไพ หมื่นสิ ทธิ์ , 2553: 85) ซึ่ งนักสังคมวิทยา
และนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาพิ จ ารณาการกระท าระหว่ า งกัน ทางสั ง คมของมนุ ษ ย์ใ นลัก ษณะที่ เป็ น
Symbolic Interaction ซึ่ งหมายถึ ง การติดต่อสัมพันธ์กนั อย่างมีสัญลักษณ์ ได้แก่ ความสัมพันธ์กนั
ในทางลายลักษณ์อกั ษร เช่น การเขียน จดหมายติดต่อถึงกันและกัน การกระทาทางสังคมจึงขึ้นอยู่
กับการติดต่อสื่ อสาร (communication)
นาขวัญ วงศ์ประทุม (2558) กล่าวว่า การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมี 2 รู ปแบบ ได้แก่
1. การปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคมแบบปฐมภูมิ คื อ การปฏิ สัมพันธ์ในกลุ่มขนาดเล็ก ลักษณะ
ของการปฏิ สัมพันธ์เป็ นแบบใกล้ชิด คุ น้ เคย และส่ วนตัว จนกระทัง่ สมาชิ กรู ้ สึกถึ งความเป็ นพวก
เดียวกัน หรื อความเป็ นพวกเรา สมาชิ กเกิดอารมณ์ร่วม โดยความสัมพันธ์แบบนี้ ส่วนใหญ่จะพบได้
ในกลุ่มครอบครัวและกลุ่มเพื่อน เป็ นต้น
2. การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุติยภูมิ คือ มีความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นทางการ มีความ
เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กนั เฉพาะตามบทบาทเพื่อผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ การปฏิ สัมพันธ์เกิ ดขึ้นบาง
กาลเทศะกับบุคคล หรื อตามข้อบังคับของกลุ่ม การปฏิสัมพันธ์จึงเป็ นเพียงบางส่ วนเสี้ ยวของบุคคล
นั้น ความผูกพันอย่างลึ กจะไม่ปรากฏในกลุ่มเช่นนี้ เช่ น กลุ่มองค์กรอาชี พ ชมรม สโมสร ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะปรากฏในสังคมเมือง
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 2
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แนวดิ่ง
A

C

แนวราบ

D

ภาพที่ 2 การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
อีกแนวคิดหนึ่ งกล่าวถึงการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมว่ามี 2 รู ปแบบเช่นกัน (อาไพ หมื่นสิ ทธิ์ ,
86-87) คือ
1. ความร่ วมมือ (cooperation) หมายถึง การกระทาระหว่างกันที่ผกู ้ ระทามีจุดหมายร่ วมกัน
มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยถื อว่ากิจกรรมนั้นก่อให้เกิ ดผลประโยชน์ร่วมกัน ช่วยให้มีการแบ่งงาน
กันทา เกิดการอยูร่ อด สมาชิกในกลุ่มเห็นประโยชน์ที่ตนพึงได้ จึงให้ความร่ วมมือ
2. การแข่งขัน (competition) หมายถึ ง การกระท าระหว่างกันที่ เกิ ดขึ้ นเมื่ อรางวัลมี จากัด
ต้อ งใช้ค วามสามารถเหนื อคุ่ แ ข่ ง จึ ง ได้ม าซึ่ งรางวัล การแข่ ง ขัน มัก เป็ นพฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ช่ วงเวลาสั้นๆ เพราะถ้าระยะเวลานานจะกลายตัวไปสู่ ความสัม พันธ์ ในรู ปแบบอื่ นๆ เช่ น ความ
ขัดแย้ง เป็ นต้น
ผลของการแข่งขันอาจจะมีหลายอย่าง กล่าวคือ
1. ทางบวก อาจกระตุน้ ให้คนได้แสดงความสามารถ หรื อสังคมใดที่ให้คุณค่าการแข่งขัน
สู งมักมีประสิ ทธิภาพสู งตามไปด้วย เป็ นต้น
2. ทางลบ ผูท้ ี่แข่งขันกันอาจจะมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อกัน ซึ่ งผูท้ ี่พ่ายแพ้อาจจะเสี ยกาลังใจใน
การปฏิบตั ิงานต่อไปได้
3. ความขัดแย้ง (conflict) มักเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นมาจากการแข่งขันก่อน โดยฝ่ ายหนึ่ งให้ได้มา
ซึ่ งสิ่ งที่ตนต้องการ จึงกระทาการกาจัดหรื อทาให้คู่ต่อสู ้อ่อนแอลง ซึ่ งรู ปแบบการขัดแย้งอาจจะเป็ น
การส่ วนตัวหรื อไม่ส่วนตัวก็ได้
4. การผสมผสานประนี ป ระนอม หรื อผ่อ นปรนเข้าหากัน (accommodation) เป็ นผลที่
อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการแข่งขันได้เช่ นกัน โดยมี คนที่ ยอมสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาส่ วน
ใหญ่ไว้ เป็ นการปรับตัวที่ยงั คงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้
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6. คติถือชาติพนั ธุ์ตนเป็ นใหญ่ (Ethnocentrism)
คาว่า คติถือชาติพนั ธุ์ตนเป็ นใหญ่ หรื อ อคติทางชาติพนั ธุ์ หรื อชาติพนั ธุ์นิยม พจนานุ กรม
ศัพ ท์สัง คมวิท ยา อังกฤษ-ไทย ฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน (2549: 113-114) กล่ าวไว้ว่า ศัพ ท์ค าว่า
Ethnocentrism นี้ W.G. Sumner (1840-1910) เป็ นผูบ้ ญั ญัติข้ ึนเพื่ออธิ บายทัศนคติที่มีอคติระหว่างผู ้
ที่อยูใ่ นกลุ่มและผูท้ ี่อยูน่ อกกลุ่ม โดยเชื่อว่าทัศนคติ ประเพณี และพฤติกรรมของกลุ่มตนสาคัญกว่า
และดีกว่ากลุ่มอื่น และเชื่อว่าวัฒนธรรมของตนมีคุณค่ามากกว่าวัฒนธรรมของกลุ่มอื่น จนเกิดความ
ไม่ ไ ว้ใจกลุ่ ม อื่ น และถื อว่ากลุ่ ม อื่ น ที่ มี วฒั นธรรมแตกต่ างจากกลุ่ ม ตนเป็ นกลุ่ ม ที่ ด้อยกว่า การ
ต่อต้านกลุ่มอื่นนี้ จะเชื่ อมโยงถึ งการสร้ างอัตลักษณ์ ทางชาติ พนั ธุ์และกระบวนการก่อตัวของการ
ต่อต้านกลุ่มอื่นอย่างเข้มข้น เมื่อมีความรู ้สึกต่อต้านกลุ่มอื่นมากขึ้นเท่าใดก็จะมีความยึดมัน่ ในกลุ่ม
ตนมากขึ้ น เท่ า นั้น (Vander Zanden, 1993: 41; งามพิ ศ สั ต ย์ส งวน, 2543: 40; อ าไพ หมื่ น สิ ท ธิ์ ,
57-58)
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ จากคติถือชาติ พนั ธุ์ตนเป็ นใหญ่หรื อชาติพนั ธุ์นิยมนี้ มีท้ งั ผลดี และ
ผลเสี ย ดังที่ งามพิศ สัตย์สงวน (2543: 41-42) ได้เสนอแนะไว้ ดังนี้
ผลดี
1. ท าให้ เกิ ด ความภัก ดี ในกลุ่ ม โดยกลุ่ ม คนหรื อ วัฒ นธรรมต่ างๆ ที่ มี ค วามรู ้ สึ ก ของ
ชาติ พนั ธุ์ นิยมมาก จะสามารถดารงอยู่ได้ด้วยการที่ ส มาชิ กอุทิ ศตัวให้กลุ่ มอย่างเต็มที่ และบางที
ถึงกับภักดีอย่างตาบอดทีเดียว
2. ทาให้เกิดการปฏิ บตั ิตามระเบียบแบบแผนของสังคมมากยิ่งขึ้น โดยทั้งกลุ่มสามารถ
บังคับผูส้ ่ อแววว่าจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้
3. สาเหตุ ของการต่ อต้านการเปลี่ ยนแปลง และสนับ สนุ นการคงสภาพเดิ ม ไว้ ปั ญหา
อย่างหนึ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น จากการแนะน าให้ ป รั บ ปรุ ง วิธี ก ารปฏิ บ ัติ แ บบเก่ า ๆ ในชนบทไทยหรื อ ใน
ประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ คือ การเคร่ งครัดประเพณี ชาวบ้านยึดถือว่าวิธีการปฏิบตั ิอย่างในปั จจุบนั
นั้นถูกต้อง เพราะบรรพบุรุษเขาก็ทาเช่นเดียวกัน
ผลเสี ย
1. ทาให้เกิดปั ญหาในความสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอกวัฒนธรรม และเกิดความไม่
เข้าใจกันขึ้น ความรู ้สึกชาติพนั ธุ์นิยม ได้สร้างและยังคงสร้างความคิดแบบฝังใจเกี่ ยวกับประชากร
และสถานการณ์ ใ นส่ ว นต่ างๆ ของโลก ลัท ธิ จกั รวรรดิ นิ ย มในย่า นต่ างๆ ของโลก การฆ่ าล้า ง
เผ่าพันธุ์ เป็ นตัวอย่างของความคิดผิดพลาดที่เป็ นผลมาจากชาติพนั ธุ์นิยม
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2. ท าให้ ก ารผสมผสานระหว่ า งกลุ่ ม ชนและปั จ เจกชนต่ า งๆ เกิ ด ขึ้ นค่ อ นข้ า งช้ า
การผสมผสานทางวัฒ นธรรม เป็ นกระบวนการที่ ปั จ เจกชนหรื อกลุ่ ม ชนวัฒ นธรรมอื่ น ๆ
ถู กวัฒนธรรมที่ ใหญ่กว่าดู ดกลื นเข้าไปผสมผสาน เมื่ อสองวัฒนธรรมเข้ามาติ ดต่อกัน การมี ชาติ
พันธุ์นิยมสู งจะต่อต้านกระบวนการผสมผสานนี้
7. การสั งสรรค์ ทางวัฒ นธรรมหรื อการผสมผสานทางวัฒ นธรรม (Acculturation) และ
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Assimilation)
คาว่า การสังสรรค์ทางวัฒนธรรมหรื อการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) นี้ ใช้
เมื่ อมี ป ฏิ สัม พันธ์ ทางสังคมวัฒนธรรมระหว่าง 2 กลุ่ ม คนที่ มีสังคมวัฒนธรรมต่างกัน และมี การ
ยอมรับวัฒนธรรมซึ่ งกันและกัน วัฒนธรรมทั้ง 2 มีพลังอานาจเท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน
แต่ในกรณี ที่สังคมวัฒนธรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์กนั มีพลังอานาจไม่เท่ากัน คนกลุ่มหนึ่ งจะ
มีแนวโน้มที่จะยอมรับวัฒนธรรมของคนอีกกลุ่มหนึ่ง ทาให้กลุ่มวัฒนธรรมที่มีพลังอานาจน้อยกว่า
จะถู ก ผสมกลมกลื น เข้า เป็ นส่ ว นหนึ่ งของกลุ่ ม วัฒ นธรรมที่ มี พ ลัง อ านาจมากกว่า สุ ด ท้า ยถ้า
วัฒนธรรม 2 ชุ ด ถู กผสมรวมกันเป็ นชุ ดเดี ยวกันไม่ว่าจะมีส่วนของชุ ดใดมากกว่ากันก็จะเป็ นการ
ผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมนี้อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรื อเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของ
ฝ่ ายที่มีอานาจก็ได้ ดังกรณี ของสหรัฐอเมริ กา เห็นได้ชดั ว่ารัฐบาลกลางมีนโยบายที่จะผสมกลมกลืน
กลุ่มอินเดียนแดงเข้าสู่ สังคมคนผิวขาว หรื อกรณี ของประเทศไทยในบางช่วงเวลาที่นโยบายของรัฐ
มี ค วามโน้ม เอี ยงให้ เกิ ดการผสมกลมกลื น ชาติ พ นั ธุ์ อื่นๆ ให้เป็ นไทย (อมรา พงศาพิ ช ญ์, 2549:
18-19)
8. วัฒนธรรมสั มพัทธ์ (Cultural Relativism)
วัฒนธรรมสัมพัทธ์ หรื อสัมพันธภาพทางวัฒนธรรม เป็ นการศึกษาสังคมวัฒนธรรมแห่ งใด
แห่ งหนึ่ งภายใต้บริ บทของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ ไม่นามาตรฐานในวัฒนธรรมของตนเองไปเป็ น
เกณฑ์มาตรฐานในการวัดสังคมวัฒนธรรมอื่น สังคมวัฒนธรรมของแต่ละแห่ งมีลกั ษณะเฉพาะตัว
มี อตั ลัก ษณ์ ข องตัวเองที่ ไ ม่ เหมื อนกับ สั ง คมอื่ น ซึ่ งความแตกต่ างกัน ดังกล่ าวไม่ ส ามารถน าไป
เปรี ยบเทียบได้ว่า วัฒนธรรมของตนดี กว่า เด่นกว่า หรื อแย่กว่าวัฒนธรรมของกลุ่มอื่นๆ เนื่ องจาก
วัฒนธรรมของแต่ละสังคม ย่อมมีความเหมาะสมถู กต้องไปตามสิ่ งแวดล้อมของแต่ละสังคมที่ไม่
เหมือนกัน วัฒนธรรมไม่มีมาตรฐานสากลที่จะวัดได้ ดังนั้น วัฒนธรรมจึงควรศึกษาและเข้าใจไป
ตามสภาพแวดล้อ มของสั ง คมนั้ น ๆ และควรเข้า ใจส่ ว นต่ า งๆ ของวัฒ นธรรมในแง่ มุ ม ของ
วัฒนธรรมทั้งหมด อี กทั้งควรมี มุม มองต่อมนุ ษย์ว่ามี ศกั ดิ์ ศรี เท่ าเที ยมกันในทุ กสังคมวัฒนธรรม
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มุ่งสร้างความรู ้ความเข้าใจ การยอมรับความแตกต่างหลากหลายของมนุ ษย์ ยกย่อง ให้เกี ยรติ และ
อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข (งามพิศ สัตย์สงวน, 2543: 42; ยศ สันตสมบัติ, 2556: 32)
โดยสรุ ป จากแนวคิดการศึกษาชาติพนั ธุ์และพหุ วฒั นธรรมที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจในแนวคิดทางสังคมมากขึ้น และสามารถเป็ นกรอบความคิดที่นาสู่ การประยุกต์ใช้เพื่ออธิ บาย
และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการศึกษาภาคสนามกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ได้ อีกทั้ง
แนวทางการจัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมศึ ก ษาของ Banks (2004) และ Banks & Banks (2007)
ในมิติการบูรณาการเนื้ อหา กระบวนการสร้ างองค์ความรู ้ การลดความเดียดฉันท์ และความเสมอ
ภาคในการจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ทั้งในด้าน
ของการสร้างความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม และเจตคติที่ดีต่อกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา:
วิธีวทิ ยาจากยุคสมัยใหม่ นิยมสู่ การปรับเปลีย่ นในยุคหลังสมัยใหม่ นิยม
การวิจยั เชิ งชาติ พ นั ธุ์วรรณนา (Ethnography) เป็ นหนึ่ งในวิธี ก ารทางมานุ ษ ยวิทยา โดย
ประเภทของงานวิจยั สนามทางมานุ ษยวิทยานั้นสามารถแบ่งออกได้ 6 ประเภทย่อยด้วยกัน (งามพิศ
สัตย์สงวน, 2558: 41–42) คือ ชาติพนั ธุ์วรรณนา (Ethnography) การเปรี ยบเทียบเชิ งควบคุมที่ไม่ใช่
ป ระวั ติ ศ าส ต ร์ (Non – historical controlled comparison) ก ารวิ จ ั ย ข้ า ม วั ฒ น ธ รรม ที่ ไม่ ใช่
ประวัติ ศ าสตร์ (Non – historical cross – cultural research) ชาติ พ ัน ธุ์ วรรณนาเชิ งประวัติ ศ าสตร์
(Ethnohistory) การเปรี ยบเทียบเชิ งควบคุมที่เป็ นประวัติศาสตร์ (Historical controlled comparison)
และการวิจยั ข้ามวัฒนธรรมเชิ งประวัติศาสตร์ (Historical cross – cultural research) โดยการวิจยั นี้
จะกล่าวถึงการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา (Ethnography) มีรายละเอียด ดังนี้
ประวัติของการวิจัยเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
การวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา หรื อภาษาอังกฤษที่ใช้ คาว่า “Ethnography” มาจากรากศัพท์
2 คา คือคาว่า “Ethno” แปลว่าเชื้ อชาติหรื อประชากร และคาว่า “Graphein” แปลว่าการเขี ยน เมื่ อ
รวมคาทั้ง 2 เข้าด้วยกันแปลได้วา่ การเขียนเกี่ยวกับประชากรกลุ่มต่างๆ ดังนั้น “ชาติพนั ธุ์วรรณนา”
จึงเป็ นการพรรณนาถึงวิถีชีวติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรื อวัฒนธรรมที่เฉพาะของสังคมใดสังคม
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หนึ่ง เพื่อให้รู้จกั วัฒนธรรมนั้นๆ ได้อย่างลึกซึ้ ง เช่น การพรรณนาเกี่ยวกับวิถีชีวติ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ชาวเขา ชาวจีน มอญ ญวน เป็ นต้น (งามพิศ สัตย์สงวน, 2543: 5-6)
จุดเริ่ มต้นของการวิจยั เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา สามารถนับย้อนกลับไปได้ในช่ วงประมาณ
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 – 16 ซึ่ งเกิดจากการที่ประเทศในภูมิภาคตะวันตกของโลกแพร่ ขยายอาณาจักร
ท าให้ เกิ ด ความสนใจในวัฒ นธรรมใหม่ ที่ ต นเองได้ พ บเจอ และมี ก ารจดบัน ทึ ก เพื่ อ อธิ บ าย
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างเหล่านั้นไว้ (Freebody, 2003: 75-76) ต่อมาในช่ วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่
20 เมื่ อ การวิจ ัย เชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาได้ถู ก น ามาใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล อย่างเป็ นระบบ
จึง ปรากฏขึ้นในฐานะยุทธวิธีการวิจยั ในสังคมที่มีลกั ษณะทางวัฒนธรรมทั้งแตกต่างและคล้ายคลึง
กัน (Kottak, 2009: 272)
ในช่วงแรกๆ ของการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา นักมานุษยวิทยาใช้ขอ้ มูลของนักสารวจ
นักเดินทาง หมอสอนศาสนาที่ได้บนั ทึกวัฒนธรรมของสังคมต่างๆไว้ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 เริ่ มมี
ความเห็นตรงกันว่า ข้อมูลเหล่านั้นค่อนข้างมีอคติและมีความไม่เป็ นกลางอีกทั้งยังเชื่ อถือไม่ได้ จึง
เลิกใช้ขอ้ มู ลดังกล่าว ซึ่ งนับเป็ นจุดเริ่ มต้นของการทางานวิจยั สนาม (Field work) โดยการกระตุน้
ของ Franz Boas ผูไ้ ด้ชื่ อว่าเป็ นบิ ด าของมานุ ษ ยวิท ยาวัฒ นธรรมในอเมริ ก า นับ ตั้งแต่ น้ ัน มานัก
มานุ ษยวิทยาทุกคนจะเก็บข้อมูลด้วยตัวเองโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั สนาม และวิธีการเชิ ง ชาติพนั ธุ์
วรรณนาจึงถูกปรับประยุกต์ใช้ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาภาคสนามด้วย (งามพิศ สัตย์สงวน,
2558: 5)
ลักษณะของการวิจัยเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
การศึ ก ษาวิจ ัย เชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนา เป็ นวิ ธี ก ารศึ ก ษากลุ่ ม คน (ethnos) ในสั งคมที่ มี
ลัก ษณะทางสั ง คมวัฒ นธรรมเฉพาะ โดยการวิจยั นี้ มี ล ัก ษณะส าคัญ คื อ การใช้ป ระโยชน์ จาก
มโนทัศน์ทางวัฒนธรรมเพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ เกิ ดขึ้ น โดยฐานคติ
สาคัญของแนวคิดที่เป็ นแนวทางในการวิจยั เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา คือ เมื่อมนุ ษย์มาอยู่รวมกันเป็ น
กลุ่มนานๆ สักระยะเวลาหนึ่ง จะเกิดวัฒนธรรมในการประพฤติปฏิบตั ิและความเชื่อร่ วมกัน อันเป็ น
“มาตรฐาน” ที่จะตัดสิ นว่าอะไรควร อะไรไม่ควร และมาตรฐานอันทาให้บุคคลรู ้สึกว่าสิ่ งใดควรทา
และจะทาอย่างไร (นิศา ชูโต, 2551: 37-38)
ลัก ษณะของวิ ธี ก ารศึ ก ษาจากฐานคติ ส าคัญ ดัง กล่ า ว จะใช้วิ ธี ก ารสั ง เกตการณ์ อ ย่างมี
ส่ วนร่ วม (participant observation) การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (key informant) ใช้วิธีการสังเกต
อย่างเป็ นระบบ เน้นการทาความเข้าใจแบบองค์รวม ให้ความสาคัญแก่ บริ บท และใช้วิธีการเก็บ
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ข้อ มู ล หลายแบบและใช้ ข ้อ มู ล หลายชนิ ด เพื่ อ เรี ย นรู ้ แ ละพรรณนาวัฒ นธรรม วิ ถี ก ารด ารง
ชี วิตประจาวันของคนกลุ่ มนั้น ทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นธรรมชาติของพฤติกรรมมนุ ษย์อย่างละเอียด
และเข้าใจความหมายจากมุมมองของคนที่เป็ นเจ้าของวัฒนธรรม โดยนักชาติพนั ธุ์วรรณนาสามารถ
เคลื่อนย้ายตนเองจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลภาพรวมและเชื่ อมโยงชี วิตทางสังคม
ของชุมชนที่ศึกษาได้อย่างครอบคลุม แล้วเขียนรายงานผลการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดถึงพฤติกรรม
ความเชื่ อ ความรู ้ ทัศนคติ และค่านิ ยมที่ เป็ นผลมาจากพฤติ กรรมของคนในชุ มชนนั้นๆ (Kottak,
2009: 272; ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2544: 239; ชาย โพธิสิตา, 2554: 143-145; งามพิศ สัตย์สงวน, 2558:
42) ซึ่ งการวิจยั เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาได้รับการยอมรับและถู กใช้มาอย่างต่อเนื่ อง จนวิธีวิทยาของ
กระบวนทัศน์ต่างๆ ในการศึกษาสังคมวัฒนธรรมมีการปรับเปลี่ยน การวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาจึง
ถู ก ตั้ง ค าถามถึ ง ความพยายามในการน าเสนอมุ ม มองที่ อ้า งว่า เป็ นข้อ มู ล ธรรมชาติ ข องสั ง คม
วัฒนธรรมนั้นจริ งๆ ปราศจากอคติ และมีความเที่ยงตรงของข้อมูล (Hammersley, 1993: 11-12)
วิธีวทิ ยากับการจาแนกการวิจัยเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
จากการตั้งคาถามเกี่ยวกับการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา ทาให้จาแนกงานวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์
วรรณนาออกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ โดยใช้ความแตกต่างทางด้านวิธีวิทยา (methodology) ของแต่ละ
กระบวนทัศน์มาเป็ นหลักในการจาแนกคือ 1) งานชาติพนั ธุ์วรรณนาที่ ใช้กระบวนทัศน์สมัยใหม่
นิ ยม 2) งานชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาที่ ไ ด้รับ อิ ท ธิ พ ลความคิ ด ขอบ Max Weber และ 3) งานชาติ พ นั ธุ์
วรรณนาที่ ไ ด้รั บ อิ ท ธิ พ ลของกระบวนทัศ น์ ห ลัง สมัย ใหม่ นิ ย มและแนวคิ ด หลัง อาณานิ ค ม
(สุ ชาดา ทวีสิทธิ์ , 2549: 26-34) กล่าวได้ ดังนี้
1. งานชาติพนั ธุ์วรรณนาในกระบวนทัศน์สมัยใหม่นิยม มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 แนวคือ
1.1 งานชาติ พั น ธุ์ วรรณนาแบบดั้งเดิ ม มุ่ ง ศึ ก ษาคนต่ างชาติ พ ัน ธุ์ แ ละต่ างวัฒ นธรรม
ลักษณะเด่ น คื อ การจาแนกการบรรยายเรื่ องราวที่ ศึกษาเป็ นเรื่ องๆ โดยพยายามนาข้อมู ล (facts)
ที่พบเห็นในโลกปฏิบตั ิมานาเสนอด้วยกรอบคิดเชิงนามธรรมที่มีความเป็ นสากล ธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ของการเขี ยนงานชาติ พนั ธุ์วรรณนากระแสนี้ คื อ นักวิจยั จะต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่กบั กลุ่มที่ ศึกษา
ยาวนานพอสมควร เรี ยนรู ้ภาษา และขนบธรรมเนียม (ชาย โพธิ สิตา, 2554: 140) เพื่อรวบรวมข้อมูล
และท าความเข้าใจวัฒ นธรรมของคนอื่ น ส าหรั บ การเก็ บ ข้อมู ล ใช้ก ารสั งเกตและการจดบันทึ ก
ภาคสนาม มีการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ มาพูดคุ ยเพื่อให้ขอ้ มูลกับนักวิจยั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจึงอยู่ในฐานะ
เป็ นความรู ้ (the know) ของการศึกษา ฉะนั้น งานเขียนในลักษณะนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ ผูป้ ระพันธ์งาน
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หลัก ส่ วนนักวิจยั เป็ นเพียงแค่ผูถ้ ่ายทอดข้อมู ลให้ตรงกับการบอกเล่าของผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหลักให้มาก
ที่สุด
1.2 งานชาติ พั น ธุ์ วรรณนาแนวระบบ ยึด หลัก การเรื่ อ งความเป็ นวัต ถุ วิสั ย ของการ
ประพันธ์ มุ่ งค้นหาโครงสร้ างของวัฒนธรรมที่ ท าการศึ กษามากกว่าต้องการบรรยายถึ งวิถี ชีวิต
ระบบความสัม พันธ์ท างสังคม อารมณ์ ความรู ้ สึ ก พฤติ ก รรม ตลอดจนผลผลิ ตของคนในสังคม
ที่ศึกษา โดยมีเป้ าหมายสู งสุ ดคือ การพยายามค้นหาทัศนะของคนในวัฒนธรรม และการได้เรี ยนรู ้
แผนที่ความคิดตลอดจนความเข้าใจที่หล่อหลอมพฤติกรรมของสมาชิ กในวัฒนธรรมที่ศึกษา กลุ่มนี้
มีความเชื่ อว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ มีการเปรี ยบเทียบข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหลัก
หลายๆ คน (data triangulation) มี ท ัก ษะสู ง ในการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล จะช่ ว ยให้ นั ก วิ จ ัย เข้า ใจถึ ง
การจัดระบบความรู ้ ของผูท้ ี่ถูกศึกษา และสามารถนาเสนอหรื ออธิ บายสังคมได้อย่างตรงกับความ
จริ งมากขึ้น
2. งานชาติพ นั ธุ์วรรณนาภายใต้อิทธิ พ ลแนวคิด Max Weber เป็ นงานชาติพ นั ธุ์วรรณนา
แนวการตีความที่อยู่ในช่ วงรอยต่อระหว่างงานที่รับอิทธิ พลกระบวนทัศน์สมัยใหม่นิยมและหลัง
สมัยใหม่นิยม โดยกลุ่มนี้ เชื่ อว่า การศึกษาวิจยั ทางชาติพนั ธุ์วรรณนา คือ การค้นพบความหมายว่า
ด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่ มคนที่ ทาการศึกษา ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ และการ
ตี ค วามข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าเป็ นหลัก งานชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาที่ ดี จ ะต้อ งน าเสนอความเข้า ใจเกี่ ย วกับ
วัฒนธรรมที่ศึกษาอย่างเข้มข้นและหลายชั้น (thick description) ต้องให้ความสาคัญกับการอ้างอิ ง
บริ บทต่างๆ ที่พฤติกรรมทางสังคมเกิดขึ้นและดารงอยู่ ซึ่ งทาให้ผอู ้ ่านสามารถตีความและทาความ
เข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มคนที่ถูกศึกษาได้จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่หลากหลาย
งานชาติ พนั ธุ์วรรณนาในแนวนี้ คือ งานตี ความทางวัฒนธรรมซึ่ งมีความแตกต่างจากงาน
เขียนบรรยายลักษณะวัฒนธรรมในงานชาติพนั ธุ์วรรณนาแนวแรก ในการตีความมีการใช้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีรองรับและมีขอ้ มูลมาอ้างอิง มีการประเมินความเป็ นไปได้ของการวิเคราะห์ ตีความ
และหาข้อสรุ ปที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ตีความ ซึ่ งวิธีวิทยานี้ ทาให้นกั วิจยั จะต้องยกระดับของการ
วิเคราะห์ งานชาติพนั ธุ์วรรณนาขึ้น ต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดต่างๆ
และสามารถนาความเข้าใจเหล่านั้นไปทาความเข้าใจและให้ความหมายวัฒนธรรมที่ศึกษาได้อย่างมี
จิน ตนาการบนพื้ น ฐานของข้อมู ล ที่ เก็ บ รวบรวมอย่า งเป็ นวิท ยาศาสตร์ ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่างาน
ชาติพนั ธุ์วรรณนาแนวนี้ ยงั คงมีวิธีการเก็บข้อมูลที่อา้ งอิงถึงความเป็ นวิทยาศาสตร์ อยูม่ าก เนื่ องด้วย
ความเชื่อมัน่ ว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการเก็บข้อมูลจะทาให้การตีความมีความน่าเชื่อถือ
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3. งานชาติพนั ธุ์วรรณนาในกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่นิยม/แนวคิดหลังอาณานิ คม โดย
งานชาติ พ ัน ธุ์ วรรณนาแนวนี้ ได้มี ก ารวิพ ากษ์ง านชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาแนวเดิ ม จากหนัง สื อเรื่ อ ง
Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography (1986) โ ด ย มี James Clifford แ ล ะ
George E. Marcus เป็ นบรรณาธิ การ ได้ให้ความเห็ นเกี่ ยวกับงานชาติพนั ธุ์วรรณนาแนวเดิมที่เป็ น
เสมือน “ความจริ ง” ของชุมชนที่ถูกศึกษา จนนาไปสู่ การทบทวนงานเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนากันในวง
กว้าง โดยแสดงทัศนะไว้วา่ การเขียนงานชาติพนั ธุ์วรรณนาแบบดั้งเดิมที่พยายามหลีกเลี่ ยงการใส่
อัตวิสัยของนักวิจยั ลงไปในงานเพื่อความเป็ นวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดปฏิฐานนิ ยม โดยอ้างถึงการ
รับประสบการณ์ ตรงจากการเข้าไปคลุ กคลี กบั ชาวบ้านที่ ทาการศึ กษานั้น เป็ นแนวทางที่ ผูกขาด
อานาจในการนาเสนอโดยนักวิจยั เพียงฝ่ ายเดียว ไม่เห็นด้วยกับการสร้าง “ความเป็ นอื่น” ให้กบั ผูถ้ ูก
วิจยั จึงไม่ให้ความสาคัญกับตัวนักวิจยั ในฐานะผูก้ าหนดความหมายของความรู ้ ทางชาติพนั ธุ์เพียง
ฝ่ ายเดียว เพราะมองเห็ นความขัดแย้งกันเองในความแตกต่างระหว่างผูศ้ ึกษากับผูถ้ ูกศึกษา และไม่
เชื่ อว่านักวิจยั จะสามารถสร้างความรู ้วา่ ด้วยวัฒนธรรมที่เป็ นจริ งได้อย่างสมบูรณ์ แต่งานชาติพนั ธุ์
วรรณนาแนวใหม่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเป็ น “อัตวิสัยร่ วม” (intersubjectivity) ระหว่างนักวิจยั
กับผูใ้ ห้ขอ้ มู ลได้ ดังนั้น ควรให้ความสาคัญกับกระบวนการใคร่ ครวญหรื อตรึ กตรองสะท้อนคิด
(reflexivity) เพื่อทบทวนความสัมพันธ์เชิ งอานาจระหว่างนักวิจยั กับผูถ้ ู กวิจยั มากขึ้น อีกทั้งยังเป็ น
การหล่ อ หลอมความเข้า ใจร่ ว มกัน ระหว่า งมุ ม มองของนั ก วิ จ ัย กับ ผู ้ถู ก วิ จ ัย ตลอดจนการให้
ความสาคัญแก่ศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์มากขึ้น (Clifford, 1986; อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2548: 55;
สุ ชาดา ทวีสิทธิ์ , 2549: 43)
จากงานเขี ยนดังกล่ าว ท าให้วิธี การทางชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาได้ถูก ท้าทายและวิวฒั นาการ
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ชาย โพธิ สิตา (2554, 141-142) ได้อธิ บายว่า วิธีการทางชาติพนั ธุ์วรรณนา
ในช่ วงปลายศตวรรษที่ 20 ส่ วนหนึ่ งได้รับ อิ ท ธิ พ ลของคติ นิยมแนวการสร้ าง (constructionism)
และคตินิยมแนวหลังสมัยใหม่ (postmodernism) โดยเฉพาะในส่ วนของการนาเสนอผลการศึกษา
กล่าวคือ ในแบบเดิมนั้น นักวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนานาเสนอด้วยการพรรณนาเสมือนว่าเรื่ องราวที่
เสนอในรายงานนั้นคือ “ความจริ ง”ของผูท้ ี่ถูกศึกษา เนื่องจากนักมานุ ษยวิทยาได้เขียนงานเหล่านั้น
ขึ้นมาจากประสบการณ์ที่พบเจอโดยตรง จากการเข้าไปใช้ชีวติ อยูใ่ นสถานที่และผูค้ นที่นาเสนอจริ ง
แต่สาหรับนักคิ ดในกลุ่มคติ นิยมแนวการสร้ างแล้ว “ความจริ ง” หรื อเรื่ องราวที่ พรรณนานั้นเป็ น
สิ่ งที่ถูก “สร้างขึ้น” และในการสร้างความจริ งในการวิจ ยั เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนานั้น ทั้งผูท้ าการวิจยั
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และผูถ้ ูกวิจยั ต่างมีบทบาทร่ วมกัน ในขั้นรายงานการวิจยั นักวิจยั “สร้าง” ข้อความพรรณนาของตน
ขึ้นมา ดังนั้น เรื่ องราวที่พรรณนานั้นจึงเป็ นของนักวิจยั ไม่ใช่ของผูถ้ ูกวิจยั
ในกระบวนการวิจยั สาหรับงานชาติพนั ธุ์วรรณนาแนวเดิ มหรื อแนวสมัยใหม่นิยม จะเน้น
ความเป็ นวัต ถุ วิสั ย (objectivity) ไม่ มี ก ารใช้อ ัต วิสั ย (subjectivity) หรื อ อคติ ส่ วนตัว (bias) ของ
นักวิจยั และนักวิจยั ต้องมีความเป็ นกลาง (value-neutral, value-free) แล้วถ่ายทอดความรู ้/ความจริ ง
ออกมาอย่างปราศจากอคติ นักวิจยั มีสถานะเป็ นคนนอกที่ไม่รู้เรื่ องราวความเป็ นมาและความหมาย
ของวัฒนธรรมที่ ตนไม่รู้จกั ดังนั้น จึ งต้องกาหนดท่าที เพื่อพยายามเรี ยนรู ้ วฒั นธรรม โดยรู ้ ระลึ ก
ข้อจากัดของตนเอง ละวางอคติและความลุ่มหลงในชาติพนั ธุ์ของตนเอง (ethnocentrism) เพื่อมิให้
เป็ นสิ่ งที่ มาบดบังสายตาของตนเอง (ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2544: 239-240) ซึ่ งแนวคิ ดดังกล่ าวเป็ น
จุดอ่อนของงานชาติพนั ธุ์วรรณนายุคสมัยใหม่ โดยถูกนักคิดในยุคหลังสมัยใหม่นิยมวิพากษ์วิจารณ์
และได้พ ยายามอธิ บ ายว่า กระบวนการวิจยั ยังคงอาศัยการเข้าไปอยู่ในชุ มชน สังเกตการณ์ และ
สัม ภาษณ์ แต่ ความรู ้ ที่ ได้ม าจากการวิจยั คือ ผลผลิ ตของการปะทะสังสรรค์ เสวนา แลกเปลี่ ย น
ระหว่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับนักวิจยั ดังนั้น ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั จึงเป็ นความรู ้ที่ผสานเอาความคิดของ
ทั้งสองฝ่ ายไว้ด้วยกัน (ผูว้ ิจยั และผูใ้ ห้ ข ้อมู ล : ผูว้ ิจยั ) ซึ่ งเป็ นความรู ้ ที่ ไม่ ไ ด้ม าจากผูถ้ ู ก วิจยั หรื อ
จากนักวิจยั ล้วนๆ และอัตวิสัยที่มีอยูใ่ นงานวิจยั เป็ นอัตวิสัยร่ วม (intersubjectivity) ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างนักวิจยั และกลุ่มที่ นกั วิจยั ไปศึ กษาในฐานะผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหลัก (สุ ชาดา ทวีสิทธิ์ ,
41) ซึ่ งท าให้ งานชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาในยุค หลังสมัยใหม่ มิ ใช่ งานที่ นาเสนอเพี ย งแค่ วิถี ชี วิตหรื อ
วัฒนธรรมของกลุ่มชนที่ศึกษาเท่านั้น แต่เป็ นการนาเสนอถึ งปั ญหาหรื อความต้องการของกลุ่มชน
นั้น เพื่ อ สร้ างโอกาสหรื อ แนวทางการเคลื่ อ นไหวทางสั งคมที่ ส ามารถท าให้ ชี วิต ความเป็ นอยู่
สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิ จดี ข้ ึน เช่ น นักเคลื่ อนไหวกลุ่ มสตรี นิยม กลุ่ มองค์กรพัฒนาเอกชน
ต่างๆ เป็ นต้น
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวทิ ยาของการศึกษาเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาทั้ง 3 กระบวนทัศน์น้ นั จะ
เห็นได้ถึงจุดอ่อนและข้อจากัดของงานชาติพนั ธุ์วรรณนา ซึ่ งสามารถวิเคราะห์ได้หลายประการ คือ
1. การน าเสนองานเขี ย นของผูศ้ ึ ก ษาในลัก ษณะของความเป็ น “องค์รวม” โดยผูศ้ ึ ก ษา
มักอ้างถึงการรวบรวมข้อมูลและนาเสนอภาพของชุมชนแบบองค์รวม แท้จริ งคือ มุมมองหรื อภาพที่
ผูศ้ ึ กษาต้องการนาเสนอให้กบั ผูอ้ ่านได้รับทราบเพี ยงด้านใดด้านหนึ่ งเท่านั้น ถื อเป็ นการผูกขาด
อานาจของผูศ้ ึกษาแต่เพียงฝ่ ายเดียว
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2. การปราศจากอัตวิสัยของผูศ้ ึกษาในงานนิ พนธ์ กล่ าวว่าเป็ นการนาเสนอข้อมูลมุ มมอง
จากคนในชุ มชนโดยปราศจากอัตวิสัยหรื ออคติ ของผูศ้ ึ กษา แต่การผูกขาดอานาจของผูศ้ ึ กษาแต่
เพียงฝ่ ายเดี ยวนั้นย่อมแฝงไว้ดว้ ยความเป็ นอัตวิสัยและอคติในงานนิ พนธ์อย่างชัดเจน ซึ่ งนักคิดยุค
หลังได้วิพากษ์วิจารณ์และให้ใช้ลกั ษณะของสิ่ งที่เรี ยกว่า “อัตวิสัยร่ วม” โดยงานชาติพนั ธุ์วรรณนา
เป็ นพื้ นที่ ข องการปะทะกันของอานาจ หน้าที่ ของผูศ้ ึ ก ษาคื อ การถอดรื้ อและท าความเข้าใจกับ
อานาจชุดดังกล่าวที่มีผลต่องานเขียนและการผลิตความรู ้ผา่ นงานเขียนของผูศ้ ึกษาเอง
3. การละเลยมิ ติความสัมพันธ์เชิ งอานาจระหว่างผูศ้ ึกษากับผูถ้ ู กศึ กษา ในการศึกษาด้วย
วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนานั้น ผูศ้ ึ กษากับ ผูถ้ ู กศึ กษาย่อมมี ปฏิ สัมพันธ์ กนั อย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้
และในการปฏิ สัมพันธ์น้ นั ย่อมมีความสัมพันธ์เชิ งอานาจแฝงอยู่ดว้ ย แต่การนาเสนอมุมมองกลับ
กลายเป็ นการนาเสนอจากผูศ้ ึกษาเพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่ให้ความสาคัญกับผูถ้ ูกศึกษา
4. การรวบรวมข้อมูลที่ใช้เวลายาวนาน เนื่ องด้วยงานชาติพนั ธุ์วรรณนาแนวเดิมเน้นให้ผู ้
ศึกษาต้องลงภาคสนามโดยใช้ระยะเวลาการศึกษาที่ ยาวนานอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้ได้ขอ้ มูลอย่าง
รอบด้าน แต่ในปั จจุบนั ด้วยข้อจากัดของตัวผูศ้ ึกษาในหลายประการ เช่ น งบประมาณ การทางาน
ประจ า ระยะการจ้า งงานของโครงการวิจ ัย เป็ นต้น ท าให้ ก ารศึ ก ษาระยะยาวเป็ นไปได้ย าก
จึงเปลี่ ยนมาเป็ นการศึกษาแบบกรณี ศึกษา และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือหลากหลาย
ชนิดที่น่าเชื่อถือได้ทดแทน (Hammersley, 2006: 4-5)
5. การอยูใ่ นชุมชนและสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม งานชาติพนั ธุ์วรรณนาแนวเดิม ผูศ้ ึกษา
ต้องอยูใ่ นชุ มชนและใช้เทคนิ คการสังเกตการณ์ อย่างมีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรมของชุ มชน แต่เนื่ อง
ด้วยปั จจัยของคนในชุมชนปั จจุบนั ที่การทางานกับการใช้ชีวิตไม่ได้อยูใ่ นพื้นที่แห่งเดียวกัน (people
do not both live and work together in a single place) ทาให้การอยู่ในชุ มชนไม่จาเป็ นต้องเข้าอาศัย
อยูท่ ุกวัน อาจจะลงภาคสนามสัปดาห์ละ 2-3 วัน และสังเกตการณ์ อย่างมีส่วนร่ วมแค่บางเวลาก็ได้
(Hammersley, 2006: 5)
6. ความพยายามในการบอกว่าตนเองเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกับ ชุ ม ชน แนวคิ ดในยุคหลัง
สมัย ใหม่ ไ ด้ให้ มุ ม มองว่า ผูศ้ ึ ก ษาจัดเป็ น “marginal native” กลุ่ ม หนึ่ ง ผู ซ้ ่ ึ งมิ ไ ด้เป็ นอัน หนึ่ ง อัน
เดี ยวกันกับชุ มชนที่ ตนเข้าไปศึ กษาอย่างสิ้ นเชิ ง แต่ในขณะเดี ยวกันผูศ้ ึ กษาก็ไม่ได้ปฏิ บตั ิตนตาม
วัฒนธรรมดั้งเดิ มของตนนัก (สุ ริชัย หวันแก้ว,2546: 10-11) ทาให้ไม่อาจเชื่ อได้ว่างานชาติ พนั ธุ์
วรรณนาที่ เขียนออกมาแล้วกล่าวอ้างว่าเป็ นมุมมองของคนในชุ มชนเพียงประการเดี ยว ปราศจาก
อัตวิสัยส่ วนตนของผูศ้ ึกษา
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ในการวิเคราะห์ ข ้อจากัด พร้ อมทั้ง ทบทวนแนวคิ ด ของกระบวนการวิจยั เชิ งชาติ พ นั ธุ์
วรรณนาในยุคหลังสมัยใหม่ที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้นาแนวทางการนาเสนอข้อมูลเชิ งพื้นที่ตาม
กระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่นิยมที่กล่าวถึ ง การนาเสนอข้อมูลหรื อความรู ้จากการลงภาคสนามทั้ง
ในส่ วนของผูศ้ ึกษาและผูถ้ ูกศึกษาที่วางอยูบ่ นฐานคิดว่า การนาเสนอความรู ้ จากภาคสนามที่ได้มา
ไม่ ได้ม าจากผูถ้ ู ก ศึกษาหรื อผูศ้ ึ กษาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งเพี ยงฝ่ ายเดี ยว แต่เกิ ดขึ้ น จากการปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างผูศ้ ึกษาและผูถ้ ูกศึกษาในฐานะผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักซึ่ งสะท้อนลักษณะอัตวิสัยร่ วมได้
แนวทางการศึกษาภาคสนามกับวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
แนวทางการศึ ก ษาภาคสนาม สุ ภางค์ จัน ทวานิ ช (2556: 26-41) กล่ า วว่ า การศึ ก ษา
ภาคสนาม มี 3 ขั้นตอนสาคัญคื อ การเข้าสนาม การเก็บรวบรวมข้อมู ลและการตรวจสอบข้อมู ล
และการออกจากสนาม ดังนี้
1. การเข้ าสนาม
ในการเข้าสนาม มีอยูด่ ว้ ยกัน 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ ขั้นเลือกสนาม ขั้นแนะนาตัว ขั้นสร้าง
ความสัมพันธ์ และขั้นเริ่ มทางาน
1.1 ขั้นเลือกสนาม
ขั้นแรก ต้องดูก่อนว่าสนามนั้นมีความเหมาะสมหรื อไม่ สามารถที่จะตอบปั ญหาที่
ต้องการได้หรื อไม่ นัน่ คือ สนามนั้นต้องมีปัญหาที่เราต้องการศึกษา ไม่ใช่เลือกอย่างสุ่ มๆ
ขั้นที่ ส อง ต้องดู ความเป็ นไปได้ในแง่ของขนาดของสนามที่ จะเข้าไปศึ กษา คื อ
ต้องไม่ใหญ่เกินไป ถ้าสนามนั้นใหญ่เกินไปอาจต้องแบ่งเอาเฉพาะบางแห่ง
ขั้นที่สาม ต้องดูในแง่ความซับซ้อนของปรากฏการณ์ในชุมชนนั้นๆ และดูถึงความ
สะดวกในแง่ของที่ต้ งั ของสนามด้วยว่า อยูไ่ กลไปหรื อไม่ การเดินทางไปมาติดต่อลาบากหรื อไม่
ภายหลังจากพิจารณาเลือกสนามแล้ว สิ่ งที่จะต้องทาในลาดับอื่นๆ ต่อไป คือ การเลือกที่พกั
การใช้เวลาในสนาม การเตรี ยมตัวเข้าสนาม และการเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
1.1.1 การเลือกที่พกั แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะด้วยกันคือ
1) การเลื อกอาศัยอยู่ร่วมกับ บ้านของคนในชุ มชน อาจจะทาให้ ผูศ้ ึกษาสามารถ
สร้างความสัมพันธ์ในเบื้องต้นกับคนในชุ มชนได้ง่ายขึ้น แต่มีขอ้ ควรระวังคือ ไม่ควรอาศัยอยู่กบั
ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ งไปจนกระทัง่ จบการวิจยั เนื่ องจากอาจเกิ ดกรณี ปัญหาเกี่ ยวกับความ
ขัดแย้งและการรับข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียวก็เป็ นได้
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2) การอยูแ่ ยกต่างหากจากคนในชุมชน อาจจะอาศัยอยูใ่ นชุมชน แต่แยกตัวออกมา
พักต่างหาก มี ขอ้ ดี คือ ทาให้ได้ขอ้ มู ลที่ รอบด้านมากยิ่งขึ้ น ไม่ยึดติ ดกับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง แต่อาจมี
ข้อด้อยในเรื่ องของการสร้างความสัมพันธ์กบั คนในชุมชนที่อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเดิม
1.1.2 การใช้เวลาในสนาม
ก่อนจะเริ่ มทางานภาคสนามต้องหาข้อมู ลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับการจัดช่ วงเวลาที่อยู่ในสนาม
คื อ จะเข้าสนามช่ วงไหน ใช้เวลานานเท่ าใด และจะออกจากสนามในช่ วงใด และต้องค านึ งถึ ง
กิจกรรมสาคัญของชุมชนที่ผศู ้ ึกษาควรเข้าไปมีส่วนร่ วมเป็ นหลัก เนื่ องจากจะได้ขอ้ มูลสาคัญๆ บาง
ประการก็ได้ อี กทั้งในการเข้าชุ ม ชน เวลาทั้ง 24 ชั่วโมง ถื อเป็ นเวลาแห่ งการเก็ บรวบรวมข้อมู ล
ทั้งสิ้ น ไม่มีเวลาเลิกงานอย่างเช่นการทางานปกติทว่ั ไป เพราะกิจกรรมบางกิจกรรมอาจจะเกิดขึ้นใน
ยามค่าคืนก็ได้
1.1.3 การเตรี ยมตัวเข้าสนาม
สาหรับ การเตรี ยมตัวเข้าสนาม ถื อเป็ นการพยายามเข้าไปอยู่ในสนามอย่างดี ที่ สุ ด ผสม
กลมกลื น กับ คนในชุ ม ชนให้ ม ากที่ สุ ด และเตรี ยมพร้ อมที่ สุ ด ซึ่ งสิ่ งแรกที่ ต้อ งเตรี ยมคื อ ภาษา
อาจต้องทาการศึกษาเรี ยนรู ้ภาษาถิ่นของพื้นที่ทาเก็บข้อมูลก่อนจะเข้าสนาม ในกรณี ที่ผูศ้ ึกษาไม่ได้
ใช้ภาษาเดียวกับที่ใช้ในสนาม เช่น การเก็บข้อมูลกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้ภาษาเดียวกัน
กับผูศ้ ึกษาได้ สมศักดิ์ ศรี สันติสุข (2560: 6) กล่าวว่า การวิจยั ข้ามวัฒนธรรม โดยเฉพาะการศึกษา
ชุ ม ชนต่างวัฒนธรรม การเตรี ยมตัวด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาพู ด มี ค วามส าคัญ อย่างยิ่งในการ
สื่ อ สารกับ กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจที่ ดี ต่ อ กัน ซึ่ งมี ผ ลต่ อ การสื่ อสารที่ มี
ประสิ ทธิภาพด้วย
ประการต่อมา คือ เรื่ องการแต่งกาย ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสนาม หลี กเลี่ ยงการแต่ง
กายที่ เลี ยนแบบหรื อเป็ นสั ญลักษณ์ ข องผูบ้ ริ หาร ตัวแทนของรั ฐ พ่อค้าที่ ร่ ารวย ไม่ค วรแต่งกาย
เตะตา นาสมัย ไม่ควรแต่งหน้ามากจนมีความรู ้สึกแตกต่างจากคนในชุมชน
สิ่ งที่ ตอ้ งนาเข้าไปในสนามต้องมี ความจาเป็ นจริ งๆ คื อ สมุ ดจดบันทึ ก ดิ นสอ เสื้ อผ้า ยา
รักษาโรค และอาหารแห้งเพียงเล็กน้อย หรื ออุ ป กรณ์ ที่ ช่วยในการบันทึ ก ข้อมู ล อื่ นๆ เช่ น กล้อง
ถ่ายรู ป เทปบันทึกเสี ยง กล้องถ่ายวิดีโอ
การวางตัว ในสนาม นัก วิจยั ชายไม่ ค วรดื่ ม เหล้าจนมี อ าการเมามาย หรื อไม่ ดื่ม ได้ยิ่ง ดี
ไม่ควรเกี้ ยวพาราสี หญิ งสาวในชุ มชน นักวิจยั หญิ งควรวางตัวให้เรี ยบร้ อย แต่งกายให้เหมาะสม
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ไม่ล่อแหลม และต้องปฏิบตั ิตวั ให้เป็ นไปตามแบบแผน บรรทัดฐาน หรื อวิถีปฏิบตั ิของชุ มชนที่เข้า
ไปศึกษา
การศึกษาประวัติชุมชน ก่อนเข้าสนาม ทาให้เราทราบข้อมูลในเบื้องต้นของชุ มชนก่อนเข้า
สนามได้ เช่น การอพยพย้ายถิ่นฐาน การเติบโตของชุมชน ความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งในชุมชน
เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นผลดี ให้ก ับ นักวิจยั ในการเตรี ยมความพร้ อมก่ อนเข้าชุ ม ชน นอกจากนี้ การศึก ษา
ประวัติศาสตร์ บอกเล่ า ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ น และประวัติบุคคล สามารถช่ วยในการวิเคราะห์ถึง
เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในแต่ละช่ วงวัยของแต่ละบุ คคลได้ ซ่ างจะช่ วยอธิ บายสภาพชุ มชน โครงสร้ าง
สังคม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมได้ดีอีกทางหนึ่ง
1.1.4 การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key Informant)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญมีความจาเป็ นสาหรับการหาข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับวิถีการดดาเนินชีวติ ที่
เป็ นอยู่ หรื อการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ นในขณะที่ ผูศ้ ึกษาไม่ ได้อยู่ในสนาม เช่ น ข้อมู ลสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ บทบาทของสถาบันต่างๆ ในชุ มชน เป็ นต้น ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูน้ า
ชุ มชนก็ได้ อาจเป็ นผูอ้ าวุโสหรื อผูท้ ี่มีบทบาทในลักษณะของผูน้ าอย่างไม่เป็ นทางการของชุ มชนก็
ได้เช่ นเดี ยวกัน และที่ ส าคัญผูว้ ิจยั จะต้องทาการตรวจสอบข้อมู ลที่ ได้รับมาจากหลายๆ ด้านเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจอันเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
1.2 ขั้นการแนะนาตัว
การแนะนาตัวของนักวิจยั ถื อ เป็ นกระบวนการสาคัญของการเก็บข้อมูลในชุ มชน ซึ่ งเป็ น
การแสดงออกถึงความจริ งใจและสร้างความไว้วางใจในเบื้องต้นให้กบั คนในชุมชนได้ ซึ่ งมีข้ นั ตอน
ต่างๆ ดังนี้
1) บอกกับคนในสนามว่าเรามาทาอะไร วิธีที่ดีที่สุด คือ บอกความจริ ง
2) บอกว่า เราจะท าให้ เขาเสี ย เวลาหรื อ ไม่ หรื อ เสี ย เวลาเท่ า ใด ต้อ งให้ สิ ท ธิ ใ นการ
ตัดสิ นใจว่าจะยอมให้ทาวิจยั หรื อไม่
3) บอกว่าจะเอาข้อค้นพบไปทาอะไร
4) บอกถึงสาเหตุที่ตอ้ งเลือกสนามนี้
5) บอกถึงผลที่เขาจะได้จากเรา
สิ่ งสาคัญในการเข้าสนามและแนะนาตัวคือ การกาหนดสถานภาพและบทบาทของผูศ้ ึกษา
ต้องมีการกาหนดให้ชดั เจนเพื่อความปลอดภัยและการดารงอยู่ได้ในชุ มชนที่ทาการศึกษา ควรฝึ ก
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บุคลิกให้เป็ นคนขี้เล่น ยิม้ แย้ม ผ่อนปรน ใจเย็น เพราะบางครั้งต้องยอมเสี ยเวลาไปโดยไม่ได้ขอ้ มูล
ที่ตอ้ งการ แต่ได้ความสัมพันธ์เป็ นการปูทางไว้ก่อน
1.3 ขั้นการสร้างความสัมพันธ์
ขั้นตอนต่อมาของการเตรี ยมตัวเข้าสนามคือ เริ่ มแนะนาตัวเองตามสถานภาพและบทบาทที่
กาหนดไว้ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจ การพักกับชาวบ้านเป็ นวิธีสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในขั้นต้น นักวิจยั ควรร่ วมกิจกรรมทุกอย่างของชุ มชน ไม่แสดงความรังเกียจ
หรื อไม่เต็มใจ เป็ นผลให้เข้าใจถึงโลกทัศน์ของชาวบ้านและเป็ นการยอมรับสถานะของนักวิจยั จาก
คนในชุมชนได้เร็ วและสนิทใจมากยิง่ ขึ้น
ในการสร้ างความสั ม พันธ์ ค วรสร้ างเยื่อใยไมตรี อย่างต่อเนื่ องระหว่างนักวิจยั กับ คนใน
ชุมชน แต่ตอ้ งระวังใน 2 แง่คือระวังมิให้ตนมีบทบาทเกินกว่าที่ควรจะเป็ น และระวังมิให้เกิดความ
ลาเอียงในการรวบรวมและตีความหมายของข้อมูล
1.4 ขั้นการเริ่ มทางาน ประกอบด้วย 2 ส่ วนใหญ่ๆ ด้วยกันคือ
1.4.1 การทาแผนที่ ซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ลักษณะคือ
1) แผนที่ทางกายภาพ ซึ่ งเป็ นลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยทัว่ ไปของชุ มชน เป็ นการบ่ง
บอกว่าชุมชนนี้ต้ งั อยูท่ ี่ไหน เข้าทางไหน มีทางเข้ากี่ทาง ทาโดยการเดินสารวจและกลับมาทาแผนที่
อย่างคร่ าวๆ และอาจทาให้เห็นความสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างหน่วยต่างๆ ในชุมชน เช่น ร้านค้า
ตลาด วัด บ้ า น โรงเรี ย น และเห็ น ขอบข่ า ยของงานวิ จ ัย ในเชิ ง กายภาพได้ โ ดยเร็ ว เป็ นการ
ประหยัดเวลาและแรงงานด้วย
2) แผนผังเครื อญาติ เป็ นการทาแผนที่ในเชิ งประชากร สารวจครัวเรื อน บอกได้วา่ ใน
ชุมชนมีกี่ครัวเรื อน บ้านเลขที่อะไรบ้าง แต่ละบ้านชื่ ออะไร มีลูกกี่คน อายุเท่าใด ซึ่ งแผนที่ประเภท
นี้ จะทาให้เราเห็ นความสัมพันธ์ ทางสังคมของครอบครัวแต่ละครอบครัว เช่ น ความสัมพันธ์ ทาง
เครื อญาติ ความสัมพันธ์ทางอานาจ เป็ นต้น
1.4.2 การเลือกตัวอย่าง คือ การเริ่ มตัดสิ นใจว่าเราจะรวบรวมข้อมูลอะไร ที่ไหน เลือกจะ
ทาอะไรก่อนดี เลือกดู หรื อพูดคุยกับใครก่อน ทั้งนี้ โดยอาศัยข้อมูลจากแผนที่ที่เราทาไว้และปั ญหา
ของการวิจยั ของเรา โดยการเลื อกตัวอย่างต้องเลื อก 4 ประการด้วยกันคื อ เวลา สถานที่ คน และ
เหตุการณ์ในชุมชน

64
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการตรวจสอบข้ อมูล
ขั้น ตอนของการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล และการตรวจสอบข้อมู ล สามารถแบ่ งออกได้เป็ น
2 ส่ วนคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามอาศัยหลากหลายแนวทาง
ของการศึกษา เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการใช้ขอ้ มูลเอกสาร สอดคล้อง
กับ แนวทางการศึ ก ษาภาคสนามและวิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ วรรณนาของ Kottak (2009: 272-273)
ที่กล่าวถึงแนวทางการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 8 วิธีการด้วยกัน กล่าวคือ
2.1.1 การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม (participant observation) การสังเกต เป็ นการเฝ้าดู
สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นหรื อปรากฏขึ้ นอย่างเอาใจใส่ และกาหนดไว้อย่างมี ระเบี ยบวิธี เพื่อวิเคราะห์ หรื อหา
ความสัมพันธ์ของสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นนั้นกับสิ่ งอื่ น ซึ่ งมี จุดเด่นสาคัญ คื อ ทาให้ทราบพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาเป็ นธรรมชาติ เป็ นข้อ มู ล โดยตรง ตามสภาพความเป็ นจริ ง จัด เป็ นข้ อ มู ล ขั้น ปฐมภู มิ
(สุ ภางค์ จันทวานิ ช, 2556: 45) สาหรับการสังเกตการณ์ อย่างมีส่วนร่ วม เป็ นกระบวนการรวบรวม
ข้อมูลที่ผูศ้ ึกษาเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ ของชุ มชน พร้ อมสังเกตพฤติกรรมต่างๆ เรี ยนรู ้
วิถีชีวิต การดาเนิ นกิจกรรมชุ มชน และสามารถสื่ อสารด้วยภาษาถิ่ นได้ (Gwynne, 2003: 330–331)
ซึ่ งการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม ทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีความเป็ นธรรมชาติ และวิถีการดาเนินชีวติ ที่แท้จริ ง
(วรรณดี สุ ทธินรากร, 2556: 87)
ในแง่ของระเบี ยบวิธี การสังเกตอย่างมี ส่ วนร่ วมจะมี ระบบอย่างชัดเจน ประกอบด้วย
กระบวนการ 3 ขั้น คือ การสังเกต การซักถาม และการจดบันทึก ผูว้ จิ ยั สามารถกาหนดขั้นตอนและ
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ที่ควรจะสังเกตก่อนหลังได้ (นพวรรณ พิริยานุพงศ์, 2546: 82)
2.1.2 การสนทนา เป็ นระดับ ของการพู ด คุ ย ที่ เป็ นทางการมากขึ้ น กว่าการพู ด คุ ย ใน
ชี วิตประจาวัน ซึ่ งจะช่ วยให้ยงั คงความสั ม พันธ์ อนั ดี ต่อกันไว้ และสามารถสร้ างความรู ้ ได้ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ (interviews) ทั้งที่ไม่มีโครงสร้างและมีโครงสร้าง ซึ่ งการสนทนาที่นิยมใช้กนั อย่าง
มากคื อ การสนทนากลุ่ ม เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มาก เนื่ อ งจากมี ผู ใ้ ห้
ข้ อ คิ ด เห็ น ในประเด็ น ที่ ต้ อ งการพร้ อ มกั น หลายคน มี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล ซึ่ งกั น และกั น
ใช้ระยะเวลาอันสั้นในการดาเนิ นกิ จกรรม แต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมี ประสิ ทธิ ภาพ เหมาะกับการใช้
สร้างสมมติฐานใหม่ๆ ใช้คน้ หาคาตอบที่ยงั คลุมเครื อหรื อไม่แน่ ชดั (นงพรรณ พิริยานุพงศ์, 2546:
129-133)
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2.1.3 วิธีการศึกษาแบบวงศาวิทยา (genealogical method) เป็ นวิธีการสื บค้นความรู ้หรื อ
สาแหรกของความรู ้ ที่ ไม่ ใช่ แนวทางแบบประวัติศาสตร์ กระแสหลัก ที่ เป็ นเส้ นตรง แต่ เป็ นการ
สื บค้นจากปั จจุบนั เข้าไปหารากเหง้าของความรู ้ในอดีต ซึ่ งแตกต่างจากประวัติศาสตร์ ที่มีช่วงเวลา
จากอดีตถึงปั จจุบนั ประวัติศาสตร์ ของความรู ้ตามที่ Michel Foucault เสนอคือ ประวัติศาสตร์ ของ
ความรู ้ แบบเดิ ม สนใจในเรื่ องของความต่ อเนื่ อง แต่ป ระวัติศ าสตร์ ในยุค ใหม่ ส นใจในความไม่
ต่อเนื่ อง ประวัติศาสตร์ เป็ นเรื่ องของความแตกต่าง ไม่เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ดังนั้น วิธีการศึกษา
แบบวงศาวิท ยา จะเป็ นแนวทางให้ ผูเ้ รี ย นสื บ ค้น ข้อ มู ล ชุ ม ชนได้อ ย่า งรอบด้าน และวิเคราะห์
กระบวนการและขั้นตอนการเกิดขึ้นของชุดข้อมูลต่างๆ ของชุมชนได้
2.1.4 การค้นหาผูใ้ ห้ขอ้ มู ลส าคัญ (key informants or consultants) เป็ นผูช้ ่ วยในการให้
ข้อมูลที่สาคัญ ซึ่ งปกติผนู ้ าชุมชนอย่างเป็ นทางการในสนามที่ทาการศึกษามักเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ได้ดี แต่ในบางกรณี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญอาจเป็ นปราชญ์ชาวบ้าน ครู ภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่ น เป็ นต้น
ซึ่ งเป็ นผูน้ าที่ไม่เป็ นทางการและมีความเชี่ ยวชาญในด้านนั้นๆ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญก็ได้ ที่สาคัญ
ผูศ้ ึกษาจะต้องทาการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาจากหลายๆ ด้านเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจ
อันเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
2.1.5 การสัมภาษณ์เชิ งลึก การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนา
กันระหว่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับผูส้ ัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็ นกระบวนการล้วงลึกถึงข้อมูลที่ยาก
แก่ ก ารเปิ ดเผยได้ หรื อ ข้อ มู ล ทั่ว ไปที่ มี ร ายละเอี ย ดอย่ า งลึ ก ซึ้ ง หรื อ เป็ นการสั ม ภาษณ์ ใ นจุ ด
ความสนใจเฉพาะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยผูส้ ัมภาษณ์สามารถดึงดูดความสนใจของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เข้ าสู่
จุดที่สนใจได้ในเชิงลึก (นพวรรณ พิริยานุพงศ์, 2546: 104; วรรณดี สุ ทธินรากร, 2556: 88)
ในการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เป็ นรู ป แบบหนึ่ งของการสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ เป็ นทางการ
(Informal Interview) คื อ การสั ม ภาษณ์ ที่ เกิ ด จากการพบปะส่ ว นตัว อาจจะมี ก ารนั ด หมายไว้
ล่ ว งหน้ า คร่ า วๆ อาจจะท าได้ ห ลายครั้ งหลายหน ผู ้สั ม ภาษณ์ จ ะเตรี ยมแนวค าถามกว้า งๆ
มีบรรยากาศการพูดจาโต้ตอบอย่างเป็ นกันเอง (นิ ศา ชู โต, 2551: 166) ซึ่ งการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ น
ทางการสามารถเอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ เกิ ด การล้ว งข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของผู ใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ม ากกว่า การ
สัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ โดยอาจแบ่งออกได้เป็ น 4 แบบย่อยๆ (สุ ภางค์ จันทวานิช, 2556: 77-79)
ดังนี้
1) การสัมภาษณ์โดยเปิ ดกว้างไม่จากัดคาตอบ การสัมภาษณ์แบบนี้ มีความยืดหยุน่
มาก เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์มีอิสระที่ จะอธิ บายแนวความคิดหรื อข้อมูลของตนเองไปเรื่ อยๆ
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ในบางครั้งผูส้ ัมภาษณ์เพียงกล่าวนาให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ทราบแนวความต้องการ แล้วให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์
เล่าเรื่ องโดยอิสระ
2) การสัมภาษณ์แบบมีจุดความสนใจเฉพาะ (Focus Interview) หรื อ การสัมภาษณ์
เชิ งลึก (Indepth Interview) หมายถึ ง การสัมภาษณ์ ที่ผสู ้ ัมภาษณ์ มีจุดสนใจอยู่แล้วจึงพยายามหันเห
ความสนใจของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ให้เข้าสู่ จุดที่สนใจ ทั้งนี้ ในบางครั้งผูส้ ัมภาษณ์ อาจไม่ตอ้ งการทราบ
เหตุ ผ ลหรื อข้อเท็ จจริ ง ในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดทุ ก ขั้นตอน ลัก ษณะส าคัญ ของการสั ม ภาษณ์ แบบนี้
ผูส้ ัมภาษณ์ จะต้องรู ้ อยู่ก่อนแล้วว่าต้องการข้อมูลอะไร ชนิ ดใด เมื่ อเห็ นว่าผูถ้ ู กสัมภาษณ์ พูดนอก
เรื่ องหรื อนอกเหนื อจากจุดที่สนใจก็พยายามโยงเข้าหาประเด็นที่ตอ้ งการสัมภาษณ์ ซึ่ งจะต้องอาศัย
ประสบการณ์และความชานาญของผูส้ ัมภาษณ์ดว้ ย
3) การตะล่ อ มกล่ อ มเกลา (Probe) หมายถึ ง การซัก ถามที่ ล้วงเอาส่ ว นลึ ก ของ
ความคิดออกมา ต้องล้วงเอาความจริ งจากผูถ้ ู กสัมภาษณ์ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ผูส้ ัมภาษณ์
ต้องใช้วาทศิลป์ เพื่อให้ผตู ้ อบเล่าเรื่ องออกมาทั้งหมด
4) การสั ม ภาษณ์ ผู ้ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคัญ (Key Informant Interview) หมายถึ ง การ
สัมภาษณ์ ที่มีการกาหนดตัวผูต้ อบไว้แล้ว เพื่อให้สอดคล้องหรื อตรงประเด็นตามสิ่ งที่ผูส้ ัมภาษณ์
ต้องการ ทาให้ได้ขอ้ มูลที่ดี ลึกซึ้ ง และกว้างขวางเป็ นพิเศษ
ในการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก ถ้าผูศ้ ึ กษาใช้การจดจาเพี ยงอย่างเดี ยวอาจจะทาให้ได้ขอ้ มู ล ที่
คลาดเคลื่ อน ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพต่ อการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ฉะนั้น การจดบัน ทึ ก ภาคสนาม จึงเป็ น
สิ่ งสาคัญที่จะทาให้ผศู ้ ึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดีมากขึ้น
การจดบันทึกภาคสนาม ถือเป็ นกุญแจที่สาคัญอีกดอกหนึ่ งในการได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพ
และเป็ นประโยชน์ ช่วยป้ องกันมิให้ผศู ้ ึกษาลืมเรื่ องราวต่างๆ อีกทั้งบันทึกภาคสนามยังเป็ นเหมือน
หลั ก ฐานให้ ผู ้ศึ ก ษาและผู ้ถู ก ศึ ก ษาระลึ ก ข้ อ มู ล ท าให้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ นไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(อุ ษ า ดวงสา, 2537: 294; นิ ศ า ชู โต, 2551: 144) การจดบัน ทึ ก ภาคสนามที่ ดี ผูศ้ ึ ก ษาจะต้อ งลง
รายละเอียดของข้อมูลที่ได้มาอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งข้อมูลประกอบด้วยสิ่ งที่นกั วิจยั เห็นและได้ฟังจาก
ค าพู ด ของผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ที่ บ อกถึ ง เหตุ ก ารณ์ ว่า เกิ ด อะไรขึ้ น ท าไมถึ ง เกิ ด และเกิ ด ขึ้ น ได้อ ย่า งไร
โดยบันทึกภาคสนาม แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ บันทึกการสังเกต และบันทึกการสัมภาษณ์
(นิศา ชูโต, 2551: 145)
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สาหรับการจดบันทึก เป็ นสิ่ งที่ผศู ้ ึกษาสามารถกาหนดวิธีการและรู ปแบบตามความถนัด
และความชอบของแต่ละบุ ค คลได้ ซึ่ งการจดบันทึ กภาคสนามส่ วนใหญ่ แบ่ งเป็ น 2 รู ป แบบ คื อ
บันทึกย่อ และบันทึกละเอียด (นิศา ชูโต, 2551: 146-151, สุ ภางค์ จันทวานิช, 2552: 43) กล่าวคือ
1. บันทึกย่อ อาจเป็ นวลี คาพูด คาสาคัญ อักษรย่อ รู ปวาด ฯลฯ ที่ผศู ้ ึกษาบันทึกไว้
อย่างคร่ าวๆ ไม่อาจใช้เวลาในการจดได้อย่างเต็มที่เพราะสภาพการณ์ ไม่เอื้ออานวย อาจเป็ นเพราะ
เวลาจากัด หรื อต้องหลี กเลี่ ยงการจดข้อมูลให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเห็ น เพราะจะทาให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรู ้ สึกว่าถู ก
สังเกตและบันทึก ซึ่ งอาจจะมีผลทาให้เขาหยุดคิด หรื อมีปฏิกิริยาที่ไม่เป็ นธรรมชาติได้
2. บันทึ กละเอียด เป็ นการจัดเขียนรายงานภาคสนามที่เกิ ดขึ้นหลังจากผูศ้ ึกษาได้
ศึกษาข้อมูลในชุ มชนนั้นเสร็ จสิ้ นในแต่ละวันแล้ว การจัดทาบันทึ กสนามอย่างละเอียดต้องมีการ
จัดการอย่างเป็ นระบบ มี ก าระบุ ชื่ อผูใ้ ห้ข ้อมู ล สถานที่ และวัน เวลาในการเก็ บ ข้อมู ล เรี ย งล าดับ
ก่อนหลัง บุคคลในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของเหตุการณ์จากการสังเกตและสัมภาษณ์
ส่ วนรู ป แบบของการจดบันทึ กข้อมู ล ภาคสนามที่ ดี เป็ นระบบนั้น สุ ภางค์ จันทวานิ ช
(2556: 64-65) แบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่หนึ่ ง เป็ นการจดบันทึกสิ่ งที่สังเกตได้ตามความเป็ นจริ ง (Observation Note หรื อ
ON) บรรยายอย่างละเอียดถึงสิ่ งแวดล้อม สถานที่ บุคคล เหตุการณ์ คาพูดรวมของบุคคลสรุ ปรวม
ว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร กับใคร และทาไม ดังนั้น ข้อมูลในส่ วนนี้จะไม่มีการตีความ
ส่ ว นที่ ส อง เป็ นส่ ว นที่ ตี ค วามเบื้ อ งต้น โดยใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ข องผู ศ้ ึ ก ษาประกอบ
(Theoretical Note หรื อ TN) แสดงความคิ ดเห็ น เน้นความหมายให้ชัดเจน และสร้ างสมมติ ฐาน
ชัว่ คราว บางครั้งต้องใช้ขอ้ มูลในส่ วนที่หนึ่งหลายๆ เรื่ อง สรุ ปเป็ นส่ วนที่สองได้
ส่ วนที่สาม เป็ นการกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจยั (Methodological Note หรื อ MN) ผูศ้ ึกษาจะ
บันทึ กถึ งวิธีการที่ ตนได้ใช้ความสาเร็ จ หรื อความบกพร่ องในการสังเกตความรู ้ สึกส่ วนตัวของผู ้
สังเกต ปฏิ กิริยาของผูถ้ ูกสังเกต ตลอดจนข้อมูลที่ตกหล่นขาดหายไป บันทึกส่ วนนี้ เป็ นส่ วนที่ช่วย
เตือนความจาและช่วยประเมินคุณภาพของข้อมูลที่ได้มา
ในการจัดข้อมู ล ให้มี ระบบง่ายต่อการวิเคราะห์ จึ งควรนาบันทึ ก ภาคสนามมาจัดเป็ น
หมวดหมู่ แยกประเภทของข้อมูลเป็ นเรื่ องเดียวกัน สะดวกต่อการนาไปใช้ ดังตัวอย่างภาพที่ 3 และ
ภาพที่ 4
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ตัวอย่างการจดบันทึกภาคสนาม
1.1 ทาบุญ

วัน/เวลา/สถานที่

ON

สิ่ งที่สังเกตตามความเป็ นจริ ง
..............................................................................................
..............................................................................................
ตีความเบื้องต้น
..............................................................................................
..............................................................................................
ระเบียบวิธีวจิ ยั
..............................................................................................
..............................................................................................

TN

MN

ภาพที่ 3 ตัวอย่างรู ปแบบการจดบันทึกภาคสนาม ตามแนวคิดสุ ภางค์ จันทวานิช
(ที่มา: สุ ภางค์ จันทวานิช, 2556: 65)
ตัวอย่างการจดบันทึกภาคสนาม
สาหรับหน้ากระดาษ
สถานที่:
วันที่:
เหตุการณ์/บุคคล
เวลา:
1.
ข้อมูล
2.
สถานที่:
เหตุการณ์/บุคคล

วันที่:
เวลา:

ประเภท / หัวข้อ
(ที่วา่ งสาหรับจดบันทึก / หมายเหตุของนักวิจยั )
สาหรับบัตรแข็ง
ประเภท:
หัวข้อ:
ข้อมูล

บันทึก / หมายเหตุของนักวิจยั
ภาพที่ 4 ตัวอย่างรู ปแบบการจดบันทึกภาคสนาม
(ที่มา: อุษา ดวงสา, 2537: 296)

หมายเลข
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2.1.6 การค้นหาข้อมูลจากคนในท้องถิ่น เป็ นวิธีการค้นหาข้อมูลโดยอาศัยคนในท้องถิ่น
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล แล้วนาข้อมูลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่นกั ชาติพนั ธุ์วรรณนาเก็บรวบรวมมาได้
ด้วยวิธีการสังเกตและสรุ ปของนักชาติพนั ธุ์วรรณนาเอง เช่น ประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อและการรับรู ้
เรื่ องราวต่างๆ ของท้องถิ่นจากคนในท้องถิ่นเอง (native)
2.1.7 การวิจยั ที่ มุ่ ง ค้น หาท าความเข้าใจปั ญ หาอย่า งใดอย่างหนึ่ ง (problem – oriented
research) เป็ นลักษณะของงานวิจยั ที่ใช้ขอ้ มูลจากชุ มชนมาทาความเข้าใจปั ญหาที่เกิ ดขึ้น เพื่อนาสู่
การวางแผน และกาหนดแนวทางการพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหาของชุมชน
2.1.8 การวิจยั แบบที ม เป็ นการวิจยั ที่ อาศัยการประสานความร่ วมมื อจากนักชาติ พ นั ธุ์
วรรณนาที่ ห ลากหลายกลุ่ ม หลากหลายความเชี่ ย วชาญ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล หรื อพรรณนา
เรื่ องราวอย่างใดอย่างหนึ่งของชุมชนสังคมนั้นๆ
สาหรับข้อมูลที่ผศู ้ ึกษาควรเก็บรวบรวมเพื่อทาความเข้าใจบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
ของชุ มชนต่างๆ คื อ ข้อมู ลประวัติความเป็ นมา ลัก ษณะทางกายภาพและสิ่ งแวดล้อม ประชากร
ระบบเครื อ ญาติ วงจรชี วิต 1 ปี ของชุ ม ชน กลุ่ ม ทางสั งคม วัฒ นธรรมทางวัต ถุ และเทคโนโลยี
ประวัติชีวติ ภาษาท้องถิ่นและศิลปะ และวัฒนธรรมด้านต่างๆ (งามพิศ สัตย์สงวน, 2558: 55-57)
2.2 การตรวจสอบข้อมูล
2.2.1 การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล
บุคคลที่ใช้ให้หลากหลายออกไป เช่น เคยสัมภาษณ์ นาย ก. ในเรื่ องทัศนคติต่อผูน้ า อาจเปลี่ยนเป็ น
การสัมภาษณ์ นาย ข. บ้าง เพื่อตรวจสอบว่าผูน้ าชุ มชนในทัศนะของหลายๆ ฝ่ ายเป็ นอย่างไรบ้าง
สอดคล้องหรื อขัดแย้งกันอย่างไร เนื่องด้วยเหตุผลใด
2.2.2 การตรวจสอบข้อมูลในสถานที่ต่างกัน ได้แก่ การเปลี่ ยนสถานที่ที่ได้ขอ้ มูลเรื่ อง
เดียวกัน เช่น ผูศ้ ึกษาได้ขอ้ มูลผูน้ าชุมชนจากการประชุ มองค์กรท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการหมู่บา้ น
อาจเก็บข้อมูลของผูน้ าคนเดียวกันนี้ในสถานที่อื่น เช่น บ้าน วัด ฯลฯ
2.2.3 การตรวจสอบข้อมูลในเวลาที่ต่างกัน ได้แก่ การเปลี่ ยนช่ วงเวลาที่จะได้รับข้อมูล
เช่น เคยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทางานพัฒนาของผูน้ าชุมชนในช่วงหน้าแล้ง มาเป็ นหน้าฝนหรื อหน้า
หนาว เป็ นต้น
2.2.4 การตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ผูเ้ ก็บข้อมูลที่ต่างกัน ข้อมูลบางอย่างเปลี่ ยนแปลงไป
ตามคุ ณสมบัติของผูเ้ ก็บ เช่น ผูศ้ ึกษาหญิงกับผูศ้ ึกษาชาย จะทาความคุ น้ เคยและร่ วมวงสนทนาใน
บางสถานการณ์ ได้แตกต่างกัน เช่ น ในวงเหล้า วงซุ บซิ บนิ นทา จึงควรมีการเปลี่ ยนตัวผูร้ ับข้อมู ล
เพื่อดูวา่ ข้อมูลที่ได้ครบถ้วนและตรงกันหรื อไม่
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2.2.5 การตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล ผูศ้ ึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของ
หรื อตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยตรงว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องแล้วหรื อไม่ ความสนิ ทสนมจะเป็ นตัวกาหนด
คุณภาพความแม่นยาเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของข้อมูล
3. การออกจากสนาม
ส าหรั บ การออกจากสนาม จะเป็ นการออกจากสนามในลั ก ษณะที่ ย ัง คงมี เยื่ อ ใย
ความสัมพันธ์อนั ดี กบั กลุ่มคนในชุ มชน สร้างความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของงานการศึกษาร่ วมกันระหว่าง
ผูศ้ ึ กษากับชาวบ้าน ถ้าเกิ ดกรณี ขดั แย้งขึ้ น ผูศ้ ึ กษาจะต้องจัดการให้เรี ยบร้ อยก่ อนออกจากสนาม
มิเช่นนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อผูท้ ี่สนใจศึกษาในพื้นที่แห่งนี้ได้ในอนาคต และถ้าสามารถกระทาได้
ผูศ้ ึกษาควรมีการแลกเปลี่ยนมุมมองของการศึกษาครั้งนี้กบั คนในชุ มชนหรื อทีมงานผูศ้ ึกษา (เฉพาะ
กรณี ท างานเป็ นที ม ) เพื่ อเป็ นการแสดงออกถึ งทัศนคติที่ จะนามาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนา
ตนเองให้ดีข้ ึนได้ (นงพรรณ พิริยานุพงศ์, 2546: 104)
จากแนวทางการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็น
ถึงขั้นตอน กระบวนการ และเทคนิคการทางานภาคสนามที่สาคัญ ตั้งแต่ก่อนการเข้าสนาม ระหว่าง
การอยูใ่ นสนาม และการออกจากสนามที่ศึกษา โดยผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวทางการศึกษาภาคสนาม
ประกอบด้วย การเลื อ กสนาม การแนะน าตัว การสร้ างความสั ม พัน ธ์ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
การตรวจสอบข้อมูล และการออกจากสนาม ซึ่ งสามารถนามากาหนดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
เนื้อหา และเทคนิคที่ใช้ในขั้นตอนของการลงภาคสนามของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นได้
สาหรับการศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวคิด
และแนวทางการจัดการศึกษาพหุ วฒั นธรรม และแนวทางการทางานภาคสนามนั้น สามารถนามา
เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. แนวคิดทางชาติพนั ธุ์และแนวทางการศึกษาพหุ วฒั นธรรม และเทคนิ คการเก็บรวบรวม
ข้อมูล นามาพัฒนาเป็ นขั้นตอน “เรี ยนรู ้วธิ ีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา”
2. แนวทางการศึกษาพหุ วฒั นธรรมและขั้นตอนการเลื อกสนาม นามาพัฒนาเป็ นขั้นตอน
“การเลือกสรรชุมชนชาติพนั ธุ์ต่างวัฒนธรรม”
3. ขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุ มชน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นามาพัฒนาเป็ นขั้นตอน “สร้ างความสัมพันธ์กบั ชุ มชน” “แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม” และ
“จัดกระทาและประมวลผลการเรี ยนรู ้”
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4. การตรวจสอบข้อมูล นามาพัฒนาเป็ นขั้นตอน “นาเสนอผลการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม”
5. การออกจากสนาม นามาพัฒนาเป็ นขั้นตอน “สะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม”
สมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม: ศักยภาพแห่ งการดารงอยู่ในสั งคมทีห่ ลายหลาก
สมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม (Cross–Cultural Competency: 3C) เป็ นแนวทางในการสร้ าง
ศัก ยภาพของคนให้ ด ารงอยู่ ไ ด้ ใ นสั ง คมที่ มี ค วามหลากหลาย หรื อสั ง คมพหุ วัฒ นธรรม
(Multicultural Society) ในปั จจุบนั ซึ่ งการทาความเข้าใจสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม จาเป็ นต้องทา
ความเข้าใจคาว่า สมรรถนะ ด้วย
ความหมายของสมรรถนะ
McClelland (1973) และ Boyatzis (1982: 21) กล่ า วถึ ง ความหมายของสมรรถนะไว้ว่ า
สมรรถนะหรื อบุ ค ลิ ก ส่ วนบุ ค คล คื อ ลัก ษณะที่ ซ่ อนอยู่ภายในปั จเจกบุ ค คล โดยมี คุ ณ ลัก ษณะ
พื้ น ฐาน คื อ แรงกระตุ ้น (Motive) อุ ป นิ สั ย (Trait) ทัก ษะ (Skill) มุ ม มองในจิ น ตภาพส่ ว นตน
(Aspect of one’s self-Image) หรื อบทบาททางสั ง คม (Social Role) หรื อองค์ ค วามรู ้ (Body of
Knowledge)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายของคาว่า สมรรถนะ ซึ่ งตรงกับ
คาในภาษาอังกฤษว่า Competency แปลว่า ความสามารถ หมายถึง คุ ณสมบัติของการจัดกระทาสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่งอย่างเหมาะสม
เทื้ อ น ทองแก้ว (มปป) อานนท์ ศัก ดิ์ สรวิ ช ญ์ (2547) และ Spencer and Spencer (1993)
กล่าวสอดคล้องกันว่า สมรรถนะ หมายถึ ง คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic) ที่มีอยู่
ภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความรู ้ ทักษะ ค่านิ ยม จริ ยธรรม บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อุปนิสัย อัตมโนทัศน์
และคุณลักษณะทางกายภาพ ซึ่ งคุณลักษณะเหล่านี้ จะเป็ นตัวผลักดันหรื อมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
(Causal Relationship) ให้บุ ค คลสามารถปฏิ บ ัติงานตามหน้าที่ ความรับ ผิดชอบหรื อสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นและสอดคล้องกับความเหมาะสมกับองค์การ และทาให้งาน
ประสบความสาเร็ จ มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดหรื อสู งกว่า
Queeney (1996: 3-4) และ Ennis (2008: 4-5) กล่ า วในท านองเดี ย วกั น ว่ า สมรรถนะ
หมายถึ ง ลั ก ษณะและความสามารถของบุ ค คลที่ สามารถประยุ ก ต์ ห รื อใช้ ค วามรู ้ ทั ก ษะ
ความสามารถ พฤติกรรม หรื อบุคลิกส่ วนบุคคลที่นาไปสู่ การประสบความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
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ส าคัญ งานในหน้าที่ เฉพาะ หรื อ การปฏิ บ ัติง านในบทบาทหรื อตาแหน่ ง ที่ ได้รับ มอบหมายได้
โดยความรู ้ (Knowledge) คือ ชุ ดของข้อมูลที่ถูกคาดหวังให้มีการฝึ กปฏิ บตั ิจนนาสู่ ความเชี่ ยวชาญ
ทักษะ (Skills) คือ ความสามารถในการใช้ความรู ้เพื่อให้งานประสบผลสาเร็ จ และความสามารถใน
การปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ (Performance Abilities) คื อ การประยุก ต์ใช้ความรู ้ และทักษะที่ ใช้ได้จริ ง โดย
พิจารณาให้สัมพันธ์กบั สถานการณ์จริ ง
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ สมรรถนะ (Competency) คือ คุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ (Body of Knowledge) ทั ก ษะ (Skills) ความสามารถ (Abilities) โดย
พิจารณาให้สัมพันธ์กบั สถานการณ์ จริ งในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสาเร็ จหรื อ
ความคาดหวัง ตามเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดหรื อสู งกว่าได้
องค์ ประกอบของสมรรถนะ
องค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของ McClelland (1973) ประกอบด้วย 5 ส่ วน
สาคัญ ได้แก่
1. ความรู ้ (Knowledge) คื อ ความรู ้ เฉพาะในเรื่ อ งที่ จ าเป็ นต้อ งรู ้ หรื อ เป็ นความรู ้ ที่
สาระสาคัญ เช่น ความรู ้ดา้ นเครื่ องยนต์ ความรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
2. ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถหรื อสิ่ งที่ ตอ้ งทาให้ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น ทักษะ
ทางการถ่ ายทอดความรู ้ เป็ นต้น ซึ่ งทัก ษะที่ ส ามารถเกิ ดขึ้ น มาได้น้ ันมี พ้ื น ฐานจากความรู ้ และ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ ว
3. ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ตนเอง (Self-concept) คือ เจตคติ ทัศนคติ ค่านิ ยม และความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับตนเอง ภาพลักษณ์ ของตนเอง หรื อสิ่ งที่บุคคลเชื่ อว่าตนเองเป็ นในรู ปแบบนั้น เช่ น
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความมัน่ ใจในตนเอง เป็ นต้น
4. ลัก ษณาการประจาตัวของบุ คคล (Traits) เป็ นลัก ษณะที่ อธิ บายหรื อพรรณนาถึ ง
บุคคลนั้นได้อย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น บุคคลที่มีลกั ษณะความเป็ นผูน้ า บุคคลที่น่าเคารพนับถือ บุคคล
ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ เป็ นต้น
5. แรงจู ง ใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) แรงจู ง ใจหรื อแรงขับ ภายใน และเจตคติ
ทัศนคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งาน รู ปแบบงาน และองค์กร จะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ มุ่งไปสู่
เป้าหมายหรื อความสาเร็ จได้
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สมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม: ความหมาย ความสาคัญ และองค์ ประกอบ
ความหมายสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
การใช้คาว่าสมรรถนะ “ข้าม” หรื อ “ทาง” วัฒนธรรมที่ปรากฏในงานวิจยั เล่มนี้มีนยั ตรงกัน
โดยในภาษาไทยมี นักวิชาการได้ให้ความหมายที่ ตรงกัน ส่ วนการกาหนดนิ ยามความหมายของ
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม (Cross – Cultural Competency: 3C) นั้นยังเป็ นสิ่ งที่มีการถกเถี ยงกันอยู่
อย่างต่อเนื่ อง ยังไม่มีความหมายที่ สมบู รณ์ แบบ แต่อย่างไรก็ตามยังมี นักวิชาการในหลากหลาย
ศาสตร์ เช่ น จิ ต วิ ท ยา มานุ ษ ยวิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา เป็ นต้น พยายามสร้ า งความหมายของค าว่ า
สมรรถนะข้า มวัฒ นธรรม (Reid, 2010: 10) ตามที่ Jackson (2002: 22) กล่ า วว่า สมรรถนะข้า ม
วัฒนธรรม คือ การยอมรับและให้ความเคารพกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม การประเมินตนเอง
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและต้องคานึงถึงพลวัตของความแตกต่างที่เกิดขึ้น การไม่หยุดที่จะ
พัฒนาความรู ้ทางวัฒนธรรม และทักษะที่จาเป็ นเมื่อต้องมีการปฏิสังสรรค์กบั ชนกลุ่มน้อย
ในความหมายที่สอดคล้อ งกันสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม อยู่ในฐานะของความรู ้ อารมณ์
หรื อแรงกระตุ ้น และทัก ษะที่ ปั จเจกบุ ค คลสามารถปรั บ ใช้ใ ห้เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
รวดเร็ ว และเหมาะสมในบริ บ ทแวดล้ อ มของการข้า มวัฒ นธรรมซึ่ งมี ค วามสลับ ซั บ ซ้ อ น
ซึ่ งเปรี ยบเสมือนผูแ้ ทนระดับนานาชาติที่ตอ้ งสัมพันธ์ กบั บุคคลที่มาจากหลากหลายประเทศ (การ
ติ ด ต่ อ สั ม พัน ธ์ ก ับ ชนกลุ่ ม อื่ น : ผู ้วิ จ ัย ) (Hammer, 1987; Abbe et al., 2007: 12; McDonald et al.,
2008: 13; Selmeski, 2009) โดยคุ ณ ลัก ษณะของสมรรถนะข้า มวัฒ นธรรม คื อ ทัก ษะการแก้ไ ข
ปั ญหาความขัดแย้ง ทักษะการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ภาษา ทักษะการจัดการความเครี ยด ความยืดหยุ่น
และการเปิ ดใจ ความสนใจและความเต็มใจในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ความอดทนกับความคลุมเครื อใน
ความไม่ เข้าใจในวัฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งและการมี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ชี วิ ตในวัฒ นธรรมอื่ น ๆ
ซึ่ งสมรรถนะทางวัฒนธรรมจะขึ้นอยูก่ บั การใช้ความรู ้เกี่ ยวกับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันใน
ฐานะของความหมายแห่ งการสร้ างความเข้าใจพฤติกรรมในวัฒนธรรมเฉพาะ (McDonald et al.,
2008: 13)
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมจะตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ สังคม และกฎเกณฑ์ทาง
วัฒนธรรม (Reid, 2010: 12) ซึ่ งปั จเจกบุคคลสามารถแสดงออกโดยมีปัจจัยของความรู ้ ทักษะ และ
อารมณ์ในรู ปแบบของการข้ามวัฒนธรรม อันซึ่ งปั จเจกบุคคลจะต้องพัฒนาทักษะในประสิ ทธิ ภาพ
ข้า มวัฒ นธรรม เช่ น ประสิ ทธิ ภ าพของการสื่ อสารข้า มวัฒ นธรรม (Effective Cross-Cultural
Communication) การมีความรู ้เกี่ยวกับเจ้าของวัฒนธรรม (Knowledge of the Host Culture) ทัศนคติ
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ข้ า ม วัฒ น ธรรม (Cross-Cultural Attitudes) แล ะก ารจั ด ก ารกั บ ความเครี ยดที่ เกิ ดขึ้ น จาก
ความสั ม พัน ธ์ ต่ างวัฒ นธรรม (Stress-management) เป็ นต้น (Zakaria, 2000: 496-497) ซึ่ งปั จ เจก
บุคคลจะต้องปรับเปลี่ ยนตนเองให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ หรื อสภาพแวดล้อมใน
วัฒนธรรมอื่น
ดังนั้น สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรื อความสามารถของปั จเจกบุคคล
ที่มีพ้ืนฐานของความรู ้ ทักษะ และอารมณ์หรื อแรงกระตุน้ ต่างๆ โดยต้องยอมรับและให้ความเคารพ
กับ ความแตกต่ างทางวัฒ นธรรม การประเมิ น ตนเองอย่างต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมและต้อ ง
คานึ งถึงพลวัตของความแตกต่างที่เกิ ดขึ้น การไม่หยุดที่จะพัฒนาความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม และทักษะ
ที่จาเป็ นเมื่อต้องมีการปฏิ สังสรรค์กบั บุ คคลอื่นในพื้นที่ ต่างวัฒนธรรมหรื อในบริ บทแวดล้อมที่ มี
ความสลับซับซ้อนทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมสู งสุ ด
ความสาคัญของสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
สมรรถนะทางวัฒ นธรรมมี ค วามส าคัญ เป็ นอย่ า งมากในสั ง คมโลกาภิ ว ัต น์ ที่ มี ก าร
ติดต่อสื่ อสารกันอย่างรวดเร็ วและง่ายดาย ซึ่ งบุคคลที่ได้รับการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้
ในรู ปแบบต่างๆ จนเกิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมขึ้นในตนเองได้น้ นั จะสามารถเกิดทักษะที่จาเป็ น
ต่อการแก้ไ ขปั ญ หาความขัดแย้ง การสื่ อสาร การจัดการกับ ความเครี ยด การเรี ย นรู ้ ในภาษาอื่ น
การเรี ยนรู ้เพื่อขจัดความคลุมเครื อในความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และประสบการณ์ แห่ ง
การด ารงอยู่ใ นวัฒ นธรรมที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน (McDonald et al, 2008: 13) ซึ่ งสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรมเป็ นประโยชน์อย่างมากกับองค์กรในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้บุคคลที่มาจากต่างถิ่น
ได้ตระหนักถึ งการเรี ยนรู ้ ในการอยู่ร่วมกัน และเกิ ดสานึ กที่สับเปลี่ ยนจากรู ปแบบที่เป็ นอัตโนมัติ
คื อ การบริ ห ารจัด การวัฒ นธรรมระดับ นานาชาติ ข องวัฒ นธรรมเจ้าบ้านสู่ ค วามเหมาะสมทาง
วัฒนธรรม คือ การปรับตัวและการยอมรับทางวัฒนธรรม (conscious switching from an automatic,
home-culture international management mode to a culturally appropriate, adaptable and
acceptable one; Zakaria, 2000: 493)
สิ่ งที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยให้ปัจเจกบุคคลรับมือกับเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดหรื อไม่ชดั เจน
ได้ ยิง่ ไปกว่านั้นจะช่วยลดความตึงเครี ยดและความสับสนภายใต้สภาวะที่เรี ยกว่า “ภาวะชงักงันทาง
วัฒนธรรม” (culture shock) ที่เกิ ดขึ้นเมื่อเข้าไปมีส่วนร่ วมในวัฒนธรรมใหม่ (Zakaria, 2000: 493;
Reid, 2010: 28)

75
องค์ ประกอบของสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
Black and Mendenhall (1990, อ้า งถึ ง ใน Senyshyn, 2002: 43) ได้ก ล่ า วถึ ง องค์ป ระกอบ
ของสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมว่ามี ท้ งั หมด 3 มิ ติดว้ ยกัน คื อ มิติด้านการดารงอยู่ของตนเอง (SelfMaintenance Dimension) มิ ติ ด้า นการปฏิ สั ม พัน ธ์ ข้า มวัฒ นธรรม (Cross-Cultural Relationship
Dimension) และมิ ติ ด้ า นการรั บ รู ้ (Perceptual Dimension) ส่ วน Lister (1999) ได้ น าเสนอถึ ง
องค์ประกอบของสมรรถนะทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. ความตระหนัก ทางวัฒ นธรรม (Cultural Awareness) หมายถึ ง ความสามารถอธิ บ าย
อิทธิ พลของวัฒนธรรมที่มีต่อค่านิยมและความเชื่อของบุคคล
2. ความรู ้ทางวัฒนธรรม (Cultural Knowledge) หมายถึง การรู ้ถึงความคล้ายคลึงกัน ความ
แตกต่าง และความไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หรื ออาจจะเรี ยกว่าความรู ้ขา้ ม
วัฒนธรรม
3. ความเข้าใจวัฒนธรรม (Cultural Understanding) หมายถึ ง การระลึ กได้ถึงอิทธิ พลของ
วัฒนธรรมหลักเฉพาะบุ คคลหรื อกลุ่ มคนที่ ม าจากภู มิหลังวัฒนธรรมต่างๆ และปั ญหาที่ กลุ่ มคน
เหล่านั้นต้องเผชิญ
4. ความไวต่อวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) หมายถึง การแสดงออกถึ งความสนใจต่อ
ค่านิยม การปฏิบตั ิภายใต้บริ บทของวัฒนธรรมหนึ่งและกลายเป็ นความตระหนักในวัฒนธรรมของ
ตน และอิทธิ พลของวัฒนธรรมนั้น
5. ความสามารถ/สมรรถนะเชิ งวัฒนธรรม (Cultural Competence) หมายถึง การจัดเตรี ยม
การดูแลของความคาดหวัง ความเชื่ อทางวัฒนธรรมของคนและระบุถึงการไม่เกิดประโยชน์ที่มีต่อ
ความไม่เท่าเทียมกันของอานาจความสัมพันธ์ในสังคม
Zakaria (2000: 503) ได้ยืม แนวคิ ด ของ Chen and Starosta (1996) เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบ
ของสมรรถนะระหว่างวัฒนธรรม โดยสมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ ความ
ตระหนักทางวัฒนธรรม ความไวทางวัฒนธรรม และความมีไหวพริ บทางวัฒนธรรม กล่าวคือ
1. ความตระหนัก ทางวัฒ นธรรม (Cultural Awareness) ประกอบด้วย 2 คุ ณ ลัก ษณะ คื อ
ความตระหนักในตนเอง (Self-awareness) และความตระหนักทางวัฒนธรรม (Cultural Awareness)
ซึ่ งคุณลักษณะเหล่านี้ วางอยูใ่ นกรอบของสมรรถนะทางการสื่ อสารในสังคมที่หลากหลาย โดยเชื่ อ
ว่าถ้าบุ ค คลมี ค วามตระหนักในตนเองจะส่ งผลถึ งความประพฤติ กบั บุ คคลอื่ นด้วย และถ้ามี การ
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เรี ยนรู ้บางสิ่ งบางอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นและเริ่ มต้นเข้าใจแผนที่ทางวัฒนธรรม จะทาให้รู้วา่ จะ
ออกแบบอย่างไรในพฤติกรรมที่เราจะพบเจอกับความคาดหวังในสังคมใหม่
2. ความไวทางวัฒ นธรรม (Cultural Sensitivity) หมายถึ ง การยอมรับ ฟั งความคิ ดเห็ น ที่
แตกต่ าง (Open-Mindedness) ทัศนคติ ที่ ไ ม่ พิ จารณาตัดสิ น ผูอ้ ื่ น (Non-judgmental Attitudes) และ
การผ่อนคลายทางสั งคม (Social Relaxation) เพื่ อการท าความเข้าใจในคุ ณค่ าของวัฒ นธรรมที่ มี
ความแตกต่างกัน
3. ความมีไหวพริ บทางวัฒนธรรม (Cultural Adroitness) หมายถึง การที่บุคคลจะเรี ยนรู ้ว่า
จะแสดงออกอย่างไรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพเมื่ อต้องมีการติดต่อกับสิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมใหม่
เมื่อบุคคลรู ้วา่ อะไรเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทา (what to do) และอะไรเป็ นสิ่ งที่ไม่ตอ้ งทา (what not to do) ก็จะ
ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพทางการสื่ อสารซึ่ งปราศจากข้อขุ่นเคืองจากกลุ่มต่างๆ ในสังคมใหม่นน่ั เอง
Chiu and Hong (2006: 489-505) ได้เสนอองค์ประกอบของสมรรถนะเชิ งวัฒนธรรมมีอยู่
3 องค์ประกอบ คือ
1. ความตระหนัก ทางวัฒ นธรรม (Culture Awareness) ประกอบด้วย ความไวต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมภายนอกและวัฒนธรรมภายใน ความหลากหลายด้านการให้ความหมาย
ของวัฒนธรรม จนเกิดเป็ นพฤติกรรมทางวัฒนธรรมขึ้น
2. ความรู ้ ท างวัฒ นธรรม (Culture Knowledge) ประกอบไปด้ ว ย การใช้ ค วามรู ้ ท าง
วัฒ นธรรมในบริ บ ทที่ เหมาะสมในการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ต่ า งวัฒ นธรรม และมี ค วามยืด หยุ่น ที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของวัฒนธรรมตามความรู ้สึกที่เกิดขึ้น
3. ทักษะทางวัฒนธรรม (Cultural Skill) เป็ นการใช้ความรู ้ ทางวัฒนธรรมที่จะสร้ างสรรค์
หรื อลดทอนการถือเอาวัฒนธรรมของตนเป็ นใหญ่
Abbe et al. (2007: 13-21) ได้แ บ่ ง องค์ป ระกอบของสมรรถนะข้า มวัฒ นธรรมไว้ 3 มิ ติ
ด้วยกัน คือ ความรู ้และการระลึกรู ้ ทักษะ และอารมณ์และแรงกระตุน้ โดยแต่ละด้านมีองค์ประกอบ
ย่อยดังนี้
1. ความรู ้ และการระลึ ก รู ้ (Knowledge and Cognition) ประกอบด้วย ความตระหนักทาง
วัฒ นธรรม โครงสร้ า งความรู ้ ข ้า มวัฒ นธรรม ความซั บ ซ้ อ นของการระลึ ก รู ้ ดัง จะกล่ า วถึ ง
รายละเอียด คือ
1.1 ความตระหนักทางวัฒนธรรม (Cultural Awareness) หมายถึ ง ความสามารถ
ในการอธิ บายอิทธิ พลของวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อความเชื่ อ คุ ณค่า และพฤติกรรมของปั จเจกบุคคล
ภายใต้บริ บทของวัฒนธรรม

77
1.2 โครงสร้างความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม (Cross-Cultural Schema) หมายถึง ความรู ้ใน
วัฒนธรรมโดยทัว่ ไป (Culture-General Knowledge) ซึ่ งความรู ้อาจจะมีพ้ืนฐานมาจากการทาความ
เข้า ใจในวัฒ นธรรมเฉพาะหรื อ ประสบการณ์ ที่ ป ระสบพบเจอมา โดยโครงสร้ างความรู ้ ท าง
วัฒนธรรมจะอยูใ่ นฐานะโครงสร้างของการระลึกรู ้ที่ปัจเจกบุคคลใช้ในการสร้างความเข้าใจข้อมูล
ทางวัฒนธรรม
1.3 ความเข้ า ใจข้ า มวัฒ นธรรมอย่ า งลึ ก ซึ้ ง (Cognitive Complexity) หมายถึ ง
กระบวนการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมที่ มีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของตนอย่างต่อเนื่ อง การ
เพิ่ ม ขึ้ น ของการท าความเข้าใจวัฒ นธรรมหรื อวัฒ นธรรมเฉพาะจะช่ วยในการตี ค วามหมายใน
ประสบการณ์ ที่พบเจอและประยุกต์ใช้ความรู ้ ใหม่น้ ี ในสถานการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้ นหรื อเข้าไปมี ส่วน
ร่ วมในอนาคตได้
2. ทักษะ (Skills) ประกอบด้วยทักษะระหว่างบุ คคล การกากับตนเอง และความยืดหยุ่น
กล่าวคือ
2.1 ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการเจรจาต่อรองและการสื่ อสารกับบุคคลอื่นที่มาจากต่างวัฒนธรรม เช่ น ความสามารถในการ
เริ่ มต้นสื่ อสารและความสามารถในการสร้างและดารงอยูใ่ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้น
(Abbe et al., 2007: 18; Reid, 2010: 21) ทักษะระหว่างบุคคลจะเชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่ไม่มี
อคติทางชาติพนั ธุ์ แต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั การส่ งผ่านทัศนคติสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมด้วย
2.2 การก ากั บ ตนเอง (Self-Regulation) หมายถึ ง ความสามารถในการก ากั บ
อารมณ์ การจัดการกับความตึงเครี ยดและส่ วนที่คลุมเครื อได้
2.3 ความยื ด หยุ่ น (Flexibility) หมายถึ ง ความสามารถของบุ ค คลในการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมหรื อ กรอบของการระลึ ก รู ้ ต ามนัย ของสถานการณ์ โดยเฉพาะนัย ทาง
วัฒนธรรม หรื อกล่ าวอี กนัยหนึ่ งว่า ความยืดหยุ่นคื อ ความสามารถในการปรับ ตัว (adaptability)
ที่สอดคล้องตามแต่ละสถานการณ์
3. อารมณ์ และแรงกระตุ ้น (Affect and Motivation) ประกอบด้วย ทัศ นคติ และการริ เริ่ ม
การเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการสลายความกากวม กล่าวคือ
3.1 ทัศ นคติ แ ละการริ เริ่ ม (Attitudes and Initiative) หมายถึ ง การไม่ มี อ คติ ท าง
ชาติ พ ัน ธุ์ (Non-Ethnocentrism) มี ค วามอดทนอดกลั้น (Tolerance) มี ค วามไวทางวัฒ นธรรม
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(Sensitivity)1 และความสมัครใจในการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม (willingness to communicate when
in cross-cultural setting)
3.2 การเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ
ความคิด ความรู ้สึก และหรื อประสบการณ์ของผูอ้ ื่น ดังคาเปรี ยบเปรยที่ วา่ “การวางตนเองให้อยูใ่ น
รองเท้าของผูอ้ ื่นถ้าคุณสามารถ” (put oneself in another’s shoes or to behave as if one could)
3.3 การสลายความกากวม (Need for Closure) หมายถึง ความปรารถนาหรื อแรง
กระตุน้ ของปั จเจกบุคคลที่ตอ้ งการคาตอบที่เป็ นกลางและแก้ปัญหา และต่อต้านข้อมูลใหม่ที่ขดั แย้ง
กับคาตอบที่ได้รับมา
Ross et al. (2008: 5-10) นาเสนอองค์ประกอบของสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. ความสามารถในตนเอง (Self-Efficacy) หมายถึ ง ความเชื่ อที่ ว่าบุ คคลมี ความสามารถ
หรื อแนวทางแห่ งการรับรู ้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายได้ และเชื่อว่าเป็ นความสามารถที่
ดาเนินการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
2. ความรู ้สึกเข้าใจในวัฒนธรรมชาติพนั ธุ์ (Ethnocultural Empathy) หมายถึงความสามารถ
ในการท าความเข้ า ใจอารมณ์ ทัศ นะ และมุ ม มองของผู ้อื่ น ซึ่ งจะมี ผ ลท าให้ เกิ ด การเปิ ดรั บ
ประสบการณ์ใหม่เข้ามาและเข้ามีส่วนร่ วมในประสบการณ์ใหม่น้ นั ด้วยความสมัครใจ
3. การเปิ ดรั บ ประสบการณ์ ใ หม่ (Openness to New Experience) หมายถึ ง ปั จเจกบุ คคล
สามารถขยายความสนใจและนาความสนใจนั้นขับเคลื่ อนสู่ การเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับประสบการณ์ ใหม่
รวมทั้งประสบการณ์ขา้ มวัฒนธรรม
4. ความสมัครใจในการมีส่วนร่ วมในประสบการณ์ใหม่ (Willingness to Engage) หมายถึง
การที่ ปั จเจกบุ ค คลมี ค วามสมัค รหรื อ เต็ ม ใจที่ จ ะเข้า มี ส่ ว นร่ ว มในสถานการณ์ ท างสั ง คมและ
วัฒนธรรมที่ไม่คุน้ เคย มีความแตกต่างจากสังคมวัฒนธรรมของตนเอง
5. ความยืดหยุน่ ในการระลึ กรู ้ (Cognitive Flexibility) หมายถึง แนวทางที่ให้ปัจเจกบุคคล
สามารถแก้ไขปั ญหาที่เผชิ ญอยู่ในสถานการณ์ ที่มีความสลับซับซ้อนและเป็ นพลวัตอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็ จได้

ความไวทางวัฒนธรรม (sensitivity) คือ ความตระหนักในความแตกต่างและคล้ายคลึงของวัฒนธรรม
ที่ยงั คงอยูแ่ ละมีผลกระทบต่อคุณค่าและพฤติกรรมของปั จเจกบุคคล (Reid, 2010: 26)
1
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6. การควบคุ ม ตนเอง (Self-Monitoring) หมายถึ ง ปั จ เจกบุ ค คลสามารถปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมทางด้ า นสั ง คมและวัฒ นธรรมในวิ ถี ท างที่ เหมาะสมกั บ บทบาทที่ ก าหนดไว้ใ น
สถานการณ์เฉพาะได้
7. การก ากับ อารมณ์ ตนเอง (Emotional Self-Regulation) หมายถึ ง ความสามารถในการ
กากับ หรื อควบคุ ม อารมณ์ ของตนได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นทักษะที่ จะท าให้เกิ ดการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) และการสร้างความสัมพันธ์ขา้ มบริ บทที่มีความ
แตกต่างกัน
สาหรับ Reid (2010, 17-26) ได้มีการปรับปรุ งแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะ
ข้ามวัฒนธรรมของ Abbe et al. (2007) คือ
1. ความรู ้และการระลึกรู ้ (Knowledge and Cognition) ประกอบด้วย ความซับซ้อนของการ
ระลึ ก รู ้ (Cognitive Complexity) โครงสร้ างความรู ้ (Schema) และความตระหนัก ทางวัฒ นธรรม
(Cultural Awareness)
2. ทั ก ษะ (Skills) ประกอบด้ ว ย ความยื ด หยุ่ น (Flexibility) ทั ก ษะระหว่ า งบุ ค คล
(Interpersonal skills) และการกากับตนเอง (Self-Regulation)
3. อารมณ์และแรงกระตุน้ (Affect and Motivation) ประกอบด้วย การเข้าใจความรู ้สึ กของ
ผูอ้ ื่น (Empathy) การเปิ ดรับสิ่ งใหม่ (Openness) และการริ เริ่ ม (Initiative)
จากองค์ประกอบของสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักคิดต่างๆ สามารถสังเคราะห์ และ
สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2

การดารงอยูข่ องตนเอง
ความสัมพันธ์ขา้ มวัฒนธรรม
ความตระหนักทางวัฒนธรรม
โครงสร้างความรู้ขา้ มวัฒนธรรม
ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ ง
ทักษะระหว่างบุคคล
การกากับตนเอง
ความยืดหยุน่
ทัศนคติและการริ เริ่ ม
การลดอคติทางชาติพนั ธุ์
การเข้าใจความรู้สึกของผูอ้ ื่น
การสลายความกากวม
ความไวทางวัฒนธรรม
ความมีไหวพริ บทางวัฒนธรรม
ความสามารถในตนเอง
ความรู้สึกเข้าใจในวัฒนธรรมชาติพนั ธุ์
ความยืดหยุน่ ในการระลึกรู ้
การเปิ ดรับประสบการณ์ใหม่
ความรู้ทางวัฒนธรรม
ความเข้าใจทางวัฒนธรรม
การควบคุมตนเอง

องค์ประกอบ
นักวิชาการ
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จากตารางที่ 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม แบ่งออกได้เป็ น 3 มิติ
7 องค์ป ระกอบ คือ 1) มิติด้านความรู ้ ประกอบด้วย ความรู ้ ขา้ มวัฒนธรรม และความเข้าใจข้าม
วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ ง 2) มิติดา้ นทักษะ ประกอบด้วย การปฏิสังสรรค์ระหว่างบุคคล และการกากับ
ตนเอง และ 3) มิติดา้ นเจตคติ ประกอบด้วย การเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ความไวทางวัฒนธรรม
และการลดอคติทางชาติพนั ธุ์ โดยมีหลักเกณฑ์การเลือก ดังนี้
1. ความสอดคล้ อ งกับ รายวิ ช าชาติ พ ัน ธุ์ วิ ท ยาในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ กล่ า วคื อ
7 องค์ประกอบที่คดั เลื อกมานั้น มีความเหมาะสมกับบริ บทของเนื้ อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ของรายวิชา
2. ความหมายที่ ซ้อนทับกัน องค์ประกอบสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมแต่ละองค์ป ระกอบ
มี นัย ของความหมายที่ ซ้ าซ้อนและคล้ายคลึ งกัน จึ งจัดให้อยู่ภายใต้องค์ป ระกอบหลัก ซึ่ งแสดง
ความหมายและความสัมพันธ์ได้ดงั ตารางที่ 3

มิติ

องค์ ประกอบ

ความหมาย
การมี ค วามรู ้ ในวัฒ นธรรมของตนเองและผู อ้ ื่ น รู ้ ถึ งความคล้ายคลึ งกัน ความ
1. ความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม แตกต่าง และความไม่เท่าเที ยมกันของกลุ่มวัฒนธรรมที่ แตกต่างกัน และใช้ความรู ้
ทางวัฒนธรรมในบริ บทที่เหมาะสมในการมีปฏิสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรม
1 ด้านความรู ้
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของตนอย่างต่อเนื่ อง
2. ค ว า ม เข้ า ใ จ ข้ า ม การเพิ่ มขึ้ นของการทาความเข้าใจวัฒนธรรมหรื อวัฒนธรรมเฉพาะจะช่ วยในการ
วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ ง
ตีความหมายในประสบการณ์ที่พบเจอและประยุกต์ใช้ความรู ้ใหม่น้ ี ในสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้นหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในอนาคตได้
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ ติดต่อสื่ อสารกับบุคคลต่างวัฒนธรรม และเรี ยนรู ้
1. ก า ร ป ฏิ สั ง ส ร ร ค์
ว่าจะแสดงออกถึงพฤติ กรรมอย่างไรเมื่ อต้องมี การติ ดต่อกับชนกลุ่มอื่นในบริ บท
ระหว่างบุคคล
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารอย่างสู งสุ ด
2 ด้านทักษะ
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เมื่อ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่าง เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็ จได้
2. การกากับตนเอง

ที่

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม

ทักษะระหว่างบุคคล
ความมีไหวพริ บทางวัฒนธรรม
การปฏิสมั พันธ์ขา้ มวัฒนธรรม
ความยืดหยุน่
ความสามารถในตนเอง
ความยืดหยุน่ ในการระลึกรู ้
การควบคุมตนเอง

ความเข้าใจทางวัฒนธรรม
โครงสร้างความรู ้ขา้ ม
วัฒนธรรม

องค์ ประกอบที่สัมพันธ์ กนั
การดารงอยูข่ องตนเอง
ความรู ้ทางวัฒนธรรม
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มิติ

ด้าน
เจตคติ

ที่

3

องค์ ประกอบ
ความหมาย
1. การเข้าใจความรู ้สึกของ ความสามารถของผูเ้ รี ยนในการเข้าใจพฤติ กรรมและความรู ้ สึ กของ
ผูอ้ ื่น
บุคคลต่างวัฒนธรรม และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ความไวทางวัฒนธรรม ความสามารถในการตอบสนองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างในเชิ งบวก และ
มีทศั นคติที่ไม่พิจารณาตัดสิ นผูอ้ ื่นทางวัฒนธรรม เพื่อการทาความเข้าใจ
ในคุณค่าของวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน
การสร้างความรู ้ สึกแห่ งความเสมอภาคเท่ าเที ยมกันระหว่างกลุ่มชาติ
3. การลดอคติทาง
พัน ธุ์ การยอมรั บ ในความหลากหลายทางวัฒ นธรรม และไม่ ถื อเอา
ชาติพนั ธุ์
วัฒนธรรมของตนเองเป็ นใหญ่กว่าวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ ดารงอยู่ในสังคม
เดียวกัน

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม (ต่อ)

ทัศนคติและการริ เริ่ ม
ทักษะทางวัฒนธรรม

องค์ ประกอบที่สัมพันธ์ กนั
การสลายความกากวม
ความรู ้สึกเข้าใจในวัฒนธรรมชาติพนั ธุ์
การรับรู ้
การเปิ ดรับประสบการณ์ใหม่
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จากตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ป ระกอบของสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม และความหมายขององค์ป ระกอบสมรรถนะข้าม
วัฒ นธรรม สามารถสั งเคราะห์ แ ละสรุ ป ออกมาได้ 3 มิ ติ 7 องค์ป ระกอบ คื อ 1) มิ ติด้านความรู ้
(Knowledge and Cognition) ประกอบด้วย ความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม และความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม
อย่างลึ กซึ้ ง 2) มิติดา้ นทักษะ (Skills) ประกอบด้วย การปฏิ สังสรรค์ระหว่างบุ คคล และการกากับ
ตนเอง 3) มิ ติ ด้า นเจตคติ (Affect) ประกอบด้ว ย การเข้า ใจความรู ้ สึ ก ของผู ้อื่ น ความไวทาง
วัฒนธรรม และการลดอคติทางชาติพนั ธุ์ ดังที่กล่าวไว้แล้วนั้น ถือได้วา่ เป็ นสมรรถนะสาคัญที่ผูว้ จิ ยั
จะต้องเสริ มสร้างให้กบั ผูเ้ รี ยนด้วยการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการทาง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา อันจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนสามารถดารงชี วิตและพัฒนาความเข้าใจสังคมทั้งปั จจุบนั
และอนาคตที่มีผคู ้ นอยูร่ ่ วมกันอย่างหลากหลายได้
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
งานวิจัยเกีย่ วกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้
เกศินี ครุ ณาสวัสดิ์ (2556: 134-141) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนากระบวนการเรี ยนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาโดยบูรณาการรู ปแบบการแก้ปัญหาที โอทีอาร์ ร่วมกับหลักการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผล
การศึ ก ษา ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผลการพัฒ นากระบวนการเรี ย นการสอน มี 6 ขั้น ตอน ได้ แ ก่
1) การสร้ า งแรงจู ง ใจ 2) การก าหนดประเด็ น ในการศึ ก ษา 3) การวางแผนในการด าเนิ น งาน
4) การปฏิบตั ิและติดตามผลการดาเนิ นงาน 5) การอภิปรายและแลกเปลี่ ยนการดาเนิ นงานกับผูอ้ ื่น
และ 6) การสะท้อนกลับและการประยุกต์
ทัศนี ย ์ ทองไชย (2556: 192-225) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภู มิปัญญาท้องถิ่ น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พ ั ฒ นาขึ้ น มี อ งค์ ป ระกอบส าคัญ คื อ หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์
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กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และปั จจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู ้ ซึ่ งรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด การจั ด การความรู ้ ก ั บ ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ นั ก เรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาที่ พฒั นาขึ้ น ยึดหลักการเรี ยนรู ้ ที่เน้นให้นักเรี ยนได้ปฏิ บตั ิ ท้ งั ในระดับบุ คคลและ
ระดับกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้จากการปฏิบตั ิร่วมกัน และมีการเก็บความรู ้ที่มีอยูใ่ นตัวตน
ของนักเรี ยนเปลี่ยนเป็ นความรู ้ที่ชดั แจ้งด้วยการแลกเปลี่ยนความรู ้ โดยการระดมความคิดเห็นของ
สมาชิ ก ในกลุ่ ม จนเกิ ด เป็ นองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ข องกลุ่ ม การจัด เก็ บ ความรู ้ อ ย่า งเป็ นระบบ และ
การประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์
ศรัณย์พร ยินดีสุข (2557: 156-178) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิ ด อิ น เตอร์ แอกที ฟ คอนสตรั ก ติ วิส ต์และการก ากับ ตนเองเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณและความใฝ่ รู ้ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 4 ประการ คือ 1) ผูเ้ รี ยนเผชิ ญความขัดแย้งทาง
ปั ญญา และเลือกประเด็นที่ตอ้ งการเชื่อมโยงความรู ้เดิมด้วยตนเอง 2) ผูเ้ รี ยนออกแบบแผนงานการ
แสวงหาความรู ้ ด้วยตนเอง โดยใช้ก ลยุท ธ์ ท างปั ญ ญาอย่างเหมาะสม และประเมิ นแผนงานของ
ตนเอง 3) ผูเ้ รี ย นรวบรวมข้อมู ล จากการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมและสื บ ค้น จากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่
หลากหลาย และ 4) ผูเ้ รี ยนเป็ นผูป้ ระมวลผลความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง โดยใช้การคิดพิจารณาไตร่ ตรอง
ข้อมูลบนพื้นฐานของเหตุผลและหลักฐาน ซึ่ งประกอบด้วย 6 ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
ขั้นกระตุน้ ความสงสัย ขั้นวางแผน ขั้นสื บสอบรอบตัว ขั้นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ขั้นตกผลึกความคิด
และขั้นประเมินตนเอง
วิฑู รย์ คุ ม้ หอม (2559: 161-170) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิ
ปั ญ ญาและวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น โดยใช้วิธี ก ารทางมานุ ษ ยวิท ยาส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษา
ผลการวิ จ ัย พบว่ า รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ มี 4 องค์ ป ระกอบ คื อ หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ และเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ และผลการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ย นรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาและวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น โดยใช้ วิ ธี ก ารทางมานุ ษ ยวิ ท ยาส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) เรี ยนรู ้วธิ ี การทางมานุษยวิทยา 2) เยีย่ มเยียนชุมชนค้นหา
ความสนใจ 3) ใฝ่ ฝึ กฝนหาความรู ้ 4) ใช้ชี วิตภาคสนามในชุ ม ชน 5) จัดหมวดหมู่ ค วามรู ้ และ
6) คืนความรู ้ สู่ชุมชน ซึ่ งมีผลการเรี ยนรู ้ ท้ งั ในเชิ งเนื้ อหา วิธีการ ทักษะการเรี ยนรู ้ และทักษะทาง
สังคมหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในทุกด้าน ส่ วนการประเมินด้านความพึง
พอใจ พบว่ า ผู ้เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด โดยขั้น ตอนการใช้ ชี วิ ต ภาคสนามในชุ ม ชน
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ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจมากที่สุด เนื่ องจากชาวบ้านมีความเป็ นกันเอง ให้ความร่ วมมือในการเรี ยนรู ้
ให้ความช่ วยเหลื อแก้ปัญ หาอุ ปสรรคต่ างๆ และได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยน
เข้าใจในวัฒนธรรมของคนต่างกลุ่มอย่างลึกซึ้ ง นาสู่ การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม และการมีเจตคติที่ดี
ในการดารงอยูใ่ นสังคมแห่งความหลากหลายนี้ได้
อุเทน วางหา (2561: 143-150) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนสังคม
ศึกษาโดยประยุกต์ชุมชนเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ และทฤษฎี การสร้างความรู ้เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการสื่ อสารของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยน
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนสังคมศึกษาสาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ การจัดการเรี ยนการ
สอน และการวัด และประเมิ น ผล ซึ่ งผู ้วิ จ ัย ได้พ ัฒ นาขั้น ตอนการจัด การเรี ย นรู ้ แบ่ ง ออกเป็ น
3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 1) ขั้นจุดประกายความคิด 2) ขั้นลงมือปฏิบตั ิ และ 3) ขั้นสะท้อนความคิด
จากงานวิ จ ัย ดัง กล่ า ว แสดงให้ เห็ น ถึ ง องค์ป ระกอบของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ คื อ
หลักการ วัตถุ ป ระสงค์ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ และเงื่อนไขการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ไปใช้ และมี ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้ ในหลากหลายรู ปแบบที่มีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้
ตามผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ ดังนั้น การนาองค์ประกอบรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ดังกล่าวมาใช้เป็ นองค์ประกอบในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จึงมีความ
เป็ นไปได้
งานวิจัยเกีย่ วกับพหุวฒ
ั นธรรม
บรรจง ฟ้ ารุ่ งสาง และคณะ (2552: 78-85) ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง ประมวลองค์ความรู ้ ในพหุ วัฒนธรรมศึ กษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นคื อ ประเด็นแรกเป็ น
การศึกษาพัฒนาการสถานภาพขององค์ความรู ้ พหุ วฒั นธรรมศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้
บริ บทสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น จากการวิจยั พบว่า การศึกษาของคนชายแดนใต้ผกู พันกับวัฒนธรรม
ที่สืบทอดจากเชื้ อชาติอนั เป็ นส่ วนหนึ่งของภูมิความรู ้ของคนในท้องถิ่น ดังนั้น องค์ความรู ้ในสังคม
จึงบ่งบอกถึ งความหลากหลายระหว่างกลุ่ มชาติพนั ธุ์ ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน และองค์ความรู ้ ดงั กล่าวมี
การพั ฒ นาผ่ า นระบบการศึ ก ษาสมั ย ใหม่ ซึ่ งรั ฐ และประชาชนควรมี บ ทบาทร่ วมกั น ใน
กระบวนการพัฒนาองค์ความรู ้ พหุ วฒั นธรรมศึกษาท้องถิ่ น ประเด็นที่ 2 การศึ กษาประมวลองค์
ความรู ้ทอ้ งถิ่นชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความหมายคานิยามพหุ วฒั นธรรมศึกษา พบว่า ในสังคมพหุ
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วัฒนธรรมควรให้ความสาคัญ กับ การศึ ก ษาอย่างเสมอภาคของระบบการศึ ก ษาอันจะท าให้องค์
ความรู ้จากท้องถิ่นมีความหลากหลายและเป็ นองค์ความรู ้ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สั งคมและท าให้ แนวคิ ดพหุ วฒั นธรรมทางการศึ ก ษามี ส่ วนในการพัฒ นาศัก ยภาพของท้องถิ่ น
ท่ามกลางความเปลี่ ยนแปลงทางสังคม ประเด็นที่ 3 การศึกษาองค์ความรู ้พหุ วฒั นธรรมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาประเทศปั จจุบนั ทาได้โดยการใช้องค์ความรู ้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผ่านกระบวนการศึ ก ษาโดยบทบาทของหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน เช่ น การปฏิ รูป
การศึกษาด้านการพัฒนาหลักสู ตร รู ปแบบการศึกษาที่สามารถบูรณาการองค์ความรู ้หลากหลายจาก
พื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมอันจะทาให้การศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ชริ นทร์ มัง่ คัง่ (2553: 145-162) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาเชิ งพหุ วฒั นธรรมด้านความเป็ น
พลเมืองดี สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 1) เนื้ อหาเกี่ ยวกับแนวคิดและมโนทัศน์ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิ งพหุ วฒั นธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีตามวิถีโลก
จานวน 22 ตัวชี้ วดั และตัวชี้ วดั ที่แสดงถึงอัตลักษณ์การเป็ นพลเมืองดีตามวิถีไทย จานวน 3 ตัวชี้ วดั
คื อ การเคารพเชื่ อฟั งผู ้ มี พ ระคุ ณ ตามวัฒ นธรรมไทย การด าเนิ นชี วิ ต ตามหลั ก ธรรมะ
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาตามที่ตนนับถือ และการดารงชี วิตอย่างมีดุลยภาพโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง 2) การจัด หลัก สู ต รและการเรี ย นการสอนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษาเชิ ง พหุ วัฒนธรรมในด้านความเป็ นพลเมืองพบว่า ครู สังคมศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับพหุ วฒั นธรรมน้อย และ
ครู สังคมศึกษาต้องการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเชิงพหุวฒั นธรรมในโรงเรี ยน
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล (2558: 148-163) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษา
ตามแนวพหุ วฒั นธรรมศึกษาสาหรับนิ สิตนักศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์ ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนื อ
ผลการวิจยั พบว่า 1) นิสิตนักศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์มีความคาดหวังในการจัดการศึกษาอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติในทุกองค์ประกอบ 2) แนวปฏิบตั ิที่ดีที่ส่งเสริ มการจัดการศึกษาสาหรับนิสิตนักศึกษากลุ่ม
ชาติ พนั ธุ์มี 5 แนวทาง ได้แก่ ศู นย์พหุ วฒั นธรรม การออกแบบหลักสู ตร ความไวต่อวัฒนธรรมที่
หลากหลาย การด ารงอัต ลัก ษณ์ ข องชาติ และนโยบายการมี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ ก ษา และ
3) รู ป แบบการจัดการศึก ษา ประกอบด้วย 3.1) หลักการ คือ สถาบันอุ ดมศึ กษาควรพัฒ นานิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ต ามแนวทางพหุ ว ฒ
ั นธรรมศึ ก ษา 3.2) วัต ถุ ป ระสงค์ มี 3 ข้อ ได้แ ก่
การเปลี่ยนแปลงนโยบายสถาบันและการบริ หาร การเปลี่ยนแปลงแนวทางการเรี ยนการสอน และ
การมี ส่ วนร่ วมของสั งคมและชุ ม ชน 3.3) 5 องค์ป ระกอบ ได้แก่ การเรี ย นรู ้ แบบอิ งเนื้ อหา การ
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ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการที่จาเพาะเจาะจง การถ่ายโอนความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม การหลอม
รวมชุมชนนิสิตนักศึกษา และการดาเนินงานแบบมีส่วนร่ วม
ชวนพิศ สิ ริพนั ธนะ (2559: 228-238) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชุมชน
เป็ นฐานในการเรี ยนรู ้ คติ ชนวิทยาระดับอุดมศึก ษา พบว่า การเรี ยนรู ้ ข องผูเ้ รี ยนอยู่ในระดับ มาก
ซึ่ งเกิดจากการเรี ยนรู ้จากสภาพจริ งจากการลงภาคสนาม และผูเ้ รี ยนสามารถบูรณาการศาสตร์ สาขา
ต่างๆ และสะท้อนสิ่ งที่เรี ยนจากชี วติ จริ งได้ นอกจากนี้ การบูรณาการเนื้อหาเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้
เกิดองค์ความรู ้มากขึ้น
Brauer and Er-rafiy (2011: 871-881) ได้ ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง Increasing perceived variability
reduces prejudice and discrimination ผลการวิจยั พบว่า การเพิ่มการรับรู ้ขอ้ มูลที่หลากหลายทางพหุ
วัฒนธรรมจะสามารถช่ วยลดอคติ ได้ จากการทดลอง 4 กลุ่ มทดลอง โดยให้ผูเ้ ข้าร่ วมเพิ่ มความ
สนใจระหว่า งกลุ่ ม ที่ มี ค วามแตกต่ า งทั้ง ทางวัฒ นธรรม ชาติ พ ัน ธุ์ และท าการวัด ทัศ นคติ แ ละ
พฤติ ก รรม สะท้อนผลให้เห็ นได้ว่า เมื่ อมี การติ ดต่อสั ม พันธ์ ก ับ คนอื่ น ท าให้เกิ ดความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของคนเหล่านั้นมากขึ้น ส่ งผลต่ออคติที่สามารถลดลงได้
จากงานวิจยั เกี่ยวกับพหุ วฒั นธรรม แสดงให้เห็ นถึ งแนวทางการศึกษาพหุ วฒั นธรรมและ
ความสาคัญของการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมที่ทาให้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและลด
อคติทางชาติพนั ธุ์ได้ ซึ่งผูว้ จิ ยั สามารถนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วัฒนธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมได้
งานวิจัยเกีย่ วกับการพัฒนาสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
Holey (2000: 1-5) ศึกษาวิจยั เรื่ อง Increasing Students Cultural sensitivity: A Step Toward
Greater Diversity ผลการวิจยั พบว่า วิธีการสอนที่ เพิ่มความไวทางวัฒนธรรมและความตระหนัก
ให้กบั นักศึกษาพยาบาล โดยออกแบบการสอนให้นกั ศึกษาพยาบาล 22 คน และอีก 2 คนมาจากชน
กลุ่มน้อย ได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยสัมภาษณ์พยาบาลที่มาจากชนชาติอื่น และบันทึก
รายละเอี ยดของการมี ป ฏิ สั มพันธ์ กนั แล้วนาเสนอในชั้นเรี ยนเพื่ อแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การ
เรี ย นรู ้ ผลการสอน พบว่ า นั ก ศึ ก ษาสามารถปรั บ ตัว และเข้ า ใจความรู ้ สึ กของผู ้อื่ น ได้ด้ ว ย
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ได้ร่วมมื อกันโดยเฉพาะคนกลุ่ มใหญ่กบั คนกลุ่ มน้อย นักศึ กษารู ้ สึ ก
น่าสนใจ ประหลาดใจ รู ้สึกผิด มีการปรับตัว และเข้าใจถึงความรู ้สึกของคนกลุ่มน้อย คนละสี ผิวที่
ถูกเหยียดผิวได้
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Abbe et al. (2007: 13-21) ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง Cross-Cultural Competence in Army Leader: A
Conceptual and Empirical Foundation ผลการวิ จ ัย พบว่า สมรรถนะข้า มวัฒ นธรรมของผู ้น าใน
กองทัพ ของสหรัฐอเมริ กา จะต้องประกอบด้วยความรู ้ ทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ ระหว่าง
วัฒนธรรม ทักษะแห่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และเจตคติหรื ออารมณ์ความรู ้สึกที่มน่ั คง มีความ
ตระหนัก และสามารถกากับตนเองได้ ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมือที่เข้ามาช่วยให้บุคคลเกิดบุคลิกลักษณะที่
เหมาะสมในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
ศิริพนั ธุ์ ศิริพนั ธุ์ และคณะ (2552: 1-11) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง สมรรถนะทางวัฒนธรรมของ
นักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการประเมินสมรรถนะทางวัฒนธรรมของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 และ ชั้นปี ที่ 4 ด้วยกันทั้งหมด 5 ด้านคือ ด้านความรู ้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ด้านความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรม ด้านทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรม ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ที่ต่างวัฒนธรรม และด้านความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ผลการวิจยั พบว่า ระดับ
สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึ กษาในพื้ นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับ ปานกลาง
(x̄=55.55, S.D.= 6.16) และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ นัก ศึ ก ษาพยาบาลที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการดู แ ล
ผูร้ ับบริ การต่างวัฒนธรรม พบว่า สมรรถนะทางวัฒนธรรมด้านการตระหนักรู ้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ด้านทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรม ด้านความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม และในภาพรวม
แตกต่างจากนักศึกษาพยาบาลที่ ไม่มีประสบการณ์ ในการดู แลผูร้ ับบริ การต่างวัฒนธรรม อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 ทั้ง นี้ เป็ นเพราะ นัก ศึ ก ษาพยาบาลที่ มี ป ระสบการณ์ ในการดู แ ล
ผูร้ ับบริ การต่างวัฒนธรรมได้มีโอกาสสัมผัส เรี ยนรู ้ผปู ้ ่ วยจริ งบนคลินิกและชุมชน มากกว่านักศึกษา
พยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผูร้ ับบริ การต่างวัฒนธรรม
ชุตินนั ท์ จันทรเสนานนท์ (2553: 2389-2403) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะ
เชิ งวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาสมรรถนะเชิ งวัฒนธรรม
มี 3 องค์ ป ระกอบหลั ก และ 10 องค์ ป ระกอบย่ อ ย ดั ง นี้ 1) ความตระหนั ก ทางวัฒ นธรรม
ประกอบด้วย การเผชิญวัฒนธรรม และความตระหนักในวัฒนธรรม 2) ความรู ้เกี่ ยวกับวัฒนธรรม
ประกอบด้วย ความเข้าใจวัฒ นธรรม และความรู ้ ท างวัฒ นธรรม และ 3) ทัก ษะทางวัฒ นธรรม
ประกอบด้วย ความไวต่ อวัฒ นธรรม ความสามารถในการปรั บ ตัว ความสามารถในการจัดการ
ความสามารถในการประเมินตนเอง และความปรารถนาทางวัฒนธรรม ซึ่ งแต่ละองค์ประกอบย่อย
จะมีตวั ชี้วดั มากาหนดระดับของสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม
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งานวิจยั เกี่ ย วกับ การพัฒ นาสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม แสดงให้ เห็ น ถึ งผลลัพ ธ์ จากการ
พัฒ นาผูเ้ รี ยน องค์ป ระกอบ และตัวชี้ วดั เกี่ ยวกับ สมรรถนะข้ามวัฒ นธรรมที่ ส ามารถนามาเป็ น
แนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนารู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่ อ
เสริ มสร้ า งสมรรถนะข้ า มวั ฒ นธรรม ซึ่ งใช้ วิ ธี ด าเนิ นการวิ จ ัย และพั ฒ นา (Research and
Development: R & D) โดยใช้รูป แบบการวิจยั เชิ งผสมผสานวิธี แบบรองรั บ ภายใน (Embedded
Design) ในรู ป แบบวิธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพเป็ นหลัก และวิธี ก ารเชิ งปริ ม าณเป็ นรอง เป็ นการวิจยั กึ่ ง
ทดลอง (Quasi - Experimental Research) ซึ่ งใช้แบบแผนการวิจยั แบบอนุ ก รมเวลา (Time Series
Design) และการทดสอบแบบกลุ่ ม เดี ย วก่ อ น–หลัง เรี ย น (One Group Pretest - Posttest Design)
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาเปรี ยบเทียบกัน
ส่ วนการออกแบบรู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ ดาเนิ นการตามแนวคิ ด ออกแบบการสอน
เชิ งระบบ (Instructional Design: ID) ADDIE Model ของ Kruse (2001) ร่ วมกับกรอบการวิจยั และ
พัฒนา 4 ขั้นตอน (Research and Development) (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2558: 236-237) ตรวจสอบความ
สอดคล้อง เหมาะสม และความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบไปใช้จากการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 8 คน
ทั้งนี้ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์ วรรณนา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะข้า มวัฒ นธรรม ผู ้วิ จ ัย ด าเนิ น การตามกระบวนการวิ จ ัย และพัฒ นา
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (R1 – Research: Analysis)
ขั้น ตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ (D1 – Development:
Design and Development)
ขั้ น ตอนที่ 3 น ารู ปแบ บการจั ด การเรี ยน รู ้ ที่ พั ฒ น าไปใช้ (R2 – Research:
Implementation)
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ (D2 – Development:
Evaluation)
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ขั้นตอนที่ 1 (R1)
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 2 (D1)
ออกแบบและพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 (R2)
ทดลองใช้รูปแบบ

ขั้นตอนที่ 4 (D2)
ประเมินผลและปรับปรุ ง

- ศึ ก ษ าแน วคิ ด ท ฤษ ฎี
เกี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
การออกแบบเชิงระบบ
- วิเคราะห์ ห ลัก สู ต รครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
- วิเคราะห์ วิธีการเชิ งชาติ
พันธุ์วรรณนา
- วิ เ คราะห์ แนวคิ ด พ หุ
วัฒนธรรมศึกษา
- วิเคราะห์สมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม
- สั มภาษณ์ สภาพปั ญหา
ความต้องการจาเป็ น และ
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการ
พัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมเพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม

- ร่ า งรู ป แบบการจัด การ
เรี ยนรู ้ฯ
- ตรวจสอบร่ า งรู ป แบบ
การจัด การเรี ย นรู ้ ฯ ด้ว ย
วิ ธี การสั ม มน าอ้ า งอิ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 8 คน
- พัฒ นาเครื่ องมื อที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ
เครื่ องมื อโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 5 คน
- ปรั บ ปรุ งรู ปแบบการ
จั ด ก า ร เรี ย น รู ้ แ ล ะ
เค รื่ อ งมื อ ใน ก า ร เก็ บ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ต า ม
ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

- ผู ้ วิ จ ั ย น ารู ปแบ บการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ พ หุ
วัฒนธรรมด้วยวิธีการเชิ ง
ชาติ พ ั น ธุ์ ว รรณ นาเพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้าม
วัฒ นธรรมไปทดลองใช้
กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง
- ท ด ส อบ ค วาม รู ้ ก่ อ น
เรี ย นและหลั ง เรี ยนด้ว ย
แบบทดสอบอัตนัย
- สั ง เกตพฤติ ก รรมการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ภ าค ส น าม
รายบุคคล
- ป ร ะ เ มิ น เ จ ต ค ติ
รายบุคคล
- ส ะท้ อ น ย้อ น คิ ด ข้ า ม
วัฒนธรรม

- ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ล ะ
ป รั บ ป รุ งรู ป แบ บ ก าร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ พ หุ
วัฒนธรรมด้วยวิธีการเชิ ง
ชาติ พ ั น ธุ์ ว รรณ นาเพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม

ผลที่ได้รับ
- รู ป แ บ บ ก าร จั ด ก า ร
เรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วย
วิ ธี ก า ร เชิ ง ช า ติ พั น ธุ์
วรรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
- เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
รวบรวมข้อมูล

ผลที่ได้รับ
- ส ม ร ร ถ น ะ ข้ า ม
วัฒนธรรมด้านความรู ้
- ผลการสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล
- ผลการประเมิ น เจตคติ
รายบุคคล
- ผลของการสะท้อนย้อน
คิดข้ามวัฒนธรรม

ผลที่ได้รับ
- ส ภ า พ แ ล ะ ข้ อ มู ล
พื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้
พ หุ วั ฒ น ธ ร ร ม เพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม

ภาพที่ 5 ขั้นตอนดาเนินการวิจยั

ผลที่ได้รับ
- รู ป แ บ บ ก าร จั ด ก า ร
เรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วย
วิ ธี ก า ร เชิ ง ช า ติ พั น ธุ์
วรรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ฉบับสมบูรณ์

93
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน
(R1 – Research: Analysis)
วัตถุประสงค์
เพื่ อศึ กษาวิเคราะห์ ข ้อมู ล พื้ นฐาน ความต้องการจาเป็ นที่ เกี่ ย วข้องเพื่ อนามาใช้เป็ นฐาน
แนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา ชาติพนั ธุ์วิทยาในเอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต้ (มคอ. 3 และ มคอ. 5)
2. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน ความต้องการจาเป็ น และสภาพปั ญหาเพื่อนามาใช้ในการ
พัฒ นารู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาเพื่ อเสริ ม สร้ าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม จากการสัมภาษณ์ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย คณาจารย์สาขาวิชา
สังคมศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรม
3. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ พหุวฒั นธรรมศึกษา วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา และสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม มีดงั นี้
1. แบบสัมภาษณ์ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ประกอบด้วย คณาจารย์ส าขาวิชาสังคมศึก ษา นักศึ กษาสาขาวิชาสังคมศึก ษา
ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรม โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ คือ
1.1 การจัด การเรี ย นรู ้ เรื่ อง พหุ วฒั นธรรม และการพัฒ นาสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
1.2 สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
1.3 การเรี ยนรู ้ดา้ นวัฒนธรรมและการจัดการเรี ยนการสอนทางวัฒนธรรม
1.4 วิธีการการวัดและประเมินผลสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
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ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. แบบสัมภาษณ์ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ป ระกอบด้วย คณาจารย์ส าขาวิชาสังคมศึก ษา นัก ศึก ษาสาขาวิชาสังคมศึ ก ษา
ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรม
1.1 ศึกษาตาราและเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์
1.2 กาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ และสร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่ าง
1.3 นาเสนอแบบสั ม ภาษณ์ ฉ บับ ร่ างต่ ออาจารย์ที่ ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม
1.4 น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ป รั บ ปรุ งแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิท ยานิ พ นธ์ และผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้วไปสั มภาษณ์ ผูเ้ กี่ ยวข้อง ซึ่ งประกอบด้วย ผูท้ รงคุ ณ วุฒิทางด้าน
วัฒนธรรม คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งเกี่ ย วกับ การพัฒ นา
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใช้วิธีก ารวิเคราะห์ เชิ งเนื้ อหา (Content
Analysis) แล้วนาเสนอในรู ปแบบพรรณนาความ
จากการก าหนดขั้น ตอนในการศึ ก ษาข้างต้น สามารถนามาสรุ ป เป็ นตารางที่ 4 ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 4 สรุ ปขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วัฒนธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เพื่ อ ศึ ก ษ าวิ เ ค ราะ ห์ 1.สัมภาษณ์
ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ความ 2. ศึกษา
ต้อ งการจ าเป็ นที่ เกี่ ย ว เอกสาร
ข้อ งเพื่ อ น ามาใช้ เป็ น
ฐาน แ น วคิ ด ใน ก าร
พั ฒ น ารู ป แ บ บ ก าร
จั ด ก า ร เรี ย น รู ้ พ หุ วัฒ นธรรมด้ว ยวิธีก าร
เชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ วรรณนา
เพื่ อ เส ริ ม ส ร้ า ง
ส ม ร ร ถ น ะ ข้ า ม
วัฒนธรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่ องมือ

1 . ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ แบบ
ท า ง ด้ า น วั ฒ น - สัมภาษณ์
ธรรม
2. คณาจารย์ สาขา
วิชาสังคมศึกษา
3. นักศึกษา
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
การวิ เคราะห์
เชิงเนื้อหา
(Content
Analysis)

ผลที่ได้รับ
1. ข้อ มู ล เป้ าหมายของ
หลั ก สู ตรและผลการ
เรี ยนรู ้ ที่ ค าดหวัง จาก
ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู ้
รายวิช าชาติ พ ัน ธุ์วิท ยา
ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
2. ข้อมูลด้านสมรรถนะ
ข้ า ม วั ฒ น ธรรม ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ าที่ ค าด ห วั ง
และสภาพจริ งที่ปรากฏ
ในปัจจุบนั
3. กรอบแนวคิด ทฤษฎี
หลักการ และงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องกับ การพัฒนา
รู ป แ บ บ ก าร จั ด ก าร
เรี ยนรู ้
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ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
(D1 – Development: Design and Development)
วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ ง ชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
วิธีดาเนินการ
1. พัฒนาร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
2. น าร่ างรู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาเพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ที่ พฒั นาขึ้ นไปตรวจสอบความสอดคล้อง เหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ และการนาร่ างรู ป แบบไปใช้ด้วยวิธีก ารสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship)
จานวน 8 คน พร้อมปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. พัฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล ได้แก่ แผนการจัด การเรี ย นรู ้ รายหน่ ว ย
แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นแบบอัต นัย แบบประเมิ น การใช้วิธี ก ารเชิ งชาติ พ ัน ธุ์
วรรณนาในการศึ ก ษาภาคสนามของนัก ศึ ก ษา แบบสังเกตพฤติ ก รรมรายบุ คคล แบบวัดเจตคติ
รายบุคคล และบันทึกสะท้อนย้อนคิด (Journal Writing)
4. น าเครื่ องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ พ ัฒ นาขึ้ น ให้ ผู ้เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้วดั ผลและประเมินผล
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
2. เครื่ อ งมื อ ประกอบรู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ ัน ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
2.1 คู่มือรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
2.2 แบบตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลเชิ ง ทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความ
สมเหตุสมผลของ (ร่ าง) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพ ันธุ์วรรณนา
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
2.3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายหน่วย
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2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2.5 แบบประเมินการใช้วธิ ีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาในการศึกษาภาคสนามของนักศึกษา
2.6 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
2.7 แบบวัดเจตคติรายบุคคล
2.8 บันทึกสะท้อนย้อนคิด (Journal Writing)
ขั้นตอนการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ ดังกล่าว เป็ นรู ปแบบที่นาแนวคิดของ Joyce Weil and Calhoun
(2015) และทิศนา แขมมณี (2556) ในประเด็นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม การพัฒนาตน การพัฒนาด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยใช้กระบวนการ
อ อ ก แ บ บ ก าร เรี ย น ก าร ส อ น เชิ ง ร ะ บ บ ข อ ง Kruse (2007) คื อ ADDIE Model ร่ ว ม กั บ
กระบวนการวิจ ัย และพัฒ นา (Research & Development) การน าแนวทางการจัด การศึ ก ษาพหุ วัฒนธรรมของ Banks (2004) และBanks & Banks (2007) วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาของสุ ภางค์
จันทวานิ ช (2554) และ Kottak (2009) มาเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ มี
ขั้นตอนในการพัฒนา ดังนี้
1.1 ศึ กษาเอกสารข้อมู ลพื้ นฐานจากหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสังคมศึ กษา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบุ รี หลัก การทฤษฎี ท างพหุ วัฒ นธรรมศึ ก ษา วิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนา แนวคิ ด และองค์ป ระกอบของสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม และสภาพการณ์ปัจจุบนั ต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ
1.2 การสั มภาษณ์ ผูท้ ี่ มีส่ วนเกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึก ษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.2.1 คณาจารย์ส าขาวิช าสั ง คมศึ ก ษา ประเด็ น สั ม ภาษณ์ คื อ สมรรถนะข้า ม
วัฒนธรรมที่พึงมีของผูเ้ รี ยนสาขาวิชาสังคมศึกษา
1.2.2 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ประเด็นสัมภาษณ์ คือ 1) ความสาคัญของการ
จัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง พหุ วฒั นธรรม ในชั้นเรี ยน และ 2) การพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของ
นักศึกษา
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1.2.3 ผูท้ รงคุ ณวุฒิทางด้านวัฒนธรรม แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย นักวิชาการ
ทางด้านวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ และกลุ่มคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ ยวชาญทางด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนทางวัฒ นธรรม ประเด็ น สั มภาษณ์ คื อ การเรี ย นรู ้ ด้านวัฒ นธรรมและข้าม
วัฒนธรรมของนักศึกษา และการจัดการเรี ยนการสอนทางวัฒนธรรม
1.3 พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ ฉบับร่ าง นาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบโดยใช้วธิ ี การ
สัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ และมีการปรับปรุ งจนได้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ ฉบับสมบูรณ์
1.4 นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
1.5 นาผลการประเมินจากการทดลองใช้มาพัฒนาและขยายผลต่อไป
2. เครื่ องมื อ ประกอบรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
2.1 คู่มือรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คู่ มื อ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาเพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วยสาระสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) คาชี้ แจงการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ 2) ความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ 3) แนวคิด
พื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ และ 4) องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์ กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ และเงื่ อ นไขการน ารู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้
2.2 แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี ความสอดคล้อง และความเป็ นไปได้
ของ (ร่ าง) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม มีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้
2.2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ ยวกับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี
ความสอดคล้อง และความเป็ นไปได้ข องร่ างรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่ อนามาก าหนดกรอบ
แนวทางและประเด็นในการสร้างแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผล
2.2.2 สร้ างแบบตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลเชิ งทฤษฎี ความสอดคล้อง และ
ความเป็ นไปได้ ของร่ างรู ป แบบ ให้ตรงตามเนื้ อหา วัตถุ ประสงค์ และครอบคลุ มการวิเคราะห์
เนื้อหาที่กาหนดไว้
2.2.3 นาแบบตรวจสอบดังกล่าว ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
เพื่อตรวจสอบความถู กต้อง เหมาะสม ครอบคลุ ม เนื้ อหา วัตถุ ประสงค์ และการใช้ภาษา เพื่ อนา
ข้อเสนอแนะมาดาเนินการปรับปรุ ง
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2.2.4 นาแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความ
สอดคล้องของร่ างรู ปแบบ ที่ ปรับปรุ ง แก้ไขแล้วเสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความถู กต้องและ
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ไม่แน่ใจ
เห็นว่าไม่สอดคล้อง

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

+1
0
-1

นาผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิคของ Rovineli
and Hambleton (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2556: 52; ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559: 94-95)
2.2.5 นาแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี ความสอดคล้อง และความ
เป็ นไปได้ของร่ างรู ปแบบมาปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ปรับแก้ไขภาษาให้ชดั เจนเพื่อ
ประสิ ทธิ ภาพของการนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2.3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายหน่วย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีองค์ประกอบ ได้แก่ ชื่ อหน่วยการเรี ยนรู ้ เวลาเรี ยน ผลการเรี ยนรู ้
ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อประกอบการเรี ยนรู ้ และ
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.3.2 ศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี รายวิชา 2593104 ชาติพนั ธุ์วิทยาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เพื่อกาหนดเนื้ อหาที่นามาจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
2.3.3 จัดทาโครงสร้างรายวิชาและประมวลการสอนรายวิชา 2593104 ชาติพนั ธุ์ วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อกาหนดกิจกรรมในแต่ละขั้นการจัดการเรี ยนรู ้ ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 โครงสร้างรายวิชา 2593104 ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สั ปดาห์
ที่
1

2-3

4

5

จานวน
ชั่วโมง

ขั้นการจัดการ
เรียนรู้

- ปฐมนิเทศแนะนารายวิชา
แนวการสอน
- ทดสอบก่อนเรี ยน
- การสะท้อนเจตคติที่มีต่อกลุ่มชาติ
พันธุ์
เรี ยนรู ้ชาติพนั ธุ์วรรณนา เรี ยนรู ้
การศึกษาภาคสนาม
- แนวคิดการศึกษาชาติพนั ธุ์และพหุ วัฒนธรรม
- เรี ยนรู ้ชาติพนั ธุ์วรรณนา เรี ยนรู ้
การศึกษาภาคสนาม

3

-

1. ทดสอบก่อน
เรี ยน
2. ประเมินเจต
คติก่อนเรี ยน

6

เรี ยนรู ้วิธีการเชิง
ชาติพนั ธุ์
วรรณนา

วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนากับ
การศึกษาภาคสนาม
- วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นต้น
- บทเรี ยนสะท้อนคิดจากวิธีการเชิง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นต้น
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนากับ
การศึกษาภาคสนาม
- วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้น
กลาง
- บทเรี ยนสะท้อนคิดจากวิธีการเชิง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา

3

เรี ยนรู ้วิธีการเชิง
ชาติพนั ธุ์
วรรณนา

1. ฉัน เขา เรา
เธอ
2. คุณคือใคร
3. เรี ยนรู ้จาก
กรณี ศึกษา
4. เรี ยนรู ้เขา
เข้าใจเรา
ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
จากภาคสนาม

3

เรี ยนรู ้วิธีการเชิง
ชาติพนั ธุ์
วรรณนา

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรม

ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
จากภาคสนาม
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ตารางที่ 5 โครงสร้างรายวิชา 2593104 ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ต่อ)
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
6
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนากับ
การศึกษาภาคสนาม
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้น
ก้าวหน้า
- บทเรี ยนสะท้อนคิดจากวิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
7-11 การศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง
กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา และ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ

จานวน
ขั้นการจัดการเรียนรู้
กิจกรรม
ชั่วโมง
3
เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารเชิ งชาติ ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
จากภาคสนาม
พันธุ์วรรณนา

15

12-13

นาเสนอผลการเรี ยนรู ้จากการลง
ภาค สนามกลุ่มชาติพนั ธุ์

6

14-15

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากการศึกษา

6

ทดสอบหลังเรี ยน

3

16

- เลือกสรรชุมชนชาติ
พันธุ์ต่างวัฒนธรรม
- สร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน
- แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ข้ามวัฒนธรรม
- จัดกระทาและ
ประมวลผลการเรี ยนรู ้
นาเสนอผลการเรี ยนรู ้
ข้ามวัฒนธรรม

สะท้อนย้อนคิดข้าม
วัฒนธรรม

1. ชุมชนที่ใช่
2. ศึกษาชุมชน
เรี ยนรู ้วิถี
ชาติพนั ธุ์
3. ลอกคราบการ
เรี ยนรู ้
4. ปลดเปลื้อง
เรื่ องสนาม
1. แต่งหน้า
ทาปากในชั้น
เรี ยน
2. ผัดแป้ง หวีผม
จากชุมชน
1. บันทึก
สะท้อนคิด
2. เปิ ดเผยตัวตน
(ใหม่)
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2.3.4 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายหน่ วยการเรี ยนรู ้ ทั้งหมด 5 หน่วยการเรี ยนรู ้
ได้แก่
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ห น่ ว ยที่ 1 เรี ย นรู ้ ช าติ พ ัน ธุ์ ว รรณนา เรี ย นรู ้ ก ารศึ ก ษา
ภาคสนาม เวลา 6 ชัว่ โมง
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ห น่ ว ยที่ 2 วิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนากับ การศึ ก ษา
ภาคสนาม เวลา 9 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 3-5 การศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง กลุ่มชาติพนั ธุ์
มอญ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา เวลา 27 ชัว่ โมง
2.3.5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่พฒั นาขึ้ นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และครอบคลุมโครงสร้างรายวิชาทั้งหมด
2.3.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่แก้ไข ปรับ ปรุ งตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึ กษาแล้ว เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความถู กต้อง และความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
Validity) และนาความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์ ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of ItemObjective Congruency: IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ไม่แน่ใจ
เห็นว่าไม่สอดคล้อง

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

+1
0
-1

นาผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิคของ Rovineli
and Hambleton (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2556: 52; ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559: 94-95)
2.3.7 น าผลจากข้ อ เสนอแนะของผู ้เชี่ ย วชาญและการวิ เคราะห์ ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องมาปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีความสมบูรณ์
ผลจากการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
สามารถวิเคราะห์ได้วา่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ท้ งั 5 แผน มีความสอดคล้อง เหมาะสม และสามารถ
นาไปใช้วดั และประเมิ นผลตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ได้ โดยมี ค่าดัช นี ความสอดคล้องรวม
เท่ากับ 0.97 ส่ วนค่าดัชนีความสอดคล้องรายแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ได้ผลลัพธ์ ดังนี้
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 1 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.95
แผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 2 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.96
แผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 3-5 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1
นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญยังมี ขอ้ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ต่ อการพัฒ นาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งผูว้ จิ ยั ประมวลผลในภาพรวมไว้ ดังนี้
1) เนื้ อหา จุ ดประสงค์รายวิช า สาระส าคัญ และจุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ มี ค วาม
สอดคล้องในคาอธิ บายรายวิชา แต่ควรมีการเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางสังคมในหน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 1 เพื่อเป็ นการทาความใจขั้นต้น ส่ วนสื่ อการเรี ยนรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2) กิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ มี ค วามเหมาะสมและเป็ นไปได้ แต่ ในการศึ ก ษา
ภาคสนามอาจต้องฝึ กนักศึกษาให้เรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิวิธีการเชิ งชาติ พนั ธุ์วรรณนาให้คล่องแคล่ว
ด้วย เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นสู งสุ ดต่อนักศึกษาเอง
3) การวัดผลและประเมิ นผล สามารถประเมิ นก่ อน ระหว่าง และหลังกิ จกรรม
รวมถึ งการประเมินที่ใช้กลุ่มคนที่หลากหลายทั้งผูส้ อน ชาวบ้านในพื้นที่ที่นกั ศึกษาลงภาคสนาม
และตัวของนัก ศึกษาประเมิน กันเองและประเมิ นตัวเองด้วย ก็เป็ นสิ่ งที่ น่าจะนาไปสู่ การวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมได้
2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ผูว้ ิจยั เลือกใช้แบบทดสอบแบบอัตนัยทั้ง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพื่อตรวจสอบองค์ความรู ้ ที่ได้รับจากการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วย
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาฯ ที่พฒั นาขึ้น โดยมีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.4.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย
2.4.2 ศึกษาข้อมูลเนื้ อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของแต่ละหน่วย เพื่อนามาออก
ข้อสอบให้มีความสอดคล้องกัน
2.4.3 สร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย จานวน 8 ข้อ โดยข้อสอบได้มีการวิเคราะห์
จากเนื้ อหาในหน่วยการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้กบั ระดับของความรู ้ 6 ขั้นตามแนวคิดของ
Bloom Revise ประกอบด้ ว ย ความจ า เข้า ใจ ประยุ ก ต์ วิ เคราะห์ ประเมิ น ค่ า และสร้ า งสรรค์
ดัง ตารางที่ 6 การวิ เคราะห์ แ บบทดสอบแบบอัต นั ย และตารางที่ 7 เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
แบบทดสอบ
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์แบบทดสอบแบบอัตนัย
ระดับของความรู้
หน่ วยการเรียนรู้
ห น่ วยก ารเรี ยน รู ้ ที่ 1
เรี ยนรู ้ชาติพนั ธุ์วรรณนา
เรี ย น รู ้ ก า ร ศึ ก ษ า
ภาคสนาม
ห น่ วยก ารเรี ยน รู ้ ที่ 2
วิ ธี ก ารเชิ งช าติ พั น ธุ์
วรรณนากับ การศึ ก ษา
ภาคสนาม
หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ที่ 3-5
การศึกษากลุ่มชาติ พนั ธุ์
กะเหรี่ ยง กลุ่มชาติพนั ธุ์
มอญ และกลุ่มชาติพนั ธุ์
ไทยทรงดา
รวม

รู้ จา

เข้ าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

ประเมิน สร้ าง
ค่ า
สรรค์

รวม

-

-

2

-

-

1

1

1

2

1

1

5

5

4

3

2

1

ข้ อที่

4
อธิ บายแนวคิดทางชาติพนั ธุ์วิทยาได้
4 แนวคิด อย่างละเอียด
อธิ บ ายวัฒ นธรรมของตนเองและ
วัฒ นธรรมของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ อื่ น
อย่างน้อย 3 ประเด็น
อธิ บายวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
วิ เคราะห์ และประยุก ต์วิ ธี ก ารเชิ ง
ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาทั้ง 3 ประเด็ น สู่
การปฏิบตั ิงานภาคสนามได้
วิเคราะห์ เหตุ ก ารณ์ แ ละน าแนวคิ ด
การศึกษาทางชาติพนั ธุ์วิทยามาเป็ น
กรอบในการวิ เ คราะห์ ไ ด้ แต่ ไ ม่
สามารถใช้ข ้อ มู ล ที่ ห ลากหลายมา
สนั บ สนุ น แนวความคิ ด ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
เส น อ แ น ว ท างได้ อ ย่ า งน้ อ ย 5 เสนอแนวทางได้ 4 ประเด็น และมี เสนอแนวทางได้ 2-3 ประเด็น และมี
ประเด็น และมีความเหมาะสม
ความเหมาะสม
ความเหมาะสม

5
อธิ บายแนวคิดทางชาติพนั ธุ์วิทยาได้
5 แนวคิดหรื อมากกว่า อย่างละเอียด
อธิ บ ายวัฒ นธรรมของตนเองและ
วัฒ นธรรมของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ อื่ น
อย่างน้อย 4 ประเด็น
อธิ บายวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
วิ เคราะห์ และประยุก ต์วิ ธี ก ารเชิ ง
ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาทั้ง 4 ประเด็ น สู่
การปฏิบตั ิงานภาคสนามได้
วิเคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ภ ายใต้แ นวคิ ด
การศึกษาทางชาติพนั ธุ์วิทยา และใช้
ข้อ มู ล ที่ ห ลากหลายมาสนั บ สนุ น
แนวความคิดได้อย่างเหมาะสม

ระดับคะแนน
3
อธิ บายแนวคิดทางชาติพนั ธุ์วิทยาได้
3 แนวคิด พอสังเขป
อธิ บ ายวัฒ นธรรมของตนเองและ
วัฒ นธรรมของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ อื่ น
อย่างน้อย 2 ประเด็น
อธิ บายวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
วิ เคราะห์ และประยุก ต์วิ ธี ก ารเชิ ง
ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาทั้ง 2 ประเด็ น สู่
การปฏิบตั ิงานภาคสนามได้
วิเคราะห์ เหตุ ก ารณ์ แ ละใช้ข ้อมู ล ที่
ห ล า ก ห ล า ย ม า ส นั บ ส นุ น
แนวความคิ ด ได้ แต่ ไ ม่ ส ามารถน า
แนวคิดการศึกษาทางชาติพนั ธุ์วิทยา
มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ได้

1
อธิ บายแนวคิดทางชาติพนั ธุ์วิทยา
ได้ 1 แนวคิด พอสังเขป
อธิ บายวัฒนธรรมของตนเองหรื อ
วัฒนธรรมของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์อื่น
อย่างน้อย 1 ประเด็น
อ ธิ บ าย วิ ธี ก ารเชิ งช าติ พั น ธุ์
วรรณนา วิเคราะห์ และประยุก ต์
วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาสู่ การ
ปฏิบตั ิงานภาคสนามไม่ได้
วิเคราะห์ไม่ได้ แต่สามารถอธิ บาย
เหตุการณ์ได้

เสนอแนวทางได้ 1 ประเด็น และมี เสนอแนวทางได้ แต่ ไ ม่ มี ค วาม
ความเหมาะสม
เหมาะสม

2
อธิ บายแนวคิดทางชาติพนั ธุ์วิทยาได้
2 แนวคิด พอสังเขป
อธิ บ ายวัฒ นธรรมของตนเองและ
วัฒ นธรรมของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ อื่ น
อย่างน้อย 1 ประเด็น
อธิ บายวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
วิ เคราะห์ และประยุก ต์วิ ธี ก ารเชิ ง
ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาทั้ง 1 ประเด็ น สู่
การปฏิบตั ิงานภาคสนามได้
วิเคราะห์เหตุการณ์ได้ แต่ไม่สามารถ
น าแนวคิ ด การศึ ก ษาทางชาติ พ ัน ธุ์
วิ ท ยาและข้อ มู ล ที่ ห ลากหลายมา
สนับสนุนแนวความคิดได้

ตารางที่ 7 เกณฑ์การประเมินผลแบบทดสอบก่อน-หลังเรี ยน วิชา ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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2.4.4 นาแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นเสนออาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์
แล้วเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบข้อสอบด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) โดยพิจารณา
จากค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (Index of Item-Objective
Congruency: IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ไม่แน่ใจ
เห็นว่าไม่สอดคล้อง

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

+1
0
-1

นาผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิคของ Rovineli
and Hambleton (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2556: 52; ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559: 94-95)
2.4.5 นาแบบทดสอบที่ ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญไปทดลอง (Try out)
ใช้กบั กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีที่เคยลงทะเบียนเรี ยน รายวิชา ชาติพนั ธุ์วิทยาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยให้คะแนน
ตาม Rubric Score
2.4.6 นาผลการทดสอบเบื้องต้นก่อนพัฒนามาวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ
ด้านความเชื่อมัน่ ค่าความยากง่าย (p) และอานาจจาแนก (r) ของข้อสอบ
2.4.7 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ สรุ ปผลได้ดงั นี้
1) ผลจากการประเมินดัชนี ความสอดคล้องของแบบทดสอบแบบอัตนัยจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ สามารถวิเคราะห์ได้วา่ แบบทดสอบมีความสอดคล้อง เหมาะสม และสามารถนาไปใช้
วัดและประเมินผลตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ได้ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องรวม เท่ากับ 1
2) แบบทดสอบวัดความรู ้ จากการตรวจสอบคุณภาพ พบว่า ข้อสอบอัตนัย มี
ค่าความยากง่าย (p) 0.40 ถึง 0.58 ค่าอานาจจาแนก (r) 0.33 ถึง 0.57 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.40
ขึ้ น ไป เป็ นข้อ สอบที่ จ าแนกได้ ดี ม าก ส่ ว นค่ า ความเชื่ อ มั่น ของข้อ สอบแบบอัต นั ย ใช้ สู ตร
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคได้เท่ากับ 0.73
2.4.8 นาผลจากการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก
และค่าความเชื่อมัน่ มาวิเคราะห์และตัดข้อสอบข้อที่ไม่มีความเหมาะสมออก ทาให้ได้ขอ้ สอบที่ยาก
พอเหมาะ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี มีอานาจจาแนกดีมาก จานวน 5 ข้อ และนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.5 แบบประเมินการใช้วธิ ีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาในการศึกษาภาคสนามของผูเ้ รี ยน
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แบบประเมิ นการใช้วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนากับผูเ้ รี ยนในขณะลงพื้นที่ปฏิ บตั ิการ
ภาคสนามที่ไม่ใช่พ้ืนที่ทดลองจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิก่อนลงภาคสนามจริ ง ผูเ้ รี ยนจะต้อง
ผ่านการประเมิ น ความก้าวหน้าในทุ ก ระดับ ของวิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ วรรณนา ซึ่ งแบ่ ง ออกเป็ น
3 ระดับ โดยมีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.5.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ ยวกับวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา และระดับของ
พัฒนาการการปฏิบตั ิงานภาคสนาม
2.5.2 สร้างแบบประเมินวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา โดยใช้ระดับของพัฒนาการ
ความก้าวหน้า เป็ นขั้นตอนในการวัดและประเมินผล แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนาขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นก้าวหน้า โดยประเมินทั้งหมด 4 ประเด็น คือ การสังเกตการณ์อย่าง
มี ส่ วนร่ วม การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก การจดบันทึ ก ภาคสนาม และวิธี การวงศาวิท ยา มี เกณฑ์ ในการ
ประเมินผล ดังตารางที่ 8

นักศึกษาสามารถจดบันทึ กภาคสนามอย่างง่าย โดย
จดบัน ทึ ก ทุ ก สิ่ งทุ ก อย่ า งที่ เห็ น ในชุ ม ชน แต่ ไ ม่
สามารถลงรายละเอี ย ดและจัด การกับ วิ ธี ก ารจด
บันทึกอย่างเป็ นระบบได้
นักศึกษาสามารถสื บค้นข้อมูลชุ มชนได้ แต่ไม่รอบ นักศึกษาสามารถสื บค้นข้อมูลชุมชนได้อย่างรอบด้าน นัก ศึ ก ษาสามารถสื บ ค้น ข้อมู ล ชุ มชนได้อ ย่างรอบด้าน
ด้าน
แต่ยงั ไม่ส ามารถวิเคราะห์ กระบวนการและขั้น ตอน และวิเคราะห์กระบวนการและขั้นตอนการเกิ ดขึ้นของชุ ด
การเกิดขึ้นของชุดข้อมูลนั้นๆ ได้
ข้อมูลต่างๆ ของชุมชนได้

การจดบันทึกภาคสนาม

วิธีการวงศาวิทยา

นัก ศึ ก ษาสามารถก าหนดแนวค าถามไว้ล่ ว งหน้ า
และใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการได้

ขั้นก้าวหน้ า
นักศึกษาสามารถเข้าร่ วมสังเกตการณ์ อย่างมีส่วนร่ วมใน
ปรากฏการณ์ ข องชุ ม ชน มี ร ะบบของการสั ง เกตอย่า ง
ชัดเจน กาหนดขั้นตอนและเรี ยงลาดับเหตุการณ์ ที่ควรจะ
สังเกตก่ อน-หลังได้ และสามารถสังเกตสิ่ งที่ ข ดั แย้งกับ
ความรู้เดิมของตนเองได้
นักศึกษาสามารถสัม ภาษณ์ ดว้ ยวิธีการตะล่ อมกล่ อม นักศึกษาสามารถสัมภาษณ์ในจุดความสนใจเฉพาะ และ
เกลาเพื่อดึงรายละเอียดข้อมูลของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ได้
สามารถหันเหความสนใจของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ให้เข้า สู่ จุดที่
สนใจได้ในเชิงลึก
นัก ศึ ก ษาสามารถลงรายละเอี ย ดในการจดบัน ทึ ก นั ก ศึ ก ษาสามารถลงรายละเอี ย ดของการจดบั น ทึ ก
ภาคสนามได้ แต่ ยงั ไม่ ส ามารถจัด การกับ วิ ธีก ารจด ภาคสนามได้อย่างเป็ นระบบ
บันทึกให้เป็ นระบบได้

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
ขั้นต้ น
ขั้นกลาง
นัก ศึ ก ษาสามารถสั งเกตการณ์ อย่างมี ส่ วนร่ วมใน นั ก ศึ ก ษาสามารถสั งเกตการณ์ อ ย่า งมี ส่ ว นร่ ว มใน
ปรากฏการณ์ ของชุ มชนได้ แต่ยงั ไม่มีการวางระบบ ปรากฏการณ์ ข องชุ ม ชนได้ อ ย่างเป็ นระบบ มี ก าร
ของการสังเกตที่ชดั เจน
ก าหนดขั้น ตอนและเรี ย งล าดับ เหตุ ก ารณ์ ที่ ค วรจะ
สังเกตก่อน-หลังได้

การสัมภาษณ์เชิงลึก

การสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่ วม

วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา

ตารางที่ 8 เกณฑ์การประเมินผลการใช้วธิ ีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาในการศึกษาภาคสนามของนักศึกษา
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2.5.3 น าแบบประเมิ น วิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาเสนออาจารย์ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์ แล้วเสนอให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา (Content
Validity) และนาความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์ ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of ItemObjective Congruency: IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ไม่แน่ใจ
เห็นว่าไม่สอดคล้อง

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

+1
0
-1

น าผลการพิ จ ารณามาวิ เคราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง โดยใช้ เทคนิ ค ของ
Rovineli and Hambleton (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2556: 52; ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559: 94-95)
2.5.4 นาผลจากข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง
มาปรับปรุ งแก้ไขแบบสังเกตพฤติกรรมให้มีความสมบูรณ์ และนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ผลจากการประเมิ น ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของแบบประเมิ น วิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์
วรรณนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า แบบประเมินวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนามีความ
สอดคล้อง เหมาะสม และสามารถนาไปใช้วดั และประเมินผลตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ได้ โดย
มีค่าดัชนีความสอดคล้องรวม เท่ากับ 0.98
2.6 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เป็ นการประเมิน พฤติกรรมของนักศึกษาโดยมีผูส้ อน
และผูน้ าชุมชนร่ วมกันประเมิน มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ (rating scale) ใช้การ
วิเคราะห์เชิงสถิติร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา มีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.6.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
2.6.2 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล โดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ
(rating scale) แบ่งเป็ น 2 ด้านตามตัวแปร คื อ แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการปฏิ สังสรรค์ระหว่าง
บุ ค คล มี ตวั บ่ ง ชี้ ในการประเมิ น คื อ พฤติ ก รรมการสื่ อสารระหว่างบุ ค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การ
ปฏิ บ ตั ิ งานร่ วมกับบุ ค คลอื่ นได้ และการปรั บ ตัวเมื่ อเผชิ ญ กับ วัฒนธรรมที่ หลากหลาย และแบบ
สังเกตพฤติกรรมด้านการกากับตนเอง โดยมีเกณฑ์วดั และประเมินผล ดังตารางที่ 9 และ 10

3

2

1

ที่
3
นักศึกษาสามารถแสดงถึงการเป็ นผู้
พูดที่ดี ผูฟ้ ังที่ดี มีสมั พันธภาพที่ดีกบั
บุคคลอื่นภายใต้สงั คมวัฒนธรรม
เดียวกัน
นักศึกษาสามารถแสดงถึงการร่ วม
รับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน แต่ไม่
สามารถร่ วมปฏิบตั ิงานกับบุคคลอื่น
ได้ในบริ บทแห่ งความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม

2
นักศึกษาสามารถแสดงถึงการเป็ นผู้
พูดที่ดี ผูฟ้ ังที่ดี แต่ยงั ขาดการมี
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น

เกณฑ์ การประเมินผล

นักศึกษาสามารถแสดงถึงการร่ วม
รับรู ้ ร่ วมคิด แต่ไม่สามารถร่ วม
วางแผนและร่ วมปฏิบตั ิงานกับ
บุคคลอื่นได้ในบริ บทแห่ งความ
หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม
การปรับตัวเมื่ อเผชิ ญกับวัฒนธรรม นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนมุมมอง
นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนมุมมอง นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนมุมมอง
ที่หลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมเมื่อเผชิญ ทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมเมื่อ
ทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมเมื่อ
กับวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ดว้ ย
เผชิ ญกับวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ เผชิ ญกับวัฒนธรรมที่หลากหลายได้
ตนเองอย่างทันท่วงที
ด้วยตนเอง ในลักษณะค่อยเป็ นค่อย แต่ตอ้ งมีบุคคลอื่นคอยกระตุน้ ให้
ไป
ปฏิบตั ิ

4
พฤติกรรมการสื่ อสารระหว่างบุคคล นักศึกษาสามารถแสดงถึงการเป็ นผูพ้ ดู
ที่มีประสิ ทธิภาพ
ที่ดี ผูฟ้ ังที่ดี มีสมั พันธภาพที่ดีกบั
บุคคลอื่นภายใต้สงั คมวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน
การปฏิบตั ิงานร่ วมกับบุคคลอื่น
นักศึกษาสามารถแสดงถึงการร่ วมรับรู ้
ร่ วมคิด ร่ วมวางแผนและร่ วม
ปฏิบตั ิงานกับบุคคลอื่นได้ในทุกบริ บท
แห่ งความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม

ตัวบ่ งชี้

นักศึกษาแสดงถึงการร่ วมรับรู ้ แต่
ไม่สามารถร่ วมคิด ร่ วมวางแผน
และร่ วมปฏิบตั ิงานกับบุคคลอื่น
ได้ในบริ บทแห่ งความ
หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม
นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน
มุมมองทางวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมเมื่ออยูภ่ ายใต้
วัฒนธรรมเดียวกันเท่านั้น

1
นักศึกษาแสดงถึงการเป็ นผูพ้ ดู ที่ดี
ยังไม่เป็ นผูฟ้ ังที่ดี และขาดการมี
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น

ตารางที่ 9 เกณฑ์การประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคลด้านการปฏิสังสรรค์ระหว่างบุคคล รายวิชา ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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1

ที่

4
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก าร ป ฏิ บั ติ งาน นักศึกษาแสดงออกถึงการปรับตัวและ
ภาคสนาม
ยืดหยุน่ ต่อการปฏิบตั ิงานภาคสนาม
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น จัดการ
กับความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาที่
เผชิญอยูใ่ นสถานการณ์ที่มีความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

ตัวบ่ งชี้
3
นักศึกษาแดสงออกถึงการปรับตัวและ
ยืดหยุน่ ต่อการปฏิบตั ิงานภาคสนาม ยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น แต่ไม่สามารถจัดการ
กับความขัดแย้งและปัญหาที่เผชิ ญอยูใ่ น
สถานการณ์ที่มีความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม

2
นักศึกษาแสดงออกถึงการปรับตัว
และยืดหยุน่ ต่อการปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม แต่ไม่ยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น ไม่สามารถจัดการ
กับความขัดแย้งและปัญหาที่เผชิญ
อยูใ่ นสถานการณ์ที่มีความ
หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม

เกณฑ์ การประเมินผล

ตารางที่ 10 เกณฑ์การประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคลด้านการกากับตนเอง รายวิชา ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1
นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวและ
ยืดหยุน่ ต่อการปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม ไม่ยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น ไม่สามารถ
จัดการกับความขัดแย้งและปัญหา
ที่เผชิ ญอยูใ่ นสถานการณ์ที่มี
ความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม
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2.6.3 นาแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ แล้ว
เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนา
ความคิ ด เห็ น ของผู ้เชี่ ย วชาญมาวิ เคราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item-Objective
Congruency: IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ไม่แน่ใจ
เห็นว่าไม่สอดคล้อง

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

+1
0
-1

นาผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิคของ Rovineli
and Hambleton (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2556: 52; ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559: 94-95)
2.6.4 น าผลจากข้ อ เสนอแนะของผู ้เชี่ ย วชาญและการวิ เคราะห์ ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องมาปรับปรุ งแก้ไขแบบสังเกตพฤติกรรมให้มีความสมบูรณ์
ผลจากการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ สามารถวิเคราะห์ ได้ว่า แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุ คคลทั้ง 2 ด้าน มีความสอดคล้อง
เหมาะสม และสามารถนาไปใช้วดั และประเมินผลตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ได้ โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องรวม เท่ากับ 0.94 ส่ วนค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
ในแต่ละด้าน ได้ผล ดังนี้ 1) แบบสังเกตพฤติ กรรมด้านการปฏิ สังสรรค์ระหว่างบุ คคล มี ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.98 และ 2) แบบสั งเกตพฤติ กรรมด้านการกากับตนเอง มี ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.90
2.6.5 น าแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมรายบุ ค คลที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ว ไปใช้ ป ระเมิ น กลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยนาคะแนนเฉลี่ยการแสดงออกทางพฤติกรรมมาแปลความหมาย กาหนดเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยช่วง 4.50 – 5.00 หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยช่วง 3.50 – 4.49 หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยช่วง 2.50 – 3.49 หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยช่วง 1.50 – 2.49 หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยช่วง 1.00 – 1.49 หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม ระดับน้อยที่สุด
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2.7 แบบวัดเจตคติรายบุคคล
แบบวัดเจตคติ รายบุ คคล เป็ นการประเมิ นเจตคติ ของนักศึ กษาก่ อนและหลังได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ ที่พฒั นาขึ้น ซึ่ งให้นกั ศึกษาเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง แบบ
วัดเจตคติรายบุคคล มีลกั ษณะเป็ นการตรวจสอบความถี่ ในการแสดงออกทางพฤติกรรม 3 ระดับ
คือ ทุกครั้ง บางครั้ง และไม่เคย ใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเป็ นหลัก มีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.7.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดเจตคติรายบุคคล
2.7.2 สร้างแบบวัดเจตคติรายบุคคล โดยใช้การตรวจสอบความถี่ในการแสดงออก
ทางพฤติกรรม 3 ระดับ คือ ทุกครั้ง บางครั้ง และไม่เคย แบ่งเป็ น 3 ด้านตามตัวแปร คือ
1) ด้านการเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ การเข้าใจพฤติกรรมและ
ความรู ้สึกของบุคคลต่างวัฒนธรรม และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2) ด้านความไวทางวัฒนธรรม มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ การตอบสนองต่อวัฒนธรรมที่
แตกต่างในเชิงบวก และมีทศั นคติที่ไม่พิจารณาตัดสิ นผูอ้ ื่นทางวัฒนธรรม
3) ด้านการลดอคติ ท างชาติ พ ัน ธุ์ มี 2 ตัวบ่ ง ชี้ คื อ การไม่ ถื อ เอาวัฒ นธรรม
ตนเองเป็ นใหญ่ และสร้างความรู ้สึกเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม
2.7.3 นาแบบวัดเจตคติรายบุคคลเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ แล้วเสนอให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความถู กต้องและความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) และนาความ
คิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency:
IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ไม่แน่ใจ
เห็นว่าไม่สอดคล้อง

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

+1
0
-1

นาผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิ คของ Rovineli
and Hambleton (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2556: 52; ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559: 94-95)
2.7.4 นาผลจากข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง
มาปรับปรุ งแก้ไขแบบวัดเจตคติรายบุคคลให้มีความสมบูรณ์
ผลจากการประเมิ น ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งของแบบวัด เจตคติ ร ายบุ ค คลจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ สามารถวิเคราะห์ได้วา่ แบบวัดเจตคติรายบุคคลทั้ง 3 ด้าน มีความสอดคล้อง เหมาะสม
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และสามารถน าไปใช้ว ดั และประเมิ น ผลตามรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ โดยมี ค่ าดัช นี ค วาม
สอดคล้องรวม เท่ากับ 0.99 ส่ วนค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบวัดเจตคติรายบุคคลในแต่ละด้าน
ได้แก่ แบบวัดเจตคติรายบุคคลด้านการเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น มีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ
0.97 แบบวัดเจตคติรายบุคคลด้านความไวทางวัฒนธรรม มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง เท่ากับ 1 และ
แบบวัดเจตคติรายบุคคลด้านการลดอคติทางชาติพนั ธุ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1
2.7.5 นาแบบวัดเจตคติรายบุคคลที่ ปรับปรุ งแล้วไปใช้ประเมินกลุ่มตัวอย่าง โดย
นาคะแนนเฉลี่ยของการแสดงออกทางพฤติกรรมมาแปลความหมาย กาหนดเกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลี่ยช่วง 4.50 – 5.00 หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยช่วง 3.50 – 4.49 หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยช่วง 2.50 – 3.49 หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยช่วง 1.50 – 2.49 หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยช่วง 1.00 – 1.49 หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม ระดับน้อยที่สุด
2.8 บันทึกสะท้อนย้อนคิด (Journal Writing)
บันทึกสะท้อนย้อนคิด มีลกั ษณะเป็ นการบันทึกเชิงคุณภาพแบบพรรณนาความ (Journal
Writing) ใช้ ส าหรั บ การเขี ย นสะท้อ นการเรี ย นรู ้ แ ละการพัฒ นาลัก ษณะผู ้ที่ มี ส มรรถนะข้า ม
วัฒนธรรมของนักศึ กษาที่ เกิ ดขึ้ นจากการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วย
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จากนั้น น าข้อมู ล จากบัน ทึ ก สะท้อ นย้อ นคิ ดที่ นัก ศึ ก ษาสะท้อนออกมา มาวิเคราะห์ โดยใช้ก าร
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยมีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.8.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบันทึกสะท้อนย้อนคิด
2.8.2 สร้างบันทึกสะท้อนย้อนคิด ด้วยการศึกษารู ปแบบของบันทึกการสะท้อนคิด
จากเอกสารต่างๆ ซึ่ งมีประเด็นในการเขียน เช่ น ความรู ้ ที่ได้รับจากการลงภาคสนามในแต่ละครั้ง
การประยุกต์ใช้วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาในการศึกษาภาคสนาม การสะท้อนมุมมองที่มีต่อกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ต่างๆ หลังจากศึกษาภาคสนาม เป็ นต้น
2.8.3 น าบัน ทึ ก สะท้อ นย้อ นคิ ด เสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบ
รู ปแบบและความถู กต้อง เหมาะสมของการกาหนดประเด็นในการสะท้อนความรู ้ ประสบการณ์
และทัศนคติของผูเ้ รี ยน
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2.8.4 นาผลจากข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา มาสรุ ปผลและปรับปรุ งแก้ไข
บันทึกสะท้อนย้อนคิดให้มีความสมบูรณ์
ตารางที่ 11 สรุ ปขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เพื่ อออกแบ บ
และพั ฒ นาร่ าง
รู ปแบบการ
จั ด ก าร เรี ยน รู ้
พหุ วัฒ นธรรม
ด้ ว ยวิ ธี การเชิ ง
ชาติพนั ธุ์
ว ร ร ณ น า เพื่ อ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะข้า ม
วัฒนธรรม

1. การ
สังเคราะห์
ข้อมูล
2. การประเมินโดยผู ้
เชี่ยวชาญ

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่ องมือ

1. ผูเ้ ชี่ ยวชาญใน แบบประเมิ น
การสัมมนา
ค่ า ดั ช นี ความ
อ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ สอดคล้อง
จานวน 8 คน
2 . ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ
ตรวจสอบเครื่ อ ง
มือวิจยั จานวน 5
คน

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
1. การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)
2. การวิเคราะห์
ค่ า ดั ช นี ความ
สอดคล้อง ค่า
ความยากง่ า ย
ค่าอานาจ
จาแนก และค่ า
ความเชื่อมัน่

ผลที่ได้
1. รู ป แบบจัด การเรี ย นรู ้
พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. แบ บ ท ดส อ บ วั ด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4. แบบประเมินวิธีการเชิง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา
5. แบบสั งเกตพฤติ กรรม
รายบุคคล
6. แบบวัดเจตคติราย
บุคคล
7. บันทึกสะท้อนย้อนคิด
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ขั้นตอนที่ 3 การนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้
(R2 – Research: Implementation)
วัตถุประสงค์
เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
1. ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปี ที่ 1 – 4 จานวน 230 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา ชั้นปี ที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาชาติพนั ธุ์วิทยาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โดยใช้การสุ่ มเป็ นกลุ่ม จานวน 25 คน
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีลกั ษณะเป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R & D)
โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงผสมผสานวิธีแบบรองรับภายใน (Embedded Design) ในรู ปแบบวิธีการ
เชิ งคุ ณ ภาพเป็ นหลัก และวิธี การเชิ งปริ มาณเป็ นรอง (Creswell and Clark, 2011: 70-71) เป็ นการ
วิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ซึ่ งใช้แบบแผนการวิจยั แบบอนุ ก รมเวลา (Time
Series Design) และการทดสอบแบบกลุ่ ม เดี ย วก่ อ น–หลัง เรี ย น (One Group Pretest - Posttest
Design) (Tuckman, 1999: 160) ดังนี้
ตารางที่ 12 แบบแผนที่ใช้ในการวิจยั One Group Pretest – Posttest Design
สอบก่อน
O1

ทดลอง
X

สอบหลัง
O2

O1 แทน การทดสอบความรู ้ก่อนเรี ยน
X แทน การจัดการเรี ยนรู ้พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
O2 แทน การทดสอบความรู ้หลังเรี ยน

การศึ ก ษากลุ่ ม ชาติ พนั ธุ์
กะเหรี่ ยง กลุ่ ม ชาติ พนั ธุ์
ไทยทรงดา และกลุ่มชาติ
พันธุ์มอญ

3–5

2

เรี ยนรู้ ชาติพนั ธุ์วรรณนา
เ รี ย น รู้ ก า ร ศึ ก ษ า
ภาคสนาม
วิ ธี ก าร เชิ งช าติ พั น ธุ์
วรรณนากับ การ ศึ ก ษา
ภาคสนาม

ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้

1

หน่ วยการ
เรียนรู้

27

9

6

ระยะเวลารวม
(ชั่วโมง)

-

วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นต้น
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นกลาง
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นก้าวหน้า

เรี ยนรู้ชาติพนั ธุ์วรรณนา เรี ยนรู้การศึกษา
ภาคสนาม

ชื่ อแผนการจัดการเรียนรู้

27

3
3
3

6

ระยะเวลาแต่ ละ
ครั้ง (ชั่วโมง)





















แหล่ งการจัดการเรียนรู้
ชั้นเรียน
ชุมชน
ชาติพนั ธุ์

ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดหน่วยการจัดการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และขั้นการจัดการเรี ยนรู ้

เนื้อหาทีใ่ ช้ ในการวิจัย

เลือกสรรชุมชนชาติพนั ธุ์ต่างวัฒนธรรม
สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ขา้ มวัฒนธรรม
จัดกระทาและประมวลผลการเรี ยนรู้
นาเสนอผลการเรี ยนรู้ขา้ มวัฒนธรรม
สะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม

เรี ยนรู้วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา

ขั้นการจัดการเรียนรู้
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ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
ผูว้ ิจยั นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมที่ สร้างขึ้นไปใช้กบั นักศึกษาที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั มี
วิธีดาเนินการดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อรั บรองจากบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย มหาวิทยาลัย ศิ ล ปากร ถึ งอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
2. ผูว้ ิจยั ชี้ แจงหลักการ ความสาคัญ และประโยชน์ของการวิจยั ให้กบั นักศึกษาที่เป็ น
กลุ่ มตัวอย่างได้ท ราบ พร้ อมทั้งสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ วิธีการ
จัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแบบอัตนัยเกี่ยวกับแนวคิดชาติพนั ธุ์
และพหุ วฒั นธรรม และวิธี การเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา ให้นักศึกษาที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อน
เรี ยน และผูว้ ิจยั ประเมินสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านทักษะด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม และให้
นักศึกษาประเมินตนเองด้านเจตคติก่อนเรี ยนด้วยแบบวัดเจตคติรายบุคคล
4. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดลองการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ (ดังตารางที่ 12) สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
4.1 ผูว้ ิจยั อธิ บายแนวคิดทางชาติพนั ธุ์และพหุ วฒั นธรรม และวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนา พร้อมทั้งฝึ กปฏิบตั ิการทดลองเก็บข้อมูลส่ วนตัวเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน
4.2 ผูว้ ิจยั นานักศึ กษาลงภาคสนามกลุ่มชาติ พนั ธุ์ไทยพวน ซึ่ งไม่ใช่ พ้ืนที่ ทดลอง
เพื่อวัดระดับพัฒนาการการใช้วธิ ีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล ซึ่งมี 3 ระดับ
คือ วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นต้น วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นกลาง และวิธีการเชิ งชาติ พันธุ์วรรณนาขั้นก้าวหน้า
4.3 เมื่อนักศึกษาผ่านการวัดระดับพัฒนาการจนถึงขั้นก้าวหน้า ผูว้ ิจยั นานักศึกษาลง
ภาคสนามในพื้นที่ทดลองได้แก่ กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง กลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย
ทรงดา ซึ่ งในแต่ ละพื้ นที่ ท ดลองมี ก ารลงภาคสนามทั้งหมด 3 ครั้ ง โดยแต่ล ะครั้ งมี นักศึ ก ษาลง
ภาคสนาม จานวน 8-9 คน ทั้งนี้ ในระหว่างการลงภาคสนามในพื้นที่ทดลอง ผูว้ ิจยั และผูน้ าชุ มชน
จะเป็ นผูป้ ระเมินพฤติกรรมของนักศึกษาด้วย
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4.4 หลังจากนักศึกษาลงภาคสนามครบทั้ง 3 พื้นที่แล้ว นักศึกษาต้องจัดกระทาและ
ประมวลผลข้อมู ลจากการศึ กษา พร้ อมนาเสนอผลการเรี ยนรู ้ ข ้ามวัฒ นธรรมทั้งในชั้นเรี ยนและ
ชุมชนที่เป็ นพื้นที่ศึกษา (คืนข้อมูลสู่ ชุมชน)
4.5 นักศึกษานาข้อมูลมาปรับแก้ไขตามการตรวจสอบข้อมูลและข้อเสนอแนะของ
ชุมชน
4.6 ผูว้ จิ ยั ให้นกั ศึกษาสะท้อนมุมมองและเจตคติจากการลงภาคสนาม ด้วยการเขียน
บันทึกสะท้อนย้อนคิดและการสัมภาษณ์รายบุคคล
5. จากนั้นผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเกี่ ยวกับแนวคิ ดชาติ พนั ธุ์
และพหุวฒั นธรรม และวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาซึ่งเป็ นข้อสอบแบบอัตนัย ให้นกั ศึกษาทดสอบ
และประเมินตนเองด้านเจตคติเป็ นรายบุคคล
ตารางที่ 14 สรุ ปขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่ องมือ

การวิเคราะห์ ข้อมูล

ผลที่ได้

เพื่ อทดลองใช้
รู ป แ บ บ ก า ร
จัดการเรี ยนรู้พหุ
วัฒ นธรรมด้ว ย
วิ ธี การเชิ งชาติ
พั น ธุ์ ว รรณ น า
เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
สมรรถนะข้ า ม
วัฒนธรรม

1. ผู้ วิ จ ัย ขอห นั ง สื อ
รับรองเพื่อทาการวิจยั
2.ผูว้ ิจยั ชี้ แจงหลักการ
ค ว า ม ส าคั ญ แ ล ะ
ประโยชน์ของการวิจยั
ให้ ก ับนัก ศึ กษาที่ เป็ น
กลุ่มตัวอย่างได้ทราบ
3. ทดสอบก่อนเรี ยน
4. ด าเนิ น การทดลอง
ประเมิ น ผลสมรรถ
น ะ ข้ า ม วั ฒ น ธรรม
และสนทนากับผูเ้ รี ยน
รายบุคคล
5. ทดสอบหลังเรี ยน

1. นักศึกษา
สาขา วิชาสังคม
ศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

1 . รู ป แ บ บ ก า ร
จัดการเรี ยนรู้ฯ
2. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน
3. แบบสังเกต
พฤติกรรมราย
บุคคล
4. แบบประเมินเจต
คติรายบุคคล
5. แ บ บ ป ระเมิ น
วิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
6. แผนการจัด การ
เรี ยนรู ้รายหน่วย
7. บัน ทึ ก สะท้อ น
ย้อนคิด

1. ค่าเฉลี่ย (  )
2. ส่ วน เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)
3. ค่าร้อยละ
4. สถิติทดสอบค่า t
ที่ ไม่ เป็ นอิ ส ระต่ อ
กัน
(t-test for
dependent)
5. การวิเคราะห์ เชิ ง
เนื้ อหา
(Content Analysis)

1. ส ม ร รถ น ะ
ข้ามวัฒ นธรรม
ด้านความรู้
2. ส ม ร รถ น ะ
ข้ามวัฒ นธรรม
ด้านทักษะ
3. ส ม ร รถ น ะ
ข้ามวัฒ นธรรม
ด้านเจตคติ
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ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
(D2 - Development: Evaluation)
ขั้นตอนนี้ เป็ นการนาข้อมู ลผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรม
ด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม มาพิจารณาประเมินผล
และปรับปรุ ง ซึ่ งดาเนินการดังนี้
1. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรม
ด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการเขียนบันทึกสะท้อนย้อนคิด ซึ่ งมีวธิ ี ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ผูว้ ิจยั และนักศึกษาร่ วมกันสรุ ปผลการศึกษาภาคสนามชุ มชนชาติพนั ธุ์ต่างๆ
ในภาพรวม
1.2 ผูว้ ิจยั ให้นักศึกษาเขี ยนบันทึ กสะท้อนย้อนคิดเกี่ ยวกับ การจัดการเรี ยนรู ้ ด้วย
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ข้ามวัฒนธรรม ซึ่ งกาหนดประเด็น คือ 1) ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการเรี ยนรู ้
2) ความเหมาะสมของแหล่งเรี ยนรู ้ คือ ชุมชนชาติพนั ธุ์ที่ใช้ในการศึกษา และ 3) ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการศึกษาด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น
1.3 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์เชิงเนื้ อหาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นจาก
บันทึกสะท้อนย้อนคิดของนักศึกษาตามประเด็นที่กาหนด และปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ
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ตารางที่ 15 สรุ ปขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์

วิธีการ

การศึ ก ษาความพึ ง เขียนบันทึก
พอใจของนักศึกษาที่ สะท้อน
มี ต่ อ รู ป แ บ บ ก าร ความคิด
จั ด ก ารเรี ยนรู้ พ หุ วั ฒ น ธ ร ร ม ด้ ว ย
วิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์
วรรณ นาเพื่ อ เสริ ม
สร้ างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่ องมือ

นักศึกษาสาขา วิชา บันทึก
สังคมศึกษา
สะท้อน
มหาวิทยาลัย
ย้อนคิด
ราชภัฏเพชรบุรี

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
การวิเคราะห์
เนื้ อหา (Content
Analysis)

ผลที่ได้
ผลจากการประเมิน
1. ความเหมาะสมของ
การจั ด กิ จก รรมตาม
ขั้นตอนการเรี ยนรู ้
2. ความเหมาะสมของ
แหล่ งเรี ยนรู ้ คือ ชุ มชน
ช า ติ พั น ธุ์ ที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษา
3. ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
จ าก ก า ร ศึ ก ษ าด้ ว ย
รู ป แ บ บ ก าร จั ด ก าร
เรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลพื้ นฐานด้านหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักการและทฤษฎี การ
พัฒ นารู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ แนวคิ ด พหุ วฒั นธรรมศึ กษา วิธีการเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนา และ
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ตอนที่ 4 ผลการศึ ก ษาความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มีต่อรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วัฒนธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานด้ านหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักการและทฤษฎีการพัฒนารู ปแบบ
การจั ดการเรี ยนรู้ แนวคิดพหุ วัฒ นธรรมศึกษา วิธีการเชิ งชาติพันธุ์ วรรณนา และสมรรถนะข้ าม
วัฒนธรรม
การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล พื้ น ฐาน เป็ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล หลัก สู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักการ
ทฤษฎีการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แนวคิดพหุ วฒั นธรรมศึกษา วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
แนวคิดและองค์ประกอบของสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม และสภาพการณ์ ปัจจุบนั ต่างๆ ที่มีผลต่อ
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ซึ่ งมีการดาเนินการ ดังนี้
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1. ผลการวิเคราะห์หลักสู ตรพบว่า หลักสู ตรควรจะมุ่งเน้น ให้ความสาคัญกับการศึกษาตาม
แนวทางการพัฒ นาผูเ้ รี ยนสู่ ศ ตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการท าความเข้าใจข้ามวัฒ นธรรม (Crosscultural understanding) เพื่ อให้สะท้อนความหลากหลายทั้งด้านชาติ พนั ธุ์ และวัฒนธรรมของชน
กลุ่ ม ต่ า งๆ จึ ง ไม่ ไ ด้ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะของผู เ้ รี ย นที่ มี ก ารท าความเข้า ใจข้ามวัฒ นธรรม หรื อ
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมไว้ในวัตถุประสงค์ จุดเน้น หรื อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนใน
หลักสู ตร ส่ งผลให้สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนไม่สามารถเกิดขึ้นได้
สาหรับรายวิชา ชาติพนั ธุ์วิทยาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ทราบและเข้าใจถึ งแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึกษาทางชาติ พนั ธุ์ วิทยาและพหุ วฒั นธรรม
ศึกษา การปฏิสัมพันธ์และกระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ และสานึ กทางชาติพนั ธุ์โดยผ่านการอ่านงานเขียน งานวิจยั และการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
โดยเฉพาะเรื่ อง พหุ วฒั นธรรมศึกษา เนื่ องจากการจัดการเรี ยนการสอนพหุ วฒั นธรรม สามารถทา
ให้ผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นเยาวชนของชาติ มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับสังคมที่ มีวฒั นธรรมต่างจากตนเอง
เกิ ดทัก ษะในการปฏิ บ ตั ิ และเจตคติ ที่ ถู กต้องต่ อผูท้ ี่ มีวฒั นธรรมต่ างจากตน แต่เท่ าที่ ผ่านมาการ
จัดการเรี ยนการสอนในรายวิชานี้ ยังไม่บ รรลุ ผลสัมฤทธิ์ ทักษะ และเจตคติ ตามจุ ดมุ่งหมายของ
รายวิชาเท่าที่ควร โดยเฉพาะสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน เช่ น การมีความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม
การปฏิสัมพันธ์ขา้ มวัฒนธรรม และการเข้าใจถึ งความรู ้สึกของกลุ่มคนที่มีวฒั นธรรมแตกต่างจาก
ตน ซึ่ งเป็ นผลมาจากรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ แบบเดิ ม คื อ เน้นการบรรยายมากกว่าการศึ ก ษา
ภาคสนาม ดัง นั้ น แนวทางการจัด การเรี ย นรู ้ ข องรายวิ ช าจึ ง ต้อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ มี ค วาม
สอดคล้ อ งและเหมาะสมกับ จุ ด มุ่ ง หมายของรายวิ ช าที่ ต้อ งการให้ ผู ้เรี ย นเกิ ด สมรรถนะข้า ม
วัฒนธรรมได้ โดยผูส้ อนมีเป้ าประสงค์ที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากสถานที่จริ ง มีการปฏิสัมพันธ์กบั
กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ต่างวัฒ นธรรม และปรั บเปลี่ ยนมุ มมองหรื อทัศ นคติ ที่ มี ต่อชนต่ างกลุ่ มในทิ ศทาง
ที่ดีข้ ึน
นอกจากนี้ ผูส้ อนได้ประเมิ นความรู ้ และเจตคติ เบื้ องต้นของผูเ้ รี ยนที่ เคยเรี ยนในรายวิชา
ชาติพนั ธุ์ วิทยาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ พบว่า แม้ว่าผูเ้ รี ยนจะได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องกลุ่ ม
ชาติพนั ธุ์ต่างๆ มาแล้วก็ตาม แต่เป็ นเพียงแนวคิดทฤษฎีที่อยูภ่ ายในชั้นเรี ยน ไม่ได้มีการปฏิบตั ิการ
ลงภาคสนามจริ ง ท าให้ เจตคติ ที่ มี ต่อคนกลุ่ ม ต่ างๆ ยังเป็ นไปในเชิ งลบมากกว่าเชิ งบวก อี ก ทั้ง
พฤติกรรมการแสดงออกเมื่อต้องพบเจอกับบุคคลที่มาจากต่างวัฒนธรรม สะท้อนว่าผูเ้ รี ยนไม่ได้มี
การพยายามทาความเข้าใจความเป็ น “คน” ของกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ
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จากการวิเคราะห์ ผลการศึ กษาดังกล่ าว สะท้อนให้เห็ นว่า การพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ สู่การปฏิบตั ิจริ งได้ดว้ ยวิธีการศึกษาภาคสนามที่เป็ นระบบ
มี ระเบี ยบวิธีการศึ กษาที่ ชัดเจนเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง ส่ งผลต่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ การปฏิ บตั ิ และ
เจตคติที่ดีของผูเ้ รี ยนได้ต่อไป
2. ผลการสั ม ภาษณ์ ผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึ ก ษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์แยกเป็ นกลุ่มได้ ดังนี้
2.1 กลุ่ ม คณาจารย์ส าขาวิช าสั งคมศึ ก ษา จากการสั ม ภาษณ์ ป ระเด็ น สมรรถนะข้าม
วัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนสาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่ งสรุ ปความคิดเห็ นได้ ว่า นักศึ กษาสาขาวิช าสังคม
ศึ ก ษา ควรได้รั บ การพัฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด สมรรถนะข้า มวัฒ นธรรมครบทั้ง 3 ด้า น คื อ
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ โดยด้านความรู ้ นักศึกษาจะต้องเรี ยนรู ้ ในทุกเรื่ องเกี่ ยวกับ
สั ง คมศึ ก ษา โดยเฉพาะการเรี ย นรู ้ ใ ห้ เข้าใจในวัฒ นธรรมของผู ้อื่ น อาจารย์ท่ านหนึ่ งกล่ า วว่า
“นักศึ กษาสั งคมศึ กษาที่จะเป็ นครู สังคมศึ กษาในอนาคต จะต้ องพัฒนาตนเองให้ เข้ าใจและเรี ยนรู้
คนอื่นๆ ให้ มาก ซึ่ งในพืน้ ที่จังหวัดกาญจนบุรีและใกล้ เคียง รวมถึงเพชรบุรี มีความหลากหลายของ
ผู้คน ศาสนา และวัฒนธรรมสู งมาก เมื่อนักศึกษาไปปฏิ บัติหน้ าที่เป็ นครู ผ้ สู อนก็จะได้ เข้ าใจบริ บท
แวดล้ อมและนักเรี ยนมากขึน้ ด้ วย”
ด้า นทัก ษะ สามารถสรุ ป ข้อมู ล ได้ว่า นัก ศึ ก ษาสาขาวิช าสั ง คมศึ ก ษา จะมุ่ ง เน้น การ
ปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น การเปิ ดใจยอมรับฟั งความคิดเห็ นของเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน ให้มีการวางแผนกัน
ทางานมากขึ้นซึ่ งต้องอาศัยการปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมที่ดีกบั บุ คคลอื่นอยู่เสมอ ไม่เลื อกปฏิ บตั ิกบั
บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งหรื อกลุ่ มคนใดกลุ่ มคนหนึ่ ง อาจารย์ท่านหนึ่ งกล่าวว่า “เสน่ ห์ของครู สังคม
ศึกษาคือ การรู้ อย่ างรอบด้ าน และยอมรั บฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยน ถ้ าจะให้ พัฒนานักเรี ยนให้ ฟัง
ความคิ ดเห็ นของผู้อื่นให้ มาก นักศึ กษาสั งคมศึ กษาควรจะต้ องฟั งความคิ ดเห็ นของเพื่ อนร่ วมชั้ น
เรี ยน เพื่อนร่ วมกลุ่มให้ มากด้ วย ฟั งข้ อเสนอแนะจากคนอื่น แล้ วจะพัฒนาตัวเองได้ ”
ด้านเจตคติ จากการสัมภาษณ์ สรุ ปได้ว่า การยอมรับและปฏิ บตั ิหน้าที่กบั ผูอ้ ื่นอย่างเท่า
เที ย มกัน ไม่ มี อคติ ต่ อนัก เรี ย นที่ ม าจากต่ า งวัฒ นธรรมจะท าให้ ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษา
สาขาวิชาสังคมศึกษาที่จะเป็ นครู สังคมศึกษาในอนาคตนั้น เป็ นไปได้อย่างราบรื่ น ดังคากล่าวของ
อาจารย์ท่านหนึ่ งว่า “ลดอคติ มองคนอื่ นอย่ างเท่ าเทียม นักศึ กษาจะเป็ นครู สังคมศึ กษาที่ดีได้ ใน
อนาคต”
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นอกจากนี้ กลุ่ ม คณาจารย์ส าขาวิช าสั งคมศึ ก ษายัง ให้ ข ้อเสนอแนะต่ อวิธี ก ารจัดการ
เรี ยนรู ้ กล่าวโดยสรุ ปได้ความว่า “ถ้ าจะให้ พัฒนาได้ ทั้ง 3 ด้ านนั้น อาจารย์ ผ้ ูสอนควรจัดการเรี ยน
การสอนที่ให้ ผ้ เู รี ยนลงพืน้ ที่ปฏิ บัติจริ ง เข้ าไปอยู่กับคนในกลุ่มนั้นๆ จริ งๆ นักศึกษาจะได้ เข้ าใจมาก
ขึน้ ผู้สอนก็วัดและประเมินผลในแต่ ละด้ านอย่ างเข้ มข้ น จะช่ วยทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการพัฒนามาก
ขึน้ ”
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา สะท้อนให้เห็ นว่า สมรรถนะข้าม
วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่งกับผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะผูเ้ รี ยนในสาขาวิชาสังคม
ศึกษา เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะของครู สังคมศึกษา ต้องเข้าใจในวัฒนธรรม
ของนักเรี ยนที่แตกต่างกัน สร้างความเสมอภาคในการเรี ยนรู ้ และมีปฏิ สัมพันธ์ที่ดีกบั นักเรี ยนที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วย
2.2 กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่ งได้สัมภาษณ์ 2 ประเด็นหลักคือ ความสาคัญ
ของการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง พหุ วฒั นธรรม ในชั้นเรี ยน และการพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
สามารถวิเคราะห์แยกรายประเด็นได้ ดังนี้
2.2.1 การจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง พหุ วฒั นธรรม นักศึกษาที่ได้รับการสัมภาษณ์ ได้ให้
ข้อมูลโดยสรุ ปในภาพรวมได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง พหุ วฒั นธรรม เป็ นประเด็นค่อนข้างใหม่ ที่
ผูเ้ รี ยนสังคมศึกษาต้องมีการเรี ยนรู ้ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เนื่องจากสังคมในปั จจุบนั เป็ นสังคมพหุ วัฒนธรรมค่อนข้างสู ง มี กลุ่ มคนหลากหลายที่ โยกย้ายถิ่ นฐานเพื่ อการประกอบอาชี พ การศึกษา
และความต้องการคุ ณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ น ฉะนั้น ผูเ้ รี ยนสังคมศึ กษาต้องได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วัฒนธรรมเพื่อความเข้าใจในบริ บททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีและ
เหมาะสมได้ อี กทั้งยังสามารถปรับเปลี่ ยนเจตคติ ไปในเชิ งบวกได้มากขึ้ นเมื่อต้องติดต่อสัมพันธ์
หรื อดารงอยู่ร่วมกันกับคนต่างชาติพนั ธุ์ ดังการให้ขอ้ มูลของนักศึกษากลุ่มหนึ่ งว่า “แถวบ้ านของ
พวกหนูมีกลุ่มแรงงานต่ างด้ าวจานวนมาก เราก็จะมองกลุ่มเหล่ านีใ้ นลักษณะเหยียดหยาม ไม่ เข้ าใจ
ในพฤติ กรรมของคนเหล่ านี ้ ซึ่ งถ้ าเราได้ เรี ยนเกี่ยวกับพหุ วัฒนธรรม วัฒนธรรมของคนอื่ นๆ ด้ วย
น่ าจะทาให้ เราเข้ าใจกลุ่มเหล่ านีม้ ากขึ น้ ” นักศึกษาอี กกลุ่ มหนึ่ งให้ขอ้ คิ ดเห็ นว่า “ถ้ าจะเรี ยนวิ ชา
สั งคมศึกษาเพื่อนาไปใช้ สอนนักเรี ยน นอกจากวิชาหลักแล้ ว พวกผมคิ ดว่ า วิชาเกี่ยวกับ วัฒนธรรม
การเรี ยนรู้ คนอื่ นๆ จะเป็ นวิชาที่น่าสนใจ และสามารถนาไปใช้ ในชี วิตจริ งได้ ด้วย เพราะบ้ านพวก
ผมอยู่ตามแนวชายแดน อีกอย่ างหนึ่ งเพื่ อนในห้ องบางส่ วนก็เป็ นคนกะเหรี่ ยง คนมอญ พวกผม
น่ าจะเข้ าใจพฤติกรรมของเพื่อนมากขึน้ ด้ วย”
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2.2.2 การพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม จะเน้ นสัมภาษณ์ กลุ่ มนักศึ กษาที่ เคย
เรี ยนในรายวิชา ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวิชาใกล้เคียงมาแล้ว ซึ่งสามารถสรุ ป
ข้อมูลในภาพรวมได้วา่ การพัฒนาความรู ้ดว้ ยวิธีการที่สามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจผูอ้ ื่นได้อย่างลึ กซึ้ ง
มากกว่าเพียงแค่การดู จากโทรทัศน์หรื ออินเทอร์ เน็ ต จะช่ วยเสริ มสร้ างการเรี ยนรู ้ ได้มากขึ้น ส่ วน
การปฏิ สัมพันธ์กบั คนอื่นนั้น ถ้ามีวิธีการที่ส่งเสริ มให้ได้ทางานร่ วมกันหรื อติดต่อสัมพันธ์กบั คน
ต่างวัฒนธรรมบ้าง จะช่ วยสร้ างมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีได้ดว้ ย ทาให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้น และสามารถ
ส่ งผลต่ออคติของแต่ละคนที่มีอยูใ่ ห้ลดลงได้เช่นกัน ดังข้อมูลจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษากลุ่มหนึ่ ง
ว่า “การพัฒนาตนเองให้ เกิดสมรรถนะทั้งในด้ านความรู้ ในวัฒนธรรมของเราเองและคนอื่ น การไม่
มีอคติต่อคนที่มีวฒ
ั นธรรมแตกต่ างจากเรา จะทาให้ เราเข้ าใจกลุ่มคนเหล่ านั้นได้ มากขึน้ ” นักศึกษา
อีกกลุ่มหนึ่ งกล่าวว่า “เราเรี ยนสั งคมศึ กษา เราต้ องอยู่กับคนอื่ นให้ ได้ อย่ างเข้ าใจ และยิ่งถ้ าเราไป
ฝึ กสอนอยู่ที่โรงเรี ยนที่มีความหลากหลายทางศาสนา เราจะได้ วางตนเองให้ เหมาะสมกับนักเรี ยน
ในทุกศาสนาด้ วย”
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มนักศึกษาทั้ง 2 ประเด็น สามารถวิเคราะห์ได้วา่ การเรี ยนรู ้พหุ
วัฒนธรรมและเสริ มสร้ างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมให้เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ รี ยนในสาขาวิชาสังคมศึกษา
เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ เนื่ องจากครู สั ง คมศึ ก ษาจะต้อ งมี อ งค์ค วามรู ้ ท างด้านวัฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย
มีสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมประจากาย เปรี ยบเสมือนอาวุธทางปั ญญาที่จะสร้างกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ให้กบั ผูอ้ ื่นอย่างเท่าเทียม เข้าใจ และปราศจากอคติที่มีต่อผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูเ้ รี ยนสังคมศึกษาควร
ได้รับการพัฒนาและส่ งเสริ มอย่างต่อเนื่อง
2.3 กลุ่มผูท้ รงคุ ณวุฒิทางด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านวัฒนธรรม
และชาติพนั ธุ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนทางวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ได้
ดังนี้
2.3.1 ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้
ด้านวัฒนธรรมและข้ามวัฒนธรรมก็ตาม นักศึกษาจะต้องมีองค์ความรู ้ทางด้านวัฒนธรรมก่อน ต้อง
เข้าใจในหลักการ แนวคิดทางวัฒนธรรมที่ หลากหลายเพื่อจะเป็ นมุ มมองให้กบั นักศึ กษาในการ
วิเคราะห์ หรื อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น และในการเรี ยนรู ้ น้ ี แม้ว่าจะเป็ นการเรี ยนรู ้
วัฒนธรรมอื่ น แต่อย่างไรก็ตาม ควรให้นักศึ กษานาองค์ความรู ้ ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทาความ
เข้าใจวัฒนธรรมของตนเองด้วย อีก ประการหนึ่ ง คือ องค์ความรู ้ ทางชาติพ นั ธุ์ นักศึ กษาจะต้อง
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มีองค์ความรู ้ทางชาติพนั ธุ์ รู ้เกี่ยวกับความเป็ นชาติพนั ธุ์ของคนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งชาติพนั ธุ์
ของตนเองด้วย เพื่อจะได้เปิ ดมุมมองที่หลากหลายอันจะนาสู่ การยอมรับในชาติพนั ธุ์อื่นได้
2.3.2 กลุ่ มคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ มีความเชี่ ยวชาญทางด้านการจัดการเรี ยน
การสอนทางวัฒ นธรรม ในการจัด การเรี ย นการสอนทางวัฒ นธรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บ ัน คื อ
การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมหลักของประเทศเพียงเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็ นระดับโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยก็
ตาม อาจารย์ท่านหนึ่ งกล่ าวว่า “มหาวิ ทยาลัยควรจะต้ องมีการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่
สะท้ อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่ อผู้เรี ยนจะได้ ปรั บตัวให้ อยู่ในสั งคมปั จจุบันที่มีความ
หลากหลายได้ ” สาหรับการจัดการเรี ยนการสอน นอกเหนื อจากเนื้ อหาแล้วนั้น วิธีการจัดการเรี ยน
การสอนเป็ นสิ่ งที่สาคัญเช่นกัน โดยผูท้ รงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า “การศึกษา
จากการลงภาคสนาม หรื อ การเรี ย นรู้ จากการปฏิ บั ติ จะเป็ นวิ ธี ก ารที่ ท าให้ ผู้เรี ย นได้ เข้ าใจและ
ตระหนักในวัฒนธรรมของคนอื่นอย่ างลึกซึ ้งมากขึน้ สามารถลดอคติของผู้เรี ยนลงได้ ”
ส าหรั บ การวัด และประเมิ น ผล ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะไว้ว่า ผู ส้ อนควรวัด และ
ประเมินผลด้วยการนั่งพูดคุ ยกับผูเ้ รี ยนเพื่อจะได้สะท้อนมุ มมองต่างๆ ได้ดีกว่าการเขียนตอบใน
แบบสอบถาม และควรให้ ผูเ้ รี ย นเขี ยนสะท้อนความคิ ดลงในสมุ ดทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารลงภาคสนาม
ซึ่ งจะทาให้เห็นพัฒนาการของมุมมองที่มีต่อวัฒนธรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
จากข้อมู ลของกลุ่ ม ผูท้ รงคุ ณ วุฒิท างด้านวัฒ นธรรม สะท้อนให้เห็ นถึ งความส าคัญองค์
ความรู ้ทางด้านวัฒนธรรม เพื่อเป็ นกรอบคิดในการปฏิบตั ิงานและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่เกิดขึ้นได้ อีกประการหนึ่งคือ วิธีการจัดการเรี ยนการสอนและการวัดประเมินผล ควรเน้นที่
ตัว ผู ้เรี ย นได้ล งมื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ ง ผู ้เรี ย นได้ ส ะท้อ นมุ ม มองจากการลงภาคสนามผ่ า นการเขี ย น
การสัมภาษณ์ ซ่ ึ งจะรับรู ้ ได้ถึงเจตคติที่สาคัญของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และสามารถนาสู่ การพัฒนา
ต่อยอดได้ในอนาคต
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม คือ คณาจารย์สาขาวิชา
สังคมศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรม สามารถนามาเป็ น
แนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมได้
3. ผลการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ การพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม
ประกอบด้ว ย กระบวนการวิ จ ัย และพัฒ นา (Research and Development) แนวคิ ด แบบจ าลอง
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การออกแบบการสอนเชิ ง ระบบ (Instructional Design: ADDIE Model) แนวคิ ด พหุ ว ฒ
ั นธรรม
ศึ ก ษา และแนวทางการจัด การศึ ก ษาพหุ ว ฒ
ั นธรรม (Multicultural Education) และวิธี ก ารเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา (Ethnography) ผลการศึกษาพบว่า
3.1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและสามารถนามา
เป็ นแนวคิ ดในการพัฒ นารู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ ของ Joyce, Weil and Calhoun (2015: 25-34)
และทิศนา แขมมณี (2556: 222-255) ได้แก่
1) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Family)
เป็ นรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ เน้ น การพัฒ นาทั ก ษะการเรี ยนรู ้ แ ละทัก ษะทางสั ง คม คื อ
การปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถติดต่อสื่ อสารกับบุคคลต่างวัฒนธรรม และเรี ยนรู ้วา่
จะแสดงออกถึ งพฤติ กรรมอย่างไรเมื่ อต้องมี ก ารติ ดต่อกับ ชนกลุ่ มอื่ นในบริ บ ททางวัฒนธรรมที่
แตกต่ า ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สารอย่า งสู ง สุ ด และผู ้เรี ย นสามารถควบคุ ม และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่าง เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็ จได้
2) รู ป แบ บ การจั ด การเรี ยน รู ้ ที่ เน้ น การพั ฒ น าตน (The Personal Family)
เป็ นรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ เน้นการพัฒนาบุ คลิ ก ลัก ษณะและความตระหนักในตนเอง โดย
ผูเ้ รี ยนสามารถรับรู ้ส่ิ งที่เป็ นตนเอง การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างสรรค์
และมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างการเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อการดารงวิถีชีวิต
ที่มีคุณภาพอย่างสู งสุ ดได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย
3) รู ปแบบจัด การเรี ยนรู ้ เน้ น การพัฒ นาด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive Domain)
รู ป แบบที่ มุ่ งช่ วยผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระต่ างๆ ซึ่ งอาจจะเป็ นข้อเท็จจริ ง
ความคิดรวบยอด หรื อมโนทัศน์ ซึ่ งในขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งสร้างองค์ความรู ้ในแนวคิด
ทางชาติพนั ธุ์และพหุ วฒั นธรรม และวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนก่อน เพื่อจะ
ใช้เป็ นกรอบแนวคิดและวิธีการในการศึกษาภาคสนามได้
4) รู ปแบบจัดการเรี ยนรู ้ เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain)
รู ปแบบนี้ มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านการปฏิบตั ิ การกระทา หรื อการแสดงออก
ต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาที่มีลกั ษณะสาคัญคือ การฝึ กปฏิ บตั ิภาคสนาม
เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาจากพื้นที่จริ ง ทาให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบตั ิได้
5) รู ปแบบ จั ด การเรี ยนรู ้ เ น้ น การพั ฒ นาด้ า น จิ ต พิ สั ย (Affective Domain)
เป็ นรู ป แบบที่ ช่ วยพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้เกิ ดความรู ้ สึ ก เจตคติ ค่ านิ ยม คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมอันพึ ง
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ประสงค์ ซึ่ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมฯ ที่ พฒั นาขึ้ นมี เป้ าหมายให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
เข้าใจความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลต่างวัฒ นธรรม และยอมรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ น ผูเ้ รี ยนสามารถ
ตอบสนองต่ อ วัฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งในเชิ ง บวก และมี ท ัศ นคติ ที่ ไ ม่ พิ จ ารณาตัด สิ น ผู ้อื่ น ทาง
วัฒนธรรม เพื่อการทาความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน และการลดอคติทาง
ชาติพนั ธุ์ สร้ างความรู ้ สึกแห่ งความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มชาติ พนั ธุ์ ยอมรับในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และไม่ถือเอาวัฒนธรรมของตนเองเป็ นใหญ่กว่าวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ดารง
อยูใ่ นสังคมเดียวกันได้
3.2 การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์แนวทางการออกแบบ
การเรี ยนการสอนเชิ งระบบ พบว่า การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบตามแนวคิดของ Kruse
(2001) เรี ย กว่ า ADDIE Model ประกอบด้ว ย 5 ขั้น ตอน คื อ ขั้น วิ เคราะห์ (Analyze Phase) ขั้น
ออกแบบ (Design Phase) ขั้น พัฒ นา (Develop Phase) ขั้น น าไปใช้ (Implement Phase) และขั้น
ประเมิน (Evaluate Phase) สามารถนามาเป็ นแนวทางและขั้นตอนในการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้โดยบูรณาการร่ วมกับแนวคิด การวิจยั และพัฒนา (Research & Development) มี 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มู ลพื้นฐาน (Analyze) ขั้นออกแบบและพัฒนา (Design & Develop)
ขั้นนาไปใช้ (Implement) และขั้นประเมิน (Evaluate) ส่ งผลให้ได้ข้ นั ตอนในการพัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด 4 ขั้นตอน แสดงผลได้ดงั ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 การบู รณาการขั้นตอนการพัฒ นารู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ ระหว่างแนวคิ ด ADDIE
Model กับ แนวคิด R&D
แนวคิด ADDIE Model

แนวคิด R&D

1. ขั้นวิเคราะห์
2. ขั้นออกแบบ
3. ขั้นพัฒนา

1. ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน

4. ขั้นนาไปใช้

3. ขั้นนาไปใช้

5. ขั้นประเมิน

4. ขั้นประเมิน

2. ขั้นออกแบบและพัฒนา

การบูรณาการแนวคิดและขั้นตอนการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
1. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
2. ออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้
3. นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาไป
ใช้
4. ประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการ
จัดการเรี ยนรู ้
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จากตารางที่ 16 แสดงการบูรณาการขั้นตอนการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ระหว่างแนวคิด ADDIE Model กับ แนวคิด R&D สามารถอธิ บายได้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน (Analyze) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ พหุวฒั นธรรมศึกษา วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์
วรรณนา และสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม ขั้น ที่ 2 ออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้
(Design & Development) เป็ นขั้นตอนของการพัฒนาและหาคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีก ารเชิ งชาติ พนั ธุ์ วรรณนาเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ขั้นที่ 3
นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาไปใช้ (Implementation) คือ การนารู ปแบบที่พฒั นาขึ้นไปใช้
กับกลุ่ มตัวอย่าง และขั้นที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ (Evaluation) เป็ น
การประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อการนาไปใช้ในครั้งต่อไป
3.3 แนวคิ ด พหุ ว ฒ
ั นธรรมศึ ก ษา และแนวทางการจัด การศึ ก ษาพหุ ว ฒ
ั นธรรม
(Multicultural Education) จากการสังเคราะห์เอกสารเกี่ ยวกับแนวคิดและแนวทางการจัดการศึกษา
พหุ วฒั นธรรม พบว่า พหุ วฒั นธรรมศึกษา เป็ นแนวคิดที่มีเป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ถึงวัฒนธรรม
อื่นที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของตน เข้าใจในโลกทัศน์ของชนกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อระบบการ
คิ ด และการด าเนิ น ชี วิ ต ประจาวัน ที่ ย่อ มมี ห ลัก แห่ ง เหตุ แ ละผลมาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการอธิ บ าย
ความหมายหรื อ ปรากฏการณ์ ต่ า งๆ ทางสั ง คมของชนกลุ่ ม นั้ น ๆ สร้ า งความเท่ า เที ย มกัน ทาง
การศึกษา พัฒนาองค์ความรู ้ ทักษะ และเจตคติให้เป็ นไปในเชิงบวก รวมถึงการดารงอยูร่ ่ วมกันของ
ชนกลุ่ ม ต่ างๆ ในสั งคมที่ มี ความหลายหลากดังเช่ น ปั จจุบนั ส่ วนแนวทางการจัดการศึ ก ษาพหุ วัฒนธรรม ตามแนวคิดของ Banks (2004, 4-6) และBanks & Banks (2007, 20-22) นาเสนอไว้โดย
แบ่ งออกเป็ น 5 มิ ติด้วยกัน ได้แก่ 1) การบู รณาการเนื้ อหา (Content Integration) 2) กระบวนการ
สร้ า งองค์ ค วามรู ้ (Knowledge Construction) 3) การลดความเดี ย ดฉั น ท์ (Prejudice Reduction)
4) ความเสมอภาคในการจัด การเรี ย นการสอน (Equity Pedagogy) และ 5) กระบวนการท าให้
วัฒนธรรมของโรงเรี ยนมีบทบาทมากขึ้น (Empowering School Culture)
จากการสั งเคราะห์ ดังกล่ าว ผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
จัด การเรี ย นรู ้ ทุ ก ขั้น กล่ าวคื อ รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์
วรรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม เป็ นรู ป แบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น ให้ ผู เ้ รี ย นสามารถ
บูรณาการเนื้อหาเข้ากับวิธีการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ถึงวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างจาก
วัฒนธรรมของตน สร้างการเรี ยนรู ้และพัฒนาองค์ความรู ้ ทักษะ และเจตคติให้เป็ นไปในเชิ งบวก
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อีกทั้งยังทาให้ผูเ้ รี ยนลดความเดี ยดฉันท์ลง เพื่อการดารงอยู่ร่วมกันในสังคมที่ มีความหลากหลาย
อย่างสงบสุ ข ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายที่แฝงอยูใ่ นทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
3.4 วิธีก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนา (Ethnography) ผลการสั งเคราะห์ เอกสารเกี่ ย วกับ
วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา พบว่า วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนามีลกั ษณะของการเรี ยนรู ้จากพื้นที่
หรื อปรากฏการณ์ จริ ง ใช้เทคนิ ควิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลายทั้งการสังเกตการณ์ อย่างมีส่วนร่ วม
การสัมภาษณ์เชิงลึก การจดบันทึกภาคสนาม และวิธีการวงศาวิทยา โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการวิจยั เชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาภายใต้กระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่นิยมที่งานชาติพนั ธุ์วรรณนาไม่ได้ปราศจาก
อัตวิสัยของผูศ้ ึกษา แต่เป็ นการนาเสนอข้อมูลร่ วมกันระหว่างผูศ้ ึ กษาและผูถ้ ู กศึกษาในลักษณะที่
เรี ย กว่า “อัตวิสั ย ร่ วม” ให้ ค วามส าคัญ กับ มุ ม มองของผูถ้ ู ก ศึ ก ษา จึ งมี ก ารคื น ข้อมู ล สู่ ชุ ม ชนใน
กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ด้วย ส าหรั บ แนวทางการศึ ก ษาภาคสนามด้ว ยวิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์
วรรณนาได้นาแนวทางการเรี ยนรู ้วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา เรี ยนรู ้การเข้าสนาม การเลือกสรร
ชุ มชน สร้ างความสัมพันธ์กบั ชุ มชน เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และการสะท้อนข้อมู ล
มาเป็ นแนวทางหลักในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้พหุวฒั นธรรมเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ข้ามวัฒนธรรม
3.5 แนวคิ ด สมรรถนะข้ า มวัฒ นธรรม (Cross-Cultural Competencies) จากการ
สั ง เคราะห์ เอกสารเกี่ ย วกับ สมรรถนะข้า มวัฒ นธรรม พบว่ า สมรรถนะข้า มวัฒ นธรรม คื อ
คุณลักษณะหรื อความสามารถของปั จเจกบุคคลที่มีพ้ืนฐานของความรู ้ ทักษะ และอารมณ์หรื อแรง
กระตุ ้นต่างๆ โดยต้องยอมรั บ และให้ความเคารพกับ ความแตกต่างทางวัฒ นธรรม การประเมิ น
ตนเองอย่างต่อเนื่ องเกี่ ยวกับวัฒนธรรมและต้องคานึ งถึ งพลวัตของความแตกต่างที่เกิ ดขึ้น การไม่
หยุดที่จะพัฒนาความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม และทักษะที่จาเป็ นเมื่อต้องมีการปฏิสังสรรค์กบั บุคคลอื่นใน
พื้ น ที่ ต่ า งวัฒ นธรรมหรื อ ในบริ บ ทแวดล้ อ มที่ มี ค วามสลับ ซั บ ซ้ อ นทางวัฒ นธรรมได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมสู งสุ ด (Hammer (1987); Abbe et al. (2007,12); McDonald et.al.
(2008,13); Selmeski (2009)) โดยองค์ประกอบของสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม จากการสังเคราะห์
แนวคิดของ Black and Mendenhall (1990); Lister (1999); Zakaria (2000); Chiu and Hong (2006);
Abbe et al.(2007); Ross et al.(2008); Reid (2010) สามารถกาหนดองค์ประกอบของสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรมออกเป็ น 3 มิติ 7 องค์ประกอบ คือ 1) มิติดา้ นความรู ้ ประกอบด้วย ความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม
และความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ ง 2) มิติดา้ นทักษะ ประกอบด้วย การปฏิสังสรรค์ระหว่าง
บุ คคล และการก ากับ ตนเอง และ 3) มิ ติด้านเจตคติ ประกอบด้วย การเข้าใจความรู ้ สึ กของผูอ้ ื่ น
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ความไวทางวัฒ นธรรม และการลดอคติท างชาติ พ นั ธุ์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้น าแนวคิ ดและองค์ป ระกอบ
ดังกล่าว มาเป็ นแนวทางในการกาหนดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ผลการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับหลักสู ตร รายวิชา รู ปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ การออกแบบการเรี ย นการสอนเชิ ง ระบบ แนวคิ ด และแนวทางการจัด การศึ ก ษาพหุ วัฒนธรรม และวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา แนวคิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม และการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ นาสู่ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
นอกจากข้อมูลการสังเคราะห์เอกสารที่นาสู่ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ แล้วนั้น
ข้อมูลภูมิหลังของนักศึ กษาที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ งผลต่อการพัฒนาความรู ้ ทักษะ และเจตคติด้วย
เช่นกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ลักษณะกลุ่ ม ชาติ พนั ธุ์ และระบบคิด ของนักศึ กษา โดยนัก ศึ กษากลุ่ ม ตัวอย่าง จานวน
25 คน เป็ นกลุ่มคนไทยและกลุ่มคนไทยจีน กลุ่มละ 9 คน กลุ่มมอญและกลุ่มไทยทรงดา กลุ่มละ 2
คน และกลุ่มกะเหรี่ ยง กะหร่ าง และไทยมุ สลิ ม กลุ่มละ 1 คน ส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ และสมุทรสงคราม ซึ่ งความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์ของนักศึกษาสามารถ
สะท้อนให้เห็ นถึ ง ระบบคิดเกี่ ยวกับความเป็ นชาติ พนั ธุ์และมุ มมองของตนเองที่ มีต่อคนต่างกลุ่ ม
กล่าวคือ
นัก ศึ ก ษากลุ่ ม คนไทยและกลุ่ ม คนไทยจี น ถื อเป็ นกลุ่ ม ที่ มี ส มาชิ กในชั้นเรี ย นมากที่ สุ ด
ระบบคิดยังคงยึดติดกับวัฒนธรรมของคนส่ วนใหญ่ โดยในบางครั้งละเลยต่อความคิดของคนส่ วน
น้อย ในระยะแรกของการจัดการเรี ยนรู ้ยงั คงมองคนส่ วนน้อยในสังคมว่าด้อยกว่า ความเจริ ญของ
คนอื่นไม่สามารถเทียบเท่ากับคนไทยได้ ดังที่นกั ศึกษาคนหนึ่ งให้ขอ้ มูลว่า “หนูเป็ นคนไทย เราก็
ยังคงยึดความคิ ดแบบคนไทยที่มองคนอื่ นที่ไม่ ใช่ คนไทยว่ าเป็ นคนที่มีวัฒนธรรมล้ าหลัง ไม่ เ จริ ญ
ไม่ ทันสมัย” อีกคนหนึ่ งกล่าวว่า “ที่บ้านผมมีเชื ้อสายจีน เค้ าบอกว่ าคนจีนขยันทากิน ต่ างกับคนอื่ น
ที่ ขีเ้ กียจ บางครั้ งผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะ” แต่มีนกั ศึกษาอีกกลุ่มหนึ่ งกล่าวว่า “พวกหนูเป็ น
คนไทย แต่ เราก็ไม่ เคยมองว่ าคนชาติพันธุ์อื่นไม่ ดี ทุกคนเป็ นคนเหมือนกัน”
สาหรับนักศึกษากลุ่มคนมอญและกลุ่มคนไทยทรงดา ถือว่าเป็ นกลุ่มที่มีจานวนสมาชิ กใน
ชั้นเรี ยนเท่ากัน โดยนักศึกษาทั้งสองกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ ี นาเสนอวิธีคิดของตนเองไว้วา่ “เราก็เป็ นคน
ไทย แค่ มีเชื ้อสายเป็ นคนมอญและคนไทยทรงดา พวกหนูก็ไ ม่ ไ ด้ คิดว่ าเราแตกต่ างจากคนไทย
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ทั่วไป หรื อด้ อยกว่ าคนที่บอกว่ าเป็ นคนไทยแท้ ๆ มีเพียงแค่ พิธีกรรมบางอย่ างที่มีลักษณะเฉพาะของ
ท้ องถิ่นเท่ านั้น”
ส่ วนนักศึ กษากลุ่ มคนกะเหรี่ ยง กะหร่ าง และไทยมุ สลิ ม ซึ่ งถื อเป็ นกลุ่ มที่ มีสมาชิ กน้อย
ที่สุดในชั้นเรี ยน เป็ นกลุ่มที่ มีลกั ษณะทางชาติ พนั ธุ์ที่เด่นชัดที่ สุดทั้งกายภาพและวัฒนธรรม โดย
นักศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงและกะหร่ างนาเสนอวิธีคิดของตนไว้วา่ “ผมมองว่ าพวกผมเป็ นคน
ไทยเหมื อนกับเพื่ อนคนอื่ นๆ แรกๆ ที่เข้ ามาเรี ยนเราเองก็กลัวเหมื อนกันว่ าเพื่ อนจะล้ อว่ าเราเป็ น
กะหร่ าง พู ด ภาษาไทยไม่ ชั ด แต่ พ อเพื่ อ นรู้ ว่ าเราเป็ นกะหร่ าง เขาก็ไ ม่ ไ ด้ ม องว่ าเราแปลกแยก
แตกต่ างจากพวกเขา อีกอย่ างหนึ่ง ผมก็ไม่ ได้ มองว่ าเราเจริ ญน้ อยกว่ าคนไทย แม้ ว่าที่บ้านผม ไฟฟ้า
จะยังเข้ าไม่ ถึงก็ตาม” ส่ วนนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยมุสลิม กล่าวว่า “ผมเองก็เป็ นคนไทย
ต่ างแค่ การนับถือศาสนาเท่ านั้น อาหารการกินก็ไม่ ได้ แตกต่ างกัน เพียงแค่ ผมไม่ ทานหมู ทุกอย่ างก็
คือคนไทยเหมือนกัน”
ลักษณะทางชาติพนั ธุ์ ของนักศึกษาทุกกลุ่มที่กล่าวมา มีท้ งั ที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันตาม
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของแต่ละสังคมที่ มุ่งเน้นในการผลิ ตคนของชุ มชนให้เป็ นไปตาม
บรรทัดฐานที่สังคมนั้นๆ กาหนดไว้ ซึ่ งสามารถสะท้อนให้เห็ นถึ งระบบคิดของนักศึกษาในแต่ละ
กลุ่มได้เช่นกัน
2. การตั้งถิ่นฐานที่อยูอ่ าศัยและบริ บทแวดล้อม นักศึกษาแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์มีลกั ษณะของ
การตั้งถิ่นฐานและบริ บทแวดล้อม ดังจะอธิ บายได้กล่าวคือ
นักศึกษากลุ่มคนไทยและกลุ่มคนไทยจีน ถือเป็ นกลุ่มนักศึกษาที่มีการตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นเขต
เมืองเป็ นหลัก มี การรับเอาวิทยาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
และการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมรวมถึ งการติดต่อสัมพันธ์กบั คนต่างวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่ อง ด้วย
เหตุผลของชุ มชนเมืองเป็ นแหล่งรวมของคนต่างถิ่นที่เข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ ประกอบอาชี พ และการตั้ง
ถิ่ นฐานใหม่ เป็ นต้น นักศึกษากลุ่มชาติ พนั ธุ์ไทยจี นกล่ าวว่า “บ้ านของพวกผมอยู่ในเขตเมื องทั้ง
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เรี ยนหนังสื อในเมือง ความเจริ ญต่ างๆ ก็เริ่ มต้ นจากในเมือง
ทั้งนั้น พวกผมก็รับมาเต็มๆ แต่ การอยู่ในเมืองถ้ ามองในแง่ ดีคือ เรามีเพื่อนต่ างถิ่นต่ างอาเภอที่เข้ ามา
เรี ยนในห้ องเรี ยนเดียวกัน บางคนเป็ นกลุ่มกะเหรี่ ยงก็มีนะ เขาพูดไทยไม่ ค่อยชั ด ในตอนนั้นเราก็
ล้ อ เลี ย นและหั ว เราะเพื่ อ นเหมื อ นกั น แต่ เราก็ยัง เป็ นเพื่ อ นกั น ” นั ก ศึ ก ษาอี ก กลุ่ ม หนึ่ งกล่ า ว
สอดคล้อ งกัน ว่า “เราเกิ ด ในเมื อ ง บ้ านพ่ อ กั บ แม่ ก็อ ยู่ใ นเมื อ ง ทุ ก อย่ างทั น สมั ย ทั้ งหมด มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเร็ วมาก เปลี่ยนจนงงก็มี ส่ วนเพื่ อนบ้ านก็มีทั้งคนไทยด้ วยกัน แรงงานต่ างด้ าว เช่ น
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พม่ า ที่เข้ ามาทาประมง เราก็อยู่กันมาด้ วยดี ไม่ ได้ มีปัญหาอะไรกัน แต่ พอมีข่าวว่ าชาวพม่ าชิ งทรั พย์
บ้ าง ทาร้ ายคนที่อยู่ข้างบ้ านบ้ าง บางครั้ งก็ทาให้ เรากลัวเหมือนกัน”
ส าหรั บ นัก ศึ ก ษากลุ่ ม คนมอญและกลุ่ ม คนไทยทรงดา มี ก ารตั้งถิ่ น ฐานอยู่ในพื้ น ที่ ต่ าง
อาเภอ ห่ างจากตัวเมืองประมาณ 25-30 กิโลเมตร บริ บทแวดล้อมชุ มชน (อาเภอเขาย้อยและอาเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุ รี) มี ถ นนสายหลัก ตัดผ่าน การติ ดต่ อสั ม พันธ์ ก ับ คนต่ างพื้ น ที่ มี อย่าง
ต่ อเนื่ อ งทั้ง ในลัก ษณะของการเดิ น ทางติ ด ต่ อ ภายนอกชุ ม ชน และคนนอกชุ ม ชนเข้า มาติ ด ต่ อ
สัมพันธ์กบั คนในชุ มชน ฉะนั้น การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเข้าสู่ ชุมชนจึง
มีมาอย่างต่อเนื่ อง กลุ่มนักศึกษาก็รับเอาวิทยาการความรู ้ต่างๆ เข้ามาในสังคมวัฒนธรรมของตนเอง
จากการให้ขอ้ มูลของนักศึ กษากลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา กล่าวว่า “ชุ มชนที่ หนู อาศัยอยู่น้ นั ไม่ได้
ไกลจากเขตเมืองมากนัก หนู ไปเรี ยนในเมือง มีการติดต่อกับคนในวัฒนธรรมอื่น ความเจริ ญต่างๆ
ก็เข้ามาสู่ ชุมชนที่หนู อยูม่ ามากมาย ยิ่งปั จจุบนั นี้ ด้วยการสื่ อสารที่รวดเร็ วยิ่งทาให้ความเจริ ญหลาย
อย่างมาเร็ วมากขึ้นอีก” สอดคล้องกับนักศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์มอญที่กล่าวว่า “ผมโตมากับวัฒนธรรม
มอญ แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเหมือนกัน สิ่ งแวดล้อมรอบตัวก็เปลี่ยน วัฒนธรรมบางอย่างเริ่ ม
สู ญหายไป เช่น ภาษาพูด เด็กรุ่ นใหม่พูดภาษามอญไม่ค่อยได้แล้ว ผมเองก็เหมือนกัน ไม่ค่อยสนใจ
อาจเป็ นเพราะเราอยู่ก ับ วัฒ นธรรมที่ เจริ ญ กว่า เราก็ รับ เอาแต่ วฒั นธรรมที่ ม องว่าเจริ ญ กว่า และ
ละเลยวัฒนธรรมของเราเองก็เป็ นได้”
ส่ วนนักศึกษากลุ่มคนกะเหรี่ ยง กะหร่ าง และไทยมุสลิม สาหรับการตั้งถิ่ นฐานและบริ บท
แวดล้อมของนักศึกษา 3 กลุ่มนี้ แยกออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มคนกะเหรี่ ยงและกะหร่ าง กับกลุ่ม
ไทยมุ สลิ ม กล่ าวคื อ กลุ่ มคนกะเหรี่ ยงและกะหร่ าง ถื อเป็ นกลุ่ มชนบนพื้ นที่ สูง มี การตั้งถิ่ นฐาน
อาศัยอยู่ในเขตภู เขาโดยเฉพาะในพื้ น ที่ อาเภอแก่ งกระจานและอาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี การติดต่อสัมพันธ์กบั คน 2 กลุ่มนี้ มีท้ งั ที่เดินทางได้ง่าย มีถนนตัดผ่าน และพื้นที่ที่ยงั ต้อง
ใช้ก ารเดิ น เท้าหรื อ รถกระบะยกสู ง เพี ย งเท่ านั้น ที่ จ ะสามารถเข้าไปได้ ท าให้ ก ลุ่ ม เหล่ านี้ ยัง คง
สามารถธารงอัตลักษณ์ความเป็ นชาติพนั ธุ์ของตนเองได้มากกว่าคนกลุ่มอื่น ดังเช่ นนักศึกษาที่เป็ น
คนกะหร่ าง กล่าวว่า “ผมเป็ นคนกะหร่ าง บริ บทที่บ้านมีแต่ ภูเขาล้ อมรอบ ไฟฟ้ าก็ยังเข้ าไม่ ถึง แต่
โชคดีที่ว่าบ้ านผมทาการค้ าขายซื ้อของภายนอกเข้ ามาขายในชุมชน ทาให้ มีฐานะมากกว่ าคนอื่ นๆ
ผมจึ งมีโอกาสได้ เข้ ามาเรี ยนในเมือง เรี ยนในระดั บมหาวิทยาลัย แต่ วัฒนธรรมเดิ มๆ ของกลุ่มผม
ผมเองก็ยังคงรั กษาไว้ นะ เช่ น ภาษาพูด ผมไม่ ได้ ร้ ู สึ กอายว่ ามีเพื่ อนมาล้ อเลียนว่ าผมพูดไทยไม่ ชัด
ยังไงผมก็ภูมิใจในวัฒนธรรมของผมเอง” อีกกลุ่มหนึ่ งคือ กลุ่มไทยมุสลิม ซึ่ งนักศึกษามีการตั้งถิ่ น
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ฐานอยู่ใ นเขตอ าเภอท่ ายาง จัง หวัด เพชรบุ รี มี ก ารติ ด ต่ อ สั ม พัน ธ์ ก ับ คนเมื องตลอดเวลา ท าให้
นัก ศึ ก ษารั บ เอาวิธี คิ ดและแนวปฏิ บ ัติแบบคนไทยส่ วนใหญ่ โดยแตกต่ างกัน เพี ย งแค่ จารี ตทาง
ศาสนาเพียงเท่านั้น
ประเด็นการตั้งถิ่นฐานที่อยูอ่ าศัยและบริ บทแวดล้อมนี้ ถือเป็ นข้อมูลสาคัญประการหนึ่ งที่
จะสะท้อ นถึ งอิ ท ธิ พ ลของบริ บ ทแวดล้อม การติ ด ต่ อสั ม พัน ธ์ ก ับ คนต่ างกลุ่ ม ซึ่ งส่ ง ผลต่ อการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติของนักศึกษาได้เช่นกัน
3. ภู มิ หลังทางสังคม ลักษณะของภู มิหลังทางสั งคมของนัก ศึ กษาแต่ละกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มี
ความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมของตนเองและคนต่างกลุ่มที่แตกต่างกัน ดังนี้
นักศึกษากลุ่มคนไทยและกลุ่มคนไทยจีน ทั้งสองกลุ่มมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกันคือ เข้าใจใน
สังคมวัฒนธรรมของตนเองแต่ไม่ได้ลึกซึ้ งมากนัก บางครั้งขาดแรงกระตุน้ ในการเรี ยนรู ้ และอี ก
ประการหนึ่ งขาดความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมรวมถึงวิ ถีปฏิ บตั ิของคนต่างกลุ่มด้วย จากการให้
ข้อมูลของนักศึกษาคนหนึ่ ง กล่าวว่า “หนู (กลุ่มชาติพันธุ์ไทยจีน) ก็มวี ิถีการดารงชีวิตแบบคนเมือง
ทั่วๆ ไป ติ ดต่ อกับคนหลายกลุ่ม แต่ หนูก็ไม่ ค่อยรู้ เรื่ องวัฒนธรรมของคนกลุ่มอื่ นมากนัก รวมถึ ง
วัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมาในครอบครั วด้ วย รู้ แค่ ว่าเมื่อถึงเวลาตรุ ษจีน ต้ องไหว้ บรรพบุรุษ ไหว้
สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ รั บอั๋งเปา หนูร้ ู แค่ นี ้ ถ้ าให้ หนูบอกรายละเอียด หนูบอกไม่ ได้ ” นักศึกษาอีกคนหนึ่งให้
ข้อมูลว่า “ผมไม่ ค่อยรู้ จักวัฒนธรรมของคนอื่ นมากนัก รู้ แค่ ว่าไทยทรงดาจะใส่ ชุดสี ดา กะเหรี่ ยง
ต้ องใส่ ห่วงที่ คอ” เช่ นเดี ยวกับ การให้ขอ้ มู ลของนักศึ กษาอี ก 3 คน ที่ กล่ าวในท านองเดี ยวกันว่า
“พวกหนู เป็ นคนไทยและคนไทยเชื ้อสายจี น พวกเราก็ มีก ารติ ดต่ อสั ม พั น ธ์ กั บ คนอื่ น มาตลอด
เพราะมีเพื่อนมาจากหลายกลุ่ม พูดหลายภาษา ส่ วนวัฒนธรรมของหนูกพ็ อเข้ าใจในรายละเอียดได้
บ้ าง แต่ บางครั้ งเราก็ละเลยที่จะเรี ยนรู้ อย่ างจริ งจัง เหมือนว่ าขาดแรงกระตุ้นให้ เรี ยนรู้ เพราะเราเจอ
อยู่เป็ นประจาจนคิ ดว่ าเป็ นเรื่ องธรรมดา อีกอย่ างหนึ่ง ถ้ าจะให้ เรี ยนรู้ เรื่ องความเชื่ อของคนต่ างกลุ่ม
โดยเฉพาะเรื่ องผี เราเองก็กลัวผี ไม่ ค่อยกล้ าที่จะเข้ าร่ วมในพิธีกรรมเหล่ านีเ้ ท่ าไหร่ ”
สาหรับนักศึกษากลุ่มคนมอญและกลุ่มคนไทยทรงดา มีลกั ษณะของภูมิหลังทางสังคมใน
การเข้าใจสังคมวัฒนธรรมของตนเองที่ไม่ลึกซึ้ งมาก ดังการให้ขอ้ มูลของนักศึกษาคนหนึ่ งว่า “ผม
เป็ นคนมอญ เห็นวัฒนธรรมแบบมอญ วิถีชีวิตแบบมอญมาตั้งแต่ เด็ก คุณยายก็พูดภาษามอญ แต่ เรา
ไม่ ค่อยได้ สนใจมากนัก แต่ เมื่ อเจอประเพณี แบบมอญข้ างนอกก็จะรู้ สึ กว่ าเป็ นวัฒนธรรมของเรา
เหมือนกันนะ” ส่ วนนักศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา กล่าวว่า “คนไทยทรงดาแต่ งตัวใส่ ชุดสี ดา
พูดภาษาลาวโซ่ ง นับถื อผีบ้านผีเรื อน นี่คือข้ อมูลที่ หนูพ อจะทราบ แต่ หนูเองก็พู ดภาษาลาวโซ่ ง
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ไม่ ได้ ชุ ดสี ดาก็ใส่ เฉพาะในงานพิ ธีกรรมเท่ านั้น หนูยอมรั บว่ าไม่ ค่อยได้ สนใจเรื่ องราวของชุมชน
ตนเองสักเท่ าไหร่ แต่ กพ็ ยายามเรี ยนรู้ ให้ มากที่สุด”
ส่ วนกลุ่ ม คนกะเหรี่ ย ง กะหร่ าง และไทยมุ ส ลิ ม นัก ศึ ก ษาทั้งสามกลุ่ ม มี ค วามเข้าใจใน
ภู มิหลังทางสั งคมวัฒ นธรรมของตนเองที่ ม ากกว่านักศึ กษากลุ่ มอื่ น เนื่ องด้วยถิ่ นฐานที่ อยู่อาศัย
ค่อนข้างห่ างไกลจากคนกลุ่มอื่น โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงและกะหร่ าง ส่ งผลให้เกิดความ
เข้า ใจในวัฒ นธรรมของตนเองได้ลึ ก ซึ้ งมากกว่าคนกลุ่ ม อื่ น ดัง การให้ ข ้อมู ล ของนัก ศึ ก ษาคน
กะเหรี่ ยงว่า “หนูเป็ นกะเหรี่ ยง หนูเรี ยนรู้ ที่จะอยู่กับวัฒนธรรมของหนูเองที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
การผสมผสานกั บวัฒนธรรมเมื องด้ วย แต่ ในบางครั้ ง เราก็กลับเฉยเมยต่ อวัฒนธรรมของเราเอง
อาจจะเพราะว่ าเราอยู่กับมันมาตั้งแต่ เด็ก อยากจะเรี ยนรู้ สังคมวัฒนธรรมอื่นมากขึน้ ”
ภูมิหลังทางสังคมของนักศึกษาที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่านักศึกษาทุกกลุ่มมีความเข้าใจใน
ภูมิหลังทางสังคมของตนเอง แต่ไม่ได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้ งหรื อสามารถอธิ บายได้อย่างชัดเจนมาก
นัก ซึ่ งอาจะส่ งผลต่อการดารงอยูข่ องสังคมวัฒนธรรมชาติพนั ธุ์ได้
4. ลักษณะทางวัฒนธรรม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษากลุ่มตัวอย่างสะท้อนลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มได้ ดังนี้
นักศึกษากลุ่มคนไทยและกลุ่มคนไทยจีน มีลกั ษณะทางวัฒนธรรมที่เด่นชัดทั้งในด้านภาษา
ความเชื่ อ ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ และถ่ายทอดไปยังชนกลุ่มอื่ นได้ในฐานะวัฒนธรรมหลักของ
สังคม นักศึกษากลุ่มหนึ่ งกล่าวว่า “ความเชื่ อ ประเพณี ของคนไทยและคนไทยเชื ้อสายจีนมีคล้ ายๆ
กัน วัฒนธรรมบางอย่ างสามารถถ่ ายทอดให้ กับคนอื่ นได้ ด้วย เช่ น เทศกาลตรุ ษจีนในเชิ งพิ ธีกรรม
ถือเป็ นการไหว้ บรรพบุรุษ คนกลุ่มอื่ นก็ถือเอาช่ วงเวลานีไ้ หว้ ผี ไหว้ รถกันด้ วย ส่ วนวัฒนธรรมของ
คนอื่ นคิดว่ าแตกต่ างกับตัวเราอย่ างมาก วิถชี ีวิต ความเชื่ อ อาหารการกิน พวกหนูคิดว่ ากะเหรี่ ยงต้ อง
กินของป่ า ใส่ ห่วงที่คอ”
สาหรับนักศึกษากลุ่มคนมอญและกลุ่มคนไทยทรงดา ทั้งสองกลุ่มนี้ มีอตั ลักษณ์ เฉพาะตัว
โดยเฉพาะภาษาและการแต่ งกาย ซึ่ งคนในกลุ่ ม บางส่ วนยังคงมี การสื่ อสารด้วยภาษามอญและ
ภาษาไทยทรงดาถึงแม้วา่ ปั จจุบนั นี้ จะเริ่ มเลือนหายไปแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ทั้งสองภาษานี้ยงั คง
ปรากฏในงานพิ ธี ก รรมของกลุ่ ม เช่ น พิ ธี เสนของไทยทรงด า พิ ธี ส วดศพแบบมอญ เป็ นต้น
นักศึ กษากลุ่ ม คนมอญให้ข ้อมู ล ว่า “ภาษาพู ดของมอญผมเองก็พู ดได้ บ้างเป็ นบางคา แต่ ในงาน
พิธีกรรมผมยังได้ ยินพระสวดแบบมอญอยู่เหมือนกัน ส่ วนการแต่ งกายก็จะใส่ กันในงานพิ ธี สี สัน
สดใสมาก” นักศึกษากลุ่มคนไทยทรงดา กล่าวว่า “ลักษณะเฉพาะของกลุ่มก็คงเป็ นภาษาลาวโซ่ ง
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หนูพอพูดได้ บ้าง ฟั งได้ บ้าง แต่ คาลึ กๆ ฟั งไม่ เข้ าใจ และการแต่ งกายแบบไทยทรงดาที่ยังคงมีให้
เห็นโดยเฉพาะในงานพิธีกรรม” ส่ วนลักษณะวัฒนธรรมของคนต่างกลุ่ม ในมุมมองของนักศึกษา
กลุ่ ม คนมอญกล่ าวว่า “วัฒ นธรรมอื่ นมีทั้ งเหมื อนและแตกต่ างจากของกลุ่ม ผม เพราะเรามีก าร
ติ ด ต่ อ กั น เช่ น วัฒ นธรรมไทย ผมเองก็รับ วัฒ นธรรมแบบไทยเข้ ามาในชี วิตค่ อ นข้ างเยอะ แต่
วัฒนธรรมแบบมอญเราก็ไม่ ได้ ทิง้ แต่ ถ้าให้ ไปอยู่ในวัฒนธรรมอื่ นที่ไม่ ใช่ มอญและไทย อาจจะอยู่
ได้ ยาก ปรั บตัวยากเหมือนกัน เพราะเราไม่ ได้ ติดต่ อสัมพันธ์ ด้วย เช่ น วัฒนธรรมกะเหรี่ ยง”
ส่ วนนักศึกษากลุ่มคนกะเหรี่ ยง กะหร่ าง และไทยมุสลิม มีอตั ลักษณ์ของตนเองที่แสดงออก
ให้คนอื่นได้รับรู ้ เช่น ภาษาพูดของกะเหรี่ ยง-กะหร่ าง ประเพณี กินข้าวห่ อ ประเพณี เรี ยกขวัญผูกด้าย
แดง หรื อวิถีปฏิบตั ิของคนไทยมุสลิม เป็ นต้น นักศึกษาคนหนึ่ งที่มีเชื้ อสายชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงกล่าว
ว่า “ประเพณี ที่ เด่ น ชั ดของคนกะเหรี่ ย งคื อ ประเพณี กิ น ข้ าวห่ อและประเพณี เรี ย กขวัญ โดยใน
ประเพณี เรี ยกขวัญมีการผูกด้ ายแดงไว้ ที่ข้อมือ เป็ นสิ่ งที่บ่งบอกได้ ว่าเป็ นคนกะเหรี่ ยง ซึ่ งเมื่อก่ อน
ไม่ ค่อยกล้ าผูกไปโรงเรี ยนกลัวเพื่อนล้ อ แต่ ตอนนีผ้ มผูกมาที่มหาวิทยาลัยเลย” นักศึกษาอีกคนหนึ่ง
ให้ขอ้ มูลเสริ มว่า “คนกะเหรี่ ยงกับคนกะหร่ างมีประเพณี ที่คล้ ายคลึงกัน แต่ ภาษาพูดที่เป็ นอัตลักษณ์
ของกลุ่ม ไม่ เหมื อนกั น ผมเป็ นคนกะหร่ าง บางครั้ งเจอคนกะเหรี่ ยงพู ดสื่ อสารกั น ไม่ ไ ด้ ” ส่ วน
วัฒนธรรมของคนอื่น นักศึกษาคนกะเหรี่ ยงกล่าวว่า “เราลงมาเรี ยนหนังสื อ ก็ต้องเรี ยนรู้ วัฒนธรรม
ไทยด้ วยอยู่แล้ ว ส่ วนวั ฒนธรรมอื่ นก็พร้ อมจะเรี ยนรู้ เพราะเราอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่ างจากคน
ส่ วนใหญ่ อยู่แล้ ว ปรั บตัวได้ ไม่ ยาก”
5. ความคิ ดเห็ นต่ อกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ อื่น ที่ แตกต่ างจากตนเอง ในประเด็ น นี้ นัก ศึ ก ษาได้ใ ห้
ข้อมูลไว้ กล่าวคือ
นักศึกษากลุ่มคนไทยและกลุ่มคนไทยจีน เสนอมุมมองต่อคนต่างกลุ่มต่างวัฒนธรรม โดย
นักศึกษากลุ่มคนไทยส่ วนหนึ่ งกล่าวว่า “ถ้ าคนไทยทะเลาะกับชาวพม่ า (ที่อาศัยในประเทศไทย)
พวกเราจะคิ ดตลอดว่ าชาวพม่ า เป็ นคนผิด ต้ องได้ รับโทษสู งสุ ดโดยไม่ ดูเหตุผลหรื อสาเหตุของการ
ทะเลาะนั้น เพราะเรามีความคิ ดอยู่แล้ วว่ า ในประวัติศาสตร์ พม่ าเคยเข้ ามาเผาบ้ านเผาเมืองเรา” ส่ วน
นักศึกษากลุ่มคนไทยจีนส่ วนหนึ่ งเสนอมุมมองที่สอดคล้องกันว่า “เราเป็ นคนไทย ถ้ ามีคนต่ างกลุ่ม
มาทาไม่ ดีกับคนไทย เราจะรู้ สึ กไม่ ชอบ ไม่ พอใจ แต่ ถ้าคนไทยทาไม่ ดีกับคนอื่น เช่ น ตารวจจับชาว
พม่ าหรื อวิสามัญพวกค้ ายาเสพติ ดที่เป็ นชาวกะเหรี่ ยง ชาวม้ ง เราก็จะรู้ สึ กเฉยๆ และมองว่ าสมควร
แล้ วที่โดนจับโดนวิสามัญแบบนั้น ” อย่างไรก็ตามมี นกั ศึกษากลุ่มคนไทยและคนไทยจีนอีกส่ วน
หนึ่ งให้มุมมองต่อคนต่างกลุ่มต่างวัฒนธรรมว่า “ไม่ ว่าคนกลุ่มไหน ก็เป็ นคนเหมื อนกัน มีชีวิตมี
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เลื อดเนื อ้ เหมือนกัน แม้ ว่าจะพูดคนละภาษา แตกต่ างทางวัฒนธรรม มีเพศที่ต่างกัน แต่ เค้ าก็คือคน
เหมือนกับเรา ควรมีการปฏิ บัติที่เท่ าเทียมกัน”
สาหรับนักศึกษากลุ่มคนมอญและกลุ่มคนไทยทรงดา ได้ให้มุมมองในทิ ศทางเดี ยวกันว่า
“พวกผมก็มองว่ าทุกคนเป็ นคนเหมือนกัน พวกผมเป็ นคนไทยเหมือนกัน ถ้ ามีความขัดแย้ ง ระหว่ าง
กลุ่มเกิ ดขึน้ พวกผมก็อาจจะมองว่ าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งผิด แต่ คงมองไปที่สาเหตุก่อน คงไม่ ได้ ตัดสิ น
เสียทีเดียว”
ส่ วนนักศึกษากลุ่มคนกะเหรี่ ยง กะหร่ าง และไทยมุสลิม เสนอมุมมองความคิดเห็นต่อกลุ่ม
ชาติ พนั ธุ์อื่น โดยนักศึกษากลุ่มคนกะเหรี่ ยงและกะหร่ าง กล่าวว่า “ถ้ าเราทะเลาะกับกลุ่มคนไทย
ยังไงเราก็แพ้ ถูกมองว่ าเป็ นคนผิด ทั้งๆ ที่เราอาจจะเป็ นฝ่ ายถูก เพราะเราเป็ นคนส่ วนน้ อย ถึงแม้ ว่า
เราเองจะคิ ด ว่ าเราเป็ นคนไทยแล้ วก็ตาม” ส่ วนนัก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม กล่ าวว่า “ถ้ าความขัด แย้ ง
ระหว่ างคนไทยกับคนมุสลิ มเกิ ดขึน้ ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ องทางศาสนา หรื อความรุ นแรงอื่ นๆ เช่ นกรณี
ความรุ นแรงของภาคใต้ ที่เขามองว่ าคนมุสลิมเป็ นพวกหัวรุ นแรง ผมก็จะมองเข้ าข้ างคนมุสลิมก่ อน
เป็ นลาดับแรก แต่ ผมก็พยายามหาสาเหตุให้ เจอแล้ วอธิ บายสิ่ งที่คิดว่ าน่ าจะใช่ หรื อถูกต้ องให้ กับคน
อื่นฟั งด้ วย คนที่ฟังก็จะปรั บเปลี่ยนมุมมองใหม่ ได้ ลดอคติได้ บ้าง”
กล่ าวโดยสรุ ป ถึ งแม้ว่านักศึ ก ษาจะมี ลกั ษณะทางชาติ พ นั ธุ์ เป็ นคนละกลุ่ ม กันนั้น แต่ มี
ประเด็นที่เหมือนหรื อคล้ายคลึงกันของทุกกลุ่ม คือ ความเชื่ อในอานาจนอกเหนื อธรรมชาติ ทั้งการ
บู ชาบรรพบุ รุษ เทพเจ้า ผีสางเทวดา เป็ นต้น ซึ่ งลักษณะความเชื่ อดังกล่ าวเป็ นพื้ นฐานความเชื่ อ
ดั้งเดิ มของคนในอุษาคเนย์ก่อนที่ศาสนาหลักของโลกจะเผยแพร่ เข้ามา อีกทั้งยังสะท้อนถึ งความ
หลากหลายทางสั งคมที่ มี ม าอย่างยาวนาน ส่ วนความคิ ดเห็ น ต่ อ คนกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ อื่น ที่ มี ค วาม
แตกต่างจากตนเองนั้น มีท้ งั มุมมองในเชิ งบวกที่มองว่าทุกคนเป็ นคนเหมือนกัน การปฏิบตั ิตอ้ งเท่า
เที ย มกัน ถ้ามี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น ระหว่างกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ให้ ม องที่ ส าเหตุ ข องปั ญ หาก่ อ นตัดสิ น ส่ วน
มุมมองในเชิ งลบ ยังคงยึดเอาวัฒนธรรมใหญ่ของสังคมเป็ นเกณฑ์หลักในการอธิ บาย คนที่มีอานาจ
เหนือกว่าย่อมได้รับการปฏิบตั ิที่เหนือกว่าคนกลุ่มอื่นด้วยเช่นกัน
อีกหนึ่ งประเด็นนอกเหนื อจากที่ กล่ าวมาซึ่ งมี ผลต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ของนักศึ ก ษากลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ พื้นฐานความรู ้เดิ มเกี่ยวกับแนวคิดทางสังคมและเทคนิ คการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดย
กลุ่ มนักศึกษาเหล่านี้ ก่อนที่ จะเรี ยนรายวิชาชาติ พนั ธุ์ วิทยาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนานั้น นักศึกษามีองค์ความรู ้และมโนมติเกี่ ยวกับแนวคิดทาง
สังคมจากการเรี ยนในรายวิช า สั งคมวิท ยาและมานุ ษ ยวิท ยาเบื้ องต้น และเทคนิ ค การเก็ บ ข้อมู ล
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ภาคสนามจากการเรี ย นในรายวิ ช า การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ มาเป็ นพื้ น ฐานแล้ว ท าให้ ก ลายเป็ น
ข้อ สนับ สนุ น การเรี ย นรู ้ ข องผู เ้ รี ย นที่ จ ะประยุก ต์และต่ อ ยอดองค์ค วามรู ้ ที่ มี อยู่สู่ ก ารวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ ข ้อ มู ล ชุ ม ชนได้ลุ่ ม ลึ ก มากขึ้ น อี ก ทั้ง ยัง น าสู่ ป ฏิ บ ัติ ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนามได้ มี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลที่ดี

ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ พหุ วั ฒ นธรรมด้ ว ยวิ ธี ก าร
เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
การพัฒนารู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่ อ
เสริ ม สร้ างสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม สามารถน าเสนอผลการออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. ผลการออกแบบ (ร่ าง) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ พหุวัฒนธรรมด้ วยวิธีการเชิ งชาติพันธุ์
วรรณนาเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
(ร่ า ง) รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้ว ยวิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาเพื่ อ
เสริ ม สร้ างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ดาเนิ นการออกแบบจากการศึ กษาข้อมู ลพื้ นฐานหลัก สู ตร
สังคมศึกษา แนวคิดการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบ การศึกษาสภาพการเรี ยนการสอน
พหุ วฒั นธรรม และการศึก ษาวิธี การเชิ งชาติพ นั ธุ์ วรรณนา เพื่ อสังเคราะห์ ส าระส าคัญ หลักการ
วัตถุประสงค์ และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สาระสาคัญ
การสังเคราะห์ ส าระส าคัญของการจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี การเชิ งชาติพ นั ธุ์
วรรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะข้า มวัฒ นธรรมได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อ ง
ประกอบด้วย แนวคิ ด พหุ ว ฒ
ั นธรรมศึ ก ษา วิธี ก ารเชิ งชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนา และสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม นาเสนอได้ดงั ภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 แสดงการสังเคราะห์สาระสาคัญ การจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
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2. หลักการของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
ผูว้ ิจยั นาสาระสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วย สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม พหุ วฒั นธรรม
ศึกษา และวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนามาสังเคราะห์เป็ นหลักการได้ 2 ประการ ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงการสังเคราะห์หลักการของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
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3. วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
ผูว้ ิจยั น าหลัก การของรู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์
วรรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม ประกอบด้วย หลัก การของสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม และหลักการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรม มาสังเคราะห์เป็ นวัตถุประสงค์ได้ 1 ประการ
ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงการสังเคราะห์วตั ถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา สังเคราะห์มาจาก
แนวคิดทางชาติพนั ธุ์และพหุ วฒั นธรรม ประกอบด้วย แนวทางการศึกษาพหุ วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์
และกลุ่มชาติพนั ธุ์ วาทกรรม อานาจ และความเป็ นอื่น ความเป็ นชายขอบ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
คติถือชาติพนั ธุ์ตนเป็ นใหญ่ การสังสรรค์ทางวัฒนธรรมและการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม และ
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วัฒนธรรมสัมพัทธ์ บูรณาการร่ วมกับการศึกษาภาคสนาม ประกอบด้วย การเลือกสนาม การแนะนา
ตัว การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และการตรวจสอบข้อ มู ล และวิ ธี ก ารเชิ ง
ชาติ พ นั ธุ์วรรณนา ประกอบด้ วย การสั งเกตการณ์ อย่างมี ส่ วนร่ วม การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก การจด
บันทึกภาคสนาม และวิธีการวงศาวิทยา นาเสนอได้ดงั ภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงการสังเคราะห์ ก ระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์
วรรณนา
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ท้ งั 7 ขั้นตอนที่ สังเคราะห์มาจากแนวคิดและวิธีการศึกษาทาง
ชาติ พ ัน ธุ์ แ ละพหุ ว ฒ
ั นธรรม การศึ ก ษาภาคสนาม และวิธี ก ารเชิ งชาติ พ ัน ธุ์ วรรณนา สามารถ
สังเคราะห์กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนเพื่อนาสู่ การเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมได้ ดังนี้
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1. ขั้นเรี ยนรู ้วธิ ีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา2 กิจกรรมในขั้นนี้ ประกอบด้วย
1.1 กิจกรรม “ฉัน เขา เรา เธอ” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสารวจความเหมือน-ความต่าง
ของคนในวัฒนธรรมที่ต่างกันและสร้างความเข้าใจกับผูค้ นที่หลากหลาย โดยลักษณะกิจกรรมเป็ น
การนาเสนอภาพผูค้ นหลากหลายเชื้ อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ หลังจากนั้นให้ผูเ้ รี ยนอภิปราย
กลุ่ มใหญ่ ก่อนว่าแต่ละภาพเป็ นใคร และแบ่ งกลุ่ มย่อย 5 กลุ่ ม กลุ่ มละ 5 คน ซึ่ งแต่ละกลุ่ มจะได้
1 ภาพ และให้ช่วยกันอภิปรายว่าคนในภาพคื อใคร มีวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่ อแบบใด เรารู ้ สึก
อย่างไรกับคนกลุ่มนี้
1.2 กิ จกรรม “คุ ณ คือใคร” มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อให้ผูเ้ รี ยนสารวจชุ ดอัตลัก ษณ์ ของตนเอง
วิเคราะห์ที่มาของความต่างและความเหมือนของอัตลักษณ์ ตนเองและเพื่อน ระบุผลกระทบหากมี
การยึดติดอัตลักษณ์ เพียงบางด้าน โดยลักษณะของกิ จกรรมจะให้นักศึกษาตอบคาถามว่า “คุณคือ
ใคร” จานวน 3 ครั้ง เขียนลงในกระดาษคาตอบที่ แจกให้ หลังจากนั้นให้แลกเปลี่ ยนกับเพื่อนใน
ชั้นเรี ยน พูดคุ ยและทาความรู ้ จกั กันว่า “เราคือใคร” ต่อมาผูส้ อนแจกแผ่นมิติ 3 ด้านของอัตลักษณ์
โดยให้ผเู ้ รี ยนพิจารณาว่าคาตอบของตนเองอยูใ่ นมิติใด และชวนอภิปรายว่า การเห็นอัตลักษณ์ ของ
ตนเองในหลายมิติส่งผลอย่างไร และวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์อย่างไร
1.3 กิ จกรรม “เรี ยนรู ้ จากกรณี ศึ ก ษา” มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อให้ ผูเ้ รี ย นร่ วมกัน อภิ ป รายผล
กรณี ศึ ก ษาโดยใช้แ นวคิ ดทางชาติ พ นั ธุ์ และน าเสนอมุ ม มองที่ แ ตกต่ างกัน ได้ โดยลัก ษณะของ
กิ จ กรรมเป็ นการแบ่ ง กลุ่ ม ผู เ้ รี ย นและให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกัน อภิ ป รายตัวอย่า งกรณี ศึ ก ษาที่ เป็ น
ปรากฏการณ์ทางสังคมโดยใช้แนวคิดการศึกษาทางชาติพนั ธุ์ วาทกรรม อานาจ ความเป็ นชายขอบ
และคติถือชาติพนั ธุ์ตนเป็ นใหญ่ เป็ นต้น หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการอภิปราย ผูส้ อน
ตั้งประเด็นคาถามเพิ่มเติม
1.4 กิ จกรรม “เรี ยนรู ้เขา เข้าใจเรา” มี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิ บตั ิการเก็บข้อมู ล
ด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาและสร้ างการเรี ยนรู ้ ในวัฒ นธรรมอื่น เพื่ อน ามาท าความเข้าใจ
วัฒนธรรมตนเอง โดยลักษณะกิจกรรม ผูเ้ รี ยนจะต้องนาวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เรี ยนไปแล้ว
มาทดลองเก็ บ ข้อมู ล ประวัติและวัฒ นธรรมในด้า นต่ างๆ ตามที่ ก าหนดของเพื่ อนร่ วมชั้น เรี ย น
โดยให้ 1 คน สมมติบทบาทเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล อีก 2 คน เป็ นผูเ้ ก็บข้อมูล แล้วสลับบทบาทกันเป็ นผูใ้ ห้

กิ จกรรมในขั้นนี้ กิ จกรรมที่ 1.1 1.2 และ 1.3 ประยุกต์มาจาก วรานุช ชิ นวรโสภาค. (2559). คู่มือการจัดอบรม
“ทักษะวัฒนธรรมกับการจัดการความขัดแย้ ง”. กรุ งเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน).
2
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ข้อมูลจนครบทุกคน หลังจากนั้นนาเสนอผลการเก็บข้อมูลและการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรม
ของตนเองและผูอ้ ื่น
1.5 กิจกรรม “ฝึ กปฏิบตั ิจริ งจากภาคสนาม” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา โดยลักษณะของกิ จกรรมคือ ผูเ้ รี ยนลงพื้นที่กลุ่ม
ชาติ พ ั น ธุ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ พ้ื นที่ ต ั ว อย่ า ง แล้ ว ทดลองเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยเทคนิ คการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม การจดบันทึกภาคสนาม และวิธีการวงศาวิทยา หลังจากนั้น ผูส้ อน
ตั้งประเด็ นคาถามเพื่ อถอดบทเรี ยนและสะท้อนมุ ม มองจากการลงฝึ กปฏิ บ ตั ิ จริ งภาคสนาม เช่ น
วิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาที่ น ามาใช้ในการเก็ บ ข้อมู ล ภาคสนามมี อะไรบ้าง ผูเ้ รี ยนเข้าใจใน
วิถีชีวติ และวัฒนธรรมของชุมชนที่เก็บข้อมูลมากขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
2. ขั้นเลือกสรรชุ มชนชาติพนั ธุ์ต่างวัฒนธรรม กิจกรรมในขั้นนี้ คือ กิจกรรม “ชุ มชนที่ใช่”
มี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้ รี ยนนาหลักเกณฑ์การเลื อกชุ มชนมาประยุกต์ใช้เลื อกชุ มชนในการศึกษา
ภาคสนาม โดยลักษณะของกิ จกรรมเป็ นการอธิ บายหลักเกณฑ์การเลื อกสรรชุ มชนในการศึ กษา
ภาคสนาม และแบ่ งกลุ่ ม ผูเ้ รี ยนออกเป็ น 5 กลุ่ ม พร้ อมทั้งวิเคราะห์ ชุ ม ชนที่ ส ามารถน ามาใช้ใ น
การศึกษาได้ โดยผูส้ อนจะยกตัวอย่างชุมชนและให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มหาข้อมูลชุมชนในอินเทอร์ เน็ต
เพื่อนามาประกอบการตัดสิ นใจว่าเหมาะสมที่จะศึกษาหรื อไม่
3. ขั้น สร้ างความสั ม พัน ธ์ ก ับ ชุ ม ชนและขั้น แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ ข ้ามวัฒ นธรรม กิ จกรรม
2 ขั้นนี้ ประกอบด้วย
3.1 กิ จ กรรม “ศึ ก ษาชุ ม ชน เรี ยนรู ้ วิ ถี ช าติ พั น ธุ์ ” มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุ มชนต่างวัฒนธรรม โดยลักษณะ
กิ จกรรมจะเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลชุ มชนชาติพนั ธุ์ดว้ ยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา ผูเ้ รี ยนลง
ภาคสนามศึกษาชุมชนชาติพนั ธุ์
3.2 กิ จกรรม “ลอกคราบการเรี ยนรู ้” มีจุดมุ่งหมายเพื่อถอดบทเรี ยนจากการศึกษา
ชุ มชนชาติ พนั ธุ์ในแต่ละวัน ผูเ้ รี ยนนาองค์ความรู ้ การใช้ทกั ษะการเก็บรวบรวมข้อมู ลภาคสนาม
ปั ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางแก้ไขมาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูเ้ รี ยน ซึ่ งน าสู่ การปรั บ ใช้ใน
การศึกษาชุมชนครั้งต่อไปได้ โดยผูส้ อนจะกาหนดประเด็นคาถามในการถอดบทเรี ยน
4. ขั้นจัดกระทาและประมวลผลการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมในขั้นนี้ คือ “ปลดเปลื้ องเรื่ องสนาม”
มี จุดมุ่งหมายเพื่ อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการศึ กษาภาคสนามชุ มชนชาติ พนั ธุ์
โดยลัก ษณะกิ จ กรรมจะให้ ผู ้เรี ย นจัด กระท ากับ ข้อ มู ล ภาคสนามตั้ง แต่ ก ารคัด แยก วิ เคราะห์
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และสั ง เคราะห์ ข ้อมู ล ตามประเด็ น ที่ ก าหนด รวมทั้งการเขี ย นรายงานผลข้อมู ล ที่ มี ก ารน าเสนอ
มุมมองจากทั้งคนในชุมชนและผูเ้ รี ยน
5. ขั้นนาเสนอผลการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม กิจกรรมในขั้นนี้ ประกอบด้วย
5.1 “แต่งหน้า ทาปากในชั้นเรี ยน” มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้
ระหว่างเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน โดยให้ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ มนาเสนอข้อมู ลจากการศึกษาชุ มชนชาติ พนั ธุ์
แล้วให้เพื่อนในชั้นเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบข้อมูลชุมชนก่อนนาข้อมูลคืนสู่ ชุมชนในกิจกรรมต่อไป
5.2 “ผัด แป้ ง หวี ผ มจากชุ ม ชน” มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ เป็ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ ชุ มชน โดยผูเ้ รี ยนนาข้อมู ลที่ มี การตรวจสอบจากเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนแล้ว คื นสู่
ชุ มชนเพื่ อรั บ การปรั บ เพิ่ มและตรวจสอบจากคนในชุ มชนอี กครั้ งหนึ่ ง และเมื่ อมี การตรวจสอบ
ข้อมูลแล้ว ผูเ้ รี ยนนาข้อมูลมาปรับแก้ไขในรายงานผลการศึกษา
6. ขั้นสะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม กิจกรรมในขั้นนี้ ประกอบด้วย
6.1 “บันทึกสะท้อนคิด” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนมุมมองและเจตคติที่มี
ต่อกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ที่ลงศึ กษาตามประเด็นที่ กาหนด เช่ น จากการลงศึ กษาภาคสนามกลุ่มชาติพนั ธุ์
ท่ านมี มุ ม มองต่ อกลุ่ ม คนเหล่ านี้ ในทิ ศทางใด อย่างไร การศึ กษาชุ ม ชนด้วยวิธีก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์
วรรณนาส่ งผลต่อการปรับเปลี่ยนเจตคติของตนเองที่มีต่อชนต่างกลุ่มหรื อไม่ อย่างไร โดยลักษณะ
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเขียนลงในบันทึกสะท้อนย้อนคิด
6.2 “เปิ ดเผยตัวตน (ใหม่)” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนเจตคติที่มีต่อสังคม
พหุ วฒั นธรรมและความหลากหลายทางชาติ พนั ธุ์ที่ได้สัมผัสสู่ การปรั บเปลี่ ยนเจตคติในเชิ งบวก
โดยลักษณะกิจกรรมใช้วธิ ี การสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนรายบุคคล
จากการสังเคราะห์กิจกรรมในแต่ละขั้นของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วย
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 แสดงการสังเคราะห์กิจกรรมในแต่ละขั้นของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรม
ด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
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ภาพที่ 10 แสดงการสังเคราะห์กิจกรรมในแต่ละขั้นของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรม
ด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม (ต่อ)
กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ แ ละกิ จกรรมในแต่ ล ะขั้น การเรี ย นรู ้ สามารถน ามาก าหนด
บทบาทผูส้ อนและบทบาทผูเ้ รี ยนได้ ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม (ฉบับร่ าง)
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1. เรี ยนรู้วิธีการเชิง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา
(Learning
Ethnographical
Approach)

กิจกรรม

บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

1. ฉัน เขา เรา เธอ
2. คุณคือใคร
3. เรี ยนรู้จาก
กรณี ศึกษา
4. เรี ยนรู้ เ ขา เข้ า ใจ
เรา
5. ฝึ กปฏิ บ ัติจริ งจาก
ภาค สนาม

1. ผูส้ อนให้ค วามรู้ เรื่ อง แนวคิ ดทางสังคม
และพหุ ว ัฒ นธรรม วิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์
วรรณนา
2. ผูส้ อนกาหนดให้ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิ บตั ิวิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาในชั้นเรี ยน
3. ผูส้ อนน าผูเ้ รี ยนลงเก็บ ข้อมู ล ภาคสนาม
ด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
4. ผูส้ อนตั้งประเด็นพูดคุยกับผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับ
กลุ่มชาติพนั ธุ์

1. ฝึ กปฏิบตั ิวิธีการเชิง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาในชั้นเรี ยน
2. ล งภาคส น ามเก็ บ ข้ อ มู ล
ชุมชนด้วยวิธีการเชิง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา
3. สะท้อ นเจตคติ ที่ มี ต่ อ กลุ่ ม
ชาติ พนั ธุ์ ต่างๆ ตามประเด็น ที่
ผูส้ อนกาหนด
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ตารางที่ 17 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม (ฉบับร่ าง) (ต่อ)
กระบวนการจัดการ
กิจกรรม
เรียนรู้
2. เลื อ กสรรชุ ม ชนชาติ ชุมชนที่ใช่
พันธุ์ต่างวัฒนธรรม
(Selecting
Ethnic Community)

บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

1. เลื อ กกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ที่ ต รง
ตามหลักเกณฑ์ของการ
เลือกสรรชุมชน
2. วางแ ผน ป ฏิ บั ติ ก ารเก็ บ
ข้อมูลภายในกลุ่ม
3. สื บ ค้นหนังสื อและข้อมูล ที่
เกี่ ยวข้องกับชุ มชนชาติพนั ธุ์ ที่
เลือกเพื่อเป็ นข้อมูลในเบื้องต้น
3. สร้ างความสัมพันธ์กบั 1 . ศึ ก ษ า ชุ ม ช น 1. ประสานชุ มชนที่ จ ะให้ ผู้ เ รี ยนลง 1. สร้ างความสัมพันธ์เบื้ องต้น
ชุมชน (Establishing
เรี ยนรู้วิถีชาติพนั ธุ์ ปฏิบตั ิการเก็บข้อมูลในเบื้องต้น
กับชุมชน
Community
2. ลอกคราบการ 2. ผู้ส อนจัด เตรี ยมรถรั บ ส่ ง ผู ้เรี ยนใน 2. กาหนดบทบาทอย่างเปิ ดเผย
Relationship)
เรี ยนรู้
การศึกษาภาคสนาม
4. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ขา้ ม
1. ก าหนดประเด็ น เบื้ อ งต้น ในการเก็ บ 1. ปฏิ บ ตั ิ ก ารเก็บ ข้อมูล ชุ ม ชน
วัฒนธรรม
ข้อมูลให้กบั ผูเ้ รี ยน
ตามประเด็นที่กาหนด
(Cross-cultural
2. ผู้ ส อ น แ ล ะ ผู้ น าชุ ม ช น ป ระ เมิ น 2. แบ่ งประเด็ น การเก็ บ ข้อมู ล
Learning)
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
กั น ภายใน ก ลุ่ ม ตามแผน ที่
3. ด าเนิ น กิ จ กรรมกลุ่ ม การสรุ ป ข้อ มู ล กาหนดไว้
ชุมชน
3. สรุ ป ข้อ มู ล ตามประเด็ น ที่
กาหนด
5. จัดกระทาและ
ป ล ดเป ลื้ องเรื่ อ ง 1. เสนอแนะแนวทางการเขียนรายงานผล 1. น าข้ อ มู ล จาก ก าร ศึ ก ษ า
ประมวลผลการเรี ยนรู้
สนาม
ข้อมูล
ภาค ส น ามม าจั ด ห ม วดห มู่
(Processing
2. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้อ มู ล วิ เ ค ราะห์ สั ง เค ราะห์ แล ะ
Knowledge Learned)
ชุมชนชาติพนั ธุ์ในเบื้องต้น
ประมวลผลการเรี ยนรู้
2. เขียนรายงานผลการเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ผู ้ ส อนก าหนดชุ ม ชนชาติ พ ั น ธุ์ ใ ห้
ผู้เรี ย นวิ เคราะห์ ถึ งความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์การเลือกสรรชุมชน
2. ผู้ส อนแนะน าหนัง สื อ เอกสาร และ
ข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ ที่
ผูเ้ รี ยนเลือก
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ตารางที่ 17 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม (ฉบับร่ าง) (ต่อ)
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
6. น าเส น อผลก าร
เรี ยนรู้ขา้ มวัฒนธรรม
(Presenting Crosscultural Learning
outcome)

กิจกรรม

บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

1. แต่ งหน้า ทาปากใน
ชั้นเรี ยน
2. ผัด แป้ ง หวี ผ มจาก
ชุมชน

1. ตรวจสอบข้ อ มู ล ชุ ม ชน ชาติ พ ั น ธุ์
เบื้องต้นจากการนาเสนอในชั้นเรี ยน
2. ประสานชุ ม ชนในการคื น ข้ อ มู ล สู่
ชุมชน

7. สะท้ อ นย้อ นคิ ด 1. บันทึกสะท้อนคิด
ข้ามวัฒนธรรม
2. เปิ ดเผยตัวตน (ใหม่)
(Reflecting Crosscultural Thoughts)

1. ก าหนดประเด็ น ในการสั มภาษณ์ เพื่ อ
สะท้อนมุมมองของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
2. สรุ ป บทเรี ยนจากการใช้รูป แบบการ
จัด การเรี ยนรู้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้วยวิ ธีก าร
เชิ งชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาเพื่ อ เสริ มสร้ า ง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม

1. นาเสนอผลการเรี ยนรู ้ ในชั้น
เรี ยน
2. น าเส น อ ผ ล ก าร เรี ยน รู้
กลับคืนสู่ ชุมชน
3. ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ มู ล ตาม
ข้อเสนอแนะของชุมชน
4. จัดทารู ปเล่มรายงานผลฉบับ
สมบูรณ์
1 . ส ะ ท้ อ น มุ ม ม อ ง ข้ า ม
วัฒ นธรรมจากการทาแบบวัด
เจตคติรายบุคคล
2 . ส ะ ท้ อ น มุ ม ม อ ง ข้ า ม
วัฒ นธรรมรายบุ ค คลผ่านการ
สัมภาษณ์กบั ผูส้ อน

4. เงื่อนไขการนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ไปใช้
เงื่อนไขการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ ไปใช้เป็ นองค์ประกอบที่จะช่วยส่ งเสริ ม
ให้การดาเนิ นการตามกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ในการนาไปใช้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล ดังนี้
4.1 ระบบสังคม (Social System) การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ นักศึกษามีบทบาท
ในการรั บ ผิ ด ชอบการเรี ย นรู ้ ข องตนเอง รั บ ผิ ด ชอบการเรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม อี ก ทั้ง นัก ศึ ก ษาต้อ งมี
ปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่างกัน ปฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ผูส้ อน และปฏิ สั มพันธ์ กบั ชุ มชนที่ เป็ นพื้ นที่ ศึ กษาอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2 ระบบสนับสนุ น (Support System) การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ พื้นที่ศึกษา
กลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นระบบสนับสนุนหลักของรู ปแบบนี้ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ได้ สาหรับผูส้ อนเป็ นผูป้ ระสานงานกับพื้นที่ศึกษา จัดเตรี ยมพาหนะการเดินทาง และประเด็นของ
การศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า อภิปราย และสะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม
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4.3 หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) ต้องคานึ งถึงการตอบสนองของ
นักศึกษาในระหว่างการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ ดังนี้
1) ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระสานงานและอานวยความสะดวกทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
การเรี ยนรู ้
2) ผู ้ส อนสนทนา ตั้ง ประเด็ น ค าถามเพื่ อ กระตุ ้น การเรี ย นรู ้ แ ละเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
3) ผูส้ อนดูแล และติดตามการศึกษาภาคสนามตามวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
ของนักศึกษาทุกกลุ่ม รวมทั้งการอภิปราย
(ร่ า ง) รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้ว ยวิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาเพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ดังรายละเอียดที่กล่าวมา สามารถนาเสนอได้ดงั ภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 (ร่ าง) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม

153
2. ผลการตรวจสอบ (ร่ าง) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ พหุวฒ
ั นธรรมด้ วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
เมื่ อมี การออกแบบร่ างรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธีก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์
วรรณนาเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรมแล้ว นั้น ได้น าเข้า สู่ ก ระบวนการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพด้ ว ยการสั ม มนาอ้า งอิ ง ผู ้เชี่ ย วชาญ (Connoisseurship) จ านวน 8 คน ประกอบด้ ว ย
ด้านหลักสู ตรและการสอน 3 คน ด้านมานุ ษยวิทยา 2 คน ด้านการศึกษาชุ มชน 1 คน และด้านการ
วัด และประเมิ น ผล 2 คน ซึ่ งผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของ (ร่ า ง) รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ฯ ที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง เหมาะสม เป็ นไปได้ และสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้จริ ง
ตามค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งเฉลี่ ย เท่ า กับ 0.95 นอกจากนี้ ผู เ้ ชี่ ย วชาญยัง มี ข้อ เสนอแนะที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา (ร่ าง) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ ตามประเด็น ดังนี้
1. แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ถือได้วา่ มีความเหมาะสมต่อรู ปแบบ
การจัด การเรี ย นรู ้ ดัง ที่ ผู ้เชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น ว่า “แนวคิ ด มีค วามเหมาะสม ด้ ว ยแนวคิ ด พหุ วัฒนธรรมเป็ นแนวทางการเสริ มสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรมแก่ นักศึกษาได้ อย่ างดี แต่ ผ้ วู ิจัยควร
พิ จารณาแนวคิ ดการเรี ยนรู้ พหุ วัฒ นธรรมอย่ างลึ กซึ ้ งและทั นสมัย เพื่ อนาไปพั ฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมมากขึน้ และที่สาคัญควรเพิ่มทฤษฎีการเรี ยนรู้ ในกรอบแนวคิ ดเพื่ อความ
สมบูรณ์ มากขึน้ ”
2. หลัก การของรู ป แบบ หลัก การของรู ป แบบได้เน้น ให้ ผูเ้ รี ย นลงมื อปฏิ บ ัติจริ งในทุ ก
ขั้นตอน ผูส้ อนอธิ บายเท่าที่ จาเป็ น ดังที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ความเห็ นว่า “วิธีการเชิ งชาติ พันธุ์ วรรณนา
เป็ นวิธีการที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปฏิ บัติจริ ง เกิ ดการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองอย่ างแท้ จริ ง ซึ่ งจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ
ในความเป็ นคนของผู้อื่นได้ มากขึน้ ”
3. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ สามารถทาให้เกิดได้ นัน่ คือ วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาจะ
ช่ วยหนุ นเสริ มองค์ความรู ้ และการปฏิ บตั ิ งานภาคสนามให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เข้าใจในความเป็ นคนอื่ น
ของสังคมพหุวฒั นธรรมมากขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมได้
4. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ทั้ง 7 ขั้นตอนสามารถจัดการเรี ยนรู ้ ได้จริ ง โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เสนอความเห็ นไว้ว่า “กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ดังกล่ าวสามารถดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู้ ได้ จริ ง
ที่สาคัญเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนปฏิ บัติจริ ง ลงภาคสนามจริ ง และถือเป็ นการประยุกต์ แนวคิดในชั้นเรี ยนสู่ การ
ปฏิ บัติจริ งได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม”
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5. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สามารถส่ งผลต่อการเกิ ดขึ้นของสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมได้
ในประเด็ น นี้ ผู เ้ ชี่ ย วชาญให้ ข ้อ คิ ด เห็ น ไว้ว่า “รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ สามารถส่ งผลให้ เกิ ด
สมรรถนะข้ ามวัฒนธรรมแก่ ผ้ เู รี ยนได้ แต่ อาจต้ องอธิ บายและแสดงให้ เห็นภาพลักษณ์ / ภาพพจน์ /
เชิ งกิ จกรรมมากกว่ า อี ก ทั้ ง Model ดังกล่ าว สามารถน าไปใช้ ไ ด้ ห ลายกรณี หลายพื ้น ที่ อย่ างมี
คุณูปการมากกว่ าพืน้ ที่เดียวเท่ านั้น”
จากข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญดังกล่าว สามารถสรุ ปภาพรวมได้วา่ แนวคิดในการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม หลักการของรู ปแบบสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง เกิดการ
เรี ยนรู ้ ด้วยตนเองอย่างแท้จริ ง ซึ่ งจะท าให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจในความเป็ นคนของผูอ้ ื่ นได้ม ากขึ้ น และ
ส่ งผลให้เกิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมได้จริ ง ซึ่งนาเสนอได้ดงั ตารางที่ 18
ตารางที่ 18 สรุ ปการปรับปรุ ง (ร่ าง) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมตามองค์ประกอบของรู ปแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
(ฉบับร่ าง)

รู ปแบบการจัดการเรียนรู้
(ฉบับสมบูรณ์ )

หลักการ
1. สมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม เป็ นสมรรถนะ
สาคัญของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 อันจะทาให้
เข้าใจคนที่มาจากต่างวัฒนธรรมต่างชาติพนั ธุ์ซ่ ึ ง
ก่ อ ให้ เ กิ ด การด ารงอยู่ ร่ วมกั น ในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างสงบสุ ข
2. การจัด การเรี ย นรู้ พ หุ ว ัฒ นธรรม โดยใช้
วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเชื่ อมโยงกับพื้นฐาน
แนวคิ ดพหุ วฒ
ั นธรรมศึ ก ษาจะท าให้ นัก ศึ ก ษา
เกิ ดการแลกเปลี่ ย นเรี ยน รู้ ข ้ า มวัฒ น ธรรม
เสริ มสร้ า งทัก ษะการปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า ง
บุคคล สามารถกากับตนเอง เข้าใจความรู้สึกของ
ผูอ้ ื่น และลดอคติทางชาติพนั ธุ์ได้
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมผ่าน
การจัดการเรี ยนรู้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา

หลักการ
1. สมรรถนะข้า มวัฒ นธรรม เป็ นสมรรถนะ
สาคัญของนักศึก ษาในศตวรรษที่ 21 อันจะทาให้
เข้าใจคนที่ มาจากต่างวัฒ นธรรมต่ างชาติ พ นั ธุ์ซ่ ึ ง
ก่ อ ให้ เกิ ดการด ารงอยู่ ร่ วมกั น ในสั ง ค มพ หุ
วัฒนธรรมได้อย่างสงบสุ ข
2. การจัดการเรี ยนรู้พหุ วฒั นธรรม โดยใช้วิธีการ
เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเชื่ อมโยงกับพื้นฐานแนวคิ ด
พหุ วัฒ นธรรมศึ ก ษาจะท าให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ขา้ มวัฒนธรรม เสริ มสร้างทักษะ
การปฏิ สัม พัน ธ์ที่ ดีระหว่างบุค คล สามารถก ากับ
ตนเอง เข้าใจความรู้ สึกของผูอ้ ื่น และลดอคติทาง
ชาติพนั ธุ์ได้
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมผ่านการ
จัด การเรี ย นรู้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ
พันธุ์วรรณนา

การปรับปรุ ง แก้ ไข
คงเดิม

คงเดิม
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ตารางที่ 18 สรุ ปการปรับปรุ ง (ร่ าง) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมตามองค์ประกอบของรู ปแบบ (ต่อ)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
รู ปแบบการจัดการเรียนรู้
การปรับปรุ ง แก้ไข
(ฉบับร่ าง)
(ฉบับสมบูรณ์ )
ตัดออก เนื่องจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ซ้ าซ้อนกับรู ปขั้นตอน
1 เรี ย น รู้ วิ ธี ก าร เชิ งช าติ พั น ธุ์ วร รณ น า
การจัดการเรี ยนรู้
(Learning Ethnographical Approach)
2 เลื อ กสรรชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ ต่ างวัฒ นธรรม
(Selecting Ethnic Community)
3. สร้างความสัมพันธ์กบั ชุ มชน (Establishing
Community Relationship)
4. แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ข ้ามวัฒ นธรรม (Crosscultural Learning)
5. จัด กระท าและประมวลผลการเรี ยนรู้
(Processing Knowledge Learned)
6. น าเสนอผลการเรี ยนรู้ ข ้ า มวัฒ นธรรม
(Presenting Cross-cultural Learning outcome)
7. สะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม (Reflecting
Cross-cultural Thoughts)
ปรับและเพิ่มคาให้มี
ระบบสังคม (Social System)
ระบบสังคม (Social System)
ความชัดเจนขึ้น
1. นักศึกษารับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเอง
1. นั ก ศึ ก ษาเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบการเรี ยนรู้ ข อง
2. นักศึกษารับผิดชอบการเรี ยนรู้ของกลุ่ม
ตนเอง
3. นัก ศึ ก ษามี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ระหว่างกัน ผู ้สอน 2. นักศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
และชุมชน
3. นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ผูส้ อน และ
ชุมชน
คงเดิม
ระบบสนับสนุน (Support System)
ระบบสนับสนุน (Support System)
1. พื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์
1. พื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์
2. ประสานงานกับพื้นที่ จัดเตรี ยมพาหนะการ 2. ประสานงานกับ พื้ น ที่ จัด เตรี ยมพาหนะการ
เดินทาง และประเด็นการศึกษา
เดินทาง และประเด็นการศึกษา
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ตารางที่ 18 สรุ ปการปรับปรุ ง (ร่ าง) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมตามองค์ประกอบของรู ปแบบ (ต่อ)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
(ฉบับร่ าง)
หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction)
1. ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระสานงานและอานวยความ
สะดวกทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเรี ยนรู ้
2. ผู ้ ส อนสนทนา ตั้ งประเด็ น ค าถามเพื่ อ
กระตุน้ การเรี ยนรู้และเสริ มสร้างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรมของนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
3. ผูส้ อนดูแล และติดตามการศึกษาภาคสนาม
ด้วยวิธีก ารเชิ งชาติ พนั ธุ์วรรณนาของนัก ศึ กษา
ทุกกลุ่ม รวมทั้งอภิปรายผล
รูปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

รู ปแบบการจัดการเรียนรู้
(ฉบับสมบูรณ์ )
หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction)
1. ผู้ส อนเป็ นผู้ป ระสานงานและอ านวยความ
สะดวกทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเรี ยนรู ้
2. ผูส้ อนสนทนา ตั้งประเด็น คาถามเพื่อกระตุน้
การเรี ยนรู้และเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ของนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่ อง
3. ผูส้ อนดู แ ล และติ ดตามการศึ ก ษาภาคสนาม
ด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาของนักศึกษาทุก
กลุ่ ม รวมทั้ง การอภิ ป รายภายในชั้ นเรี ยนและ
ภาคสนาม
รู ปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

การปรับปรุ ง แก้ ไข
ปรั บ เปลี่ ย นและเพิ่ ม
ข้ อ ความ ในข้ อ ที่ 3
“รวมทั้งการอภิ ป ราย
ภายในชั้ นเรี ยนและ
ภาคสนาม”

1. ปรั บ ค าว่ า “ระบบ
สั ง ค ม ร ะ บ บ
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ
หลัก การตอบสนอง”
อ อ ก แ ล้ ว ใส่ ค าว่ า
“ ส ม ร ร ถ น ะ ข้ า ม
วั ฒ น ธ รรม ” แ ท น
และปรับลักษณะของ
การน าเสนอขั้น ตอน
การจัดการเรี ยนรู้
2. ปรับเปลี่ยนจากการ
ใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
รู ปแบบมาเป็ นการใช้
ภ าษ าไท ยแ ท น
ทั้งหมด
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3. ผลการพั ฒ นารู ปแบบการจั ด การเรี ยนรู้ พ หุ วัฒ นธรรมด้ วยวิธี การเชิ งชาติ พั นธุ์ ว รรณนาเพื่ อ
เสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
การพัฒนารู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาปรับปรุ ง (ร่ าง) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งสามารถสรุ ปการปรับปรุ งแก้ไขได้ตามองค์ประกอบของรู ปแบบ ได้แก่ 1) หลักการ
ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ 2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ 3) กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ และ 4) เงื่อนไขการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
1.1 สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม เป็ นสมรรถนะสาคัญของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
อันจะทาให้เข้าใจคนที่มาจากต่างวัฒนธรรมต่างชาติพนั ธุ์ซ่ ึ งก่อให้เกิดการดารงอยูร่ ่ วมกันในสังคม
พหุ วฒั นธรรมได้อย่างสงบสุ ข
1.2 การจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรม โดยใช้วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเชื่ อมโยง
กับพื้นฐานแนวคิดพหุ วฒั นธรรมศึกษาจะทาให้นกั ศึกษาเกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม
เสริ มสร้างทักษะการปฏิ สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล สามารถกากับตนเอง เข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และลดอคติทางชาติพนั ธุ์ได้
2. วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมผ่านการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วย
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธีก ารเชิ งชาติพ นั ธุ์วรรณนา ตาม
รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนา (Ethnographical Learning Model) ประกอบด้วย
7 ขั้นตอน ซึ่ งมี รายละเอียด ดังนี้ 1) เรี ยนรู ้วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์ วรรณนา (Learning Ethnographical
Approach) 2) เลื อ กสรรชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ ต่ า งวัฒ นธรรม (Selecting Ethnic Community) 3) สร้ าง
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ชุ ม ชน (Establishing Ethnic Community) 4) แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ข้ามวัฒ นธรรม
(Cross-cultural Learning) 5) จั ด กระท าและประมวลผลการเรี ยนรู ้ (Processing Knowledge
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Learned) 6) นาเสนอผลการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม (Presenting Cross-cultural Learning Outcomes)
และ 7) สะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม (Reflecting Cross-cultural Thoughts) ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1. เรี ยนรู้วิธีการเชิงชาติ
พันธุ์วรรณนา
(Learning
Ethnographical
Approach)

กิจกรรม

บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

1. ฉัน เขา เรา เธอ
2. คุณคือใคร
3 . เ รี ย น รู้ จ า ก
กรณี ศึกษา
4. เรี ยนรู้ เ ขา เข้า ใจ
เรา
5. ฝึ กปฏิ บ ัติจริ งจาก
ภาค สนาม

1. ผูส้ อนให้ความรู้เรื่ อง วิธีการเชิ งชาติ
พันธุ์วรรณนา
2. ผู ้ส อนก าหนดให้ ผู ้เรี ย นฝึ กปฏิ บ ัติ
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาในชั้นเรี ยน
3. ผู ้ ส อ น น าผู ้ เ รี ยน ล งเก็ บ ข้ อ มู ล
ภาคสนามด้ ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์
วรรณนา
4. ผู ้ส อนตั้งประเด็ น พู ด คุ ย กับ ผู้เรี ย น
เกี่ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์
5. ผูส้ อนให้ความรู้เรื่ องแนวทางปฏิบตั ิ
ตนและจริ ยธรรมในการวิจยั
1. ผู ้ส อนก าหนดชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ ใ ห้
ผูเ้ รี ยนเลือก
2. ผูส้ อนแนะนาหนังสื อ เอกสาร และ
ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับชุ ม ชนชาติ พนั ธุ์ที่
ผูเ้ รี ยนเลือก

1. ฝึ กปฏิ บตั ิ วิธีก ารเชิ งชาติ พนั ธุ์
วรรณนาในชั้นเรี ยน
2. ลงภาคสนามเก็บ ข้อมูลชุ มชน
ด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
3. สะท้อนเจตคติ ที่มีต่อกลุ่ มชาติ
พัน ธุ์ ต่างๆ ตามประเด็น ที่ ผูส้ อน
กาหนด

2. เลื อกสรรชุ มชนชาติ ชุมชนที่ใช่
พันธุ์ต่างวัฒนธรรม
(Selecting
Ethnic Community)

1. เลื อกกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ ที่ ต้องการ
ศึกษา
2. วางแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารเก็ บ ข้อมู ล
ภายในกลุ่ม
3. สื บค้น หนั ง สื อและข้ อ มู ล ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ ที่
เลือกเพื่อเป็ นข้อมูลในเบื้องต้น
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ตารางที่ 19 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม (ต่อ)
กระบวนการ
กิจกรรม
จัดการเรียนรู้
3. สร้างความ
1. ศึกษาชุ มชน เรี ยนรู้ วิถี
สัมพันธ์
ชาติพนั ธุ์
กับชุมชน
2. ลอกคราบการเรี ยนรู้
(Establishing
Community
Relationship)
4. แ ล ก เป ลี่ ย น
เ รี ย น รู้ ข้ า ม
วัฒนธรรม
(Cross-cultural
Learning)
5. จัด กระท าและ
ประมวลผล การ
เรี ยนรู้
(Processing
Knowledge
Learned)
6. น าเสนอผลการ
เ รี ย น รู้ ข้ า ม
วัฒนธรรม
(Presenting Crosscultural Learning
Outcomes)

ปลดเปลื้องเรื่ องสนาม

1. แต่งหน้า ทาปากในชั้น
เรี ยน
2. ผั ด แ ป้ ง ห วี ผ ม จาก
ชุมชน

7. สะท้อนย้อนคิ ด 1. บันทึกสะท้อนคิด
ข้ามวัฒนธรรม
2. เปิ ดเผยตัวตน (ใหม่)
(Reflecting Crosscultural Thoughts)

บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

1. ประสานชุ ม ชนที่ จ ะให้ ผู้เรี ยนลง 1. สร้างความสัมพันธ์เบื้องต้นกับ
ปฏิบตั ิการเก็บข้อมูลในเบื้องต้น
ชุมชน
2. ผู ้ส อนจัด เตรี ยมรถรั บ ส่ งผูเ้ รี ยนใน 2. กาหนดบทบาทอย่างเปิ ดเผย
การศึกษาภาคสนาม

1. กาหนดประเด็นเบื้ องต้น ในการเก็บ
ข้อมูลให้กบั ผูเ้ รี ยน
2. ผู้ ส อน และผู้ น าชุ มช น ป ระเมิ น
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
3. ด าเนิ น กิ จกรรมกลุ่ มการสรุ ปข้อมูล
ชุมชน
1. เสนอแนะแนวทางการเขียนรายงาน
ผลข้อมูล
2. ตรวจสอบความถู ก ต้องของข้อมู ล
ชุมชนชาติพนั ธุ์ในเบื้องต้น

1. ตรวจสอบข้อ มู ล ชุ ม ชน ชาติ พ ัน ธุ์
เบื้องต้นจากการนาเสนอในชั้นเรี ยน
2. ประสานชุ ม ชนในการคื น ข้อ มู ล สู่
ชุมชน

1. กาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เพื่อ
ส ะ ท้ อ น มุ ม ม อ งข อ งผู้ เ รี ย น เป็ น
รายบุคคล
2. สรุ ปบทเรี ยนจากการใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการ
เชิ งชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม

1. ปฏิ บ ัติ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ชุ ม ชน
ตามประเด็นที่กาหนด
2. แบ่งประเด็นการเก็บข้อมูลกัน
ภายในกลุ่มตามแผนที่กาหนดไว้
3. ส รุ ป ข้ อ มู ล ตาม ป ระเด็ น ที่
กาหนด
1 . น าข้ อ มู ล จ าก ก าร ศึ ก ษ า
ภ าค ส น าม ม าจั ด ห ม ว ด ห มู่
วิ เค ร าะ ห์ สั ง เค ร าะ ห์ แ ล ะ
ประมวลผลการเรี ยนรู้
2. เขี ย นรายงานผลการเก็ บ และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
1. น าเสนอผลการเรี ย นรู ้ ใ นชั้น
เรี ยน
2. นาเสนอผลการเรี ยนรู้กลับคืน
สู่ชุมชน
3. ป รั บ ป รุ งแก้ ไ ขข้ อ มู ล ตาม
ข้อเสนอแนะของชุมชน
4. จัด ท ารู ป เล่ ม รายงานผลฉบับ
สมบูรณ์
1. สะท้อนมุมมองข้ามวัฒนธรรม
จ า ก ก า ร ท าแ บ บ วั ด เจ ต ค ติ
รายบุคคล
2. สะท้อนมุมมองข้ามวัฒนธรรม
รายบุ ค คลผ่านการสั ม ภาษณ์ ก ับ
ผูส้ อน
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4. เงื่อนไขการนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ไปใช้
เงื่อนไขการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ ไปใช้เป็ นองค์ประกอบที่จะช่วยส่ งเสริ ม
ให้การดาเนิ นการตามกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ในการนาไปใช้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล ดังนี้
4.1 ระบบสังคม (Social System) การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ นักศึกษามีบทบาท
เป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้ ของตนเอง เป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้ ของกลุ่ม อีกทั้งนักศึ กษาต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อน และปฏิสัมพันธ์กบั ชุมชน
4.2 ระบบสนับสนุ น (Support System) การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ พื้นที่ศึกษา
กลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นระบบสนับสนุนหลักของรู ปแบบนี้ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ได้ สาหรับผูส้ อนเป็ นผูป้ ระสานงานกับพื้นที่ศึกษา จัดเตรี ยมพาหนะการเดินทาง และประเด็นของ
การศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า อภิปราย และสะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม
4.3 หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) ต้องคานึ งถึงการตอบสนองของ
นักศึกษาในระหว่างการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ ดังนี้
1) ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระสานงานและอานวยความสะดวกทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
การเรี ยนรู ้
2) ผู ้ส อนสนทนา ตั้ง ประเด็ น ค าถามเพื่ อ กระตุ ้น การเรี ย นรู ้ แ ละเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
3) ผูส้ อนดูแล และติดตามการศึกษาภาคสนามตามวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
ของนักศึกษาทุกกลุ่ม รวมทั้งการอภิปรายทั้งภายในชั้นเรี ยนและภาคสนาม
การปรับปรุ งตามประเด็นของร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ฯ ตามประเด็นต่างๆ สามารถ
พัฒนาเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์) ได้ดงั ภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาเพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
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ขั้นตอนที่ 2 การนารู ปแบบที่พฒั นาขึ้นไปใช้ เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมกับกลุ่ ม
ตัวอย่าง มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อรั บรองจากบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย มหาวิทยาลัย ศิ ล ปากร ถึ งอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
2. ผูว้ ิจยั ชี้ แจงหลักการ ความสาคัญ และประโยชน์ของการวิจยั ให้กบั นักศึกษาที่เป็ น
กลุ่ มตัวอย่างได้ท ราบ พร้ อมทั้งสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับ การจัดประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ วิธีก าร
จัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแบบอัตนัยเกี่ยวกับแนวคิดชาติพนั ธุ์
และพหุ วฒั นธรรม และวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา ให้นักศึกษาที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อน
เรี ยน และผูว้ ิจยั ประเมินสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านทักษะด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม และให้
นักศึกษาประเมินตนเองด้านเจตคติก่อนเรี ยนด้วยแบบวัดเจตคติรายบุคคล
4. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดลองการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
4.1 ผูว้ ิจยั อธิ บายแนวคิดทางชาติพนั ธุ์และพหุ วฒั นธรรม และวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนา พร้อมทั้งให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการทดลองเก็บข้อมูลส่ วนตัวเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน
4.2 ผูว้ ิจยั นานักศึ กษาลงภาคสนามกลุ่มชาติ พนั ธุ์ไทยพวน ซึ่ งไม่ใช่ พ้ืนที่ ทดลอง
เพื่อวัดระดับพัฒนาการการใช้วธิ ีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล ซึ่งมี 3 ระดับ
คือ วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นต้น วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นกลาง และวิธีการเชิ งชาติ พันธุ์วรรณนาขั้นก้าวหน้า
4.3 เมื่อนักศึกษาผ่านการวัดระดับพัฒนาการจนถึงขั้นก้าวหน้า ผูว้ ิจยั นานักศึกษาลง
ภาคสนามในพื้นที่ทดลองได้แก่ กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง กลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย
ทรงดา ซึ่ ง ในแต่ ละพื้ นที่ ท ดลองมี ก ารลงภาคสนามทั้งหมด 3 ครั้ ง โดยแต่ล ะครั้ งมี นักศึ ก ษาลง
ภาคสนาม จานวน 8-9 คน ทั้งนี้ ในระหว่างการลงภาคสนามในพื้นที่ทดลอง ผูว้ ิจยั และผูน้ าชุ มชน
จะเป็ นผูป้ ระเมินพฤติกรรมของนักศึกษาด้วย
4.4 หลังจากนักศึกษาลงภาคสนามครบทั้ง 3 พื้นที่แล้ว นักศึกษาต้องจัดกระทาและ
ประมวลผลข้อมู ลจากการศึ กษา พร้ อมนาเสนอผลการเรี ยนรู ้ ข ้ามวัฒ นธรรมทั้งในชั้นเรี ยนและ
ชุมชนที่เป็ นพื้นที่ศึกษา (คืนข้อมูลสู่ ชุมชน)
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4.5 นักศึกษานาข้อมูลมาปรับแก้ไขตามการตรวจสอบข้อมูลและข้อเสนอแนะของ
ชุมชน
4.6 ผูว้ จิ ยั ให้นกั ศึกษาสะท้อนมุมมองและเจตคติจากการลงภาคสนาม ด้วยการเขียน
บันทึกสะท้อนย้อนคิดและการสัมภาษณ์รายบุคคล
5. ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแบบอัตนัยเกี่ ยวกับ แนวคิดชาติพนั ธุ์
และพหุ วฒั นธรรม และวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา ให้นักศึกษาที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างทดสอบหลัง
เรี ยน และให้นกั ศึกษาประเมินตนเองด้านเจตคติหลังเรี ยนด้วยแบบวัดเจตคติรายบุคคล
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและพัฒนารู ปแบบ (ฉบับสมบูรณ์) เป็ นการประเมินผลจากการ
ใช้รูป แบบ และปรับปรุ งพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพ นั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ให้สามารถนาไปใช้และเผยแพร่ มีการดาเนิ นการ
ดังนี้
1. นาข้อมูลผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติ
พัน ธุ์ วรรณนาเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม มาพิ จารณา ประเมิ น ผล และปรับ ปรุ ง
ซึ่ งมีวธิ ี การดาเนินการ ดังนี้
1.1) เปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังเรี ยน รายวิชา 2593104
ชาติ พ ัน ธุ์ วิท ยาในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ หลัก สู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าสั งคมศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.2) ศึกษาผลการประเมินพฤติกรรมรายบุคคลของผูเ้ รี ยนที่เกิ ดขึ้นจากการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
1.3) ศึ ก ษาผลการประเมิ นเจตคติ รายบุ ค คลของผูเ้ รี ย นที่ เกิ ดขึ้ น จากการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
2. ศึกษาผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวี
การเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
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ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ พ หุ วัฒ นธรรมด้ วยวิธีก ารเชิ งชาติพั นธุ์ เพื่ อ
เสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
เพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ผูว้ ิจยั น าเสนอผลการทดลองใช้เพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การเปรี ยบเทียบสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านความรู ้ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้ว ยวิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะข้า ม
วัฒนธรรม ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 การเปรี ยบเทียบสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านความรู ้ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้ว ยวิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะข้า ม
วัฒนธรรม
กลุ่มทดลอง

N

คะแนนเต็ม

คะแนน
เฉลีย่ (x̄)

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

25
25

25
25

5.32
17.72

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
1.574
2.354

t

p

-20.729 .000**

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 20 พบว่า สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านความรู ้ หลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม
มีสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านความรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน (x̄= 17.72, S.D. = 2.354) สู งกว่า
ก่อนเรี ยน (x̄= 5.32, S.D. = 1.574)
นอกจากนี้ จากการสังเกตการณ์การจัดการเรี ยนรู ้โดยภาพรวมตลอดระยะเวลาการทดลอง
พบว่า กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบมีส่วนช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดองค์ความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิดทาง
การศึกษาชาติพนั ธุ์และวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาที่ สามารถนามาเป็ นกรอบแนวคิ ดพื้นฐานใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้มากขึ้ น อี กทั้งยังสามารถนาหลักการไปใช้ และสร้างสรรค์องค์ความรู ้จาก
เนื้ อหาที่ ใช้ในการเรี ยนได้ ดังที่ นักศึ กษาคนหนึ่ งกล่ าวว่า “การเรี ยนตามขั้นตอนที่ อาจารย์ ส อน
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ทาให้ เข้ าใจแนวคิ ดทางสั งคมได้ ง่ายและเข้ าใจมากขึน้ กว่ าเดิม แม้ ว่าพวกหนูจะมีพืน้ ฐานเดิมมาบ้ าง
แล้ วก็ตาม แต่ ก็เป็ นการต่ อยอดความรู้ ที่ดี ” นอกจากนี้ การลงศึกษาภาคสนามกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ต่างๆ
ของผูเ้ รี ยนและกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นในภาคสนามส่ งผลให้เกิ ดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ แตกต่ าง
ได้มากขึ้นเช่ นกัน ดังเช่ น การให้ขอ้ มูลของนักศึกษาส่ วนใหญ่ว่า “การลงภาคสนามได้ เรี ยนรู้ จาก
สถานที่จริ ง สั มผัสประสบการณ์ ตรง ทาให้ เราได้ เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้ านจริ งๆ ความรู้ ที่มีก็นามา
เป็ นมุมมองต่ อวัฒนธรรมของชาวบ้ านได้ ด้วย”
2. ผลการศึกษาพัฒนาการสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านทักษะของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์และนาเสนอผลได้ดงั ตารางที่ 21

2. การกากับตนเอง
2 .1 พ ฤ ติ ก ร ร ม ก าร ป ฏิ บั ติ ง า น
ภาคสนาม

ค่าเฉลี่ยรวมของการศึกษาแต่ละชุมชน

1 .3 ก า ร ป รั บ ตั ว เมื่ อ เผ ชิ ญ กั บ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

มิติด้านทักษะ
1. การปฏิสังสรรค์ระหว่างบุคคล
1.1 พฤติ ก รรมการสื่ อ สารระหว่ า ง
บุคคลที่มีประสิ ทธิภาพ
1.2 การปฏิบตั ิงานร่ วมกับบุคคลอื่นได้

สมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม

5
ระดับ

5
ระดับ
5
ระดับ
5
ระดับ
5
ระดับ

คะแนน
เต็ม

1.52

1.96

1.92

2.00

1.96

x̄

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

.510

.714

.702

.764

.676

S.D.

ก่อนเรียน

2.64
.490
ปานกลาง

2.68
.748
ปานกลาง
3.16
.554
ปานกลาง
2.72
.542
ปานกลาง
2.85
.614
ปานกลาง

ศึกษาชุ มชน
กะเหรี่ยง
x̄
S.D.
S.D.

3.12
.440
ปานกลาง

3.20
.500
ปานกลาง
3.48
.510
ปานกลาง
3.12
.440
ปานกลาง
3.27
.483
ปานกลาง

x̄

ศึกษาชุ มชนมอญ

ผู้สอน

3.52
มาก

.510

3.36
.490
ปานกลาง
3.56
.507
มาก
3.68
.476
มาก
3.53
.491
มาก

ศึกษาชุ มชนไทย
ทรงดา
x̄
S.D.

ผู้ประเมิน / ช่ วงเวลาการประเมิน

ตารางที่ 21 ผลการศึกษาพัฒนาการสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านทักษะของนักศึกษา

3.12
.332
ปานกลาง

2.68
.476
ปานกลาง
3.24
.436
ปานกลาง
3.12
.332
ปานกลาง
3.01
.415
ปานกลาง

ศึกษาชุ มชน
กะเหรี่ยง
x̄
S.D.

S.D.

3.40
.500
ปานกลาง

3.32
.557
ปานกลาง
3.56
.507
มาก
3.24
.436
ปานกลาง
3.37
.500
ปานกลาง

x̄

ศึกษาชุ มชนมอญ

ผู้นาชุ มชน

3.52
มาก

.510

3.32
.476
ปานกลาง
3.60
.500
มาก
3.64
.490
มาก
3.52
.489
มาก

ศึกษาชุ มชนไทย
ทรงดา
x̄
S.D.
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จากตารางที่ 21 ผลการศึ ก ษาพัฒ นาการของสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรมด้านทัก ษะของ
นัก ศึ ก ษา พบว่า นั ก ศึ ก ษามี ร ะดับ พฤติ ก รรมอยู่ใ นระดับ น้ อ ย ปานกลาง ปานกลาง และมาก
ตามลาดับ ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
ผลจากการศึกษาพัฒนาการสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านทักษะของนักศึกษาที่ได้รับการ
ประเมินโดยผูส้ อนและผูน้ าชุมชน สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1.1 ผูส้ อนประเมิน
การประเมินโดยผูส้ อน สามารถวิเคราะห์แยกรายด้าน ซึ่ งมี 2 ด้านคือ ด้านการปฏิสังสรรค์
ระหว่างบุคคล และด้านการกากับตนเอง ดังนี้
1.1.1 ด้านการปฏิ สั ง สรรค์ระหว่างบุ ค คล ในระยะก่ อนการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ย
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา อยูใ่ นระดับน้อย (x̄= 1.96,
S.D. = .040) หลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยมีการประเมินระหว่างการศึกษาชุ มชนชาติ พนั ธุ์
3 ชุ มชน คือ ชุ มชนกะเหรี่ ยง ชุมชนมอญ และชุมชนไทยทรงดา มีผลการประเมินพัฒนาการอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (x̄= 2.85, S.D. = .614) ปานกลาง (x̄= 3.27, S.D. = .483) และมาก (x̄= 3.53, S.D. = .491)
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีพฒั นาการด้านการปฏิสังสรรค์มากขึ้น
1.1.2 ด้านการกากับตนเอง ในระยะก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยรู ปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนา อยู่ในระดับ น้อย (x̄= 1.52, S.D. = .510)
หลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยมีการประเมินระหว่างการศึ กษาชุ มชนชาติ พนั ธุ์ 3 ชุ มชน คือ
ชุ ม ชนกะเหรี่ ย ง ชุ ม ชนมอญ และชุ ม ชนไทยทรงด า มี ผ ลการประเมิ น พัฒ นาการอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง (x̄= 2.64, S.D. = .490) ปานกลาง (x̄= 3.12, S.D. = .440) และมาก (x̄= 3.52, S.D. = .510) ตามลาดับ
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีพฒั นาการด้านการกากับตนเองมากขึ้น
1.2 ผูน้ าชุมชนประเมิน
ในส่ วนของผูน้ าชุมชนของทุกชุ มชนจะประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างที่อยูใ่ น
ชุ มชนที่ ผูน้ าอาศัยอยู่ สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ แยกรายด้าน ซึ่ งมี 2 ด้านคื อ ด้านการปฏิ สังสรรค์ระหว่างบุคคล และด้านการกากับตนเอง ดังนี้
1.2.1 ด้านการปฏิ สั งสรรค์ระหว่างบุ คคล ในระหว่างการศึ กษาชุ มชนชาติ พ นั ธุ์
3 ชุ มชน คือ ชุ มชนกะเหรี่ ยง ชุมชนมอญ และชุมชนไทยทรงดา มีผลการประเมินพัฒนาการอยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง (x̄= 3.01, S.D. = .415) ปานกลาง (x̄= 3.37, S.D. = .500) และมาก (x̄= 3.52, S.D. = .489)
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีพฒั นาการด้านการปฏิสังสรรค์ระหว่างบุคคลมากขึ้น
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1.2.2 ด้า นการก ากับ ตนเอง ในระหว่า งการศึ ก ษาชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ 3 ชุ ม ชนคื อ
ชุ มชนกะเหรี่ ยง ชุ มชนมอญ และชุ มชนไทยทรงดา มี ผลการประเมิน พัฒนาการอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̄ = 3.12, S.D. = .332) ปาน กลาง (x̄ = 3.40, S.D. = .500) และมาก (x̄ = 3.52,
S.D. = .510) ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีพฒั นาการด้านการกากับตนเองมากขึ้น
จากผลการประเมิ น โดยผูส้ อนและผูน้ าชุ มชนประเมิ น พบว่า ระดับ การแสดงออกทาง
พฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในด้านการปฏิสังสรรค์ระหว่างบุคคล และการกากับตนเองมีพฒั นาการ
มากขึ้น และจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า เมื่อนักศึกษาได้
ลงศึกษาภาคสนามกับชุ มชนชาติ พนั ธุ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้นกั ศึกษาสามารถปรับตัวเมื่อ
ต้องเผชิญกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่ วมกันคิด ร่ วมกันวางแผนปฏิบตั ิงานใน
การเก็บข้อมูลชุ มชน และร่ วมกันคิดแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในขณะลงภาคสนาม มี การแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม และสามารถสื่ อสารกับเพื่อนและคนในชุมชน
ที่ศึกษาทั้งในฐานะของผูพ้ ูดและผูฟ้ ั งมากขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านทางการสื่ อสารมี
การปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน
3. ผลการศึกษาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านเจตคติของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้รูป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาเพื่ อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์และนาเสนอผลได้ดงั ตารางที่ 22

ทุกครั้ง
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่

1.6
1.4
2
1.67

3.4

32 (8)
28 (7)
40 (10)
33.33
(25)
68 (17)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จานวนนักศึกษาที่เลือกตอบ

มิติด้านเจตคติ
1. การเข้ าใจความรู้สึกของผู้อื่น
1.1 การเข้าใจพฤติกรรมและความรู ้สึกของบุคคลต่างวัฒนธรรม
1.1.1 เข้ า ใจถึ ง การแสดงออกทาง
พ ฤ ติ ก รรม ข องบุ ค ค ล ที่ ม าจาก ต่ าง
0
0
วัฒนธรรมในทุกบริ บทแวดล้อม
1.1.2 รั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของบุ ค คลที่ ม า
4 (1)
0.2
จากต่างวัฒนธรรมในทุกบริ บทแวดล้อม
1.1.3 ยอมรั บ การแ สดงออก ท าง
พ ฤ ติ ก รรม ข องบุ ค ค ล ที่ ม าจาก ต่ าง 16 (4)
0.8
วัฒนธรรมได้ในทุกบริ บทแวดล้อม
สรุ ปตัวบ่ งชี้: การเข้ าใจพฤติกรรม
6.67 (5)
0.33
และความรู้ สึกของบุคคลต่ างวัฒนธรรม
1.2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1.2.1 เป็ นผูฟ้ ั งที่ ดีในการรับฟั งความ
20 (5)
1
คิดเห็นของผูอ้ ื่น

สมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม

ก่อนเรียน
บางครั้ง
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่

12 (3)

60
(45)

44 (11)

68 (17)

68 (17)

0.6

3

2.2

3.4

3.4

ไม่ เคย
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่

ตารางที่ 22 ผลการศึกษาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านเจตคติของนักศึกษา

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ระดับ

84 (21)

58.67
(44)

56 (14)

56 (14)

64 (16)

4.2

2.93

2.8

2.8

3.2

ทุกครั้ง
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่

16 (4)

41.33
(31)

44 (11)

44 (11)

36 (9)

0.8

2.07

2.2

2.2

1.8

หลังเรียน
บางครั้ง
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไม่ เคย
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่

มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ระดับ
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1.8
1.6
0.97

36 (9)
32 (24)
19.33
(29)

60 (15)

48.67
(73)

64 (48)

64 (16)

60 (15)

3

2.43

3.2

3.2

3

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จานวนนักศึกษาที่เลือกตอบ

0.4

2

40 (10)

ทุกครั้ง
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่

2. ความไวทางวัฒนธรรม
2.1 การตอบสนองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างในเชิงบวก
2.1.1 แสดงปฏิ กิ ริ ยาตอบโต้ อ ย่ า ง
ทัน ท่ วงที เมื่ อ ต้อ งมี ก ารปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ 8 (2)
บุคคลต่างวัฒนธรรม

สรุ ปด้ านการเข้ าใจความรู้ สึกของผู้อื่น

1.2.2 รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้อื่ น
ก่อนตัดสิ นใจกระทาการใดๆ ในลักษณะ
ของงานส่ วนรวม
1.2.3 ยินยอมรั บฟั งคิ ดเห็ นที่ ข ดั แย้ง
จากบุคคลอื่นที่มีต่อความคิดเห็นส่ วนตน
สรุปตัวบ่ งชี้:
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

สมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม

ก่อนเรียน
บางครั้ง
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่

32 (8)

32
(48)

4 (3)

0

0

1.6

1.6

0.2

0

0

ไม่ เคย
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่

ตารางที่ 22 ผลการศึกษาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านเจตคติของนักศึกษา (ต่อ)

ปานกลาง

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ระดับ

44 (11)

78.67
(59)
68.67
(103)

72 (18)

80 (20)

2.2

3.44

3.94

3.6

4

ทุกครั้ง
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่

56 (14)

21.33
(16)
31.33
(47)

28 (7)

20 (5)

2.8

1.56

1.06

1.4

1

หลังเรียน
บางครั้ง
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไม่ เคย
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

มาก

ปาน
กลาง

มาก

ระดับ
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16 (4)

40 (10)

36 (9)

0
0.8

72 (18)

0.8

2

1.8

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จานวนนักศึกษาที่เลือกตอบ

2.2.3 ยึดมัน่ ในคุ ณ ค่าทางวัฒนธรรมของ
ทุกวัฒนธรรมที่มีการปฏิสมั พันธ์ดว้ ย

2.6

52
(39)

0.94

3.6

3

60 (15)

1.4

1.8

36 (9)

1

ทุกครั้ง
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

2.1.2 แสดงปฏิ กิริยาตอบโต้อย่างเปิ ดเผย
ปราศจากการบังคับหรื อสั่งการเมื่อต้องมีการ 20 (5)
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลต่างวัฒนธรรม
2.1.3 แสดงปฏิ กิริยาตอบโต้อย่างเต็ม ใจ
แล้วให้ผ ลออกมาในเชิ งบวกกับบุ คคลต่ าง 28 (7)
วัฒนธรรม
สรุปตัวบ่ งชี้: การตอบสนองต่ อวัฒนธรรมที่
18.67
(14)
แตกต่ างในเชิงบวก
2.2 มีทศั นคติที่ไม่พจิ ารณาตัดสิ นผูอ้ ื่นทางวัฒนธรรม
2.2.1 ยอมรั บความแตกต่างของบุคคลใน
สังคมที่ มี ค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรม
16 (4)
และชาติพนั ธุ ์
2.2.2 ไม่มีการเปรี ยบเทียบทางวัฒนธรรม
0

สมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม

ก่ อนเรียน
บางครั้ง
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

44 (11)

64 (16)

12 (3)

29.33
(22)

12 (3)

44 (11)

2.2

3.2

0.6

1.46

0.6

2.2

ไม่ เคย
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

ตารางที่ 22 ผลการศึกษาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านเจตคติของนักศึกษา (ต่อ)

น้อย

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

ระดับ

88 (22)

52 (13)

84 (21)

50.67
(38)

52 (13)

56 (14)

4.4

2.6

4.2

2.54

2.6

2.8

ทุกครั้ง
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

12 (3)

48 (12)

16 (4)

49.33
(37)

48 (12)

44 (11)

0.6

2.4

0.8

2.46

2.4

2.2

หลังเรียน
บางครั้ง
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไม่ เคย
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

มาก

ปาน
กลาง

มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ระดับ
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0

0.4
0.27

0

8 (2)
5.33
(4)

45.33
(34)

52 (13)

40 (10)

44 (11)

2.27

2.6

2

2.2

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จานวนนักศึกษาที่เลือกตอบ

0.4

8 (2)

0.74

14.67
(22)

สรุปด้ านความไวทางวัฒนธรรม

3. การลดอคติทางชาติพนั ธุ์
3.1 การไม่ถือเอาวัฒนธรรมตนเองเป็ นใหญ่
3.1.1 ไม่ ยึ ด ถื อ ในคุ ณ ค่ า ทางวัฒ นธรรม
ของตนเองจนถื อพิ จารณาว่าวัฒ นธรรมอื่ น
ด้อยกว่า
3.1.2 ไว้วางใจคนกลุ่มชาติพนั ธุ ์อื่นทั้งใน
ด้านความคิดและการปฏิบตั ิเมื่ออยู่ในสังคม
ร่ วมกัน
3.1.3 สร้ า งความเข้ า ใจในคุ ณ ค่ า ทาง
วัฒ นธรรมที่ แตกต่างให้กบั บุ คคล ภายนอก
ได้รับรู ้
สรุปตัวบ่ งชี้: การไม่ถือเอาวัฒนธรรม
ตนเองเป็ นใหญ่

0.54

10.67 (8)

ทุกครั้ง
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

สรุปตัวบ่ งชี้: มีทศั นคติทไี่ ม่ พจิ ารณา
ตัดสิ นผู้อื่นทางวัฒนธรรม

สมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม

ก่ อนเรียน
บางครั้ง
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่
49.33
2.46
(37)
50.67
2.53
(76)

49.34
(37)

40 (10)

60 (15)

48 (12)

34.66
(52)

40 (30)

2.46

2

3

2.4

1.73

2

ไม่ เคย
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

ตารางที่ 22 ผลการศึกษาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านเจตคติของนักศึกษา (ต่อ)

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

ปานกลาง

น้อย

ระดับ

66.67
(50)

80 (20)

44 (11)

76 (19)

3.33

4

2.2

3.8

ทุกครั้ง
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่
74.67
3.74
(56)
62.67
3.14
(94)

33.33
(25)

20 (5)

56 (14)

24 (6)

1.67

1

2.8

1.2

หลังเรียน
บางครั้ง
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่
25.33
1.26
(19)
37.33
1.86
(56)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไม่ เคย
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

ปาน
กลาง

มาก

ปาน
กลาง

มาก

ปาน
กลาง

มาก

ระดับ
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2.4

48 (36)

2.44

2.33

2

40 (10)

46.67
(70)
48.67
(219)

2.4

48 (12)

42.66
(64)
36.44
(164)

36 (27)

40 (10)

44 (11)

24 (6)

2.8

56 (14)

1.82

2.13

1.8

2

2.2

1.2

ไม่ เคย
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จานวนนักศึกษาที่เลือกตอบ

ทุกครั้ง
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่
3.2 สร้างความรู ้สึกเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม
3.2.1 พิ จารณาความถู กต้อง สมเหตุ สม
ผล และวางตัวเป็ นกลางเมื่อเกิดกรณี ขดั แย้ง 20 (5)
1
ระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ ์
3.2.2 การปฏิ บัติ ต่ อ บุ ค คลอื่ น ที่ มี ค วาม
แตกต่ างทางชาติ พ ันธุ ์แ ละวัฒ นธรรมอย่าง
8 (2)
0.4
เท่าเทียมกัน
3.2.3 ยอมรั บ ความหลากหลายทางชาติ
พัน ธุ ์ แ ละวัฒ นธรรมที่ มี อ ยู่ ใ นสั ง คม โดย 20 (5)
1
ปราศจากการบังคับ
สรุปตัวบ่ งชี้: สร้ างความรู้สึกเสมอภาค
16 (12)
0.8
เท่ าเทียมกันทางสั งคม
10.67
สรุปด้ านการลดอคติทางชาติพนั ธุ์
0.54
(16)
14.89
ค่ าเฉลีย่ ของตัวบ่ งชี้ท้งั หมด
0.74
(67)

สมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม

ก่ อนเรียน
บางครั้ง
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

ตารางที่ 22 ผลการศึกษาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านเจตคติของนักศึกษา (ต่อ)

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

ปานกลาง

ระดับ

70 (315)

90.67
(68)
78.67
(118)

88 (22)

92 (23)

92 (23)

3.50

3.93

4.53

4.4

4.6

4.6

ทุกครั้ง
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

30 (135)

21.33
(32)

9.33 (7)

12 (3)

8 (2)

8 (2)

1.5

1.07

0.47

0.6

0.4

0.4

หลังเรียน
บางครั้ง
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไม่ เคย
ร้ อยละ
ค่ าเฉลีย่

มาก

มาก

มาก
ที่สุด

มาก

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ระดับ
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จากตารางที่ 22 ผลการศึ กษาสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรมด้านเจตคติ ของนัก ศึ ก ษา พบว่า
นักศึกษามีเจตคติอยู่ในระดับมาก ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ผลแยก
รายด้านได้ ดังนี้
1. ด้านการเข้าใจความรู ้ สึกของผูอ้ ื่ น มี 2 ตัวบ่งชี้ คื อ การเข้าใจพฤติกรรมและความรู ้ สึก
ของบุคคลต่างวัฒนธรรม และการยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยภาพรวมของด้านนี้ ผลการ
ประเมิ น ตนเองของนักศึ ก ษาก่ อนเรี ย น พบว่า นัก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่ แสดงออกทางพฤติ ก รรมเป็ น
บางครั้ง ค่าเฉลี่ ย 2.43 อยู่ในระดับน้อย และเมื่อนักศึ กษาได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ฯ ที่พฒั นาขึ้น ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาหลังเรี ยน พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่
มีการแสดงออกทางพฤติกรรมทุกครั้ง ค่าเฉลี่ย 3.44 อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ด้านความไวทางวัฒนธรรม มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ การตอบสนองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างใน
เชิ งบวก และมี ท ศั นคติ ที่ ไม่ พิ จารณาตัดสิ น ผูอ้ ื่ นทางวัฒ นธรรม โดยภาพรวมของด้านนี้ ผลการ
ประเมิ น ตนเองของนักศึ ก ษาก่ อนเรี ย น พบว่า นัก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่ แสดงออกทางพฤติ ก รรมเป็ น
บางครั้ง ค่าเฉลี่ ย 2.53 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อนักศึกษาได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ฯ ที่พฒั นาขึ้น ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาหลังเรี ยน พบว่า นักศึกษาส่ วน
ใหญ่มีการแสดงออกทางพฤติกรรมทุกครั้ง ค่าเฉลี่ย 3.14 อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ด้านการลดอคติทางชาติพนั ธุ์ มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ การไม่ถือเอาวัฒนธรรมตนเองเป็ นใหญ่
และสร้างความรู ้สึกเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม โดยภาพรวมของด้านนี้ ผลการประเมินตนเอง
ของนักศึ กษาก่ อนเรี ยน พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ แสดงออกทางพฤติ กรรมเป็ นบางครั้ง ค่าเฉลี่ ย
2.33 อยู่ในระดับ น้อย และเมื่ อนัก ศึ ก ษาได้รับ การจัดการเรี ย นรู ้ โดยรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ ฯ
ที่พฒั นาขึ้น ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาหลังเรี ยน พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีการแสดงออก
ทางพฤติกรรมทุกครั้ง ค่าเฉลี่ย 3.93 อยูใ่ นระดับมาก
จากการวิเคราะห์แบบบันทึกสะท้อนย้อนคิดและการสัมภาษณ์ผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นการสะท้อน
มุมมองด้านเจตคติเป็ นสาคัญนั้น พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเองที่
มีต่อบุคคลที่มาจากต่างกลุ่มต่างวัฒนธรรมได้ กล่าวคือ จากเดิมเคยมองคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คนไทยว่า
ด้อ ยกว่า เป็ นพวกสกปรก งมงายในเรื่ องผี อ ย่างไร้ ส าระ กลายเป็ นมองผูอ้ ื่ น อย่างเข้า ใจ ไม่ น า
วัฒ นธรรมมาเปรี ย บเที ย บกัน และเปิ ดโลกทัศ น์ ใ หม่ ใ นด้า นพิ ธี ก รรมความเชื่ อ และวิถี ชี วิต ว่า
ทุ ก อย่า งที่ เกี่ ย วข้อ งในงานพิ ธี ก รรมและการด าเนิ น ชี วิ ต มี ค วามหมายในตนเองทั้ง สิ้ น อี ก ทั้ง
นักศึกษายังเกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน
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ตอนที่ 4 ผลการศึ กษาความพึงพอใจของนั กศึ กษาที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ พหุวัฒนธรรม
ด้ วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่อ รู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ ฯ ที่ น ามาใช้ใ น
การทดลองนั้น ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการให้นัก ศึ กษาเขี ยนในบันทึ ก สะท้อนย้อนคิ ด โดยกาหนดประเด็ น
การสะท้ อ นความพึ ง พอใจ คื อ ความเหมาะสมของการจัด กิ จ กรรมตามขั้น ตอนการเรี ย นรู ้
ความเหมาะสมของแหล่งเรี ยนรู ้ คือ ชุ มชนชาติ พนั ธุ์ที่ใช้ในการศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษาด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น สามารถวิเคราะห์ผลได้ ดังนี้
4.1 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการเรี ยนรู ้ นักศึกษาส่ วนใหญ่
ให้ความเห็นว่า การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้ อหา การดาเนิน
กิจกรรม และระยะเวลาที่ใช้ เนื่ องจากขั้นตอนการเรี ยนรู ้ทาให้นกั ศึกษาได้รับองค์ความรู ้จากเนื้อหา
รายวิช าทั้งแนวคิ ดทางชาติ พ นั ธุ์ และวิธีก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาเพื่ อนาไปใช้ในการเก็ บ ข้อมู ล
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถลาดับขั้นตอนได้เป็ นอย่างดี ไม่สับสนต่อการเรี ยนรู ้ อีกทั้งวิธีการ
ที่ ใช้ในการศึ ก ษาภาคสนามสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย และก่ อนลงภาคสนามได้ผ่านการฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งในการเก็บข้อมูล ส่ งผลให้ขณะอยูใ่ นภาคสนามสามารถนาวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
มาใช้ได้ทนั ที ดังการให้ขอ้ มูลของนักศึกษาส่ วนหนึ่ งจากบันทึกสะท้อนย้อนคิดที่สะท้อนมุมมอง
คล้ายคลึ งกันว่า “เมื่อเรี ยนเนื อ้ หารายวิชา ทาให้ เรามองสั งคมและสิ่ งที่อยู่รอบตัวเราได้ หลากหลาย
มุมมากขึน้ และเมื่อเราลงปฏิ บัติงานภาคสนาม เราก็สามารถนาองค์ ความรู้ ไปใช้ ในการศึกษาชุมชน
ชาติ พันธุ์ ต่างๆ ได้ จริ ง ” นักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่ งสะท้อนว่า “ขั้นตอนที่อาจารย์ นามาใช้ ในการสอน
เป็ นลาดับดี ทาให้ ผมและเพื่อนๆ เข้ าใจได้ ง่ายขึน้ นาไปใช้ ได้ จริ ง อีกอย่ างในขัน้ ตอนการสอนมีการ
คื นข้ อมูลให้ กับชุ มชนด้ วย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่ เคยทามาก่ อน เพราะในวิชาอื่ นถ้ าเก็บข้ อมูลชุ มชนแล้ ว
ก็ไม่ ได้ มกี ารคืนข้ อมูลกลับให้ ชุมชนเลย”
4.2 ความเหมาะสมของแหล่งเรี ยนรู ้ คือ ชุ มชนชาติพนั ธุ์ที่ใช้ในการศึกษา สาหรับ
ประเด็นนี้ นกั ศึกษาส่ วนใหญ่สะท้อนความคิดว่า ชุ มชนชาติพนั ธุ์ท้ งั กะเหรี่ ยง มอญ และไทยทรงดา
มี ค วามเหมาะสมต่ อ การศึ ก ษา เนื่ อ งด้ว ยทั้ง สามชุ ม ชนท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้เรี ย นรู ้ วิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒ นธรรมของคนกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ น้ ั น ๆ ได้ ชุ ม ชนมี ข นาดไม่ ใ หญ่ เกิ น ไป เก็ บ ข้อ มู ล ได้ท ั่ว ถึ ง
การเดินทางสะดวกรวดเร็ ว คนในชุมชนมีลกั ษณะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบ มีความเป็ น
กัน เอง และให้ ค วามร่ วมมื อในการเก็ บ ข้อมู ล ที่ ดี จากการให้ ข ้อมู ล ผ่านบัน ทึ ก สะท้อ นย้อนคิ ด
นักศึกษากลุ่มหนึ่ งระบุในทานองที่คล้ายคลึงกันว่า “ก่ อนจะลงภาคสนาม จิ นตนาการว่ ากะเหรี่ ยง
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ต้ อ งล าบาก ห่ างไกลความเจริ ญ ไม่ มี ถ นนลาดยางเข้ าหมู่ บ้ าน แต่ พ อมาลงพื ้น ที่ จริ ง ทุ ก อย่ าง
สะดวกสบายทั้งหมด คนในชุมชนพูดจาดี ให้ ความร่ วมมือในการเก็บข้ อมูลดีมาก” สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่ งที่ระบุว่า “คนในชุมชนทุกชุ มชนที่ลงเก็บข้ อมูลมีอัธยาศัยดี
มาก ชาวบ้ านพร้ อมให้ ข้อมูลโดยไม่ ปฏิ เสธพวกเราเลย ชุมชนไม่ ใหญ่ มาก เดินเก็บข้ อมูลได้ ง่าย”
4.3 ประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ จากการศึ ก ษาด้วยรู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์บนั ทึกสะท้อนย้อนคิดของนักศึกษา พบว่า
4.3.1 นัก ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ เรื่ อ งแนวคิ ด ทางชาติ พ ัน ธุ์ ท าให้ เกิ ด มุ ม มองต่ อ
ปรากฏการณ์ทางสังคมได้หลากหลายประเด็นมากขึ้น
4.3.2 นัก ศึ ก ษาสามารถประยุก ต์อ งค์ค วามรู ้ ที่ ไ ด้รับ ในชั้น เรี ย นสู่ ก าร
ปฏิบตั ิจริ งได้
4.3.3 นัก ศึ กษาได้รับ ประสบการณ์ ใหม่ๆ ในการศึ กษากลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ที่
ตนเองไม่เคยรู ้จกั หรื อไม่เคยศึกษาในพื้นที่จริ งมาก่อน
4.3.4 นักศึกษาสามารถลดอคติทางชาติพนั ธุ์และปรับเปลี่ยนมุมมองที่มี
ต่ อกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ อื่ น ๆ ได้ใ นทิ ศ ทางเชิ งบวกมากขึ้ น เช่ น จากที่ เคยมองว่าคนกะเหรี่ ย งเป็ นคน
สกปรกทั้งในด้านการแต่งกายและอาหาร แต่เมื่อได้ลงศึกษาพื้นที่จริ ง พบว่า คนกะเหรี่ ยงไม่ได้เป็ น
คนสกปรกอย่างภาพจาที่ เคยรับรู ้ มาก่ อนหน้านี้ แต่กลายเป็ นว่าคนกะเหรี่ ยงเป็ นคนที่ รักษาความ
สะอาด อาหารสะอาดและอร่ อย
4.3.5 ขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ท าให้เกิ ดการปฏิ สัมพันธ์ ทาง
สังคมระหว่างกลุ่มเพื่อนในชั้นเรี ยนมากขึ้น มีการวางแผนทางาน แบ่งหน้าที่กนั อย่างชัดเจน เพื่อให้
งานบรรลุผลสาเร็ จได้
4.3.6 น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บ ั ติ ต นกั บ บุ ค คลอื่ น ที่ ม าจากต่ า ง
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาที่ เสริ ม สร้ างสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม
2) ศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม มีดงั นี้ 2.1) เปรี ยบเทียบสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านความรู ้
ของนักศึกษาก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติ
พันธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม 2.2) ศึกษาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านทักษะ
ของนักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
ที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม 2.3) ศึกษาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านเจตคติของนักศึกษา
ที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย และพั ฒ นา (Research and Development: R & D) โดยใช้
รู ป แบบการวิจยั เชิ งผสมผสานวิธีแบบรองรับภายใน (Embedded Design) ในรู ปแบบวิธีก ารเชิ ง
คุ ณ ภาพเป็ นหลัก และวิธี ก ารเชิ งปริ ม าณเป็ นรอง เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi - Experimental
Research) ซึ่ งใช้แบบแผนการวิจยั แบบอนุ ก รมเวลา (Time Series Design) และการทดสอบแบบ
กลุ่ ม เดี ยวก่ อน–หลัง เรี ยน (One Group Pretest - Posttest Design) ส่ วนการออกแบบรู ป แบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ ด าเนิ น การตามแนวคิ ด ออกแบบการสอนเชิ ง ระบบ (Instructional Design: ID)
ADDIE Model ร่ วมกับกรอบการวิจยั และพัฒนา 4 ขั้นตอน (Research and Development) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อ
กัน (t-test for dependent) และการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis)โดยสรุ ปผลการวิจยั อภิปราย
ผล และมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
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สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐาน เป็ นการสั งเคราะห์ ข้อ มู ล จากหลัก สู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ พหุวฒั นธรรมศึกษา วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์
วรรณนา และสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม และการสั มภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง เพื่อเป็ นฐานข้อมูลสู่ การสร้าง
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มีลกั ษณะของการศึกษาในชั้นเรี ยนและศึ กษาภาคสนาม นาสู่ การเกิ ด
ความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม ทักษะการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุ คคล และเจตคติที่เหมาะสมของผูเ้ รี ยนต่อ
บุคคลหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมกับตัวผูเ้ รี ยนเอง
2. การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อ
เสริ ม สร้ า งสมรรถนะข้า มวัฒ นธรรม ชื่ อ ว่า รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ เชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนา
(Ethnographical Learning Model) มี 4 อ งค์ ป ร ะ ก อ บ คื อ 1) ห ลั ก ก าร 2) วั ต ถุ ป ระ ส งค์
3) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 เรี ยนรู ้ วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา (Learning
Ethnographical Approach) ขั้น ที่ 2 เลื อ กสรรชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ ต่ า งวัฒ นธรรม (Selecting Ethnic
Community) ขั้นที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กบั ชุ มชน (Establishing Community Relationship) ขั้นที่ 4
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม (Cross-cultural Learning) ขั้นที่ 5 จัดกระทาและประมวลผลการ
เรี ยนรู ้ (Processing Knowledge Learned) ขั้นที่ 6 นาเสนอผลการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม (Presenting
Cross-cultural Learning outcome) ขั้ น ที่ 7 สะท้ อ นย้อ นคิ ด ข้ า มวัฒ นธรรม (Reflecting Crosscultural Thoughts) 4) เงื่อนไขการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ ซึ่ งผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพ
ของรู ปแบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 8 คนด้วยวิธีการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. ประสิ ทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
ที่เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
3.1 ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านความรู ้หลังการใช้รูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาเพื่ อเสริ ม สร้ างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรม มีสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านความรู ้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ยอมรั บ สมมติ ฐ านการวิจ ัย ข้อ ที่ 1 โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย หลัง เรี ย น (x̄= 17.72,
S.D. = 2.354) สู งกว่าก่อนเรี ยน (x̄= 5.32, S.D. = 1.574)
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3.2 ผลการศึ ก ษาสมรรถนะข้า มวัฒ นธรรมด้ า นทัก ษะของนั ก ศึ ก ษา พบว่ า
นัก ศึ ก ษามี ระดับ พฤติ กรรมก่ อนเรี ยนอยู่ในระดับ น้อย ปานกลาง ปานกลาง และมากตามล าดับ
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
3.3 ผลการศึ ก ษาสมรรถนะข้า มวัฒ นธรรมด้า นเจตคติ ข องนั ก ศึ ก ษา พบว่ า
นักศึกษามีเจตคติอยูใ่ นระดับมาก ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ โดยใช้วธิ ี การ
เขี ยนบันทึกสะท้อนย้อนคิดและการสัมภาษณ์ ผลการประเมิน พบว่า ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ มี
ความเหมาะสม แหล่ ง เรี ยนรู ้ คื อ ชุ ม ชนชาติ พ นั ธุ์ ที่ ใช้ในการศึ ก ษามี ความเหมาะสม และได้รับ
ประโยชน์จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยสามารถนาองค์ความรู ้ในชั้นเรี ยนสู่ การปฏิบตั ิจริ งได้ และนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิตนกับบุคคลที่มาจากต่างวัฒนธรรมได้เช่นกัน
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม ซึ่ งผูว้ ิ จ ัย สามารถอภิ ป รายผลการวิจ ัย ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการ
เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษามี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นประโยชน์ และเป็ นพื้นฐานของการศึกษา ได้แก่ การศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่ครอบคลุ มทั้งแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และแนวทางการปฏิบตั ิ การสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
รวมถึ งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง ทาให้ทราบถึ งปั ญหา ความสาคัญ และสิ่ งที่ควรพัฒนา โดยปั ญหาและ
ความส าคัญของการพัฒนารู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ น้ ี ข้ ึ นนั้น คื อ การเสริ มสร้ างสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรมให้กบั ผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งถู กกาหนดให้เป็ นสมรรถนะหลักประการหนึ่ งของ
ผูเ้ รี ยน ที่ตอ้ งแสวงหาความรู ้ ความใฝ่ เรี ยนรู ้ การรู ้ เรา รู ้ เขา เข้าใจผูอ้ ื่น รวมทั้งเข้าใจโลกกว้างเพื่อ
การปรับตัวให้อยูใ่ นท้องถิ่น ประเทศชาติ อาเซี ยน และระดับโลกได้ โดยมีรากฐานจาก 4 เสาหลัก
แห่ งการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การเรี ยนเพื่อรู ้ (Learning to Know) การเรี ยนรู ้เพื่อปฏิบตั ิได้จริ ง (Learning to
Do) การเรี ยนรู ้ เพื่อที่ จะอยู่ร่วมกันและอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ น (Learning to Live together) และการเรี ยนรู ้
เพื่อชีวิต (Learning to Be) (พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558: 4; วิชยั วงษ์ใหญ่, 2554:
511-512) ทั้งนี้เพื่อการดารงอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นที่มีความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมอย่างสันติสุข
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อย่างไรก็ ต าม การพัฒ นาสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรมของนัก ศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี
รวมถึ ง นั ก ศึ ก ษาหลัก สู ตรครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ไม่ได้กาหนดคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่ มีการทาความ
เข้าใจข้ามวัฒนธรรม หรื อสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมไว้ในวัตถุประสงค์ จุดเน้น หรื อคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในหลักสู ตร ส่ งผลต่อการขาดองค์ความรู ้ ทักษะการปฏิ บ ตั ิ และเจตคติ ที่
เหมาะสมกับการดารงอยู่ในสังคมพหุ วฒั นธรรม เนื่ องด้วยเหตุ ผลด้านหลักสู ตรที่ ไม่ได้มีจุดเน้น
ให้ความสาคัญ หรื อกาหนดคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในด้านการศึกษาเพื่อทาความ
เข้าใจข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural understanding) และด้านรายวิชา แม้ในหลักสู ตรมีรายวิชาชาติ
พัน ธุ์ วิท ยาในเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งเป็ นรายวิช าที่ ส อนเพื่ อท าความเข้าใจคนต่ างกลุ่ ม ต่ าง
วัฒ นธรรมโดยเฉพาะ แต่ ย งั คงไม่ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทั้ง ในด้า นความรู ้ การปฏิ บ ัติ และเจตคติ
เนื่ องจากวิธีก ารสอนที่ เน้นบรรยายในชั้นเรี ยนมากกว่าการท าความเข้าใจสั งคมวัฒ นธรรมจาก
ประสบการณ์ตรงของผูเ้ รี ยน ซึ่ งส่ งผลให้สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนไม่สามารถเกิดขึ้นได้
หรื อเกิดขึ้นได้น้อย และอาจมีผลต่อการจัดการเรี ยนการสอน และการทาความเข้าใจและปฏิบตั ิต่อ
ผูเ้ รี ยนที่ มาจากต่างวัฒนธรรมในอนาคตได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริพนั ธุ์ ศิริพนั ธุ์ (2554: 3)
และ บุศย์รินทร์ อารยะธนิ ตกุล (2557: 49-57) ที่ศึกษาแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล กล่าวสอดคล้องกันว่า ในสังคมปั จจุบนั ที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์ ความเชื่ อ ศาสนา ค่านิ ยมของผูร้ ับบริ การด้านการสาธารณสุ ข
มีความจาเป็ นที่ นักศึ กษาพยาบาลจะต้องเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม มิ เช่ นนั้นอาจจะเกิ ด
ปัญหาดังที่ผา่ นมา เช่น การขาดความเข้าใจและไม่เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น การขาดปฏิสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างกลุ่ม เป็ นต้น
2. การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ผ่านการรับรองจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 8 คน ด้วยการสัมมนา
อ้างอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) ว่า มีความสอดคล้อง เหมาะสม เป็ นไปได้ สามารถนาไปใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้จริ ง โดยมีองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ คือ หลักการ ได้แก่
1) สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม เป็ นสมรรถนะสาคัญของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 อันจะทาให้เข้าใจ
คนที่มาจากต่างวัฒนธรรมต่างชาติพนั ธุ์ซ่ ึ งก่อให้เกิดการดารงอยูร่ ่ วมกันในสังคมพหุ วฒั นธรรมได้
อย่างสงบสุ ข และ 2) การจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรม โดยใช้วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเชื่อมโยง
กับพื้นฐานแนวคิดพหุ วฒั นธรรมศึกษาจะทาให้นกั ศึกษาเกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม
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เสริ มสร้างทักษะการปฏิ สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล สามารถกากับตนเอง เข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และลดอคติทางชาติพนั ธุ์ได้ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมผ่านการจัดการ
เรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี การเชิ งชาติพ นั ธุ์วรรณนา กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
7 ขั้น ตอน ได้ แ ก่ 1) เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนา (Learning Ethnographical Approach)
2) เลื อกสรรชุ มชนชาติ พนั ธุ์ ต่างวัฒนธรรม (Selecting Ethnic Community) 3) สร้ างความสัมพันธ์ ก ับ
ชุ มชน (Establishing Community Relationship) 4) แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ข้ า มวัฒ นธรรม (Cross-cultural
Learning) 5) จัดกระทาและประมวลผลการเรี ยนรู ้ (Processing Knowledge Learned) 6) นาเสนอผล
การเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม (Presenting Cross-cultural Learning Outcomes) และ 7) สะท้อนย้อนคิด
ข้ามวัฒนธรรม (Reflecting Cross-cultural Thoughts) และเงื่อนไขการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ไปใช้ คือ 1) ระบบสังคม (Social System) การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ นักศึก ษามี บทบาทเป็ น
ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบการเรี ย นรู ้ ข องตนเอง เป็ นผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบการเรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม อี ก ทั้ง นัก ศึ ก ษาต้อ งมี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งกัน ปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ผูส้ อน และปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ชุ ม ชน 2) ระบบสนับ สนุ น
(Support System) การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ พื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นระบบสนับสนุ นหลัก
ของรู ปแบบนี้ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมได้ สาหรับผูส้ อนเป็ นผูป้ ระสานงานกับ
พื้นที่ ศึกษา จัดเตรี ยมพาหนะการเดิ นทาง และประเด็นของการศึกษาที่ หลากหลาย เหมาะสมกับ
การศึ ก ษาค้น คว้า อภิ ป ราย และสะท้อ นย้อ นคิ ด ข้ามวัฒ นธรรม และ 3) หลัก การตอบสนอง
(Principle of Reaction) การน ารู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้ว ยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์
วรรณนาไปใช้ ต้องคานึ งถึ งการตอบสนองของนักศึกษาในระหว่างการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบ ได้แก่
3.1) ผูส้ อนเป็ นผู ้ป ระสานงานและอ านวยความสะดวกทั้ง ก่ อ น ระหว่า ง และหลัง การเรี ย นรู ้
3.2) ผู ้ส อนสนทนา ตั้ง ประเด็ น ค าถามเพื่ อ กระตุ ้น การเรี ย นรู ้ แ ละเสริ ม สร้ า งสมรรถนะข้า ม
วัฒนธรรมของนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่ อง และ 3.3) ผูส้ อนดูแล และติดตามการศึกษาภาคสนามตาม
วิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาของนัก ศึ ก ษาทุ ก กลุ่ ม รวมทั้งการอภิ ป รายทั้ง ภายในชั้น เรี ย นและ
ภาคสนาม ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการพัฒนาและออกแบบอย่างเป็ นระบบ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Banathy (1968: 12) บุญชม ศรี สะอาด (2537: 5) กิ ดานันท์ มลิทอง (2540: 64) ทิศนา แขมมณี
(2556: 222) และกาญจนา คุณารักษ์ (2558: 34) ที่กล่าวว่า รู ปแบบจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่
จะต้อ งกระท าอย่างเป็ นระบบ วางอยู่บ นพื้ น ฐานของหลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ว่าเป็ นการจัด
องค์ป ระกอบต่ า งๆ ในระบบให้ ส อดคล้อ งกัน มุ่ ง ให้ เกิ ด ผลผลิ ต ตามเป้ า หมาย โดยมี ก ารจัด
กระบวนการหรื อขั้นตอนในการเรี ยนการสอนที่อาศัยวิธีการสอนและเทคนิ คการสอนต่างๆ เข้าไป
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ช่ วยให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด สอดคล้องกับ แนวคิ ดองค์ป ระกอบ
รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ข อง Joyce, Weil and Calhoun (2015: 25-34) ประกอบด้ว ย หลัก การ
วัตถุ ป ระสงค์ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ และเงื่ อ นไขการนารู ป แบบไปใช้ ซึ่ งสั ม พัน ธ์ ก ับ แนว
ทางการจัด การศึ ก ษาพหุ ว ฒ
ั นธรรมของ Banks (2004: 4-6) และBanks & Banks (2007: 20-22)
ทั้งในมิติการบูรณาการเนื้อหา กระบวนการสร้างองค์ความรู ้ การลดความเดียดฉันท์ และความเสมอ
ภาคในการจัด การเรี ย นการสอน และสอดคล้องกับ วิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาในการท างาน
ภาคสนามตามแนวคิ ดของ สุ ภางค์ จันทวานิ ช (2556: 26-41, 128) กล่ าวว่า การศึ ก ษาภาคสนาม
มี ข้ นั ตอนส าคัญ คื อ 1) การเข้าสนาม เป็ นการเลื อกชุ ม ชนที่ จะศึ ก ษาตามเงื่ อนไขที่ ก าหนด การ
แนะนาตัว และสร้ างความสั มพันธ์ ก ับชุ มชน และ 2) การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล และการตรวจสอบ
ข้อมู ล เป็ นการรวบรวมข้อมู ลจากภาคสนามด้วยเทคนิ ควิธีก ารต่างๆ สอดคล้องกับ แนวคิ ดของ
Kottak (2009: 272-273) เกี่ยวกับเทคนิคการรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่สาคัญ คือ การสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ เชิ งลึก การจดบันทึก และวิธีการวงศาวิทยา ในการตรวจสอบข้อมูล
วิธีการสาคัญประการหนึ่ งคือ การตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล เพื่อเป็ นการยืนยันถึ งคุ ณภาพ
ความแม่นยาเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของข้อมูล
3. การประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม สามารถอภิปรายผลตามลาดับได้ดงั นี้
3.1 ผลการเปรี ย บเที ย บสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรมด้านความรู ้ จากการเรี ย น รายวิช า
2593104 ชาติพนั ธุ์วิทยาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนมี
พื้นฐานองค์ความรู ้และ มโนมติเกี่ยวกับแนวคิดทางสังคมจากการเรี ยนในรายวิชา สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเบื้องต้น มาเป็ นพื้นฐานแล้ว ทาให้เป็ นข้อสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่จะประยุกต์
และต่อยอดองค์ความรู ้ที่มีอยูส่ ู่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลชุ มชนได้ชดั เจนขึ้น
และจากการที่ผูเ้ รี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ฯ ที่ พฒั นาขึ้นอย่างเป็ น
ระบบ ยิ่งส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีองค์ความรู ้ที่สามารถนาสู่ การทาความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมของชุ มชน
ชาติพนั ธุ์ได้ลุ่มลึกมากขึ้น ซึ่ งก่อนเริ่ มจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ผูส้ อนกาหนดให้ผเู ้ รี ยนทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ทา
แบบทดสอบก่อนเรี ยนแบบอัตนัย เพื่อเป็ นการสะท้อนความรู ้เดิมที่มีอยูข่ องผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับแนวคิด
ชาติพนั ธุ์ วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา และความเข้าใจในวัฒนธรรมตนเองและผูอ้ ื่น หลังจากนั้น
ผูส้ อนจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ ที่พฒั นาขึ้น กล่าวคือ ขั้นเรี ยนรู ้วิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา เป็ นการเรี ยนรู ้แนวคิดและทฤษฎีทางชาติพนั ธุ์และพหุ วฒั นธรรม วิธีการและ
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เทคนิ คเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อใช้ในการศึกษาภาคสนาม และการทดลองใช้วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนาในการเก็บข้อมูลเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและศึกษาภาคสนามชุ มชนชาติพนั ธุ์ไทยพวนก่อนลง
ศึกษาภาคสนามชุ มชนชาติพนั ธุ์ที่เป็ นพื้นที่ศึกษา ซึ่ งในขั้นนี้ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ คือ
กิจกรรม “ฉัน เขา เรา เธอ” ผลที่ได้คือ ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ความเหมือนและความต่างของคนในแต่ละ
วัฒนธรรมที่นาสู่ การสร้างความเข้าใจความหลากหลายของคนในสังคมได้ กิ จกรรม “คุณคือใคร”
ผลที่ ได้คื อ ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ อตั ลักษณ์ ข องตนเองและเพื่ อนร่ วมชั้นเรี ยนทั้งในด้านที่ เหมื อนและ
แตกต่ างกัน พร้ อ มทั้ง ระบุ ผ ลกระทบจากการยึด ติ ด กับ อัต ลัก ษณ์ ท้ ัง ในเชิ ง บวกและเชิ งลบได้
กิ จกรรม “เรี ย นรู ้ จากกรณี ศึ ก ษา” ผลที่ ได้คื อ ผูเ้ รี ย นประยุก ต์แนวคิ ดทางสั งคมในการอภิ ปราย
ปรากฏการณ์ ที่เป็ นกรณี ศึกษาได้ กิ จกรรม “เรี ยนรู ้ เขา เข้าใจเรา” ผลที่ ได้คือ ผูเ้ รี ยนฝึ กเก็บข้อมู ล
ของเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา พร้อมทั้งนาเสนองานเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมของตนเองและเพื่อน ซึ่ งผูเ้ รี ยนกล้าแสดงออกถึ งอัตลักษณ์ ทางชาติพนั ธุ์ของตนให้
ผูอ้ ื่นได้รับรู ้ และ กิจกรรม “ฝึ กปฏิบตั ิจริ งจากภาคสนาม” ผลที่ได้คือ ผูเ้ รี ยนนาวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์
วรรณนาลงเก็บรวบรวมข้อมู ลภาคสนามกลุ่มชาติ พนั ธุ์ที่ไม่ใช่ พ้ื นที่ ตวั อย่าง หลังจากนั้น ผูเ้ รี ยน
พิ จ ารณาเลื อ กสรรชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ ต่ า งวัฒ นธรรมตามหลัก เกณฑ์ ใ นกิ จ กรรม “ชุ ม ชนที่ ใ ช่ ”
ประกอบด้วยชุ มชนชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงบ้าน ลิ้นช้าง ชุ มชนชาติพนั ธุ์มอญบ้านบางลาภู และชุ มชน
ชาติ พ ัน ธุ์ ไ ทยทรงด าบ้า นหนองปรง ผลที่ ไ ด้คื อ ผู ้ เรี ย นน าหลัก เกณฑ์ ก ารเลื อ กชุ ม ชนสู่ ก าร
ประยุก ต์ใช้เลื อกชุ ม ชนชาติ พ นั ธุ์ ที่ ศึ ก ษาได้ เมื่ อ เลื อกชุ ม ชนได้แล้ว ผูเ้ รี ย นลงภาคสนามสร้ าง
ความสัมพันธ์ กบั ชุ มชน แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ขา้ มวัฒนธรรมกับคนในชุ มชนชาติ พนั ธุ์ผ่านกิ จกรรม
“ศึกษาชุมชน เรี ยนรู ้วถิ ีชาติพนั ธุ์” ผลที่ได้คือ ผูเ้ รี ยนสัมผัสกับประสบการณ์จริ งในการลงภาคสนาม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อทาความเข้าใจวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุ มชนชาติ
พันธุ์ และ กิจกรรม “ลอกคราบการเรี ยนรู ้ ” ผลที่ได้คือ ผูเ้ รี ยนสะท้อนการนาองค์ความรู ้และทักษะ
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการลงภาคสนาม
เพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ ต่อจากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาจัดกระทาและประมวลผล
การเรี ยนรู ้ผ่านกิ จกรรม “ปลดเปลื้ องเรื่ องสนาม” ผลที่ ได้คือ ข้อมูลภาคสนามที่ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว หลังจากนั้นนาเสนอผลการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรมทั้งในชั้นเรี ยนผ่าน
กิจกรรม “แต่งหน้า ทาปากในชั้นเรี ยน” ผลที่ได้คือ ผูเ้ รี ยนมีการตรวจสอบข้อมูลจากการลงศึกษา
ภาคสนามร่ วมกันก่อนที่ จะนาข้อมู ลคืนสู่ ชุมชน และการคื นข้อมูลสู่ ชุมชนชาติ พนั ธุ์ ในกิ จกรรม
“ผัดแป้ง หวีผมจากชุมชน” ผลที่ได้คือ ชุ มชนร่ วมตรวจสอบความเป็ นตัวตนของตนเองผ่านข้อมูลที่
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นักศึกษาเก็บรวบรวมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา ซึ่ งเป็ นผลให้นกั ศึกษาได้เข้าใจในวัฒนธรรม
ของชุ มชนนั้นๆ มากขึ้น และสะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรมจากการศึกษาพหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการ
เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาในกิจกรรม “บันทึกสะท้อนคิด” ผลที่ได้คือ มุมมองและเจตคติของผูเ้ รี ยนที่มี
ต่ อ กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ที่ ล งศึ ก ษา และ กิ จ กรรม “เปิ ดเผยตัว ตน (ใหม่ )” ผลที่ ไ ด้คื อ ผู ้เรี ย นมี ก าร
ปรั บ เปลี่ ยนมุ มมองและเจตคติ ที่ มีต่อกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ต่างๆ รวมทั้งการสร้ างชุ ดคาอธิ บ ายเกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมชาติพนั ธุ์อื่นในเชิงบวกมากขึ้น
กระบวนการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และพื้นฐานความรู ้เดิมดังกล่าว ทาให้ผเู ้ รี ยนสัมผัส
ประสบการณ์ การปะทะสังสรรค์กบั คนต่างวัฒนธรรมโดยตรงด้วยตนเอง ชุ มชนชาติพนั ธุ์ที่ศึกษา
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความเข้าใจด้วยตนเองได้ ผูส้ อน
ทาหน้าที่เพียงให้คาปรึ กษาและอานวยความสะดวกต่อการสร้ างการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเพียงเท่านั้น
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชวนพิศ สิ ริพนั ธนะ (2559: 228-238) เรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้
ชุมชนเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้คติชนวิทยาระดับอุดมศึกษา พบว่า การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่ งเกิดจากการเรี ยนรู ้จากสภาพจริ งจากการลงภาคสนาม และผูเ้ รี ยนสามารถบูรณาการศาสตร์
สาขาต่างๆ และสะท้อนสิ่ งที่เรี ยนจากชี วิตจริ งได้ นอกจากนี้ สาหรับขั้นตอนนาเสนอผลการเรี ยนรู ้
ข้ามวัฒนธรรมที่มีการดาเนินกิจกรรม 2 กิจกรรมนั้น สอดคล้องกับแนวคิดการตรึ กตรองสะท้อนคิด
(reflexivity) ที่ ถื อเป็ นกระบวนทัศน์ ของงานชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาในยุคหลังสมัย ใหม่ นิยม โดยให้
ความส าคัญกับ กระบวนการใคร่ ครวญหรื อตรึ ก ตรองสะท้อนคิด เพื่ อทบทวนความสัมพันธ์เชิ ง
อานาจระหว่างนักวิจยั กับผูถ้ ูกวิจยั มากขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการหล่อหลอมความเข้าใจร่ วมกันระหว่าง
มุมมองของนักวิจยั กับผูถ้ ู กวิจยั เกี่ ยวกับการทาความเข้าใจความเป็ นตัวตนหรื อการแสดงออกซึ่ ง
อัตลัก ษณ์ ข องชุ ม ชนผ่านชุ ด ข้อมู ล และเป็ นการให้ ค วามส าคัญ แก่ ศ กั ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ด้วย
เช่นกัน (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2548: 55; สุ ชาดา ทวีสิทธิ์ , 2549: 43)
ส าหรั บ กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาเพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมดังกล่าว ผูเ้ รี ยนที่มีการตั้งถิ่นฐานและบริ บทแวดล้อม ภูมิหลัง
ทางสังคม ลักษณะทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบริ บทที่ศึกษามา
ก่อนนั้น จะสามารถเรี ยนรู ้ และสร้ างองค์ความรู ้ ทางวัฒนธรรมได้ดีกว่าและรวดเร็ วกว่าผูเ้ รี ยนที่ มี
ความต่ างทางวัฒ นธรรม ขาดประสบการณ์ และไม่ เคยมี ก ารปฏิ สั ม พันธ์ กบั บริ บ ทที่ ศึก ษา เช่ น
ผูเ้ รี ย นที่ มี เชื้ อสายกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ก ะเหรี่ ยงและกะหร่ างจะสามารถท าความเข้าใจในวัฒ นธรรม
กะเหรี่ ยงได้ดีกว่าเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน เช่ นเดี ยวกับผูเ้ รี ยนกลุ่ มมอญและกลุ่ มไทยทรงดาที่ มีการลง
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ภาคสนามศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์มอญและกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดาตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษา
ของศิริพนั ธุ์ ศิริพนั ธุ์ และคณะ (2552: 1-11) ศึกษาวิจยั เรื่ อง สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
พยาบาลในพื้ น ที่ 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ พบว่า นัก ศึ ก ษาพยาบาลที่ มี ป ระสบการณ์ มี ก าร
ปฏิสัมพันธ์ในการดูแลผูร้ ับบริ การต่างวัฒนธรรม จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมด้านการตระหนักรู ้
เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรม ด้า นทัก ษะเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรม ด้า นความปรารถนาที่ จ ะมี ส มรรถนะทาง
วัฒนธรรมแตกต่างจากนักศึกษาพยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผูร้ ับบริ การต่างวัฒนธรรม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็ นเพราะ นักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแล
ผูร้ ับบริ การต่างวัฒนธรรมได้มีโอกาสสัมผัส เรี ยนรู ้ผปู ้ ่ วยจริ งบนคลินิกและชุมชน มากกว่านักศึกษา
พยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์
3.2 ผลการศึกษาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านทักษะของผูเ้ รี ยน ก่ อนได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ ที่พฒั นาขึ้นอยูใ่ นระดับน้อย และเมื่อได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ท้ งั ในชั้นเรี ยนและศึ กษาภาคสนามชุ มชนชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง ชุ มชน
ชาติ พ นั ธุ์ ม อญ และชุ ม ชนชาติ พ นั ธุ์ ไ ทยทรงด าแล้ว ผู เ้ รี ย นมี พ ัฒ นาการอยู่ในระดับ ปานกลาง
ปานกลาง และมากตามลาดับ ซึ่ งมิ ติด้านทักษะ จากการประเมินผลของผูส้ อนและผูน้ าชุ มชนมี
ความเห็ นสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการมากขึ้นตามลาดับ โดยตัวบ่งชี้ การปรับตัวเมื่อ
ต้องเผชิ ญกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัว
ปรับ เปลี่ ยนมุม มอง หรื อพฤติกรรมที่แสดงออกมาเมื่ อต้อ งเผชิ ญกับวัฒ นธรรมอื่ นได้ ดังการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางวัฒนธรรม โดยนักศึกษากลุ่มคนไทย กล่าวว่า “ก่ อนที่พวกหนูจะลงพืน้ ที่
กลุ่มกะเหรี่ ยง มอญ และไทยทรงดา ยังคงมองกลุ่มเหล่ านีแ้ ตกต่ างกับตัวเราอย่ างมาก วิถชี ีวิต ความ
เชื่ อ อาหารการกิ น พวกหนูคิดว่ ากะเหรี่ ยงต้ อ งกิ นของป่ า ใส่ ห่วงที่คอ พื น้ ที่ทุรกันดาร ต้ องเตรี ยม
อาหารอะไรแบบนีไ้ ปด้ วย พวกหนูอยู่ไม่ ได้ แน่ ๆ ” เช่ นเดี ยวกับ นักศึ กษากลุ่ มคนมอญที่ กล่ าวว่า
“วัฒนธรรมอื่ นมีทั้งเหมือนและแตกต่ างจากของกลุ่มผม เพราะเรามีการติ ดต่ อกัน เช่ น วัฒนธรรม
ไทย ผมเองก็รับวัฒนธรรมแบบไทยเข้ ามาในชีวิตค่ อนข้ างเยอะ แต่ วัฒนธรรมแบบมอญเราก็ไม่ ได้
ทิ ้ง แต่ ถ้าให้ ไปอยู่ในวัฒนธรรมอื่ นที่ไม่ ใช่ มอญและไทย อาจจะอยู่ได้ ยาก ปรั บตัวยากเหมือนกัน
เพราะเราไม่ ได้ ติดต่ อสัมพันธ์ ด้วย เช่ น วัฒนธรรมกะเหรี่ ยง”
แต่เมื่อมีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ฯ ที่พฒั นาขึ้น โดยเฉพาะขั้นสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ชุ มชนและขั้นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม ซึ่ งดาเนิ นกิ จกรรม “ศึกษาชุมชน
เรี ยนรู ้วิถีชาติพนั ธุ์” และ กิจกรรม “ลอกคราบการเรี ยนรู ้” โดยเป็ นขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้และการ
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ดาเนิ น กิ จกรรมที่ ผูเ้ รี ยนต้องพบปะกับ กลุ่ ม ชนที่ มี วฒั นธรรมแตกต่ างจากตน ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้อง
ปรับตัวเพื่อให้สามารถเข้าสู่ ชุมชนให้ได้ โดยการลงภาคสนามศึ กษากลุ่มชาติ พนั ธุ์กะเหรี่ ยงบ้าน
ลิ้ น ช้าง ผูเ้ รี ย นเริ่ ม มี ก ารปรั บ ตัวกับ วัฒ นธรรมที่ แตกต่ างได้ดีข้ ึ น และปรั บ ตัวเมื่ อต้อ งเผชิ ญ กับ
วัฒนธรรมใหม่ได้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ องในระหว่างการศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์มอญบ้านบางลาภู และกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดาบ้านหนองปรง ดังการให้ขอ้ มูลของนักศึกษากลุ่มคนไทยและคนไทยเชื้ อสาย
จีนว่า “ก่ อนมาหนูคิดว่ า กะเหรี่ ยงต้ องลาบาก ห่ างไกลความเจริ ญ หนูอยู่ไม่ ได้ หนูกินอาหารของ
ชาวกะเหรี่ ยงไม่ ได้ หนูเลยซื ้อมาม่ า ขนมปั งมาด้ วย แต่ พอมาถึงพื ้นที่จริ ง ต่ างกับความคิ ดในตอน
แรกเป็ นอย่ างมาก หนูอยู่ได้ ทานอาหารได้ ปรั บตัวได้ เร็ วกว่ าที่คิดไว้ ” นักศึกษากลุ่มคนมอญ กล่าว
ว่า “อาจารย์ พาพวกผมลงพื ้นที่กลุ่มกะเหรี่ ยง ตอนแรกเราก็ปรั บตัวได้ บ้าง แต่ พอมาลงกลุ่มมอญ
และไทยทรงดา เราปรั บตัวได้ ง่ายขึน้ เข้ าหาชาวบ้ านและพูดคุยกับชาวบ้ านได้ ดีมากขึน้ ” ส่ วนการ
ปรับตัวของนักศึกษากลุ่มคนกะเหรี่ ยงและกะหร่ างนั้น ไม่ได้มีปัญหาเฉกเช่ นเดียวกันกับนักศึกษา
2 กลุ่มแรก เนื่องจากนักศึกษามีลกั ษณะทางชาติพนั ธุ์ที่สอดคล้องกับบริ บทพื้นที่ที่ศึกษาอยูแ่ ล้ว และ
มุมมองเกี่ยวกับลักษณะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาคนกะเหรี่ ยงที่วา่ “เราลงมาเรี ยนหนังสื อ ก็ต้อง
เรี ยนรู้ วัฒนธรรมไทยด้ วยอยู่แล้ ว ส่ วนวัฒนธรรมอื่ นก็พร้ อมจะเรี ยนรู้ เพราะเราอยู่ในวัฒนธรรมที่
แตกต่ า งจากคนส่ วนใหญ่ อ ยู่ แ ล้ ว ปรั บ ตั ว ได้ ไ ม่ ย าก” สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด การปรั บ ตัว ทาง
วัฒนธรรมของเมตตา วิวฒั นานุกูล (2548: 9) กล่าวว่า การปรับตัวทางวัฒนธรรม เป็ นกระบวนการ
ที่ ผูท้ ี่ พ บเจอวัฒ นธรรมที่ แตกต่ างเริ่ ม เข้าสู่ กระบวนการปรั บ ตัวเพื่ อความเป็ นอยู่ที่ ง่ายขึ้ น เข้าใจ
วัฒ นธรรมของผู อ้ ื่ น ได้ม ากขึ้ น สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ Holey (2000: 1-5) ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ ง
Increasing Students Cultural sensitivity: A Step Toward Greater Diversity พ บ ว่ า นั ก ศึ ก ษ า
สามารถปรั บ ตัวและเข้าใจความรู ้ สึ ก ของผูอ้ ื่ นได้ด้วยกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ ได้ร่วมมื อกัน
โดยเฉพาะคนกลุ่มใหญ่กบั คนกลุ่มน้อย นักศึกษารู ้สึกน่าสนใจ ประหลาดใจ รู ้สึกผิด มีการปรับตัว
และเข้าใจถึงความรู ้สึกของคนกลุ่มน้อย คนละสี ผวิ ที่ถูกเหยียดผิวได้
ส่ วนตัวบ่งชี้พฤติกรรมการสื่ อสารระหว่างบุคคลที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้ ที่มีระดับ
ของพัฒนาการแสดงออกทางพฤติกรรมระดับปานกลาง ซึ่ งน้อยกว่าตัวบ่งชี้อื่นนั้น มีสาเหตุจากการ
ปรั บ ตัวที่ เป็ นผลกระทบต่ อพฤติ ก รรมการสื่ อสาร กล่ าวคื อ ในระยะแรกของการลงภาคสนาม
ผูเ้ รี ยนบางส่ วนยังมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชุ มชนที่ศึกษา ทาให้ไม่กล้าสัมภาษณ์หรื อพูดคุย
กับคนในชุ มชน การประสบกับปั ญหาการสื่ อสารด้วยภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ นั ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง ที่คนในชุมชนบางส่ วนยังคงใช้ภาษาถิ่นทาให้ผเู ้ รี ยนต้องใช้ล่ามในการแปลภาษา
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ซึ่ งส่ งผลต่อการสื่ อสาร ประกอบกับช่วงระยะเวลาของการศึกษาชุ มชนแต่ละชุ มชนค่อนข้างจากัด
ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่สามารถแสดงออกทางพฤติกรรมการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่านี้ ดังแนวคิด
ของสมศักดิ์ ศรี สันติสุข (2560: 6) กล่าวว่า การวิจยั ข้ามวัฒนธรรม โดยเฉพาะการศึกษาชุ มชนต่าง
วัฒนธรรม การเตรี ยมตัวด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาพูด มีความสาคัญอย่างยิ่งในการสื่ อสารกับกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที่ดีต่อกัน ซึ่ งมีผลต่อการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพด้วย
3.3 ผลการศึกษาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมด้านเจตคติของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนมีเจตคติอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่ งมิติดา้ นเจตคติ พบว่า องค์ประกอบด้านการลดอคติทางชาติพนั ธุ์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก เนื่ อ งด้ว ยกระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ใ นขั้น เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ วรรณนา ซึ่ งด าเนิ น
กิ จกรรม คื อ “ฉัน เขา เรา เธอ” “คุ ณคือใคร” “เรี ยนรู ้ จากกรณี ศึกษา” และ “เรี ยนรู ้เขา เข้าใจเรา”
ได้สร้างกรอบมโนทัศน์เกี่ยวกับการลดอคติทางชาติพนั ธุ์ให้กบั ผูเ้ รี ยน อีกทั้งผูส้ อนมีการเน้นย้าและ
ยกตัวอย่างประกอบให้เห็ นถึ งผลกระทบของการถื อเอาวัฒนธรรมของตนเองเป็ นใหญ่จนละเลย
วัฒนธรรมอื่ น และความไม่เสมอภาคทางสังคม ประกอบกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ข้ นั สร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ชุ มชน ขั้นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม และขั้นจัดกระทาและประมวลผลการ
เรี ยนรู ้ ที่สร้างให้ผูเ้ รี ยนมีปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลต่างวัฒนธรรม รับรู ้ ขอ้ มูลทางวัฒนธรรมของกลุ่ ม
ชาติพนั ธุ์ที่หลากหลาย ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง ไม่ยึดถือใน
คุ ณ ค่ าทางวัฒ นธรรมของตนเองจนถื อพิ จารณาว่าวัฒ นธรรมอื่ นด้อยกว่า และไว้วางใจคนกลุ่ ม
ชาติพนั ธุ์อื่นทั้งในด้านความคิดและการปฏิบตั ิเมื่ออยูใ่ นสังคมร่ วมกัน อีกทั้งผูเ้ รี ยนสามารถพิจารณา
ความถู ก ต้อง สมเหตุ ส มผลในการพยายามอธิ บ ายปรากฏการณ์ แห่ งความขัดแย้งทางชาติ พ นั ธุ์
ที่เกิ ดขึ้นได้อย่างเป็ นกลาง แตกต่างจากในอดี ตที่ผ่านมา เมื่อเกิ ดความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์ข้ ึน ชน
กลุ่มใดที่มีอิทธิ พลต่อผูเ้ รี ยนมาก หรื อผูเ้ รี ยนมีเชื้ อสายของคนกลุ่มนั้น ก็จะมีแนวคิดที่โน้มเอียงไป
ยังชนกลุ่มนั้นได้มากกว่า ดังเช่ นการให้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยนกลุ่มคนไทยเมื่อกล่าวถึงความขัดแย้งทาง
ชาติ พนั ธุ์ว่า “ถ้ าคนไทยทะเลาะกับชาวพม่ า (ที่อาศัยในประเทศไทย) พวกเราจะคิ ดตลอดว่ าชาว
พม่ าเป็ นคนผิ ด ต้ องได้ รับโทษสู งสุ ดโดยไม่ ดูเหตุผลหรื อสาเหตุของการทะเลาะนั้น เพราะเรามี
ความคิ ดอยู่แล้ วว่ า ในประวัติศาสตร์ พม่ าเคยเข้ ามาเผาบ้ านเผาเมืองเรา แต่ พอได้ เรี ยนและลงพื น้ ที่
ต่ างวัฒนธรรมแม้ จะไม่ ใช่ พืน้ ที่ของชาวพม่ า แต่ พวกเราก็ปรั บมุมมองเรื่ องนีไ้ ด้ ดีขึน้ ส่ วนใหญ่ จะ
ย้ อ นไปดู ที่ ส าเหตุ ก่ อ นแล้ ว ค่ อยตั ด สิ นว่ า ใครถู ก ใครผิ ด ไม่ ตั ด สิ นว่ า คนไทยถู ก ต้ อ งเสมอ ”
ซึ่ งสอดคล้องกับผูเ้ รี ยนกลุ่มคนไทยมุสลิ มที่สะท้อนระบบคิดในประเด็นนี้ ไว้วา่ “ถ้ าความขัดแย้ ง
ระหว่ างคนไทยกับคนมุสลิ มเกิ ดขึน้ ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ องทางศาสนา หรื อความรุ นแรงอื่ นๆ เช่ นกรณี
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ความรุ นแรงของภาคใต้ ที่เขามองว่ าคนมุสลิมเป็ นพวกหัวรุ นแรง ผมก็จะมองเข้ าข้ างคนมุสลิมก่ อน
เป็ นลาดับแรก แต่ ผมก็พยายามหาสาเหตุให้ เจอแล้ วอธิ บายสิ่ งที่คิดว่ าน่ าจะใช่ หรื อถูกต้ องให้ กับคน
อื่ น ฟั งด้ วย คนที่ ฟั งก็จะปรั บ เปลี่ยนมุมมองใหม่ ได้ ลดอคติ ได้ บ้ าง” สอดคล้องกับ แนวคิ ดของ
Banks (2004: 4-6) และBanks & Banks (2007: 20-22) เกี่ ย วกั บ แนวทางการจัด การศึ ก ษาพหุ วัฒนธรรม ในมิติการลดความเดียดฉันท์ ที่ผูเ้ รี ยนจะไม่แสดงความรังเกียจเดียดฉันท์ผูท้ ี่มีเชื้ อชาติ
ทัศนคติ หรื อวัฒนธรรมแตกต่างจากวัฒนธรรมของตน และสอดคล้องกับการศึกษาของ Brauer and
Er-rafiy (2011: 871-881) พบว่า การเพิ่มการรับรู ้ขอ้ มูลที่หลากหลายทางพหุ วฒั นธรรมจะสามารถ
ช่ ว ยลดอคติ ไ ด้ เมื่ อ มี ก ารติ ด ต่ อ สั ม พัน ธ์ ก ับ คนอื่ น ท าให้ เกิ ด ความเข้า ใจในวัฒ นธรรมของคน
เหล่านั้นมากขึ้น ส่ งผลต่ออคติที่สามารถลดลงได้
สาหรับองค์ประกอบด้านความไวทางวัฒนธรรม ผูเ้ รี ยนมีการประเมินเจตคติของตนเองอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยน้อยกว่าองค์ประกอบด้านอื่ น มี สาเหตุ มาจากภูมิหลังทางสังคม
และลักษณะทางวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยและ
คนไทยเชื้ อสายจีน ที่ขาดแรงกระตุน้ ในการเรี ยนรู ้ท้ งั วัฒนธรรมของตนเองและผูอ้ ื่น เนื่ องด้วยการ
ถือวัฒนธรรมของตนเป็ นใหญ่กว่าวัฒนธรรมอื่นๆ แต่เมื่อมีการเรี ยนรู ้เรื่ องพหุ วฒั นธรรมทั้งในชั้น
เรี ยนและการปฏิ บตั ิ ดว้ ยวิธีการเชิ งชาติ พนั ธุ์วรรณนาผ่านกิ จกรรมต่างๆ ทาให้ผูเ้ รี ยนมีมุมมองใน
เชิ งบวกมากขึ้ นดังจะเห็ นได้จากการให้ขอ้ มู ล ของนัก ศึ ก ษากลุ่ ม คนไทยเชื้ อสายจี น ว่า “ก่ อนลง
ภาคสนามชุมชนไทยทรงดา พวกหนูรับรู้ มาว่ าเป็ นกลุ่มที่เชื่ อในเรื่ องผีมาก เราเองก็กลัวผี แต่ พอมา
ลงพืน้ ที่จริ ง ได้ เรี ยนรู้ วัฒนธรรมของคนไทยทรงดามากมาย รู้ ว่ าเค้ านับถือผีกัน แต่ ไม่ ใช่ เรื่ องงมงาย
เพราะมีความหมายกับ ชี วิตของคนไทยทรงดา ความกลัวนั้นเลยกลายเป็ นความกลัวในเชิ งบวก
หมายถึง เราพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ วัฒนธรรมความเชื่ อของคนไทยทรงดา พร้ อมที่จะเข้ าใจว่ าสิ่ งเหล่ านี ้
ไม่ ใ ช่ เรื่ องงมงายอี ก ต่ อ ไป” สอดคล้ อ งกับ Ramsey (1987: 3-5) ที่ ก ล่ า วถึ ง เป้ า หมายของพหุ วัฒนธรรมศึกษาว่า จะช่วยพัฒนามุมมองเชิ งบวกของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับเพศสภาพ เชื้ อชาติ วัฒนธรรม
ความเชื่อ ชนชั้น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล และสร้างการระลึกรู ้และยอมรับการเป็ นสมาชิ กในกลุ่ม
ที่แตกต่าง
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรม
ด้วยวิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ วรรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ างสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม ผูว้ ิจยั ใช้วิธี ก ารให้
นักศึกษาเขียนในบันทึกสะท้อนย้อนคิด พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่
พัฒนาขึ้น ทั้งในด้านความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการเรี ยนรู ้ คือ ด้านเนื้ อหา การ
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ดาเนิ นกิ จกรรม และระยะเวลาที่ใช้ เนื่ องจากขั้นตอนการเรี ยนรู ้ ทาให้ผูเ้ รี ยนได้รับองค์ความรู ้จาก
เนื้ อหารายวิชาเพื่อนาไปใช้ในการเก็บข้อมู ล การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สามารถลาดับขั้นตอนได้
เป็ นอย่างดี อี กทั้งวิธี การที่ ใช้ในการศึ ก ษาภาคสนามสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย และก่ อนลง
ภาคสนามได้ผ่านการฝึ กปฏิ บ ตั ิ จริ งในการเก็บ ข้อมู ล ส่ งผลให้ข ณะอยู่ในภาคสนามสามารถนา
วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนามาใช้ได้ทนั ที ด้านความเหมาะสมของแหล่งเรี ยนรู ้ คือ ชุมชนชาติพนั ธุ์
กะเหรี่ ยง ชุมชนชาติพนั ธุ์มอญ และชุมชนชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา เนื่ องด้วยทั้งสามชุมชนทาให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ นั ๆ ได้ ชุ มชนมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป คนใน
ชุ มชนมีลกั ษณะการปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบ มีความเป็ นกันเอง และให้ความร่ วมมือใน
การเก็บข้อมูลที่ดี และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น ผูเ้ รี ยน
ได้รับประสบการณ์จริ ง นาองค์ความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาภาคสนามได้ และช่วยลดอคติทาง
ชาติพนั ธุ์ลงได้ ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี สอดคล้องกับการศึกษาของวิฑูรย์
คุ ้ม หอม (2559: 170) ที่ ป ระเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่ นโดยใช้วิธีการทางมานุ ษยวิทยาสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา พบว่า ผูเ้ รี ยนมี
ความพึงพอใจมากที่ สุด โดยขั้นตอนการใช้ชีวิตภาคสนามในชุ มชน ผูเ้ รี ยนมี ความพึงพอใจมาก
ที่สุด เนื่องจากชาวบ้านมีความเป็ นกันเอง ให้ความร่ วมมือในการเรี ยนรู ้ ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหา
อุปสรรคต่างๆ และได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จริ ง ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจในวัฒนธรรมของคนต่าง
กลุ่ มอย่างลึ กซึ้ ง นาสู่ การปฏิ บตั ิ ตนที่ เหมาะสม และการมี เจตคติที่ดีต่อการดารงอยู่ในสังคมแห่ ง
ความหลากหลายได้
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะข้ามวัฒ นธรรม ผูว้ ิจยั ได้ส รุ ป ข้อ เสนอแนะในการวิจ ัย เป็ น
2 ประเด็น คื อ ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนควรจะต้องมีพ้ืนฐานแนวคิดทางสังคมและเทคนิ คการเก็บ
รวบรวมข้อมู ลเชิ งคุ ณภาพมาในระดับเบื้องต้น เพื่อการต่อยอดในการเรี ยนรู ้ กระบวนการวิจยั เชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา
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2. จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ น้ ี มีการลงภาคสนามค่อนข้างมากและ
ต่อเนื่ อง ผูส้ อนอาจจะเผชิ ญกับสถานการณ์ ภาวะความกดดันทางอารมณ์ ความเครี ยด ความวิตก
กังวลของผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับการปรั บตัวในพื้นที่ ศึกษา อาจจะด้วยความรู ้ เดิ มที่ ฝังรากลึ กไว้เกี่ ยวกับ
ชุ ม ชนชาติ พ นั ธุ์ น้ ัน ๆ ดัง นั้น ผูส้ อนจะต้อ งเรี ย นรู ้ และหาแนวทางแก้ไ ขที่ เหมาะสม รวมทั้ง ให้
กาลังใจกับผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
3. จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี ผูส้ อนจะต้องทาความเข้าใจเกี่ ยวกับ
แนวทางการฝึ กปฏิ บตั ิวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาก่อนลงภาคสนามในทุกระดับ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมี
ความเข้าใจที่ตรงกันในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่ อง
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ในด้านความตระหนักข้ามวัฒนธรรม และการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
ในระดับอุดมศึกษา
2. รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธีก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนานี้ สามารถ
นาไปใช้ศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ เช่น กลุ่มชาติพนั ธุ์กะหร่ าง กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยพวน เป็ นต้น และ
ประเด็นทางสังคมที่มีความหลากหลาย เช่น เพศสภาพ กลุ่มคนชายขอบ เป็ นต้น

191
รายการอ ้างอิง

รายการอ้างอิง
Abbe, A., Gulick, L.M.V., and Herman, J. . (2007). “Cross-cultural competence in Army leaders: A
conceptual and empirical foundation.” A report prepared by the United States Army
Research Institute for the Behavioral and Social Sciences Study Report 2008-1. Arlington,
VA: ARI.
Banks, J. A. (1981). Multiethnic Education : Theory and Practice. Boston: Allyn and Bacon.
Banks, J. A. (1994). An Introduction to Multicultural Education. Boston: Allyn and Bacon.
Banks, J. A. (1995). “Multicultural Education and Curriculum Transformation.” Journal of Negro
Education, 64(4), 390-400.
Banks, J. A. (2004). “Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice.”
Handbook of research on multicultural education. James A. Banks, editor; Cherry A.
McGee Banks, associate editor. 2nd ed. USA: John Wiley & Sons, Inc.
Banks, J. A., and Banks, C. A. M. (2 0 0 7 ) . Multicultural Education: Issues and perspectives.
Hoboken, N.J.: Wiley.
Baruth, L. G., and Manning, M. L. . (1992). Multicultural education of children and adolescents.
USA: Allyn and Bacon.
Brauer, M., and Er-rafiy, A., . (2 0 1 1 ) . “ Increasing perceived variability reduces prejudice and
discrimination.” Journal of Experimental Social Psychology, 47, 871-881.
Chiu, C., and Hong, Yi. (2006). “Cultural competence: dynamic process.” In Elliot, Andrew J. &
Dweck, Carol S; foreword by Covington, Martin V. Handbook of competence and
motivation. . New York: Guilford Press.
Clifford, J. (1986). “Introduction: Partial Truths.” in Writing Culture. James Clifford and George E.
Marcus, editor. USA: University of California Press.
Creswell, J. W., and Vicki L. Plano Clark. . Design and conducting mixed methods research. (2nd
ed.). USA: SAGE publications, Inc.
Cusher, K., Averil McClelland, and Philip Safford. (1 9 9 2 ). Human Diversity in Education : An
Integrative Approach. USA: McGraw-Hill, Inc.
Davidman, L., and Oatricia T. Davidman. Teaching with a multicultural perspective: a practical
guide (2nd ed.). USA: Longman Publisher.

192
Devries, R. a. Z. B. (1992). Study compares teachers and classroom atmospheres. The Constructivis,
Spring, 12(2), 1-2.
Dick Walter., L. C., and James O. Carey., . The Systematic Design of Instruction (8 th ed.). USA:
Pearson.
Eldering, L. (1996). “Multiculturalism and Multicultural Education in an International Perspective.”
Anthropology and Education Quarterly, 27(3), 315-330.
Ennis, M. R. (2 0 0 8 ) . “ Competency Models: A Review of the Literature and The Role of the
Employment and Training Administration (ETA).” Pilots and Demonstration Team
Division of Research and Evaluation Office of Policy Development and Research
Employment and Training Administration U. S. Department of Labor.
Freebody, P. (2003). Qualitative Research in Education: Interaction and Practice. . London: SAGE
Publication Ltd.
Gay, G. (2 0 0 4 ). “Curriculum theory and Multicultural education,” in Handbook of Research on
multicultural education (e. C. A. M. B. James A. Banks, associate editor. Ed. 2 nd ed.).
USA: John Wiley & Sons, Inc.
Gwynne, M. A. (2 0 0 3 ) . Applied Anthropology: A Career-Oriented Approach. . USA: Pearson
Education, Inc.
Hammer, M. R. (1 9 8 7 ). “ Behavioral dimensions of intercultural effectiveness: A replication and
extension.” International Journal of Intercultural Relations, 11, 65-88.
Hammersley, M. (1993). What’s Wrong with Ethnography? New York: Routledge.
Hammersley, M. (2006). “Ethnography: problems and prospects.” In Ethnography and Education,
1(1), 3-14.
Holey, R. J. (2000). “Increasing Students Cultural sensitivity: A StepToward Greater Diversity.”.
Nurse Educator Forum, 25(3), 131-135.
Jackson, V. (2 0 0 2 ) . “ Cross-cultural competency: The challenges posed by aculturally diverse
society—and steps toward meeting them.” Behavioral Health Management, March 2002 (
April/March).
Joyce, B. R., Marsha Weil, and Emily Calhoun,. (2015). Model of Teaching (9th ed.). USA: Pearson
Education, Inc.
Kottak, C. P. (2009). Capital Letter Anthropology: The Exploration of Human Diversity (13rd ed.).

193
USA: Mc Graw Hill.
Kruse K. (2 0 1 6 ) . Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model. Retrieved from
http://www.e-learningguru.com/articles/art2_1.htm
Lister, P. (1999). “A taxonomy for developing cultural competence.” Nurse Education Today, 19(4),
313-318.
McClelland, D. C. (1 9 7 3 ) . “ Testing for Competence rather than for Intelligence.” American
Psychologist, January, 1-14.
McDonald, D. P., et al. (2 008 ). “Developing and managing cross-cultural competence within the
Department of Defense: Recommendations for learning and assessment.”. Paper submitted
to the DLO, October, 3.
Morrison, G. R., Steven M. Ross, Howard K. Kalman and Jerrold E. Kemp. . (2 0 1 3 ). Designing
Effective Instruction (7th ed.). USA: John Wiley & Sons, Inc.
Queeney, D. S. (1996). “Redefining competency from a systems perspective for the 21st century.”.
Presentation to the American Association for Adult and Continuing Education. Charlotte:
North Carolina, October 31, 3-15.
Ramsey, P. G. (1 9 8 7 ). Teaching and learning in a diverse world. New York: Teacher’s College
Press.
Reid, P. A. (2 0 1 0 ) . “ The Role of Emotional Abilities in the Development of Cross-Cultural
Competence and their Impact on Cross-Cultural Adjustment and Job Satisfaction.”
Dissertation Doctor of Philosophy in Industrial-Organizational Psychology Florida Institute
of Technology. Copyright 2010 by ProQuest Information and Learning Company.
Richard E. Boyatzis. (1 9 8 2 ) . The Competent Manager: A Model for Effective Performance. .
Canada: A Wiley-Interscience Publication.
Ross, K. G., et al. (2 0 0 8 ) . “ The development of the CCCI: A Cross-Cultural Competence
Inventory.” Paper presented at the 7 th Biennial EO, Diversity & Culture Research
Symposium, Patrick AFB, FL: Defense Equal Opportunity Management Institute (DEOMI).
Semelski, B. (2009). Proceedings from the 7th Biennial Equal Opportunity, Diversity, and Culture
Research Symposium. Patrick Air Force Base, FL.
Senyshyn, R. M. (2002). “Cross-Cultural Competencies in International Management Curricula: A
Delphi study of Faculty Perspectives.” Dissertation Doctor of Philosophy. The University

194
of Tennessee, Knoxville. Copyright 2002 by ProQuest Information and Learning Company.
Sterk-Elifson, C. (1993). “Outreach among drug users: Ethnography and health education.”. Hum
Organ, 52, 162-168.
Vander Zanden, J. W. (1993). Sociology, the core (3rd ed.). USA: McGraw-Hill, Inc.
Zakaria, N. (2000). “The effects of cross-cultural training on the acculturation process of the global
workforce.” International Journal of Manpower, 21(6), 492-510.
เกศิ นี ครุ ณ าสวัส ดิ์ . (2556). การพัฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนวิชาสั งคมศึ ก ษาโดยบู รณาการ
รู ปแบบการแก้ปัญหาทีโอทีอาร์ ร่วมกับหลักการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างความสามารถใน
การจัดการตนเองของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ. (หลักสู ตรครุ ศาสตรดุษฎี
บัณฑิ ต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน ภาควิชาหลักสู ตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ ) ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เทื้ อน ทองแก้ ว . (ม.ป.ป.). สมรรถนะ (Competency): หลั ก การและแนวปฏิ บ ั ติ . กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
เริ งวุฒิ มิตรสุ ริยะ. (2557). “อุษาคเนย์” ประวัติศาสตร์อาเซียน ฉบับประชาชน. กรุ งเทพฯ: ยิปซี.
เวเธอร์ บี โคนัลด์ อี. (2556). อาเซี ยน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (แ. เ.
พงษ์พาณิ ชย์ Ed.). กรุ งเทพ: สานักพิมพ์แสงดาว.
ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร. (2554). วาทกรรมการพัฒนา : อานาจ ความรู ้ ความจริ ง เอกลักษณ์ และ
ความเป็ นอื่น (พิมพ์ครั้งที่ 5 ed.). กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์วภิ าษา.
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์. (2555). ปรัชญาการศึกษาเบื้ องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุ งใหม่ ed.). กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรมอาเซียน. (2560). ประชาคมอาเซียน. Retrieved from http://www.mfa.go.th/asean
กาญจนา คุณารักษ์. (2558a). การออกแบบการเรี ยนการสอน (พิมพ์ครั้งที่ 5 ed.). นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
กาญจนา คุ ณารักษ์. (2558b). พื้ นฐานการพัฒ นาหลักสู ตร (พิ ม พ์ครั้ งที่ 5 ed.). นครปฐม: โรงพิ มพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
งามพิศ สัตย์สงวน. (2543). หลักมานุ ษยวิทยา. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
(พิมพ์ครั้งที่ 4 ed.). กรุ งเทพฯ สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
งามพิ ศ สั ต ย์ส งวน. (2558). การวิจ ัย เชิ งคุ ณ ภาพทางมานุ ษ ยวิท ยา (พิ ม พ์ค รั้ งที่ 7 ed.). กรุ งเทพฯ
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตร ภูมิศกั ดิ์. (2556). ความเป็ นมาของคาสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชน

195
ชาติ (พิมพ์ครั้งที่ 6 ed.). กรุ งเทพฯ: ชนนิยม.
ชยันต์ วรรธนะภูติ. (2544). การวิจยั ทางมานุ ษยวิทยา: ทัศนะทางทฤษฎี วิธีการวิจยั และการสะท้อน
ความจริ ง. วารสารวิธีวทิ ยาการวิจยั , 14(3), 239.
ชวนพิศ สิ ริพนั ธนะ. (2559). “การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้คติชนวิทยา
ระดับอุดมศึกษา.” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วจิ ยั , 8(1), 228-238.
ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์. (2557). การพัฒนาหลักสู ตร ทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ. กรุ งเทพฯ: วีพริ นท์.
ชาย โพธิ สิ ต า. (2554). ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ แห่ ง การวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (พิ ม พ์ค รั้ งที่ 5 ed.). กรุ งเทพฯ:
อมริ นทร์ พริ้ นติง้ ฯ.
ชุ ติ นัน ท์ จัน ทรเสนานนท์. (2553). การพัฒ นาแบบวัด สมรรถนะเชิ งวัฒ นธรรม ส าหรั บ นัก เรี ย น
มัธยมศึกษา. (วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ทัศนี ย ์ ทองไชย. (2556). การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั ภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่ น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา. (วิทยานิ พนธ์หลักสู ตรปริ ญญาปรัชญาดุษฎี
บัณ ฑิ ต สาขาวิชาหลัก สู ตรและการสอน ภาควิชาหลักสู ตรและวิธี ส อน), บัณ ฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.,
ทิศนา แขมมณี . (2556). ศาสตร์ การสอน: องค์ความรู ้เพื่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ.
กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธี รศักดิ์ สุ ขสันติกมล. (2553). ผลกระทบของการพัฒนาภายหลังเหตุการณ์ สึนามิ พ.ศ. 2547 ต่อการ
ปรั บ เปลี่ ย นอัตลัก ษณ์ ข องกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม อแกนบ้านเกาะเหลาหน้านอก จังหวัดระนอง.
(วิทยานิ พนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ภาควิชามานุษยวิทยา ), บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
นพวรรณ พิริยานุพงศ์. (2546). คู่มือวิจยั และพัฒนา. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระ
บรมราชชนก.
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2560). มานุษยวิทยาคืออะไร. Retrieved from http://www.sac.or.th
นิติ ภวัตรพันธุ์. (2558). ชวนถก ชาติและชาติพนั ธุ์. กรุ งเทพฯ: สยามปริ ทศั น์.
นิศา ชูโต. (2551). การวิจยั เชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 4 ed.). กรุ งเทพฯ: พริ้ นโพร.
บรรจง ฟ้ ารุ่ ง สาง และคณะ. (2552). ประมวลองค์ความรู ้ ในพหุ วฒั นธรรมศึ ก ษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
บุ ศ ย์ริน ทร์ อารยะธนิ ต กุ ล . (2557). แนวคิ ด การจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะทาง
วัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 15(3).

196
ปรานี วงษ์เทศ. (2543). สังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์. กรุ งเทพฯ: เรื อนแก้วการพิมพ์.
พิ ม พ์พ ัน ธ์ เดชะคุ ป ต์ และคณะ. (2558). การจัด การเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 (พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 2 ed.).
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาเรี ยม นิลพันธุ์. (2558). วิธีวิจยั ทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 9 ed.). นครปฐม: ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ยศ สันตสมบัติ. (2556). มนุษย์กบั วัฒนธรรม. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน. (2530). พจนานุ ก รม ฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2525 (พิ ม พ์ค รั้ งที่ 3 ed.).
กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์อกั ษรเจริ ญทัศน์.
ราชบัณฑิ ตยสถาน. (2549). พจนานุ กรมศัพ ท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน
(พิมพ์ครั้งที่ 3 ed.). กรุ งเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
วรพรรณ กระต่ายทอง. (2558). การพัฒนาหลักสู ตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสาหรับการอยู่
ร่ วมกันในสั งคมพหุ วฒั นธรรมของนัก ศึ กษา. (วิทยานิ พ นธ์ปรัชญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชา
หลักสู ตรและการสอน ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
วรรณดี สุ ท ธิ น รากร. (2556). การวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ: การวิจยั ในกระบวนทัศน์ทางเลื อก. กรุ งเทพฯ:
สยามปริ ทศั น์.
วรานุ ช ชิ นวรโสภาค. (2559). คู่ มื อการจัดอบรม “ทัก ษะวัฒ นธรรมกับ การจัด การความขัดแย้ง”.
กรุ งเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน).
วิ ชั ย วงษ์ ใ หญ่ . (2554). “สี่ เสาหลัก ของการเรี ยนรู ้ . ” สารานุ ก รมวิ ช าชี พ ครู เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 7
รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุ งเทพฯ: สานักงานเลขาธิการคุรุสภา.
วิฑูรย์ คุม้ หอม. (2559). การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่ นโดยใช้
วิธีการทางมานุ ษยวิทยา สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา. (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิ ต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน ), บัณ ฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,
ศรัณย์พร ยินดีสุข. (2557). การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดอินเตอร์ แอกทีฟคอนสต
รั ก ติ วิ ส ต์และการก ากับ ตนเองเพื่ อส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่า งมี วิจารณญาณและความใฝ่ รู ้ ข อง
นัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย. (วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลัก สู ต รปริ ญ ญาครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน ภาควิชาหลักสู ตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
ศศิ ธ ร ศิ ล ป์ วุฒ ยา. (2550). วาทกรรมการจัดการป่ ากับ การเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม...อัต ลัก ษณ์ และ

197
วัฒนธรรมอีสานในล้านนา กรณี ศึกษา บ้านป่ าสักงาม ตาบลดงมหาวัน กิ่ งอาเภอเวียงเชี ยงรุ ้ง
จังหวัดเชี ยงราย. (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขามานุ ษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
ศิริพนั ธุ์ ศิริพนั ธุ์. (2554). การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ เน้นสมรรถนะทางวัฒนธรรมของ
นั ก ศึ ก ษ าพ ยาบ าล . (ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ ป รั ช ญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ส าขาวิ ช าศึ ก ษ าศาส ตร์ ),
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,
ศิริพนั ธุ์ ศิริพนั ธุ์ และคณะ. (2552). สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์ , 1(1).
สมศักดิ์ ศรี สันติสุข. (2560). “การวิจยั ข้ามวัฒนธรรม: ประสบการณ์ภาคสนามในการศึกษาชุมชนชาติ
พันธุ์.” เอกสารประกอบการเสวนา การวิจยั ข้ามวัฒนธรรม. ในการประชุมวิชาการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 3 สิ งหาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุ งเทพมหานคร.
สานักงานส่ งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน. (2560). ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรี ยนรู ้
ในศตวรรษที่ 21. Retrieved from http://www.qlf.or.th
สิ ริวรรณ ศรี พหล. (2555a). “การพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอนทางไกล เรื่ อง พหุ วฒั นธรรม
สาหรับครู สังคมศึกษา.” รายงานการวิจยั . นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
สิ ริวรรณ ศรี พหล. (2555b). “การศึกษาผลการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การ
จัดการเรี ยนการสอนพหุ วฒั นธรรมให้กบั ผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา.” รายงานการวิจยั . นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
สุ ช าดา ทวีสิ ท ธิ์ . (2549). ชาติ พ นั ธุ์ นิ พ นธ์ แนวสตรี นิ ย ม : การท้าทายกระบวนทัศ น์ ป ฏิ ฐ านนิ ย ม.
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2, 23-57.
สุ ภางค์ จันทวานิ ช. (2552). การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 9 ed.). กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุ ภางค์ จันทวานิ ช. (2554). วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 19 ed.). กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุ ริชัย หวัน แก้ว. (2546). กระบวนการกลายเป็ นคนชายขอบ. กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการสภาวิจยั
แห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล. (2549). อัตลักษณ์. กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
อมรา พงศาพิ ช ญ์. (2549). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศน์และบทบาทในประชา
สังคม) (พิมพ์ครั้งที่ 5 ed.). กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

198
อานนท์ ศัก ดิ์ สรวิ ช ญ์ . (2547). “แนวคิ ด เรื่ อ งสมรรถนะ Competency: เรื่ อ งเก่ า ที่ เรายัง หลงทาง”
Chulalongkon Review, 16, 61.
อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2546). “พหุวฒั นธรรมในบริ บทของการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและวัฒนธรรม.”
รัฐและชาติพนั ธุ์. . เชี ยงใหม่: สานักส่ งเสริ มและสนับสนุ นวิชาการ 10 จังหวัดเชี ยงใหม่ กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์.
อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2548). ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาของการวิจยั วัฒนธรรม. . กรุ งเทพฯ: : อมริ นทร์.
อาไพ หมื่นสิ ทธิ์ . (2553). มนุษย์กบั สังคม. กรุ งเทพฯ: ทริ ปเพิล้ เอ็ดดูเคชัน่ .
อุเทน วางหา. (2561). “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนสังคมศึกษาโดยประยุกต์ชุมชนเป็ นฐาน
การเรี ย นรู ้ และทฤษฎี ก ารสร้ างความรู ้ เพื่ อส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ และ
ความสามารถในการสื่ อสารของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัด องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น.” บทความวิจยั . วารสารศึกษาศาสตร์ , 29(1).
อุษา ดวงสา. (2537). การวิจยั เชิ งคุณภาพ: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาและสังคมสมัยใหม่.
กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ สาขาสังคมวิท ยา แปลจาก Ethnographic
Research: Theory and Application for Modern Schools and Societies.

199
(Abbe, 2007; J. A. Banks, 1981, 1994, 1995, 2004; J. A. Banks, and Banks, C. A. M., 2007; Baruth, 1992; Brauer, 2011; Chiu, 2006; Clifford, 1986;
Creswell; Cusher, 1992; Davidman; Devries, 1992; Dick Walter.; Eldering, 1996; Ennis, 2008; Freebody, 2003; Gay, 2004; Gwynne, 2003; Hammer, 1987;
Hammersley, 1993, 2006; Holey, 2000; Jackson, 2002; Joyce, 2015; Kottak, 2009; Kruse K, 2016; Lister, 1999; McClelland, 1973; McDonald, 2008;
Morrison, 2013; Queeney, 1996; Ramsey, 1987; Reid, 2010; Richard E. Boyatzis, 1982; Ross, 2008; Semelski, 2009; Senyshyn, 2002; Sterk-Elifson, 1993;
Vander Zanden, 1993; Zakaria, 2000; เกศินี ครุ ณาสวัสดิ์, 2556; เทื้อน ทองแก้ว, ม.ป.ป.; เริ งวุฒิ มิตรสุ ริยะ, 2557; เวเธอร์ บี โคนัลด์ อี, 2556; ไชยรัตน์ เจริ ญ

;

สิ นโอฬาร, 2554; ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2555; กรมอาเซี ยน, 2560; กาญจนา คุณารักษ์, 2558a, 2558b; งามพิศ สัตย์สงวน, 2543, 2558 จิตร ภูมิศกั ดิ์, 2556;
ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2544; ชวนพิศ สิ ริพนั ธนะ, 2559; ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์, 2557; ชาย โพธิสิตา, 2554; ชุตินนั ท์ จันทรเสนานนท์, 2553; ทัศนี ย ์ ทองไชย, 2556;
ทิศนา แขมมณี, 2556; ธีรศักดิ์ สุ ขสันติกมล, 2553; นพวรรณ พิริยานุพงศ์, 2546; นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560; นิติ ภวัตรพันธุ์, 2558; นิ ศา ชูโต, 2551; บรรจง ฟ้า
รุ่ งสาง และคณะ, 2552; บุศย์รินทร์ อารยะธนิตกุล, 2557; ปรานี วงษ์เทศ, 2543; พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์ และคณะ, 2558; มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2558; ยศ สันตสมบัติ,

;

2556; ราชบัณฑิตยสถาน, 2530, 2549 วรพรรณ กระต่ายทอง, 2558; วรรณดี สุ ทธินรากร, 2556; วรานุช ชินวรโสภาค, 2559; วิชยั วงษ์ใหญ่, 2554; วิฑูรย์ คุม้
หอม, 2559; ศรัณย์พร ยินดีสุข, 2557; ศศิธร ศิลป์ วุฒยา, 2550; ศิริพนั ธุ์ ศิริพนั ธุ์, 2554; ศิริพนั ธุ์ ศิริพนั ธุ์ และคณะ, 2552; สมศักดิ์ ศรี สันติสุข, 2560; สานักงาน

;

ส่ งเสริ มสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน, 2560; สิ ริวรรณ ศรี พหล, 2555a, 2555b; สุ ชาดา ทวีสิทธิ์, 2549; สุ ภางค์ จันทวานิช, 2552, 2554 สุ ริชยั
หวันแก้ว, 2546; อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล, 2549; อมรา พงศาพิชญ์, 2549; อานนท์ ศักดิ์สรวิชญ์, 2547; อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2546, 2548; อาไพ หมื่นสิ ทธิ์, 2553;
อุเทน วางหา, 2561; อุษา ดวงสา, 2537)

ภาคผนวก

200

ภาคผนวก ก
รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญ

201
ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบคุณภาพรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ พหุวฒ
ั นธรรม
ด้ วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม

1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปั ญญา ทองนิล

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จารย์อุปการะ

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

4. รองศาสตราจารย์มยุรี วัดแก้ว

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารงพล อินทร์ จนั ทร์

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ ง

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7. อาจารย์ ดร.พาที เกศธนากร

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

8. อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุม้ หอม

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาชุมชน
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. รองศาสตราจารย์มยุรี วัดแก้ว

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. อาจารย์ ดร.นัฐวุฒิ สิ งห์กุล

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. อาจารย์ ดร.พลวัต วุฒิประจักษ์

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

4. อาจารย์ ดร.พาที เกศธนากร

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

5. อาจารย์ ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่ม

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านวัฒนธรรม
1. อาจารย์ ดร.จุฬาพร ศรี รังสรรค์

ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์

2. อาจารย์แสนประเสริ ฐ ปานเนียม

ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนวัฒนธรรม
และคติชนวิทยา

3. อาจารย์ ดร.ทนงค์ จันทะมาตย์

ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนวรรณคดี
และวัฒนธรรม

4. อาจารย์ถนอม คงยิม้ ละมัย

ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์

5. คุณสิ ทธิพล บุญชูเชิด

ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์
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ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ พหุวฒ
ั นธรรม
ด้ วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
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คู่มือการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ พหุวฒ
ั นธรรม
ด้ วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม

206
คู่มือการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ พหุวฒ
ั นธรรม
ด้ วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
คานา
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติ พนั ธุ์วรรณนาเพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่ออธิ บายรายละเอียดของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการใช้รูปแบบที่พฒั นาขึ้นนี้ ได้เข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบ
ต่างๆ ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ รวมถึงการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้น้ ี เพื่อให้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ ผูท้ ี่สนใจควรศึกษาคู่มือฉบับนี้ ให้ชดั เจนก่อน
การนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ รายละเอียดของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระสาคัญ 4 ประการ
ดังนี้
1. คาชี้แจงการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
2. ความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
3. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
4. องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
4.1 หลักการ
4.2 วัตถุประสงค์
4.3 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
4.4 เงื่อนไขการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้
1. คาชี้แจงการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพ นั ธุ์วรรณนาเพื่ อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม มีขอ้ ควรปฏิบตั ิก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดของคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 ศึกษาความเป็ นมา แนวคิดพื้นฐาน องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
และตัว อย่ า งแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ใ นแต่ ล ะแผน เพื่ อ ความเข้า ใจในภาพรวม หมายรวมถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
1.2 ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายหน่วยการเรี ยนรู ้ ซึ่ งประกอบด้วย 5 หน่วยการ
เรี ยนรู ้ ดังนี้
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แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ห น่ ว ยที่ 1 เรี ย นรู ้ ช าติ พ ัน ธุ์ ว รรณนา เรี ย นรู ้ ก ารศึ ก ษา
ภาคสนาม ศึกษาแนวคิดทางชาติ พนั ธุ์และวัฒนธรรม และวิธีการเชิ งชาติ พนั ธุ์วรรณนา พร้ อมทั้ง
การฝึ กปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน ใช้เวลาการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 6 ชัว่ โมง ในสัปดาห์ที่ 2 – 3
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ห น่ ว ยที่ 2 วิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนากับ การศึ ก ษา
ภาคสนาม เป็ นการนาความรู ้เกี่ยวกับวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาสู่ การทดลองปฏิบตั ิจริ งกับชุ มชน
ที่ ไม่ใช่ ชุมชนทดลอง ใช้เวลาการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 9 ชั่วโมง ในสัปดาห์ ที่ 4 – 6 (ปฏิ บตั ิงาน
ภาคสนาม)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 3-5 การศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง กลุ่มชาติพนั ธุ์
มอญ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา ลงพื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ตามที่ได้เลือกสรรไว้ มีการ
นาเสนอผลการเรี ยนรู ้ ชุมชนที่ ศึกษาทั้งในชั้นเรี ยนและชุ มชน และสะท้อนมุ มมองจากการศึ กษา
ภาคสนาม ใช้เวลาในการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 27 ชัว่ โมง ในสัปดาห์ที่ 7-15
โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความเชื่ อมโยงและต่อเนื่ องกันระหว่างเนื้ อหาที่ใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้นตอน ซึ่ งในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ได้ร ะบุ อ งค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ได้แ ก่ ชื่ อ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ เวลาเรี ย น ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวัง
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อประกอบการเรี ยนรู ้ และการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
1.3 ศึกษากิจกรรมการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแผนเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ 7 ขั้นตอน คื อ 1) เรี ยนรู ้วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา 2) เลือกสรร
ชุมชนชาติพนั ธุ์ต่างวัฒนธรรม 3) สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน 4) แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม
5) จัดกระทาและประมวลผลการเรี ยนรู ้ 6) นาเสนอผลการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม และ 7) สะท้อน
ย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะได้รับการเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม 3 ด้านภายหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) ด้านความรู ้ ประกอบด้วย ความรู ้ขา้ มวัฒนธรรมและความเข้าใจข้าม
วัฒนธรรมอย่างลึ กซึ้ ง 2) ด้านทักษะ ประกอบด้วยการปฏิ สั งสรรค์ระหว่างบุ คคลและการกากับ
ตนเอง และ 3) ด้านเจตคติ ประกอบด้วย การเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ความไวทางวัฒนธรรม และ
การลดอคติทางชาติพนั ธุ์
2. จัดเตรี ยมสิ่ งที่จาเป็ นในการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ศึกษา และทาความเข้าใจเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
2.2 จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

208
2.3 จัดเตรี ยมความพร้อมในการศึกษาภาคสนามชุ มชนชาติพนั ธุ์ที่กาหนดไว้ เช่ น
การประสานงานกับชุ มชน การกาหนดวันลงภาคสนาม การจัดเตรี ยมที่ พกั อาหาร เครื่ องแต่งกาย
ก่อนลงภาคสนาม การติดต่อรถในการเดินทาง รวมทั้งการนัดหมายการเดินทาง เป็ นต้น
2.4 ส ารวจความพร้ อมของความรู ้ ฝังลึ ก ได้แก่ ความรู ้ ที่ ฝังอยู่ในตัวบุ ค คลหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ได้กาหนดบทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนตามขั้นตอนของ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
1. เรี ยนรู ้วธิ ีการ
เชิงชาติพนั ธุ์
วรรณนา
(Learning
Ethnographical
Approach)

กิจกรรม

บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

1. ฉัน เขา เรา เธอ
2. คุณคือใคร
3. เรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษา
4. เรี ยนรู ้เขา เข้าใจเรา
5. ฝึ ก ป ฏิ บั ติ จริ งจาก ภ าค
สนาม

1. ผูส้ อนให้ ค วามรู ้ เรื่ อ ง วิ ธี ก ารเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา
2. ผูส้ อนกาหนดให้ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบ ัติ
วิธี ก ารเชิ งชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาในชั้น
เรี ยน
3. ผู ้ ส อน น าผู ้ เ รี ยน ลงเก็ บ ข้ อ มู ล
ภาคสนามด้ว ยวิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์
วรรณนา
4. ผูส้ อนตั้งประเด็น พูดคุ ยกับ ผูเ้ รี ยน
เกี่ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์
5. ผู ้ ส อนให้ ค วามรู ้ เรื่ องแนวทาง
ปฏิบตั ิตนและจริ ยธรรมในการวิจยั
1. ผูส้ อนกาหนดชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ให้
ผูเ้ รี ยนเลือก
2. ผูส้ อนแนะนาหนังสื อ เอกสาร และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาติพนั ธุ์ที่
ผูเ้ รี ยนเลือก

1. ฝึ กปฏิบตั ิวิธีการเชิ ง
ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาใน
ชั้นเรี ยน
2. ลงภาคสนามเก็ บ
ข้ อ มู ล ชุ ม ช น ด้ ว ย
วิ ธี การเชิ งชาติ พ ั น ธุ์
วรรณนา
3. สะท้ อ นเจตคติ ที่ มี
ต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
ตามประเด็ น ที่ ผู ้ส อน
กาหนด

2. เ ลื อ ก ส ร ร ชุมชนที่ใช่
ชุ ม ชนชาติ พ ั น ธุ์
ต่างวัฒนธรรม
(Selecting
Ethnic
Community)

1. เลื อ กกลุ่ มชาติ พ ัน ธุ์
ที่ตอ้ งการศึกษา
2. วางแผนปฏิ บ ัติ การ
เก็บข้อมูลภายในกลุ่ม
3. สื บ ค้น หนังสื อ และ
ข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
ชุมชนชาติพนั ธุ์ที่เลือก
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ใ น
เบื้องต้น
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กระบวนการ
กิจกรรม
จัดการเรียนรู้
3. สร้างความ
1. ศึ ก ษาชุ ม ชน เรี ย นรู ้ วิ ถี
สัมพันธ์กบั ชุมชน ชาติพนั ธุ์
(Establishing
2. ลอกคราบการเรี ยนรู ้
Community
Relationship)
4. แ ล ก เป ลี่ ย น
เ รี ย น รู ้ ข้ า ม
วัฒนธรรม
(Cross-cultural
Learning)

5. จัด กระท าและ
ป ระมวล ผล ก าร
เรี ยนรู ้
(Processing
Knowledge
Learned)
6. น าเสนอผลการ
เรี ยนรู ้ ข้ า มวัฒ น ธรรม
(Presenting Crosscultural Learning
Outcomes)

บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

1. ป ระส าน ชุ มช น ที่ จะให้
ผูเ้ รี ยนลงปฏิบ ัติการเก็บ ข้อมูล
ในเบื้องต้น
2. ผู ้ส อนจัด เตรี ยมรถรั บ ส่ ง
ผูเ้ รี ยนในการศึกษาภาคสนาม
1. กาหนดประเด็น เบื้องต้น ใน
การเก็บข้อมูลให้กบั ผูเ้ รี ยน
2. ผู ้ ส อ น แ ล ะ ผู ้ น าชุ ม ช น
ประเมินพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
3. ดาเนินกิจกรรมกลุ่มการสรุ ป
ข้อมูลชุมชน

1. สร้างความสัมพัน ธ์เบื้องต้น
กับชุมชน
2. กาหนดบทบาทอย่างเปิ ดเผย

ปลดเปลื้องเรื่ องสนาม

1. เสนอแนะแนวทางการเขียน
รายงานผลข้อมูล
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้ อ มู ล ชุ ม ช น ช าติ พั น ธุ์ ใน
เบื้องต้น

1. แต่ งหน้า ทาปากในชั้น
เรี ยน
2 . ผั ด แ ป้ ง ห วี ผ ม จ า ก
ชุมชน

1. ตรวจสอบข้อมูลชุ มชนชาติ
พัน ธุ์เบื้ องต้นจากการนาเสนอ
ในชั้นเรี ยน
2. ประสานชุ ม ชนในการคื น
ข้อมูลสู่ ชุมชน

7. สะท้อ นย้อ นคิ ด 1. บันทึกสะท้อนคิด
ข้ามวัฒนธรรม
2. เปิ ดเผยตัวตน (ใหม่)
( Reflecting Crosscultural Thoughts)

1. ก าห น ดป ระเด็ น ใน ก าร
สั มภาษณ์ เพื่ อ สะท้อ นมุ มมอง
ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
2. สรุ ปบทเรี ยนจากการใช้
รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ้ พ หุ
วัฒ นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติ
พัน ธุ์ ว รรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม

1. ปฏิ บ ัติการเก็บ ข้อ มูลชุ มชน
ตามประเด็นที่กาหนด
2. แบ่ งประเด็น การเก็บ ข้อ มู ล
กั น ภ ายใน ก ลุ่ มตามแผน ที่
กาหนดไว้
3. สรุ ปข้อ มู ล ตามประเด็ น ที่
กาหนด
1. น าข้ อ มู ลจากก ารศึ กษ า
ภาคส น ามมาจั ด ห มวดห มู่
วิ เ คราะห์ สั งเคราะห์ แ ล ะ
ประมวลผลการเรี ยนรู ้
2. เขียนรายงานผลการเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
1. นาเสนอผลการเรี ยนรู ้ในชั้น
เรี ยน
2. น าเส น อ ผ ล ก าร เรี ยน รู ้
กลับคืนสู่ ชุมชน
3. ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขข้อ มู ล ตาม
ข้อเสนอแนะของชุมชน
4. จัดทารู ปเล่มรายงานผลฉบับ
สมบูรณ์
1 . ส ะ ท้ อ น มุ ม ม อ ง ข้ า ม
วัฒ นธรรมจากการท าแบบวัด
เจตคติรายบุคคล
2 . ส ะ ท้ อ น มุ ม ม อ ง ข้ า ม
วัฒ นธรรมรายบุ คคลผ่านการ
สัมภาษณ์กบั ผูส้ อน
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2. ความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
สั ง คมไทย หนึ่ งในสั ง คมของอุ ษ าคเนย์ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นสั ง คมพหุ ว ฒ
ั นธรรม มี ค วาม
หลากหลายของกลุ่มชนอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยมี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี การประพฤติ
ปฏิ บตั ิ ความเชื่ อแตกต่างกันจนเกิ ดเป็ นลักษณะของวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มขึ้นมา ทาให้การเรี ยนรู ้
ข้ามวัฒ นธรรมกลายเป็ นประเด็น ส าคัญ ประการหนึ่ งของคนในสั งคม โดยเฉพาะผูเ้ รี ย นในยุค
ศตวรรษที่ 21 พึงจะได้รับจากการเรี ยนรู ้ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย การแสวงหาความรู ้ ความใฝ่
เรี ยนรู ้ การรู ้ เรา รู ้ เขา เข้าใจผูอ้ ื่น รวมทั้งเข้าใจโลกกว้างเพื่อการปรับตัวให้อยู่ในท้องถิ่ น ประเทศ
ชาติ อาเซี ยน และระดับโลกได้ โดยทักษะสาคัญประการหนึ่ งที่ จะต้องพัฒนาเพื่อการดารงอยู่ใน
สังคมแห่ งความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ การทาความเข้าใจต่างวัฒนธรรม (Cross–cultural
understanding) หรื อทักษะข้ามวัฒนธรรม (Cross–cultural skills) (www.qlf.or.th)
แต่การที่ผเู ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ต่างวัฒนธรรมหรื อข้ามวัฒนธรรมได้น้ นั การออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ ครู ผูส้ อนจะต้องวางแผนกลยุทธ์ในการสอนต่างๆ ให้เป็ นระบบเพื่อ
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้ เช่ น การระบุเป้ าประสงค์ การวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็ น การ
วิเคราะห์ ก ารเรี ยนการสอน คุ ณ ลัก ษณะผูเ้ รี ย น เป็ นต้น การออกแบบวิธี ก ารเรี ยนการสอน การ
พัฒนาเครื่ องมือ วัสดุในการจัดการเรี ยนการสอน การนารู ปแบบไปทดลองใช้ การประเมินผลและ
ทบทวนการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น (Kruse, 2007) มีแนวทาง ขั้นตอน และผลลัพธ์ที่ชดั เจน
สามารถท าให้ ผูเ้ รี ยนพัฒ นาตนเองได้ ซึ่ งสภาพจากการจัดการเรี ยนการสอนในปั จจุ บ นั พบว่ามี
ปั ญ หาเกิ ดขึ้ นจากหลากหลายปั จจัย เช่ น วิธี ก ารสอนของผูส้ อน ความยากง่ ายของเนื้ อหา หรื อ
แม้กระทัง่ ศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเอง เป็ นต้น
จากการวิเคราะห์การเรี ยนการสอนที่สามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นได้ โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
ลงมือปฏิ บตั ิจริ ง เกิ ดการเรี ยนรู ้ จากการศึ กษาในพื้นที่ จริ ง คือ วิธีการทางมานุ ษยวิทยา ซึ่ งถื อเป็ น
วิธีการสอนและกระบวนการวิจยั ประเภทหนึ่ งที่ก่อรู ปขึ้นจากนักมานุ ษยวิทยา ซึ่ งใช้คาว่า งานวิจยั
สนามทางมานุษยวิทยา ถือเป็ นงานที่ตอ้ งใช้เวลากับกลุ่มที่ศึกษาเป็ นระยะเวลานาน มีการพัฒนาการ
เชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในชุ มชน เรี ยนรู ้ ภาษาถิ่ น บรรทัดฐาน ค่านิ ยม และทัศนคติ
ของกลุ่ มที่ ศึกษา และสร้ างความไว้วางใจในความสัมพันธ์ ระหว่างผูศ้ ึ กษากับ ผูถ้ ู กศึ กษา (SterkElifson, 1993: 163)
วิธี ก ารทางชาติ พ นั ธุ์ วรรณนา (Ethnography) เป็ นหนึ่ งในวิธี ก ารทางมานุ ษ ยวิท ยา เป็ น
วิธีการศึกษากลุ่มคน (ethnos) ในสังคมที่มีลกั ษณะทางวัฒนธรรมเฉพาะ โดยใช้วธิ ี การสังเกตการณ์
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อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (participant observation) การสั ม ภาษณ์ ผู ้ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคัญ (key informant) ใช้
ประโยชน์ จากมโนทัศน์ ท างวัฒนธรรม เน้นการท าความเข้าใจแบบองค์รวม ให้ค วามส าคัญแก่
บริ บท ใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายแบบและใช้ขอ้ มูลหลายชนิ ด เพื่อเรี ยนรู ้วิถีชีวิตของคนกลุ่มนั้นใน
ชีวิตประจาวัน ได้ขอ้ มูลเชิงพฤติกรรมอย่างละเอียด และเข้าใจความหมายจากมุมมองของคนที่เป็ น
เจ้าของวัฒนธรรม โดยนักชาติพนั ธุ์วรรณนาสามารถเคลื่อนย้ายตนเองจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง
เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลภาพรวมและเชื่ อมโยงชี วิตทางสังคมของชุ มชนที่ ศึกษาได้อย่างครอบคลุ ม แล้ว
เขี ยนรายงานผลการเก็ บ ข้อมู ล อย่างละเอี ย ดถึ งพฤติ ก รรม ความเชื่ อ ความรู ้ ทัศ นคติ ตลอดจน
ค่านิ ยมที่ เป็ นผลมาจากพฤติ กรรมของคนในชุ มชนนั้นๆ (Kottak, 2009: 272, ชยันต์ วรรธนะภูติ,
2544: 239, ชาย โพธิสิตา, 2554: 143-145)
การเรี ยนรู ้ วิธีการเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาจึ งเป็ นสิ่ งส าคัญประการหนึ่ งที่ จะสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาความหลกากหลายทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอยูใ่ นทุกสังคม และอาจจะเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนในยุคศตวรรษที่ 21 ในการทาความ
เข้า ใจต่ างวัฒ นธรรม (Cross–cultural understanding) หรื อ ทัก ษะข้ามวัฒ นธรรม (Cross–cultural
skills) ได้
ด้วยความสาคัญและเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นอาจารย์ผสู ้ อนในระดับอุดมศึกษา
ซึ่ งถื อว่ามีความสาคัญต่อการเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมให้กบั ผูเ้ รี ยน จึงมีแนวคิดในการ
พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และปฏิ บตั ิจริ ง พร้ อมกับการพัฒนา
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม โดยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ดงั กล่ าวนี้ มีวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
เป็ นแนวคิดหลักร่ วมกับแนวทางการจัดการศึกษาพหุ วฒั นธรรม ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ออกแบบและพัฒนา
เป็ นรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้ว ยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชาติพนั ธุ์
พหุ วฒั นธรรมของหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เนื่ องด้วยเนื้ อหาของรายวิชาลักษณะดังกล่ าวสามารถเป็ นสื่ อกลางในการนาไปสู่ การสร้ างความ
เข้าใจวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในปั จจุบนั ได้ ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมนี้ จึงมีส่วน
สาคัญต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมทั้งในด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่มี
ต่ อ วัฒ นธรรมของชนกลุ่ ม อื่ น อัน เป็ นการสร้ า งความเข้า ใจในความต่ า ง การแสดงออกทาง
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พฤติกรรมที่เป็ นมิตร และสร้างทัศนคติเชิ งบวก อันเป็ นฐานรากสาคัญของการดารงอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติ
3. แนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
การพัฒนารู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่ อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อ
กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้แก่ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ แนวคิดแนวคิดพหุ วฒั นธรรมศึกษา และแนวทางการจัดการศึกษาพหุ วฒั นธรรม แนวคิด
เกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนา และแนวคิ ด เกี่ ย วกับ สมรรถนะข้า มวัฒ นธรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ หมายถึง กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ได้รับการ
ออกแบบไว้อย่างเป็ นระบบตามหลักปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรื อความยึดถือตามแนวทาง
ต่างๆ ที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิ ทธิ ภาพจริ งเพื่อทาให้เกิ ดผลการเรี ยนรู ้ ที่ตอ้ งการ ช่วยให้ผูเ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้อาจแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มตาม
แนวคิ ดของ Joyce, Weil and Calhoun (2015: 25-34) กล่ าวคื อ 1) รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ เน้น
การจัด กระบวนการสารสนเทศ 2) รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้น การปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั งคม
3) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นการพัฒนาตน และ 4) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นพฤติกรรม
สาหรั บการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ เน้นการปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม และ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาตน มาเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
1.2 การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ
การออกแบบการเรี ย นการสอนเชิ ง ระบบ (ID: Instructional Design หรื อ ISD:
Instructional System Design) Morrison, Ross, Kalman and Kemp (2013: 2) กล่าวว่า การออกแบบ
การสอนเป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู ้ ให้ เพิ่ ม มากขึ้ น และ
สามารถลดความยากในการเรี ยนรู ้ลงได้ อีกทั้งยังเป็ นการช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินได้ดว้ ย
โดยการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบของ Kruse (2007) เป็ นการประยุกต์
แนวคิ ด เชิ ง ระบบ (System Approach) ซึ่ งแบบจ าลองการออกแบบการเรี ยนการสอนตาม

213
ขั้ น ต อ น 5 ขั้ น คื อ 1) ก ารวิ เ ค ราะ ห์ : Analysis 2) ก ารอ อ ก แ บ บ : Design 3) ก ารพั ฒ น า:
Development 4) การน าไปใช้ : Implementation และ 5) การประเมิ น ผล: Evaluation โดยมี ก าร
ประยุกต์ร่วมกับแนวคิดการวิจยั และพัฒนา (Research & Development) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ
ขั้น วิเคราะห์ ขอ้ มู ล พื้ นฐาน (Analyze) ขั้นออกแบบและพัฒ นา (Design & Develop) ขั้นนาไปใช้
(Implement) และขั้นประเมิ น (Evaluate) ซึ่ งท าให้การดาเนิ นการวิจยั มี ท้ งั หมด 4 ขั้น คื อ ขั้นที่ 1
ศึกษาวิเคราะห์ ขอ้ มู ลพื้นฐาน (Analyze) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ ขอ้ มูลแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่
เกี่ ยวข้องรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบ พหุ วฒั นธรรมศึกษา
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา และสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ขั้นที่ 2 ออกแบบและพัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ (Design & Development) เป็ นขั้นตอนของการพัฒนาและหาคุณภาพของรู ปแบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ พ หุ ว ฒ
ั นธรรมด้ว ยวิธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะข้า ม
วัฒนธรรม ขั้นที่ 3 นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาไปใช้ (Implementation) คือ การนารู ปแบบ
ที่พฒั นาขึ้นไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง และขั้นที่ 4 ประเมิ นผลและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
(Evaluation) เป็ นการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อการนาไปใช้ในครั้ง
ต่อไป
2. แนวคิดพหุ วฒั นธรรมศึกษา และแนวทางการจัดการศึกษาพหุ วฒั นธรรม (Multicultural
Education)
พหุวฒั นธรรมศึกษา เป็ นแนวคิดที่มีเป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ถึงวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่าง
จากวัฒนธรรมของตน เข้าใจในโลกทัศน์ของชนกลุ่ มต่างๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อระบบการคิ ดและการ
ดาเนิ นชี วิตประจาวันที่ ย่อมมีหลักแห่ งเหตุและผลมาเป็ นเครื่ องมือในการอธิ บายความหมายหรื อ
ปรากฏการณ์ ต่างๆ ทางสังคมของชนกลุ่มนั้นๆ สร้ างความเท่าเที ยมกันทางการศึกษา พัฒนาองค์
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ให้เป็ นไปในเชิ งบวก รวมถึ งการดารงอยู่ร่วมกันของชนกลุ่ มต่างๆ ใน
สังคมที่มีความหลายหลากดังเช่นปั จจุบนั ส่ วนแนวทางการจัดการศึกษาพหุ -วัฒนธรรม ตามแนวคิด
ของ Banks (2004, 4-6) และBanks & Banks (2007, 20-22) น าเสนอไว้โ ดยแบ่ ง ออกเป็ น 5 มิ ติ
ด้ว ยกัน ได้แ ก่ 1) การบู ร ณาการเนื้ อ หา (Content Integration) 2) กระบวนการสร้ างองค์ค วามรู ้
(Knowledge Construction) 3) การลดความเดี ยจฉันท์ (Prejudice Reduction) 4) ความเสมอภาคใน
การจัดการเรี ยนการสอน (Equity Pedagogy) และ 5) กระบวนการทาให้วฒั นธรรมของโรงเรี ยนมี
บทบาทมากขึ้น (Empowering School Culture)
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จากการสังเคราะห์ ดงั กล่ าว ผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ทุกขั้น กล่าวคือ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม เป็ นรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถบูรณาการเนื้ อหาเข้า
กับวิธีการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะทาให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ถึงวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของตน
สร้างการเรี ยนรู ้และพัฒนาองค์ความรู ้ ทักษะ และเจตคติให้เป็ นไปในเชิ งบวก อีกทั้งยังทาให้ผเู ้ รี ยน
ลดความเดี ยจฉันท์ลง เพื่อการดารงอยู่ร่วมกันในสังคมที่ มีความหลากหลายอย่างสงบสุ ข ซึ่ งเป็ น
เป้ าหมายที่แฝงอยูใ่ นทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
3. วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา (Ethnography)
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา เป็ นวิธีการหนึ่ งในทางมานุ ษยวิทยาที่ใช้ในการศึกษาชุ มชน
ต่ า งๆ มี ล ัก ษณะของการเรี ย นรู ้ จ ากพื้ น ที่ ห รื อ ปรากฏการณ์ จ ริ ง ใช้ เทคนิ ค วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ที่
หลากหลายทั้งการสังเกตการณ์ อย่างมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ เชิ งลึก การจดบันทึกภาคสนาม และ
วิธี ก ารวงศาวิท ยา โดยผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้วิธี ก ารวิจยั เชิ งชาติ พ ัน ธุ์ วรรณนาภายใต้ก ระบวนทัศ น์ ห ลัง
สมัยใหม่นิยมที่งานชาติพนั ธุ์วรรณนาไม่ได้ปราศจาก อัตวิสัยของผูศ้ ึกษา แต่เป็ นการนาเสนอข้อมูล
ร่ วมกันระหว่างผูศ้ ึกษาและผูถ้ ูกศึกษาในลักษณะที่เรี ยกว่า “อัตวิสัยร่ วม” ให้ความสาคัญกับมุมมอง
ของผู ถ้ ู ก ศึ ก ษา จึ ง มี ก ารคื น ข้อ มู ล สู่ ชุ ม ชนในกระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ย ส าหรั บ แนวทาง
การศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาได้นาแนวทางการเรี ยนรู ้วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์
วรรณนา เรี ยนรู ้การเข้าสนาม การเลือกสรรชุ มชน สร้างความสัมพันธ์กบั ชุ มชน เก็บรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล และการสะท้อนข้อมู ล มาเป็ นแนวทางหลัก ในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้พหุวฒั นธรรมเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
4. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม จากการศึกษาแนวคิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของ Hammer
(1987); Abbe et al. (2007,12); McDonald et.al. (2008,13); Selmeski (2009) กล่ าวคื อ คุ ณ ลัก ษณะ
หรื อความสามารถของปั จเจกบุคคลที่มีพ้ืนฐานของความรู ้ ทักษะ และอารมณ์หรื อแรงกระตุน้ ต่างๆ
โดยต้องยอมรั บ และให้ ค วามเคารพกับ ความแตกต่ างทางวัฒ นธรรม การประเมิ น ตนเองอย่า ง
ต่อเนื่ องเกี่ ยวกับ วัฒ นธรรมและต้องค านึ งถึ งพลวัตของความแตกต่ างที่ เกิ ดขึ้ น การไม่ หยุดที่ จะ
พัฒนาความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม และทักษะที่จาเป็ นเมื่อต้องมีการปฏิสังสรรค์กบั บุคคลอื่นในพื้นที่ต่าง
วัฒนธรรมหรื อในบริ บทแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อนทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมสู งสุ ด โดยองค์ป ระกอบของสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม จากการสังเคราะห์แนวคิดของ
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Black and Mendenhall (1990); Lister (1999); Zakaria (2000); Chiu and Hong (2006); Abbe et
al.(2007); Ross et al.(2008); Reid (2010) สามารถก าหนดองค์ ป ระกอบของสมรรถนะข้ า ม
วัฒ นธรรมออกเป็ น 3 มิ ติ 7 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) มิ ติ ด้า นความรู ้ (Knowledge and cognition)
ประกอบด้วย ความรู ้ขา้ มวัฒนธรรม และความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมอย่างลึ กซึ้ ง 2) มิติดา้ นทักษะ
(Skills) ประกอบด้วย การปฏิ สังสรรค์ระหว่างบุคคล และการกากับตนเอง และ 3) มิติดา้ นเจตคติ
(Affect) ประกอบด้วย การเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ความไวทางวัฒนธรรม และการลดอคติทาง
ชาติพนั ธุ์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดและองค์ประกอบดังกล่าว มาเป็ นแนวทางในการกาหนดสมรรถนะ
ข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน
4. องค์ ประกอบรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพ นั ธุ์วรรณนาเพื่ อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้า มวัฒ นธรรม มี 4 องค์ป ระกอบ ได้แก่ 1) หลัก การของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้
2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ 3) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ และ 4) เงื่อนไขการนา
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 หลักการของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
4.1.1 สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม เป็ นสมรรถนะสาคัญของนักศึกษาในศตวรรษที่
21 อันจะท าให้เข้าใจคนที่ มาจากต่างวัฒนธรรมต่างชาติ พนั ธุ์ ซ่ ึ งก่ อให้เกิ ดการดารงอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวฒั นธรรมได้อย่างสงบสุ ข
4.1.2 การจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรม โดยใช้วธิ ี การเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเชื่อมโยง
กับพื้นฐานแนวคิดพหุ วฒั นธรรมศึกษาจะทาให้นกั ศึกษาเกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ขา้ มวัฒนธรรม
เสริ มสร้างทักษะการปฏิ สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล สามารถกากับตนเอง เข้าใจความรู ้ สึกของผูอ้ ื่น
และลดอคติทางชาติพนั ธุ์ได้
4.2 วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมผ่านการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วย
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
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4.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ พ หุ วฒั นธรรมด้วยวิธีก ารเชิ งชาติพ นั ธุ์วรรณนา ตาม
รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนา (Ethnographical Learning Model) ประกอบด้วย
7 ขั้นตอน ดังนี้
4.3.1 ขั้นเรี ยนรู ้วธิ ี การเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา กิจกรรมในขั้นนี้ ประกอบด้วย
1) กิ จกรรม “ฉัน เขา เรา เธอ” มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อให้ ผูเ้ รี ยนส ารวจความ
เหมือน-ความต่างของคนในวัฒนธรรมที่ ต่างกันและสร้ างความเข้าใจกับผูค้ นที่ หลากหลาย โดย
ลักษณะกิจกรรมเป็ นการนาเสนอภาพผูค้ นหลากหลายเชื้ อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ หลังจากนั้น
ให้ผูเ้ รี ยนอภิปรายกลุ่มใหญ่ก่อนว่าแต่ละภาพเป็ นใคร และแบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ซึ่ ง
แต่ละกลุ่มจะได้ 1 ภาพ และให้ช่วยกันอภิปรายว่าคนในภาพคื อใคร มีวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่ อ
แบบใด เรารู ้สึกอย่างไรกับคนกลุ่มนี้
2) กิ จกรรม “คุณคือใคร” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสารวจชุ ดอัตลักษณ์
ของตนเอง วิ เคราะห์ ที่ ม าของความต่ างและความเหมื อ นของอัต ลัก ษณ์ ต นเองและเพื่ อ น ระบุ
ผลกระทบหากมี การยึดติดอัตลักษณ์ เพียงบางด้าน โดยลักษณะของกิ จกรรมจะให้นักศึ กษาตอบ
ค าถามว่า “คุ ณ คื อ ใคร” จ านวน 3 ครั้ ง เขี ย นลงในกระดาษค าตอบที่ แ จกให้ หลัง จากนั้ น ให้
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรี ยน พูดคุยและทาความรู ้จกั กันว่า “เราคือใคร” ต่อมาผูส้ อนแจกแผ่นมิติ
3 ด้านของอัตลักษณ์ โดยให้ผเู ้ รี ยนพิจารณาว่าคาตอบของตนเองอยู่ในมิติใด และชวนอภิปรายว่า
การเห็ น อัต ลัก ษณ์ ข องตนเองในหลายมิ ติส่ งผลอย่า งไร และวัฒ นธรรมเกี่ ยวข้องกับ อัต ลัก ษณ์
อย่างไร
3) กิ จกรรม “เรี ยนรู ้ จากกรณี ศึกษา” มี จุดมุ่งหมายเพื่ อให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
อภิปรายผลกรณี ศึกษาโดยใช้แนวคิดทางชาติพนั ธุ์และนาเสนอมุมมองที่แตกต่างกันได้ โดยลักษณะ
ของกิ จกรรมเป็ นการแบ่งกลุ่ มผูเ้ รี ยนและให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิ ปรายตัวอย่างกรณี ศึกษาที่ เป็ น
ปรากฏการณ์ทางสังคมโดยใช้แนวคิดการศึกษาทางชาติพนั ธุ์ วาทกรรม อานาจ ความเป็ นชายขอบ
และคติถือชาติพนั ธุ์ตนเป็ นใหญ่ เป็ นต้น หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการอภิปราย ผูส้ อน
ตั้งประเด็นคาถามเพิม่ เติม
4) กิ จ กรรม “เรี ยนรู ้ เขา เข้ า ใจเรา” มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผู ้เรี ยนฝึ ก
ปฏิบตั ิการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาและสร้างการเรี ยนรู ้ในวัฒนธรรมอื่นเพื่อนามา
ทาความเข้าใจวัฒนธรรมตนเอง โดยลักษณะกิจกรรม ผูเ้ รี ยนจะต้องนาวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
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ที่เรี ยนไปแล้ว มาทดลองเก็บข้อมูลประวัติและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ตามที่กาหนดของเพื่อนร่ วม
ชั้นเรี ยน โดยให้ 1 คน สมมติบทบาทเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล อีก 2 คน เป็ นผูเ้ ก็บข้อมูล แล้วสลับบทบาทกัน
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มู ลจนครบทุ กคน หลังจากนั้นนาเสนอผลการเก็บข้อมู ลและการสร้ างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของตนเองและผูอ้ ื่น
5) กิจกรรม “ฝึ กปฏิบตั ิจริ งจากภาคสนาม” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
ปฏิบตั ิการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา โดยลักษณะของกิจกรรมคือ ผูเ้ รี ยน
ลงพื้นที่กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ไม่ใช่พ้ืนที่ตวั อย่าง แล้วทดลองเก็บข้อมูลด้วยเทคนิ คการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม การจดบันทึกภาคสนาม และวิธีการวงศาวิทยา หลังจากนั้น ผูส้ อน
ตั้งประเด็ นคาถามเพื่ อถอดบทเรี ยนและสะท้อนมุ ม มองจากการลงฝึ กปฏิ บ ตั ิ จริ งภาคสนาม เช่ น
วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาที่นามาใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนามมี อะไรบ้าง ผูเ้ รี ยนเข้าใจในวิถี
ชีวติ และวัฒนธรรมของชุมชนที่เก็บข้อมูลมากขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
4.3.2 ขั้นเลื อกสรรชุ มชนชาติ พนั ธุ์ต่างวัฒนธรรม กิ จกรรมในขั้นนี้ คือ กิ จกรรม
“ชุมชนที่ใช่” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาหลักเกณฑ์การเลือกชุ มชนมาประยุกต์ใช้เลือกชุมชนใน
การศึ กษาภาคสนาม โดยลักษณะของกิ จกรรมเป็ นการอธิ บายหลักเกณฑ์การเลื อกสรรชุ มชนใน
การศึกษาภาคสนาม และแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ น 5 กลุ่มพร้อมทั้งวิเคราะห์ชุมชนที่สามารถนามาใช้
ในการศึ ก ษาได้ โดยผู ้ส อนจะยกตัว อย่า งชุ ม ชนและให้ ผู ้เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม หาข้อ มู ล ชุ ม ชนใน
อินเทอร์ เน็ตเพื่อนามาประกอบการตัดสิ นใจว่าเหมาะสมที่จะศึกษาหรื อไม่
4.3.3 ขั้นสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุ มชนและขั้นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ขา้ มวัฒนธรรม
กิจกรรม 2 ขั้นนี้ ประกอบด้วย
1) กิ จกรรม “ศึ ก ษาชุ มชน เรี ย นรู ้ วิถี ชาติ พ นั ธุ์ ” มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อสร้ าง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุ มชนต่างวัฒนธรรม โดยลักษณะ
กิ จกรรมจะเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลชุ มชนชาติพนั ธุ์ดว้ ยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา ผูเ้ รี ยนลง
ภาคสนามศึกษาชุมชนชาติพนั ธุ์
2) กิ จกรรม “ลอกคราบการเรี ยนรู ้ ” มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อถอดบทเรี ยนจาก
การศึ กษาชุ มชนชาติ พนั ธุ์ ในแต่ละวัน ผูเ้ รี ยนนาองค์ความรู ้ การใช้ท กั ษะการเก็บ รวบรวมข้อมู ล
ภาคสนาม ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน ซึ่ งนาสู่ การปรับ
ใช้ในการศึกษาชุมชนครั้งต่อไปได้ โดยผูส้ อนจะกาหนดประเด็นคาถามในการถอดบทเรี ยน
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4.3.4 ขั้นจัดกระทาและประมวลผลการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมในขั้นนี้ คือ “ปลดเปลื้ อง
เรื่ องสนาม” มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทารายงานผลการศึกษาภาคสนามชุ มชน
ชาติพนั ธุ์ โดยลักษณะกิจกรรมจะให้ผเู ้ รี ยนจัดกระทากับข้อมูลภาคสนามตั้งแต่การคัดแยก วิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ ข ้อมู ล ตามประเด็ น ที่ ก าหนด รวมทั้งการเขี ย นรายงานผลข้อมู ล ที่ มี ก ารน าเสนอ
มุมมองจากทั้งคนในชุมชนและผูเ้ รี ยน
4.3.5 ขั้นนาเสนอผลการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม กิจกรรมในขั้นนี้ ประกอบด้วย
1) “แต่งหน้า ทาปากในชั้นเรี ยน” มี จุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ ระหว่างเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน โดยให้ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูลจากการศึกษาชุ มชนชาติ
พันธุ์ แล้วให้เพื่อนในชั้นเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบข้อมูลชุ มชนก่อนนาข้อมูลคืนสู่ ชุมชนในกิจกรรม
ต่อไป
2) “ผัดแป้ง หวีผมจากชุมชน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ ชุ มชน โดยผูเ้ รี ยนนาข้อมู ลที่ มี การตรวจสอบจากเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนแล้ว คื นสู่
ชุ มชนเพื่ อรั บ การปรั บ เพิ่ มและตรวจสอบจากคนในชุ มชนอี กครั้ งหนึ่ ง และเมื่ อมี การตรวจสอบ
ข้อมูลแล้ว ผูเ้ รี ยนนาข้อมูลมาปรับแก้ไขในรายงานผลการศึกษา
4.3.6 ขั้นสะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม กิจกรรมในขั้นนี้ ประกอบด้วย
1) “บันทึกสะท้อนคิด” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนมุมมองและเจต
คติที่มีต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ลงศึกษาตามประเด็นที่กาหนด เช่ น จากการลงศึกษาภาคสนามกลุ่มชาติ
พันธุ์ ท่านมีมุมมองต่อกลุ่มคนเหล่านี้ ในทิศทางใด อย่างไร การศึกษาชุมชนด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนาส่ งผลต่อการปรับเปลี่ยนเจตคติของตนเองที่มีต่อชนต่างกลุ่มหรื อไม่ อย่างไร โดยลักษณะ
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเขียนลงในบันทึกสะท้อนย้อนคิด
2) “เปิ ดเผยตัวตน (ใหม่)” มี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสะท้อนเจตคติ ที่มี
ต่อสังคมพหุ วฒั นธรรมและความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ที่ได้สัมผัสสู่ การปรับเปลี่ ยนเจตคติใน
เชิงบวก โดยลักษณะกิจกรรมใช้วธิ ี การสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนรายบุคคล
4.4 เงื่อนไขการนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ไปใช้
การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาไป
ใช้ต้องค านึ ง ถึ ง ส่ วนที่ เป็ นเงื่ อนไขซึ่ งเป็ นองค์ป ระกอบที่ จะช่ วยส่ งเสริ ม ให้ การดาเนิ น การตาม
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ในการนาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิ ทธิ พลมากยิง่ ขึ้น ดังนี้
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4.4.1 ระบบสั ง คม (Social System) การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบ นั ก ศึ ก ษามี
บทบาทเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเอง เป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม อีกทั้งนักศึกษา
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อน และปฏิสัมพันธ์กบั ชุมชน
4.4.2 ระบบสนับสนุน (Support System) การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ พื้นที่ศึกษา
กลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นระบบสนับสนุนหลักของรู ปแบบนี้ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ได้ สาหรับผูส้ อนเป็ นผูป้ ระสานงานกับพื้นที่ศึกษา จัดเตรี ยมพาหนะการเดินทาง และประเด็นของ
การศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า อภิปราย และสะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม
4.4.3 หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction)
การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาไป
ใช้ ต้องคานึงถึงการตอบสนองของนักศึกษาในระหว่างการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ ดังนี้
1) ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระสานงานและอานวยความสะดวกทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
การเรี ยนรู ้
2) ผู ้ส อนสนทนา ตั้ง ประเด็ น ค าถามเพื่ อ กระตุ ้น การเรี ย นรู ้ แ ละเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
3) ผูส้ อนดูแล และติดตามการศึกษาภาคสนามตามวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
ของนักศึกษาทุกกลุ่ม รวมทั้งการอภิปรายทั้งภายในชั้นเรี ยนและภาคสนาม
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ภาคผนวก ค
ข้ อมูลแสดงดัชนีความสอดคล้ องของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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ค่ าดัชนีความคล้ องของ (ร่ าง) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ พหุวฒ
ั นธรรมด้ วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์
วรรณนาเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
ด้ วยวิธีการสั มมนาอ้ างอิงผู้เชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) จานวน 8 คน
ข้ อ
ที่

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน

1 2 3 4 5 6 7 8

รวม

ค่ า
IOC

แปลผล

1

ชื่อรู ปแบบ: การเรี ยนรู ้เชิงชาติ
พันธุ์วรรณนา (Ethnographical
Learning Model)

1 1 1 1 1 1 1 1

8

1

สอดคล้อง

2

ความเป็ นมาของรู ปแบบ

1 1 1 -1 1 1 1 1

6

0.75

สอดคล้อง

3

หลักการ

1 1 1 1 1 0 1 1

7

0.875

สอดคล้อง

4

วัตถุประสงค์

1 1 1 1 1 1 1 1

8

1

สอดคล้อง

5

กระบวนการเรี ยนการสอน

1 1 1 0 1 1 1 1

7

0.875

สอดคล้อง

6

ระบบสังคม

1 1 1 1 1 1 1 1

8

1

สอดคล้อง

7

หลักการตอบสนอง

1 1 1 1 1 1 1 1

8

1

สอดคล้อง

8

ระบบสนับสนุน

1 1 1 1 1 1 1 1

8

1

สอดคล้อง

9

ผลที่เกิดขึ้นตามรู ปแบบ
ความเหมาะสม เป็ นไปได้ และ
คุณภาพของรู ปแบบในภาพรวม

1 1 1 1 1 1 1 1

8

1

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1 1

8

1

สอดคล้อง

0.95

สอดคล้ อง

10

ค่ าเฉลีย่ IOC รวม
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน ในภาพรวม

รายการประเมินความสอดคล้อง

1. หัวข้อเนื้อหา
1.1 สอดคล้องกับคาอธิ บายรายวิชา
2. จุดประสงค์ของรายวิชา
2.1 สอดคล้องกับหัวข้อเนื้ อหาและ
คาอธิบายรายวิชา
3. สาระสาคัญ
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ปลายทาง
ของรายวิชา
3.2 สอดคล้องกับหัวข้อเนื้ อหา
4. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.1 สอดคล้องกับหัวข้อเนื้ อหาและ
สาระสาคัญ
4.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู ้
4.3 สอดคล้องกับสื่ อการจัดการเรี ยนรู ้
4.4 สอดคล้องกับการวัดและการ
ประเมินผล

ค่ าดัชนีความสอดคล้อง
แผนการ แผนการ แผนการ
จัดการ จัดการ จัดการ
เรียนรู้ ที่ เรียนรู้ ที่ เรียนรู้ ที่
1
2
3-5

เฉลีย่
รวม

แปลผล

สอดคล้อง

0.8

1

1

0.93

0.8

1

1

0.93

0.8

1

1

0.93

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.8

1

0.93

1
1

1
0.8

1
1

1
0.93

สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

223

รายการประเมินความสอดคล้ อง

5. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5.2 สอดคล้องกับเนื้ อหา
5.3 สอดคล้ อ งกั บ กระบวน การจัด การ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
5.4 สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะข้าม
วัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
5.5 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
6. สื่ อการเรี ยนรู ้
6.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
7. แหล่งเรี ยนรู ้
7.1 สอดคล้องกับเนื้ อหา
7.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
8. การวัดและการประเมินผล
8.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
8.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
ค่ าเฉลีย่ IOC รวม

ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง
แผนการ แผนการ แผนการ
จัดการ จัดการ จัดการ
เรียนรู้ ที่ เรียนรู้ ที่ เรียนรู้ ที่
1
2
3-5

เฉลีย่
รวม

แปลผล

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1

1

1

1

สอดคล้อง

1

0.8

1

1

1

1

1

สอดคล้อง

1
1

1
1

1
1

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.8
1
0.95

1
1
0.96

1
1
1

0.93 สอดคล้อง

0.93 สอดคล้อง
1 สอดคล้อง
0.97 สอดคล้ อง
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน แยกตามรายแผน
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่ วยที่ 1
ข้ อ
ที่
1

2

3

4

แผนการจัดการเรี ยนรู้ หน่ วยที่ 1
ความคิดเห็น
รวม ค่ า
ผู้เชี่ ยวชาญ
แปลผล

รายการประเมิน
หัวข้อเนื้อหา
1.1 สอดคล้องกับคาอธิ บาย
รายวิชา
จุดประสงค์ของรายวิชา
2.1 สอดคล้องกับหัวข้อเนื้ อหาและ
คาอธิบายรายวิชา
สาระสาคัญ
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
ปลายทางของรายวิชา
3.2 สอดคล้องกับหัวข้อเนื้ อหา
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.1 สอดคล้องกับหัวข้อเนื้ อหาและ
สาระสาคัญ
4.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้
4.3 สอดคล้องกับสื่ อการจัดการ
เรี ยนรู ้
4.4 สอดคล้องกับการวัดและการ
ประเมินผล

IOC

1

2

3 4 5

1

0

1 1 1

4

0.8

สอดคล้อง

1

0

1 1 1

4

0.8

สอดคล้อง

1

0

1 1 1

4

0.8

สอดคล้อง

1

1

1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1

1 1 1

5

1

1

1

1 1 1

5

1

1

1

1 1 1

5

1

1

1

1 1 1

5

1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ข้ อที่
5

6

7

8

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
ความคิดเห็น
ค่ า
ผู้เชี่ ยวชาญ
รวม

รายการประเมิน
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
5.3 สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
5.4 สอดคล้องกับการพัฒนา
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
5.5 สอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผล
สื่ อการเรี ยนรู ้
6.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
แหล่งเรี ยนรู ้
7.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
7.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
การวัดและการประเมินผล
8.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
8.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้

IOC

1

2 3 4 5

1

1 1 1 1

5

1

1

1 1 1 1

5

1

1

1 1 1 1

5

1

แปลผล

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

1

1 1 1 1

5

1

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1

0 1 1 1

4

0.8

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ หน่ วยที่ 2

ข้ อที่
1
2

3

4

5

แผนการจัดการเรี ยนรู้ หน่ วยที่ 2
ความคิดเห็น
ผู้เชี่ ยวชาญ
รวม IOC
แปลผล

รายการประเมิน
1

2 3 4 5

1.1 สอดคล้องกับคาอธิ บายรายวิชา 1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

1

1 1 1 1

5

1

1

1 1 1 1

5

1

1

0 1 1 1

4

0.8

1

1 1 1 1

5

1

1

0 1 1 1

4

0.8

1

1 1 1 1

5

1

1

1 1 1 1

5

1

1

1 1 1 1

5

1

หัวข้อเนื้อหา
จุดประสงค์ของรายวิชา
2.1 สอดคล้องกับหัวข้อเนื้ อหาและ
คาอธิบายรายวิชา
สาระสาคัญ
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
ปลายทางของรายวิชา
3.2 สอดคล้องกับหัวข้อเนื้ อหา
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.1 สอดคล้องกับหัวข้อเนื้ อหาและ
สาระสาคัญ
4.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้
4.3 สอดคล้องกับสื่ อการจัดการ
เรี ยนรู ้
4.4 สอดคล้องกับการวัดและการ
ประเมินผล
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
5.3 สอดคล้องกับกระบวนการ

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ข้ อที่

แผนการจัดการเรี ยนรู้ หน่ วยที่ 2
ความคิดเห็น
ผู้เชี่ ยวชาญ
รวม IOC
แปลผล

รายการประเมิน
1

6

7

8

จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
5.4
สอดคล้องกับการพัฒนา
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
5.5 สอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผล
สื่ อการเรี ยนรู ้
6.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
แหล่งเรี ยนรู ้
7.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
7.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
การวัดและการประเมินผล
8.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
8.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้

2 3 4 5

สอดคล้อง
1

1 1 1 1

5

1

1

0 1 1 1

4

0.8

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ หน่ วยที่ 3-5

ข้ อที่
1

2

3

4

5

แผนการจัดการเรี ยนรู้ หน่ วยที่ 3-5
ความคิดเห็น
ผู้เชี่ ยวชาญ
IOC
รวม
แปลผล

รายการประเมิน
หัวข้อเนื้อหา
1.1 สอดคล้องกับคาอธิ บาย
รายวิชา
จุดประสงค์ของรายวิชา
2.1 สอดคล้องกับหัวข้อเนื้ อหา
และคาอธิบายรายวิชา
สาระสาคัญ
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
ปลายทางของรายวิชา
3.2 สอดคล้องกับหัวข้อเนื้ อหา
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.1 สอดคล้องกับหัวข้อเนื้ อหา
และสาระสาคัญ
4.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้
4.3 สอดคล้องกับสื่ อการจัดการ
เรี ยนรู ้
4.4 สอดคล้องกับการวัดและการ
ประเมินผล
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
5.3 สอดคล้องกับกระบวนการ

1

2 3 4 5

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ข้ อที่

6

7

8

แผนการจัดการเรี ยนรู้ หน่ วยที่ 3-5
ความคิดเห็น
ผู้เชี่ ยวชาญ
IOC
รวม
แปลผล

รายการประเมิน
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
5.4
สอดคล้องกับการพัฒนา
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
5.5 สอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผล
สื่ อการเรี ยนรู ้
6.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
แหล่งเรี ยนรู ้
7.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
7.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
การวัดและการประเมินผล
8.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
8.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้

1

2 3 4 5

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง
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ค่ าความยากง่ าย ค่ าอานาจจาแนก และค่ าความเชื่ อมั่นของ
แบบทดสอบวัดสมรรถนะด้ านความรู้ วิชา 2593104 ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
ข้ อที่

ความยาก
(p)

อานาจ
จาแนก (r)

1

0.40

0.33

2

0.58

0.43

3

0.50

0.33

4

0.15

0.10

5

0.58

0.50

6
7

0.15
0.15

0.10
0.10

8

0.52

0.57

ค่าความเชื่อมัน่ = 0.73

แปลผล
เป็ นข้อสอบที่ยากพอเหมาะอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมีอานาจจาแนกดี
สามารถนาไปใช้ได้
เป็ นข้อสอบที่ยากพอเหมาะอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี มีอานาจจาแนกดี
มาก สามารถนาไปใช้ได้
เป็ นข้อสอบที่ยากพอเหมาะอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี มีอานาจจาแนกดี
สามารถนาไปใช้ได้
เป็ นข้อสอบที่ยากมากควรปรับปรุ งหรื อตัดทิง้
เป็ นข้อสอบที่ยากพอเหมาะอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี มีอานาจจาแนกดี
มาก สามารถนาไปใช้ได้
เป็ นข้อสอบที่ยากมาก ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง
เป็ นข้อสอบที่ยากมาก ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิง้
เป็ นข้อสอบที่ยากพอเหมาะอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมีอานาจจาแนกดี
มาก สามารถนาไปใช้ได้
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ องของแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
ประกอบการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน
ที่

ระดับ
เกณฑ์

ตัวบ่ งชี้

ด้ านปฏิสังสรรค์ ระหว่ างบุคคล
1 พฤติกรรมการสื่ อสารฯ

2

3

การปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
บุคคลอื่น

การปรับตัวเมื่อเผชิญ
วัฒนธรรมฯ

ด้ านการกากับตนเอง
1 พฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานภาคสนาม

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ

รวม

ค่ า
IOC

แปลผล

1 2 3 4 5

4

1 1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

3

1 1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

2

1 0 1 1 1

4

0.8

สอดคล้อง

1

1 1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

4

1 1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

3

1 1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

2

1 1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

4

1 1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

3

1 1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

2

1 1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

4

1 1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

3

1 0 1 1 1

4

0.8

สอดคล้อง

2

1 0 1 1 1

4

0.8

สอดคล้อง

1

1 1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

0.94

สอดคล้ อง

ค่ าเฉลีย่ IOC รวม
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ องของแบบประเมินเจตคติรายบุคคล
ประกอบการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน
ที่

ตัวบ่ งชี้

ประเด็นการ
ประเมินผล

2

มีทศั นคติที่ไม่
พิจารณาตัดสิ น
ผูอ้ ื่นฯ

ด้ านการลดอคติทางชาติพันธุ์
1 การไม่ถือเอา
วัฒนธรรมตนเอง
ฯ
2

การสร้าง
ความรู ้สึกเสมอ
ภาคฯ

รวม

ค่ า
IOC

แปลผล

สอดคล้อง

1

2 3 4 5

1

1 1 1 1

5

1

1

0 1 1 1

4

0.8 สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

7

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

8

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

9

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

10

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

11

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

12

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

13

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

14

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

15

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

16

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

17

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

18

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

ด้ านการเข้ าใจความรู้ สึกของผู้อื่น
1 การเข้าใจ
1
พฤติกรรมและ
2
ความรู ้สึกฯ
3
2 การยอมรับฟัง
4
ความคิดเห็นของ
5
ผูอ้ ื่น
6
ด้ านความไวทางวัฒนธรรม
1 การตอบสนอง
ต่อวัฒนธรรมฯ

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ

ค่ าเฉลีย่ IOC รวม

0.99 สอดคล้อง
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ องของแบบประเมินวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
ประกอบการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน
ที่

วิธีการเชิงชาติ
พันธุ์วรรณนา

1 การสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่ วม
2

3

4

การสัมภาษณ์
เชิงลึก
การจดบันทึก
ภาคสนาม
วิธีการวงศา
วิทยา

ระดับเกณฑ์ การ
ประเมินผล

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ

รวม

ค่ า
IOC

แปลผล

1

2 3 4 5

ขั้นต้น

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

ขั้นกลาง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

ขั้นก้าวหน้า

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

ขั้นต้น

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

ขั้นกลาง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

ขั้นก้าวหน้า

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

ขั้นต้น

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

ขั้นกลาง

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

ขั้นก้าวหน้า

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

ขั้นต้น

1

1 1 1 1

5

1

สอดคล้อง

ขั้นกลาง

1

0 1 1 1

4

0.8 สอดคล้อง

ขั้นก้าวหน้า

1

1 1 1 1

5

1

ค่ าเฉลีย่ IOC รวม

สอดคล้อง

0.98 สอดคล้อง
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ภาคผนวก ง
ข้ อมูลพืน้ ฐานทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
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การเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้ านความรู้ รายวิชา 2593104 ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
ก่ อนและหลังเรี ยนด้ วยรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ พหุวฒ
ั นธรรมด้ วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

คะแนน (25)
ก่อนเรียน
หลังเรียน
4
12
4
10
4
12
5
11
7
11
9
16
3
13
7
15
6
13
5
14
7
17
5
14
2
11
4
14
6
18
5
14
6
16
3
10
7
14
6
16
6
18
6
18

ส่ วนต่ างของคะแนน
8
6
8
6
4
7
10
8
7
9
10
9
9
10
12
9
10
7
7
10
12
12

236
ลาดับที่
23
24
25
รวม

คะแนน (25)
ก่อนเรียน
หลังเรียน
4
15
6
17
6
11
133
350

ส่ วนต่ างของคะแนน
11
11
5
217

237

ภาคผนวก จ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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แบบวิเคราะห์ เอกสาร ข้ อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
พหุวฒ
ั นธรรมด้ วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
1. ประเภทของเอกสาร
 หนังสื อ
 บทความ
 งานวิทยานิพนธ์ งานวิจยั
 อื่นๆ ระบุ........................................................................................................................
2. ข้อมูลทางบรรณานุกรม
2.1 ชื่อผูแ้ ต่ง ..................................................................................................................
2.2 ปี ที่พิมพ์ ..................................................................................................................
2.3 ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................
2.4 สานักพิมพ์ ..................................................................................................................
2.5 สถานที่พิมพ์ ..................................................................................................................
2.6 เลขหน้า ..................................................................................................................
3. สาระสาคัญ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ประเด็นการสั มมนาอ้ างอิงผู้เชี่ ยวชาญ (Connoisseurship)
(ร่ าง) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ พหุวฒ
ั นธรรมด้ วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
คาชี้แจง
การสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาข้อสรุ ปและ
การยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ และความเป็ นไปได้ของการ
นา (ร่ าง) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พหุ วฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม ไปใช้
ส่ วนที่ 1 รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญ
1 ....................................................................
2 ....................................................................
3 ....................................................................
4 ....................................................................

5....................................................................
6....................................................................
7....................................................................
8....................................................................

ส่ วนที่ 2 ประเด็นการสนทนาอ้ างอิงผู้เชี่ ยวชาญ
1. แนวคิดทีใ่ ช้ ในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่ างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ความสมบูรณ์ ของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ในประเด็นเหล่ านีม้ ีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่ างไร
2.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 กิจกรรมจากกระบวนการจัดการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. รู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ เชิ งชาติพันธุ์ วรรณนา (Ethnographical Learning Model) ส่ งผลต่ อ
การเกิดขึน้ ของสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรมของนักศึกษาหรื อไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนหน่ วยการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
เรียนรู้ ชาติพนั ธุ์วรรณนา เรียนรู้ การศึกษาภาคสนาม
เวลา 6 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
นักศึกษาเข้าใจแนวคิดทางชาติพ นั ธุ์และพหุ วฒั นธรรม การศึกษาเชิ งชาติพ นั ธุ์วรรณนา
แนวทางการทางานภาคสนาม และเทคนิ ค วิธีก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาที่ ใช้ในการเก็ บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วย เทคนิคการสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึกภาคสนาม และวิธีการวงศาวิทยา
โดยผ่านการฝึ กปฏิบตั ิจริ งในชั้นเรี ยน
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักศึกษาอธิบายแนวคิดทางชาติพนั ธุ์และพหุวฒั นธรรม
2. นักศึกษาอธิบายวิธีการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาและแนวทางการทางานภาคสนาม
3. นักศึกษาฝึ กปฏิ บตั ิการเก็บรวบรวมข้อมู ลด้วยเทคนิ คการสัมภาษณ์ การสังเกต การจด
บันทึกภาคสนาม และวิธีการวงศาวิทยา
สาระการเรียนรู้
หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ 1 เรี ยนรู ้ชาติพนั ธุ์วรรณนา เรี ยนรู ้ การศึกษาภาคสนาม ประกอบด้วย 3
กิจกรรม ดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 คือ เรี ยนรู ้แนวคิดทางชาติพนั ธุ์และพหุวฒั นธรรม
เวลา 3 ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 2 คือ เรี ยนรู ้ชาติพนั ธุ์วรรณนา
เวลา 1 ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 3 คือ เรี ยนรู ้การศึกษาภาคสนาม
เวลา 2 ชัว่ โมง
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กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ แนวคิดทางชาติพนั ธุ์และพหุวฒ
ั นธรรม (3 ชั่วโมง)
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ กจิ กรรม
1. แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม ได้แก่
- เพื่อให้นกั ศึกษาอธิบายแนวคิดการศึกษาชาติพนั ธุ์และพหุวฒั นธรรม
- เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดในการอธิ บายปรากฏการณ์
ทางสังคมได้
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการจัดกิจกรรม
1. ผูส้ อนยกตัวอย่างปรากฏการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ เช่น การบวชป่ า
ของชาวเขา และตั้งคาถามให้นกั ศึกษาร่ วมกันอภิปราย เช่น การบวชป่ า คืออะไร เหตุใดกลุ่มชาวเขา
จึ งท าพิ ธี บ วชป่ า เป็ นต้น หลังจากนั้น ให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิ ป รายประเด็ นค าถามจากข้อมู ล เดิ ม ที่
นักศึกษารับรู ้รับทราบมาอย่างต่อเนื่อง โดยผูส้ อนขออาสาสมัครในการตอบคาถาม 3-4 คน
2. ผู ส้ อนอธิ บ ายแนวคิ ด การศึ ก ษาทางชาติ พ ัน ธุ์ แ ละพหุ วฒั นธรรม พร้ อ มทั้ง
เชื่ อมโยงชุ ดคาอธิ บายของแนวคิดต่างๆ กับปรากฏการณ์ ทางสังคมที่เกิ ดขึ้น รวมทั้งพิธีกรรมการ
บวชป่ าด้วย
3. ผูส้ อนดาเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมด้วยกัน ประกอบด้วย
3.1 กิ จกรรม “ฉัน เขา เรา เธอ” มี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสารวจความ
เหมือน-ความต่างของคนในวัฒนธรรมที่ ต่างกันและสร้ างความเข้าใจกับผูค้ นที่ หลากหลาย โดย
ลักษณะกิจกรรมเป็ นการนาเสนอภาพผูค้ นหลากหลายเชื้ อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ หลังจากนั้น
ให้ผเู ้ รี ยนอภิปรายกลุ่มใหญ่ก่อนว่าแต่ละภาพเป็ นใคร และแบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ซึ่ งแต่
ละกลุ่มจะได้ 1 ภาพ และให้ช่วยกันอภิปรายว่าคนในภาพคือใคร มีวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อแบบ
ใด เรารู ้สึกอย่างไรกับคนกลุ่มนี้
3.2 กิจกรรม “คุณคือใคร” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสารวจชุ ดอัตลักษณ์
ของตนเอง วิ เคราะห์ ที่ ม าของความต่ างและความเหมื อ นของอัต ลัก ษณ์ ต นเองและเพื่ อ น ระบุ
ผลกระทบหากมีการยึดติ ดอัตลักษณ์ เพียงบางด้าน โดยลักษณะของกิ จกรรมจะให้นักศึ กษาตอบ
ค าถามว่า “คุ ณ คื อ ใคร” จ านวน 3 ครั้ ง เขี ย นลงในกระดาษค าตอบที่ แ จกให้ หลัง จากนั้ น ให้
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรี ยน พูดคุยและทาความรู ้จกั กันว่า “เราคือใคร” ต่อมาผูส้ อนแจกแผ่นมิติ
3 ด้านของอัตลักษณ์ โดยให้ ผเู ้ รี ยนพิจารณาว่าคาตอบของตนเองอยู่ในมิติใด และชวนอภิปรายว่า
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การเห็ น อัต ลัก ษณ์ ข องตนเองในหลายมิ ติส่ งผลอย่า งไร และวัฒ นธรรมเกี่ ยวข้องกับ อัต ลัก ษณ์
อย่างไร
3.3 กิ จกรรม “เรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษา” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
อภิปรายผลกรณี ศึกษาโดยใช้แนวคิดทางชาติพนั ธุ์และนาเสนอมุมมองที่แตกต่างกันได้ โดยลักษณะ
ของกิ จกรรมเป็ นการแบ่งกลุ่ มผูเ้ รี ยนและให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิ ปรายตัวอย่างกรณี ศึกษาที่ เป็ น
ปรากฏการณ์ทางสังคมโดยใช้แนวคิดการศึกษาทางชาติพนั ธุ์ วาทกรรม อานาจ ความเป็ นชายขอบ
และคติถือชาติพนั ธุ์ตนเป็ นใหญ่ เป็ นต้น หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการอภิปราย ผูส้ อน
ตั้งประเด็นคาถามเพิ่มเติม
4. ผูส้ อนอธิ บายเพิ่มเติมในประเด็นที่ผเู ้ รี ยนยังมีความคลุมเครื อ ไม่ชดั เจน
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ปกิจกรรม
1. ผู ้ส อนร่ ว มอภิ ป รายกับ นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ “แนวคิ ด ทางชาติ พ ัน ธุ์ แ ละพหุ วัฒนธรรม”
2. ผูส้ อนแจกแบบเก็ บรวบรวมข้อมู ล ประวัตินัก ศึ กษาเป็ นรายบุ คคล โดยมี การ
ก าหนดประเด็ น เช่ น ภู มิ ล าเนาเดิ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ข องบรรพบุ รุษ วัฒ นธรรม ประเพณี ข องท้องถิ่ น
พิธีกรรม ความเชื่ อ และการนับถือศาสนา เป็ นต้น เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจในวัฒนธรรมของตนเอง
มากขึ้น ก่อนที่จะเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของบุคคลอื่น
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 2 เรียนรู้ ชาติพนั ธุ์วรรณนา (1 ชั่วโมง)
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ กจิ กรรม
1. แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม ได้แก่
- เพื่อให้นกั ศึกษาอธิบายวิธีการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการจัดกิจกรรม
1. ให้นกั ศึกษาเขียนอธิ บายคาว่า “ชาติพนั ธุ์วรรณนา” ตามที่เข้าใจ
2. นักศึกษาจับคู่กบั เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน แล้วแลกเปลี่ยนชุ ดคาอธิ บายเกี่ยวกับคาว่า
ชาติพนั ธุ์วรรณนาที่ตนเองเขียนขึ้นกับเพื่อน
3. เมื่อนักศึ กษาอ่านจบแล้ว ให้คืนชุ ดคาอธิ บายนั้นกับเพื่อน พร้ อมจดบันทึกชุ ด
คาอธิ บายที่มีความเหมือนหรื อความแตกต่างจากของตนเอง
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4. ผูส้ อนสุ่ ม เรี ย กนัก ศึ ก ษาตามรหั ส นัก ศึ ก ษา จานวน 2-3 คน ให้ อ ธิ บ ายค าว่า
“ชาติพนั ธุ์วรรณนา”
5. ผูส้ อนอธิ บ ายขยายความค าว่า “ชาติ พ ัน ธุ์ วรรณนา” และ “วิธี ก ารศึ ก ษาเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา” ทั้งในแนวคิดยุคสมัยใหม่และยุคหลังสมัยใหม่
6. ผูส้ อนแจกแบบฝึ กหัดที่ 1 เรื่ อง เรี ยนรู ้ ชาติ พนั ธุ์ วรรณนา ให้กบั นักศึกษาโดย
กาหนดเวลาในการทา 20 นาที
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ปกิจกรรม
1. ผู ้ส อนร่ ว มอภิ ป รายกั บ นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ “ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนา” และ “วิ ธี
การศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา”
2. นักศึกษาบันทึ กบทเรี ยนสะท้อนคิด เรื่ อง เรี ยนรู ้ เชิ งชาติพ นั ธุ์วรรณนา ลงใน
แบบบันทึกสะท้อนย้อนคิดของแต่ละบุคคล
กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ การศึกษาภาคสนาม (เวลา 2 ชั่วโมง)
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ กจิ กรรม
1. แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม ได้แก่
- เพื่อให้นกั ศึกษาอธิบายแนวทางการทางานภาคสนาม
- เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถฝึ กปฏิบตั ิการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิ คการ
สัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึกภาคสนาม และวิธีการวงศาวิทยา
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการจัดกิจกรรม
1. ผูส้ อนอธิ บายแนวทางการทางานภาคสนาม และเทคนิ ควิธีการที่สาคัญในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึกภาคสนาม และวิธีการ
วงศาวิทยา
2. ผูส้ อนแบ่ งกลุ่ มนัก ศึ ก ษาออกเป็ น 5 กลุ่ มๆ ละ 3 คน ด้วยวิธีการนับเลข แล้ว
ผูส้ อนแจกแบบฝึ กหัด ที่ 2 เรื่ อง แบบฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้วยแนวทางการท างาน
ภาคสนาม พร้อมดาเนินกิจกรรม “เรี ยนรู ้เขา เข้าใจเรา” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาและสร้างการเรี ยนรู ้ในวัฒนธรรมอื่นเพื่อนามาทาความเข้าใจ
วัฒนธรรมตนเอง โดยลักษณะกิจกรรม ผูเ้ รี ยนจะต้องนาวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาที่เรี ยนไปแล้ว
มาทดลองเก็บข้อมูลประวัติและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ตามที่กาหนดของเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน โดย
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ให้ 1 คน สมมติ บทบาทเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มู ล อีก 2 คน เป็ นผูเ้ ก็บ ข้อมู ล แล้วสลับ บทบาทกันเป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลจนครบทุกคน โดยใช้เวลาครั้งละ 10 นาที รวมเวลาทั้งหมด 30 นาที หลังจากนั้นนาเสนอผล
การเก็บข้อมูลและการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของตนเองและผูอ้ ื่น
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ปกิจกรรม
1. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายในประเด็นที่กาหนดให้ ดังนี้
1.1 นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ระดั บ ความสามารถของตนเองในการสั ม ภาษณ์
การสังเกต และการจดบันทึก
1.2 แนวทางการพัฒนาความสามารถของตนเองในการสัมภาษณ์ การสังเกต
และการจดบันทึก
2. นักศึกษาบันทึกบทเรี ยนสะท้อนคิด เรื่ อง เรี ยนรู ้การศึกษาภาคสนาม ลงในแบบ
บันทึกสะท้อนย้อนคิดของแต่ละบุคคล
สื่ อประกอบการเรียนรู้ หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 เรี ยนรู ้ชาติพนั ธุ์วรรณนา

กิจกรรมที่ 3 เรี ยนรู ้การศึกษาภาคสนาม

สื่ อประกอบการเรียนรู้
- แบบฝึ กหัดที่ 1
- บันทึกบทเรี ยนสะท้อนย้อนคิด
- กระดาษ
- แบบฝึ กหัดที่ 2
- บันทึกบทเรี ยนสะท้อนย้อนคิด
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การวัดและประเมินผลหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
สิ่ งที่ตอ้ งการวัดและ
วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
1. ความรู ้
- ตอบคาถาม
- ก ารศึ ก ษ าเชิ งช าติ แบบฝึ กหัดที่ 1
พันธุ์วรรณนา
2. ทั ก ษ ะเท ค นิ ค ก าร - ตอบคาถาม
ทางานภาคสนาม
แบบฝึ กหัดที่ 2
- สังเกตพฤติกรรม
3. การสะท้อนย้อนคิด

เครื่ องมือการวัดและ
เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
- แบบฝึ กหัดที่ 1
- ต้องได้ 6 คะแนนถื อ
ว่าผ่านเกณฑ์
- แบบฝึ กหัดที่ 2
-แบบสังเกต
พฤติกรรม

- ต้ อ งได้ 10 คะแนน
ถือว่าผ่านเกณฑ์
- ต้องได้ 5 คะแนนขึ้น
ไปถือว่าผ่านเกณฑ์
- ป ระ เมิ น ผ ล ก าร - แบบบันทึกบทเรี ยน - พรรณนาวิเคราะห์
สะท้อนย้อนคิด
สะท้อนย้อนคิด
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แบบฝึ กหัดที่ 1: หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 1
กิจกรรม เรียนรู้ ชาติพนั ธุ์วรรณนา
คาชี้แจง: นักศึกษาตอบคาถามที่กาหนดให้
1. จงอธิ บายคาว่า “ชาติพนั ธุ์วรรณนา” ตามความเข้าใจ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. “วิธีการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา” คืออะไร และมีวธิ ี การศึกษาอย่างไร จงอธิ บาย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบฝึ กหัดที่ 2: หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 1
กิจกรรม แบบฝึ กปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแนวทางการทางานภาคสนาม
คาชี้แจง: ให้นกั ศึกษารวบรวมข้อมูลส่ วนตัวของสมาชิกกลุ่มตามประเด็นที่กาหนดให้
1. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................................................
2. ชื่อ (ตามภาษาชาติพนั ธุ์ของตนเอง)...........................................................................................
3. ภูมิลาเนา....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. ชาติพนั ธุ์ของตนเอง...................................................................................................................
5. ศาสนา/การนับถือ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. ประเพณี /พิธีกรรมสาคัญในภูมิลาเนา........................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7. ภาษาหลักที่ใช้........................................ภาษาที่ใช้ในครอบครัว/ชุมชน...................................
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8. ระดับการศึกษา
8.1 ระดับประถมศึกษา จบจากโรงเรี ยน.................................................โรงเรี ยนตั้งอยูใ่ นชุ มชน/
หมู่บา้ น..................................ตาบล...............................อาเภอ............................จังหวัด....................
8.2 ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น จบจากโรงเรี ย น..........................................โรงเรี ย นตั้ง อยู่ใ น
ชุมชน/หมู่บา้ น.....................ตาบล............................อาเภอ............................จังหวัด.........................
8.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า จบจากโรงเรี ยน.......................................................
โรงเรี ยนตั้งอยู่ในชุ มชน/หมู่บ ้าน................................................ตาบล.........................................
อาเภอ.................................................................จังหวัด......................................................................
9. การแต่งกายในงานพิธีสาคัญของครอบครัว/ชุมชน.........................................................................
.............................................................................................................................................................
10. การย้ายถิ่นฐานของครอบครัว จากที่ใดย้ายไปยังแห่งใด (ถ้ามี).....................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
11. ประเด็นอื่นๆ ตามความสนใจ........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แผนหน่ วยการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนากับการศึกษาภาคสนาม
เวลา 9 ชั่วโมง

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
นัก ศึ ก ษาสามารถเรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ภาคสนามด้วยวิธีก ารเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาคือ การสัมภาษณ์ สังเกต จดบันทึกภาคสนาม และวิธีการวงศาวิทยา จนเกิดทักษะ
ที่นาสู่ การเก็บข้อมูลกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักศึกษาอธิ บายการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา คื อ
การสัมภาษณ์ สังเกต จดบันทึกภาคสนาม และวิธีการวงศาวิทยา
2. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา จน
เกิดทักษะที่นาสู่ การเก็บข้อมูลกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
สาระการเรียนรู้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม รวมเวลา 9 ชัว่ โมง ดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 คือ วิธีการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นต้น
กิจกรรมที่ 2 คือ วิธีการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นกลาง
กิจกรรมที่ 3 คือ วิธีการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นก้าวหน้า
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กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 วิธีการศึกษาเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นต้ น (3 ชั่วโมง)
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ กจิ กรรม
1. แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม ได้แก่
- นักศึกษาสามารถอธิบายการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา คือ การสัมภาษณ์ สังเกต จดบันทึกภาคสนาม และวิธีการวงศาวิทยา
- นัก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ภาคสนามด้ว ยวิธี ก ารเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นต้น
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการจัดกิจกรรม
1. นักศึกษาแต่ละคน เตรี ยมตัวลงฝึ กปฏิบตั ิการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นต้น ในกิจกรรม “ฝึ กปฏิบตั ิจริ งจากภาคสนาม” ประกอบด้วยการใช้เทคนิคการ
สังเกตการณ์ อย่างมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก การจดบันทึกภาคสนาม และวิธีการวงศาวิทยา
และเตรี ยมอุ ปกรณ์ ในการลงพื้นที่ คื อ สมุ ดจดบันทึกภาคสนาม ปากกา ดิ นสอ และกล้องถ่ายรู ป
หรื อโทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายรู ปได้
2. ผูส้ อนนานักศึ กษาลงพื้นที่ เป้ าหมายคื อ ชุ มชนกลุ่ มชาติพนั ธุ์ไทยพวน อาเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เนื่ องจากลักษณะของพื้นที่มีความใกล้เคียงกับพื้นที่เก็บข้อมูลจริ ง โดยให้
นักศึกษาเก็บข้อมูลตามประเด็นที่กาหนดคือ ประวัติความเป็ นมา ลักษณะทางกายภาพ สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชน
3. ในการเก็ บ ข้อมู ล ให้ นัก ศึ ก ษาแบ่ งความรั บ ผิดชอบตามประเด็ น ข้างต้น เป็ น
รายบุคคล โดยรับผิดชอบคนละ 2 ประเด็น ใช้เวลาเก็บข้อมูล 3 ชัว่ โมง ซึ่ งประเด็นความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคล สามารถให้รายละเอียดได้ดงั ตาราง
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นักศึกษาคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ประเด็นการเก็บข้ อมูลชุ มชนไทยพวน
ประวัติความเป็ นมา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ประวัติความเป็ นมา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ประวัติความเป็ นมา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
วิถีการดารงชีวิต
การประกอบอาชีพ
วิถีการดารงชีวิต
การประกอบอาชีพ
วิถีการดารงชีวิต
การประกอบอาชีพ
ศาสนาและความเชื่อ
พิธีกรรมและประเพณี
ศาสนาและความเชื่อ
พิธีกรรมและประเพณี
ศาสนาและความเชื่อ
พิธีกรรมและประเพณี
ลักษณะบ้านเรื อนอยูอ่ าศัย
ภาษาพื้นถิ่น
ลักษณะบ้านเรื อนอยูอ่ าศัย
ภาษาพื้นถิ่น
ลักษณะบ้านเรื อนอยูอ่ าศัย
ภาษาพื้นถิ่น
ผูน้ าและการปกครอง
ความสัมพันธ์ทางสังคม
ผูน้ าและการปกครอง
ความสัมพันธ์ทางสังคม
ผูน้ าและการปกครอง
ความสัมพันธ์ทางสังคม

4. ผูส้ อนให้นกั ศึกษานัง่ เป็ นวงกลมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนเองเก็บรวบรวมมา
ได้กบั เพื่ อนนักศึ กษา โดยนักศึกษาจะต้องจดบันทึ กรายละเอี ยดตามประเด็นที่ เพื่ อนนาเสนอ ใน
ขั้นตอนนี้ ผูส้ อนจะทาการประเมินนักศึกษาทุกคนโดยใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลวิธีการเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นต้น
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ปกิจกรรม
1. ผูส้ อนให้นกั ศึกษาแต่ละบุคคลเขียนสะท้อนองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการลงพื้นที่
และเทคนิ ค วิธีการเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาที่ นามาใช้ในการเก็บ ข้อมู ล ด้วยคาถาม เช่ น วิธี การเชิ ง
ชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาที่ นามาใช้ในการเก็บ ข้อมู ลภาคสนามมี อะไรบ้าง ผูเ้ รี ยนเข้าใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนที่เก็บข้อมูลมากขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
2. นักศึกษาบันทึ กบทเรี ยนสะท้อนคิด เรื่ อง วิธีการศึก ษาเชิ งชาติ พนั ธุ์วรรณนา
ขั้นต้น ลงในแบบบันทึกสะท้อนย้อนคิดของแต่ละบุคคล
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กิจกรรมที่ 2 วิธีการศึกษาเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นกลาง (เวลา 3 ชั่วโมง)
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ กจิ กรรม
1. แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม ได้แก่
- นักศึกษาสามารถอธิบายการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา คือ การสัมภาษณ์ สังเกต จดบันทึกภาคสนาม และวิธีการวงศาวิทยาขั้นกลาง
- นัก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ภาคสนามด้ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นกลาง
2. ผูส้ อนทบทวนการลงภาคสนามในครั้งที่ 1 และสรุ ปการประเมินผลให้นกั ศึกษา
ทราบว่าแต่ละคนมีผลประเมินการใช้วธิ ี การเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาในครั้งแรกเป็ นอย่างไร จุดเด่น จุด
ด้อยของนักศึกษา
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการจัดกิจกรรม
1. นักศึกษาแต่ละคนวางแผนหรื อกาหนดวิธีปฏิ บตั ิเพื่อให้ตนเองมีการใช้วิธีการ
เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาในระดับสู งขึ้น โดยเขียนลงในสมุดจดบันทึกภาคสนามของแต่ละคน ใช้เวลา
คนละ 30 นาที
2. ผูส้ อนนานักศึ กษาเข้าสู่ ชุมชนไทยพวน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุ รี ซึ่ งเป็ น
ชุ มชนเดิมกับการเก็บข้อมูลในครั้งที่ 1 โดยให้นกั ศึกษาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนที่ยงั ไม่ครบถ้วน
ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการลงภาคสนามครั้งแรก ใช้เวลาเก็บข้อมูล 2 ชัว่ โมง 30 นาที
3. ผูส้ อนให้นกั ศึกษานัง่ เป็ นวงกลมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนเองเก็บรวบรวมมา
ได้กบั เพื่ อนนักศึ กษา โดยนักศึกษาจะต้องจดบันทึกรายละเอียดตามประเด็นที่เพื่ อนนาเสนอ ใน
ขั้นตอนนี้ ผูส้ อนจะทาการประเมิ นนักศึ กษาทุ กคนโดยใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลวิธีการเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา ดังนี้
3.1 เกณฑ์การวัดและประเมินผลวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นต้น ใช้สาหรับ
นักศึกษาที่มีการประเมินผลในครั้งที่ 1 ว่ายังไม่ผา่ นตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.2 เกณฑ์ ก ารวัด และประเมิ น ผลวิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ั น ธุ์ ว รรณนาขั้น กลาง
ใช้สาหรับนักศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลขั้นต้นตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.3 เกณฑ์ ก ารวัด และประเมิ น ผลวิ ธี ก ารเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาขั้น ก้าวหน้ า
ใช้สาหรับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลในครั้งที่ 1 ว่าสู งกว่าเกณฑ์การวัดและประเมินผล
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นกลาง
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ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ปกิจกรรม
1. จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาชุมชนไทยพวนด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาแล้ว
ผูส้ อนให้นกั ศึกษาแต่ละบุคคลเขียนสะท้อนองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ และเทคนิ ควิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่นามาใช้ในการเก็บข้อมูลโดยใช้แนวคาถามเดิมกับครั้งที่ 1
2. นักศึกษาบันทึกบทเรี ยนสะท้อนคิด เรื่ อง วิธีการศึกษาเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้น
กลาง ลงในแบบบันทึกสะท้อนย้อนคิดของแต่ละบุคคล
กิจกรรมที่ 3 วิธีการศึกษาเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นก้ าวหน้ า (เวลา 3 ชั่วโมง)
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ กจิ กรรม
1. แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม ได้แก่
- นักศึกษาสามารถอธิบายการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา คือ การสัมภาษณ์ สังเกต จดบันทึกภาคสนาม และวิธีการวงศาวิทยาขั้นก้าวหน้า
- นัก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ภาคสนามด้ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นก้าวหน้า
2. ผูส้ อนทบทวนการลงภาคสนามในครั้งที่ 2 และสรุ ปการประเมินผลให้นกั ศึกษา
ทราบว่าแต่ละคนมีผลประเมินการใช้วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาในครั้งที่ 2 เป็ นอย่างไร จุดเด่ น
จุดด้อยของนักศึกษาทั้ง 15 คน
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการจัดกิจกรรม
1. นักศึกษาแต่ละวางแผนหรื อกาหนดวิธีปฏิ บตั ิเพื่อให้ตนเองมีการใช้วิธีการเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาในระดับสู งขึ้น โดยเขียนลงในสมุดจดบันทึกภาคสนามของแต่ละคน ใช้เวลาคน
ละ 30 นาที
2. นักศึกษานาข้อมู ลจากการเก็บ รวบรวมในครั้ งที่ 1 และ 2 มาร่ วมกันวิเคราะห์
แล้วก าหนดประเด็ น ในการศึ ก ษาตามความสนใจของแต่ ล ะคน (ไม่ ซ้ ากัน ประเด็ น เดิ ม ที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย)
3. ผูส้ อนนานักศึ กษาเข้าสู่ ชุมชนไทยพวน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุ รี ซึ่ งเป็ น
ชุ มชนเดิ มกับการเก็บข้อมูลในครั้งที่ 1 และ 2 ที่ ผ่านมา โดยนักศึกษาเก็บข้อมูลตามประเด็นที่ตน
สนใจ ใช้เวลาเก็บข้อมูล 3 ชัว่ โมง
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4. ผูส้ อนให้นกั ศึกษานัง่ เป็ นวงกลมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนเองเก็บรวบรวมมา
ได้กบั เพื่ อนนักศึ กษา โดยนักศึกษาจะต้องจดบันทึ กรายละเอี ยดตามประเด็นที่ เพื่ อนนาเสนอ ใน
ขั้นตอนนี้ ผูส้ อนจะทาการประเมิ นนักศึ กษาทุ กคนโดยใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลวิธีการเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา ดังนี้
4.1 เกณฑ์ ก ารวัด และประเมิ น ผลวิธี ก ารเชิ งชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาขั้น กลาง ใช้
สาหรับนักศึกษาที่มีการประเมินผลในครั้งที่ 2 ว่ายังไม่ผา่ นตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.2 เกณฑ์การวัดและประเมิ นผลวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้นก้าวหน้า ใช้
สาหรับนักศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลขั้นกลางตามเกณฑ์ที่กาหนด
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ปกิจกรรม
1. จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาชุ มชนไทยพวนด้วยวิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาแล้ว
ผูส้ อนให้นกั ศึกษาแต่ละบุคคลเขียนสะท้อนองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ และเทคนิ ควิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาที่นามาใช้ในการเก็บข้อมูล โดยใช้แนวคาถามเดิมกับครั้งที่ 1 และ 2
2. นักศึกษาบันทึกบทเรี ยนสะท้อนคิด เรื่ อง วิธีการศึกษาเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาขั้น
ก้าวหน้า ลงในแบบบันทึกสะท้อนย้อนคิดของแต่ละบุคคล
สื่ อประกอบการเรียนรู้ หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 วิธีการศึกษาเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
ขั้นต้น
กิจกรรมที่ 2 วิธีการศึกษาเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
ขั้นกลาง
กิจกรรมที่ 3 วิธีการศึกษาเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
ขั้นก้าวหน้า

สื่ อประกอบการเรียนรู้
- สมุดจดบันทึกภาคสนาม
- แบบบันทึกบทเรี ยนสะท้อนคิด
- สมุดจดบันทึกภาคสนาม
- แบบบันทึกบทเรี ยนสะท้อนคิด
- สมุดจดบันทึกภาคสนาม
- แบบบันทึกบทเรี ยนสะท้อนคิด
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การวัดและประเมินผลหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
สิ่ งที่ตอ้ งการวัดและ
วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
1. ความรู ้
- ตรวจแบบบั น ทึ ก
- องค์ ค วามรู ้ จ ากการลง ภาคสนาม
พื้นที่ และการเรี ยนรู ้เทคนิค
วิ ธี ก า ร เชิ ง ช า ติ พั น ธุ์
วรรณนา
2. ทั ก ษ ะวิ ธี การเชิ งชาติ - สังเกตพฤติกรรม
พั น ธุ์ วรรณ น า คื อ ก าร
สั ง เกต การสั ม ภาษณ์ การ
จดบัน ทึ ก ภาคสนาม และ
วิธีการวงศาวิทยา
3. การสะท้อนย้อนคิด

เครื่ องมือการวัดและ
ประเมินผล
- แบบบันทึก
ภาคสนาม

แบบประเมินผล
วิธีการเชิงชาติพนั ธุ์
วรรณนา

- ป ระ เมิ น ผ ล ก าร - แบบบันทึกบทเรี ยน
สะท้อนย้อนคิด
สะท้อนคิด

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
-

- ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด ถือว่าผ่าน

-
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แผนหน่ วยการจัดการเรียนรู้ ที่ 3-5
การศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ยง กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา
และกลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ
เวลา 27 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ก ารเก็ บ ข้อมู ล ชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ ต่ า งวัฒ นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ ัน ธุ์
วรรณนา คื อ การสังเกตการณ์ อย่างมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก การจดบันทึ กภาคสนาม และ
วิธีการวงศาวิทยา ซึ่ งนักศึกษาสามารถเลื อกสรรชุ มชน สร้ างความสัมพันธ์กบั ชุ มชน เรี ยนรู ้ขา้ ม
วัฒนธรรม จัดกระทาและประมวลผลการเรี ยนรู ้ รวมทั้งนาเสนอผลการเรี ยนรู ้ และสะท้อนย้อนคิด
ข้ามวัฒนธรรม จากการศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ ส่ งผลให้เกิดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นัก ศึ ก ษาเลื อ กชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ แ ละปฏิ บ ัติ ต นในการสร้ างความสั ม พัน ธ์ ก ับ ชุ ม ชน
ชาติพนั ธุ์ที่เลือกศึกษาได้
2. นักศึกษาปฏิ บ ตั ิการเก็บข้อมู ลชุ มชนชาติ พ นั ธุ์ ต่างวัฒนธรรมด้วยวิธีการเชิ งชาติพ นั ธุ์
วรรณนาได้
3. นักศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลการเรี ยนรู ้จากการศึกษาชุมชนชาติพนั ธุ์ ที่ศึกษาได้
4. นักศึกษานาเสนอผลการเรี ยนรู ้ชุมชนชาติพนั ธุ์ที่ศึกษาได้
5. นักศึกษาเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรมที่มีอยูใ่ นสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้
สาระการเรียนรู้
หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา และกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มอญ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
กิ จ กรรมที่ 1 คื อ ปฏิ บ ัติ ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ ต่ า งวัฒ นธรรมด้ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา เวลา 15 ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 2 คือ นาเสนอผลการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม เวลา 6 ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 3 คือ สะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม เวลา 9 ชัว่ โมง
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กิจกรรมการเรียนรู้
กิ จ กรรมที่ 1 ปฏิ บั ติ ก ารเก็ บ ข้ อมู ล ชุ ม ชนชาติ พั น ธุ์ ต่ า งวั ฒ นธรรมด้ ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา (เวลา 15 ชั่วโมง)
1. แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม ได้แก่
- นักศึกษาเลือกชุมชนชาติพนั ธุ์และปฏิบตั ิตนในการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนชาติพนั ธุ์ที่เลือกศึกษาได้
- นักศึกษาปฏิบตั ิการเก็บข้อมูลชุ มชนชาติพนั ธุ์ต่างวัฒนธรรมด้วยวิธีการ
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาได้
- นัก ศึ ก ษาวิเคราะห์ แ ละประมวลผลการเรี ย นรู ้ จ ากการศึ ก ษาชุ ม ชน
ชาติพนั ธุ์ที่เลือกได้
ขั้นเลือกสรรชุ มชนชาติพนั ธุ์ต่างวัฒนธรรม
1. ผูส้ อนแบ่งกลุ่ มนักศึกษาออกเป็ น 3 กลุ่ ม คละชาติพนั ธุ์ กลุ่มละ 5 คน และให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกสรรชุมชนชาติพนั ธุ์ต่างวัฒนธรรม โดยมี 3 กลุ่มคือ
1) กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงบ้านยางน้ ากลัดเหนื อ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี
2) กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดาบ้านหนองปรง อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
3) กลุ่มชาติพนั ธุ์มอญบางลาภู อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีกติกาในการศึกษา ดังนี้
1) นักศึกษาทุ กกลุ่มต้องศึกษาชุ มชนชาติ พนั ธุ์ ต่างวัฒนธรรมครบทั้ง 3 กลุ่มที่
กาหนดให้
2) ในการศึกษาชุมชนชาติพนั ธุ์จะให้นักศึกษาลงภาคสนามทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้ง
ละ 9 ชัว่ โมง ดังนี้
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ศึกษา
ภาคสนาม
ครั้งที่
1
2
3

นักศึกษากลุ่มที่ 1

นักศึกษากลุ่มที่ 2

นักศึกษากลุ่มที่ 3

กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา กลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ
บ้านยางน้ ากลัดเหนื อ
บ้านหนองปรง
บางลาภู
กลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ
กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรง
บางลาภู
บ้านยางน้ ากลัดเหนื อ
ดาบ้านหนองปรง
กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา
กลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ
กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง
บ้านหนองปรง
บางลาภู
บ้านยางน้ ากลัดเหนื อ

3. เมื่อนักศึกษาเลื อกสรรชุ มชนชาติพ นั ธุ์ ต่างวัฒนธรรมที่ตอ้ งศึกษาแล้ว ผูส้ อน
แจกเอกสารเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนา
ขั้นสร้ างความสั มพันธ์ กบั ชุ มชน
1. นักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาชุ มชนที่กาหนดไว้ในขั้นการเลื อกสรรชุ มชนชาติ พนั ธุ์
โดยเริ่ มต้นจากการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
2. ผู ้ส อนสั ง เกตพฤติ ก รรมและวิ ธี ก ารสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ก ับ ชุ ม ชน โดยให้
นัก ศึกษาเป็ นผูด้ าเนิ นการเอง เริ่ มจากการเข้าหาผูน้ าชุ มชนทั้งที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ
กาหนดสถานภาพและบทบาทชัดเจน แจ้งวัตถุประสงค์การเข้าศึกษาชุ มชนนี้ และการใช้ขอ้ มูลที่ได้
จากการเก็ บ รวบรวม ส่ ว นผู ้ส อนมี ห น้ า ที่ ใ นการสั ง เกตพฤติ ก รรมและประเมิ น ผลการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนของนักศึกษาเท่านั้น
ขั้นแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ข้ามวัฒนธรรม
1. นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ชุ ม ชนผ่านกิ จกรรม “ศึ ก ษาชุ ม ชน เรี ย นรู ้ วิถี
ชาติพนั ธุ์” มีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุ มชนต่างวัฒนธรรม โดย
ลักษณะกิจกรรมจะเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนชาติพนั ธุ์ดว้ ยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเป็ น
หลัก แต่อาจจะมีการวางแผนเก็บข้อมูลชุมชนแตกต่างกันได้
2. เมื่ อ เสร็ จสิ้ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในแต่ ล ะวัน ผู ส้ อนให้ นัก ศึ ก ษานั่ง เป็ น
วงกลมเพื่อถอดบทเรี ยน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนเองเก็บรวบรวมมาได้ ปั ญหาอุปสรรคที่พบเจอและ
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แนวทางแก้ไขในการปฏิ บตั ิการภาคสนาม ผ่านกิจกรรม “ลอกคราบการเรี ยนรู ้ ” โดยผูส้ อนจะเชิ ญ
ปราชญ์ชุมชนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informant) มาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลกับนักศึกษา ซึ่ ง
ผูส้ อนจะเป็ นผูต้ ้ งั ประเด็นคาถาม เช่น
- จากการลงภาคสนาม นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่กาหนดให้
ได้มากน้อยเพียงใด
- นั ก ศึ ก ษาได้ป ระเด็ น อื่ น เพิ่ ม เติ ม จากที่ ก าหนดให้ บ ้า งหรื อ ไม่ ถ้า ได้
เพิ่ ม เติ ม คื อ ประเด็ นอะไร ประเด็น นั้น มี ความส าคัญ อย่างไรกับ การใช้ท าความเข้าใจ
ชุมชนชาติพนั ธุ์น้ นั ๆ
- ปั ญหาที่พบเจอในการปฏิบตั ิการภาคสนาม คืออะไร และจะกาหนดแนว
ทางแก้ไขอย่างไร
- วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาที่ นามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มี
ความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
3. ขณะที่นกั ศึกษาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ น้ นั ถ้าเพื่อนนักศึกษา หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ของชุมชน มีขอ้ สงสัยสามารถตั้งคาถามเพิ่มเติมได้ เพื่อทาให้การแลกเปลี่ยนสมบูรณ์มากที่สุด
4. ในระหว่างการปฏิบตั ิงานภาคสนามและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลข้ามวัฒนธรรม
นั้น ผูส้ อนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของชุ มชน จะประเมินพฤติกรรมรายบุคคลทั้งในด้านปฏิสังสรรค์
และก ากับ ตนเองของนัก ศึ ก ษา โดยใช้แ บบประเมิ น พฤติ ก รรมรายบุ ค คล และแบบวัด เจตคติ
รายบุคคล
ขั้นจัดกระทาและประมวลผลการเรียนรู้
1. หลังจากนักศึกษาออกจากชุ มชนชาติพนั ธุ์ที่เลือกศึกษาทุกครั้ง นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มต้องนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ มาจัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่กาหนด ผ่านกิ จกรรม “ปลด
เปลื้ องเรื่ องสนาม” คื อ ชื่ อ-สกุล อายุ และที่ อยู่ของผูใ้ ห้ขอ้ มู ล รายละเอี ยดข้อมู ล และวิธีก ารเชิ ง
ชาติพนั ธุ์วรรณนาที่ใช้เก็บข้อมูล
2. เมื่อจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลเสร็ จสิ้ น นักศึกษาต้องนาข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล
เพื่อสะท้อนการเรี ยนรู ้โดยผ่านการเขียนเรี ยบเรี ยงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ คือ การเขียนโดยใช้
ภาษาเชิงวิชาการ มีการกาหนดประเด็นในการเขียนชัดเจน และอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง
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กิจกรรมที่ 2 คือ นาเสนอผลการเรียนรู้ ข้ามวัฒนธรรม (เวลา 6 ชั่วโมง)
ขั้นนาเสนอผลการเรียนรู้ ข้ามวัฒนธรรม
1. แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม ได้แก่
- นักศึกษานาเสนอผลการเรี ยนรู ้ชุมชนชาติพนั ธุ์ที่ศึกษาได้
2. นั ก ศึ ก ษาน าผลการเรี ย นรู ้ ชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ ที่ ก ลุ่ ม ตนเองศึ ก ษาทั้ง 3 ชุ ม ชน
มานาเสนอในชั้นเรี ยน ในกิจกรรม “แต่งหน้า ทาปากในชั้นเรี ยน” โดยใช้เวลากลุ่มละ 30 นาที
3. เมื่ อนักศึ กษานาเสนอเสร็ จสิ้ น ผูส้ อนและเพื่ อนนักศึ ก ษาในชั้นเรี ยน ซักถาม
ประเด็นข้อสงสัยเพื่อเพิม่ เติมข้อมูลให้สมบูรณ์
4. นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มต้องนาข้อมูลที่นาเสนอ มาจัดกระทาและประมวลผลร่ วมกัน
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของแต่ละชุมชน
5. นักศึกษาทั้งหมดลงชุ มชนชาติพนั ธุ์ที่ศึกษา เพื่อจัดเวทีนาเสนอและคืนข้อมูลที่
เก็ บ รวบรวมได้ก ลับ สู่ ชุ มชนในกิ จกรรม “ผัดแป้ ง หวีผมจากชุ มชน” มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อเป็ นการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนกับชุ มชน โดยผูเ้ รี ยนนาข้อมูลที่มีการตรวจสอบจากเพื่อนร่ วมชั้น
เรี ยนแล้ว คืนสู่ ชุมชนเพื่อรับการปรับเพิ่มและตรวจสอบจากคนในชุ มชนอีกครั้งหนึ่ ง โดยการคืน
ข้อมูลนั้น นักศึกษาจะทาหน้าที่ประสานงานกับชุ มชน เช่ น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ปราชญ์ชุมชน และ
คนในชุมชน มาร่ วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (ใช้เวลาชุมชนละ 1 ชัว่ โมง)
6. เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว นักศึกษานาข้อมูลมาปรับปรุ งแก้ไขใน
รายงานผลการศึกษาให้มีความถูกต้องชัดเจน
กิจกรรมที่ 3 คือ สะท้อนย้อนคิดข้ ามวัฒนธรรม (เวลา 9 ชั่วโมง)
ขั้นสะท้อนย้อนคิดข้ ามวัฒนธรรม
1. แจ้งจุดประสงค์กิจกรรม ได้แก่
- นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และ
วัฒนธรรมที่มีอยูใ่ นสังคมพหุ วฒั นธรรมได้
2. ผูส้ อนให้นกั ศึกษาประเมินตนเองด้วยแบบวัดเจตคติรายบุคคล ใน 3 ประเด็นคือ
การเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ความไวทางวัฒนธรรม และการลดอคติทางชาติพนั ธุ์ ใช้เวลา 10 นาที
3. ผูส้ อนให้นกั ศึกษาเขียนสะท้อนมุมมองของตนเองต่อวัฒนธรรมอื่นและรู ปแบบ
การสอนด้วยวิธีการเชิงชาติ พนั ธุ์วรรณนา ผ่านกิจกรรม “บันทึกสะท้อนคิด” โดยให้ผเู ้ รี ยนสะท้อน
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มุ ม มองและเจตคติ ที่ มี ต่อกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ที่ ล งศึ ก ษาตามประเด็ น ที่ ก าหนด เช่ น จากการลงศึ ก ษา
ภาคสนามกลุ่มชาติพนั ธุ์ ท่านมีมุมมองต่อกลุ่มคนเหล่านี้ในทิศทางใด อย่างไร การศึกษาชุ มชนด้วย
วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์ วรรณนาส่ งผลต่อการปรับเปลี่ ยนเจตคติ ของตนเองที่มีต่อชนต่างกลุ่มหรื อไม่
อย่างไร โดยลักษณะกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเขียนลงในบันทึกสะท้อนย้อนคิด
4. เมื่ อทาประเมินตนเองเสร็ จสิ้ น ผูส้ อนดาเนิ นกิ จกรรม “เปิ ดเผยตัวตน (ใหม่)”
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนเจตคติที่มีต่อสังคมพหุ วฒั นธรรมและความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ที่ได้สัมผัสสู่ การปรับเปลี่ยนเจตคติในเชิ งบวก โดยลักษณะกิจกรรมใช้วธิ ี การสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยน
รายบุคคล ซึ่ งผูส้ อนให้นกั ศึกษาทุกคนออกจากห้องเรี ยน แล้วเรี ยกนักศึกษาเข้ามาในห้องเรี ยนครั้ง
ละ 1 คน เพื่อซักถามพูดคุยเกี่ยวกับให้เห็นมุมมองของนักศึกษาที่มีต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรม
ที่แตกต่างจากตน โดยใช้เวลาคนละ 15-20 นาที ซึ่งมีประเด็นคาถาม อาทิ
- ก่อนลงศึกษาภาคสนาม ท่านมี มุมมองต่อบุ คคลที่ มีความแตกต่าง
ทางชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรมกับตัวท่านเองอย่างไร
- หลัง จากลงศึ ก ษาภาคสนามแล้ว มุ ม มองที่ มี อยู่เดิ ม ได้เปลี่ ย นไป
หรื อไม่ อย่างไร
- วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์ วรรณนาที่ท่านนาไปใช้ในการรวบรวมข้อมู ล
สามารถช่วยให้ท่านมีความเข้าใจกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร
- ถ้าท่ านพบเห็ นหรื อรั บ ฟั งข้อมู ล ข่ าวสารที่ มี ก รณี ข ดั แย้งระหว่าง
กลุ่มชาติพนั ธุ์เกิดขึ้น ท่านจะกาหนดบทบาทของตัวท่านเองอย่างไร
5. เมื่ อสอบถามนัก ศึก ษาครบทุ กคน ผูส้ อนให้นัก ศึ ก ษาสรุ ปการจัดการเรี ยนรู ้
พหุวฒั นธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม เช่น
- นักศึ กษาคิ ดว่าในการเก็บข้อมู ลเชิ งชาติพ นั ธุ์วรรณนา วิธีการที่ส าคัญ
ที่สุดคือวิธีการใด
- วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาที่ นกั ศึกษาคิดว่าสาคัญที่สุดนั้น มี แนวใน
การปฏิบตั ิอย่างไร
- วิธี ก ารเชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาที่ นัก ศึ ก ษาเลื อกน ามาใช้มี ผ ลต่ อตนเอง
ชุมชนอย่างไร
6. ผูส้ อนให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบ
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สื่ อประกอบการเรียนรู้ หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3-5
กิจกรรม
กิ จกรรมที่ 1 ปฏิ บ ตั ิ ก ารเก็ บ ข้อมู ล ชุ ม ชนชาติ
พัน ธุ์ ต่ า งวัฒ นธรรมด้วยวิธี ก ารเชิ งชาติ พ ัน ธุ์
วรรณนา
กิ จกรรมที่ 2 น าเส น อผล การเรี ยน รู ้ ข้ า ม
วัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 3 สะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม
การวัดและประเมินผลหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3-5
สิ่ งที่ตอ้ งการวัด วิธีการวัดและประเมินผล
และประเมินผล
1. ความรู ้
- การเรี ย นรู ้ ข ้า ม - ทดสอบ
วัฒนธรรม
2. ทักษะ
การปฏิบตั ิงาน
- สังเกตพฤติกรรม
ภาคสนาม
3. การสะท้อน
- ประเมินผลการสะท้อน
ย้อนคิดข้าม
ย้อนคิด
วัฒนธรรม

สื่ อประกอบการเรียนรู้
- สมุดจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม
- แบบจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลชุมชน
- เอกสารการน าเสน อผลการเรี ยนรู ้ ข้ า ม
วัฒนธรรม
- แบบสะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม

เครื่ องมือการวัดและ
ประเมินผล

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
- ต้องได้ 15 คะแนน
- แบบทดสอบ
ขึ้ น ไ ป ถื อ ว่ าผ่ า น
เกณฑ์
- ต้องได้ 12 คะแนน
-แบบสังเกตพฤติกรรม ขึ้ น ไ ป ถื อ ว่ าผ่ า น
เกณฑ์
- แบบวัดเจตคติ
- ร้อยละ 80 ถือว่า
- แบบบัน ทึ ก สะท้อ น ผ่านเกณฑ์
ย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม - พรรณนาวิเคราะห์
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แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน รายวิชา 2593104 ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อ-สกุล.........................................................................รหัสประจาตัวนักศึกษา.................................
คาชี้แจง: ให้นกั ศึกษาตอบทุกข้อคาถาม ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน
1. จงอธิบายแนวคิดการศึกษาทางชาติพนั ธุ์วทิ ยา มาอย่างน้อย 5 แนวคิด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. จงอธิ บายวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นมาอย่างน้อยกลุ่มวัฒนธรรม
ละ 1 ประเด็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3. จงอธิ บายวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานภาคสนาม
ได้อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. วิธีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา ส่ งผลต่อความตระหนักและเห็นคุณค่าของการดารงอยูร่ ่ วมกันของ
คนในสังคมพหุ วฒั นธรรมได้หรื อไม่ อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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5. ให้นกั ศึกษาเสนอโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของนักเรี ยนให้มีความเหมาะสม
กับบริ บทโรงเรี ยนที่นกั ศึกษาผ่านการสังเกตการสอนมาแล้ว
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ที่

รหัส
นักศึกษา

ชื่ อ-สกุล

การสั งเกตการณ์
การสั มภาษณ์ เชิงลึก การจดบันทึกภาคสนาม
วิธีการวงศาวิทยา
อย่ างมีส่วนร่ วม
ขั้น ขั้น
ขั้น
ขั้น ขั้น
ขั้น
ขั้น ขั้น
ขั้น
ขั้น ขั้น
ขั้น
ต้ น กลาง ก้ าวหน้ า ต้ น กลาง ก้ าวหน้ า ต้ น กลาง ก้ าวหน้ า ต้ น กลาง ก้ าวหน้ า

แบบประเมินการใช้ วธิ ีการเชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนาในการศึกษาภาคสนามของนักศึกษา ครั้งที่  1  2  3
ณ ชุ มชนไทยพวน ตาบลมาบปลาเค้ า อาเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ที่

รหัส
นักศึกษา

ชื่ อ-สกุล

การสั งเกตการณ์
การสั มภาษณ์ เชิงลึก การจดบันทึกภาคสนาม
วิธีการวงศาวิทยา
อย่ างมีส่วนร่ วม
ขั้น ขั้น
ขั้น
ขั้น ขั้น
ขั้น
ขั้น ขั้น
ขั้น
ขั้น ขั้น
ขั้น
ต้ น กลาง ก้ าวหน้ า ต้ น กลาง ก้ าวหน้ า ต้ น กลาง ก้ าวหน้ า ต้ น กลาง ก้ าวหน้ า

หมายเหตุ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ที่

รหัส
นักศึกษา

ชื่ อ-สกุล

พฤติกรรมการสื่ อสารระหว่ าง
บุคคลที่มปี ระสิ ทธิภาพ
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ในการประเมิน
การปฏิบัตงิ านร่ วมกับบุคคลอื่น
ได้
4
3
2
1

การปรับตัวเมื่อเผชิญกับ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
4
3
2
1

แบบสั งเกตพฤติกรรมรายบุคคลด้ านการปฏิสังสรรค์ ระหว่ างบุคคล รายวิชา ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
ชุ มชน...........................................................................ตาบล...............................................อาเภอ........................................จังหวัด...............................

รวม
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่ อ-สกุล

พฤติกรรมการสื่ อสารระหว่ างบุคคล
การปฏิบัตงิ านร่ วมกับบุคคลอื่นได้
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4
3
2
1
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ในการประเมิน
การปรับตัวเมื่อเผชิญกับ
วัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย
4
3
2
1

แบบสั งเกตพฤติกรรมรายบุคคลด้ านการปฏิสังสรรค์ ระหว่ างบุคคล รายวิชา ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
ชุ มชน...........................................................................ตาบล...............................................อาเภอ........................................จังหวัด...............................

รวม

270

271
แบบสั งเกตพฤติกรรมรายบุคคลด้ านการกากับตนเอง
รายวิชา 2593104 ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
ชุ มชน.......................................ตาบล...........................อาเภอ........................จังหวัด....................
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รหัสนักศึกษา

ชื่ อ-สกุล

ตัวบ่ งชี้ในการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัตงิ านภาคสนาม
4
3
2
1
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แบบวัดเจตคติรายบุคคลของนักศึกษา รายวิชา 2593104 ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อ-สกุล................................................................ รหัสนักศึกษา............................................
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับท่านมากที่สุด
ประเด็น

ระดับการแสดงออกทางพฤติกรรม
ทุกครั้ง
บางครั้ง ไม่ เคย

1. การเข้ าใจความรู้ สึกของผู้อื่น
1.1 การเข้าใจพฤติกรรมและความรู ้สึกของบุคคลต่างวัฒนธรรม
1) เข้าใจถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่มา
จากต่างวัฒนธรรมในทุกบริ บทแวดล้อม
2) รับรู ้ความรู ้สึกของบุคคลที่มาจากต่างวัฒนธรรมใน
ทุกบริ บทแวดล้อม
3) ยอมรับการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่มา
จากต่างวัฒนธรรมได้ในทุกบริ บทแวดล้อม
1.2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4) เป็ นผูฟ้ ังที่ดีในการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
5) รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นก่อนตัดสิ นใจกระทาการ
ใดๆ ในลักษณะของงานส่ วนรวม
6) ยินยอมรับฟังคิดเห็นที่ขดั แย้งจากบุคคลอื่นที่มีต่อ
ความคิดเห็นส่ วนตน
2. ความไวทางวัฒนธรรม
2.1 การตอบสนองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างในเชิงบวก
7) แสดงปฏิกิริยาตอบโต้อย่างทันท่วงทีเมื่อต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลต่างวัฒนธรรม
8) แสดงปฏิกิริยาตอบโต้อย่างเปิ ดเผย ปราศจากการ
บังคับหรื อสั่งการเมื่อต้องมีการปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลต่าง
วัฒนธรรม
9) แสดงปฏิกิริยาตอบโต้อย่างเต็มใจ แล้วให้ผลออกมา
ในเชิงบวกกับบุคคลต่างวัฒนธรรม
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ประเด็น
2.2 มีทศั นคติที่ไม่พิจารณาตัดสิ นผูอ้ ื่นทางวัฒนธรรม
10) ยอมรับความแตกต่างของบุคคลในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์
11) ไม่มีการเปรี ยบเทียบทางวัฒนธรรม
12) ยึดมัน่ ในคุณค่าทางวัฒนธรรมของทุกวัฒนธรรมที่มี
การปฏิสัมพันธ์ดว้ ย
3. การลดอคติทางชาติพนั ธุ์
3.1 การไม่ถือเอาวัฒนธรรมตนเองเป็ นใหญ่
13) ไม่ยดึ ถือในคุณค่าทางวัฒนธรรมของตนเองจนถือ
พิจารณาว่าวัฒนธรรมอื่นด้อยกว่า
14) ไว้วางใจคนกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นทั้งในด้านความคิด
และการปฏิบตั ิเมื่ออยูใ่ นสังคมร่ วมกัน
15) สร้างความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ให้กบั บุคคลภายนอกได้รับรู ้
3.2 สร้างความรู ้สึกเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม
16) พิจารณาความถูกต้อง สมเหตุสมผล และวางตัวเป็ น
กลางเมื่อเกิดกรณี ขดั แย้งระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์
17) การปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างทาง
ชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
18) ยอมรับความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และ
วัฒนธรรมที่มีอยูใ่ นสังคม โดยปราศจากการบังคับ

ระดับการแสดงออกทางพฤติกรรม
ทุกครั้ง
บางครั้ง ไม่ เคย
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275

276

277

278

279
ประว ัติผู ้เขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒิการศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพมิ พ์
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