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บทคัดยอ

การวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค ประการแรก เพือ่ ศึกษาแนวทางการสอนสันติศกึ ษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชน สถาบันอุดมศึกษาไทย และประการที่สอง การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษา วิธีการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลัยของ
รัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ดําเนินการ
วิจัย 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 (R1) การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ อาจารยผูสอนสันติศึกษา และการสังเกตแบบมีสวน
รวม ขั้นตอนที่ 2 (D1) การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษา ขั้นตอนที่ 3 (R2) การทดลองใชรูปแบบการสอนสันติศึกษา และขั้นตอน
ที่ 4 (D2) การปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา กลุมผูใหขอมูลแบงออกเปน 3 กลุม ซึ่งใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ
1) ผูเชี่ยวชาญสันติศึกษา จํานวน 20 คน 2) อาจารยผูสอนสันติศึกษา จํานวน 9 คน และ3) กลุมทดลอง ไดแกนักศึกษารายวิชาการ
แปลงเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล และรายวิชาการจัดการความขัดแยงในชีวิตประจําวัน สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒนจํานวน 113 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก แบบบันทึกการสังเกตแบบมีสวนรวม แบบบันทึก
ประสบการณการเรียนรู แบบบันทึกการสนทนากลุม และแบบประเมินผลผูเรียน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติบรรยายเชิงพรรณนา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และคาสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาแนวทางการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบวา การสอนสันติศึกษาควรมีรูปแบบการสอนแบบ
บูรณาการที่มุงเนนการสอนคุณสมบัติ “สันติภายใน”แกนักศึกษา เพื่อนําไปสูการเกิด “สันติภายนอก” และพบปจจัยที่สงผลตอการ
จัดการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย จํานวน 3 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยภายใน ไดแก คุณสมบัติ “สันติภายใน” ของ
นักศึกษา 2) ปจจัยภายนอก ไดแก อาจารยผูสอนสันติศึกษา กิจกรรม รูปแบบ วิธีการหรือกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน
3) ปจจัยเกื้อหนุน ไดแก บรรยากาศสภาพแวดลอมและโครงสรางทางการศึกษา
2. รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่วิจัยและพัฒนาขี้นเรียกวา “PEACE model” มี 11 องคประกอบ
สําคัญ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) เนื้อหาการสอน 4) วิธีการสอน 5) ขั้นตอนการสอน 6) สื่อการสอน 7) การประเมินผล
8) บริบทที่เกี่ยวของ 9) ระบบการสนับสนุนและการพัฒนา 10) บทบาทอาจารยผูสอน ผูเรียน และวิทยากร และ 11) เงื่อนไขการนําไป
ใชผลการทดลองใชรปู แบบการสอนสันติศกึ ษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยพบวา กลุม ทดลองมีความรูด า นสันติศกึ ษาหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนเจตคติตอวิชาสันติศึกษา และนักศึกษามีความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนสันติศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก และความสามารถในการจัดการความขัดแยง โดยภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง
และผลการถอดบทเรียนการสนทนากลุม เพือ่ การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศกึ ษา อาจารยผสู อนสันติศกึ ษาไดรบั รองรูปแบบ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (ปรัชญา) อาจารย ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
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การสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย และมีความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยทุกขั้นตอน
ของการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : รูปแบบการสอน ; สันติศึกษา ; อุดมศึกษา

ABSTRACT

The objectives of this research were to 1) study instructional peace studies in Thai higher education
institutions and 2) develop an instructional model for peace studies in Thai higher education institutions,
named “PEACE Model.”
The research methods were comprised of four phases : Phase 1 (R1): documentary research-in-depth
interviews and participant observation. Phase 2 (D1): research and development of an instructional model
for peace studies. Phase 3 (R2): test the instructional model for peace studies in the classroom. Phase 4 (D2):
adjust, improve, and further develop the instructional model for peace studies. The informants, selected by
purposive selection, were divided into three groups: 1) participants interviewed in depth and observed by
twenty experts. 2) participants interviewed in depth and observed in focus groups by nine teachers. 3)
participants tested the instructional model for peace studies with 113 students in the “Conflict Transformation”
course at Mahidol University and the “Conflict Management in Daily Life” course at Panyapiwat Institute of
Management.
The research instruments included an in-depth interview record, a participant observation record, an experiential
learning journal record, a focus groups record, and an evaluation form of student characteristics. The data
was evaluated, focusing on content analysis, mean, standard deviation, percentage, and t-test dependence.
The results of the research were as follows:
1. The integration instructional model for instructional peace studies focused on teaching inner peace
within the students, taking external factors into account. The following variables affected the course: 1) internal
factors: the students’ inner peace; 2) external factors: peace studies instructors, activities, models, and
teaching procedures; 3) supporting factors: atmosphere and educational structure.
2. The results determined that the developed instructional model for peace studies, PEACE Model,
consists of eleven major components: 1) principle, 2) objective, 3) teaching content, 4) teaching means, 5)
teaching stages, 6) instructional media, 7) evaluation, 8) related context, 9) support development system, 10)
role of instructors, students, and experts, and 11) related conditions.
Results showed that the experimental group felt a level of peace in the post-test evaluation over the
pre-test evaluation by 0.01. Moreover, the students’ satisfaction was “High” with the instructional model for
peace studies and “Average” with the abilities of conflict management. Furthermore, the focus groups and
the instructors of peace studies were both satisfied with the model at a “High” level and accepted the
instructional model for peace studies in Thai higher education.
Keywords : Model Studies ; Peace Studies ; Higher Education
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บทนํา

จากสถิติและขอมูลความรุนแรงของหนวยงานของรัฐ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสวนใหญมักจะเกิดขึ้นใน
สถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทํางาน ชุมชนทั้งในเขต
ชนบทและเขตเมือง จนอาจกลาวสรุปไดวา ปญหาความขัดแยง
ความรุนแรงในสังคมไทยมีจํานวนมากมายและกลายเปนปญหา
ระดับชาติ ทีเ่ ปนตัวถวงในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน หลาก
หลายมิติ เชน มิตทิ างความมัน่ คง การเมือง สังคม เศรษฐกิจ การ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ หรือเปนความผิดพลาดทาง
โครงสราง ไดแก ความรุนแรงเชิงโครางสราง (Structural
violence) และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural violence)
ตลอดจนโครงสรางเชิงพุทธที่พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
แต ก ลั บ มี ค วามรุ น แรงเชิ ง โครงสร า งและความรุ น แรงเชิ ง
วัฒนธรรมแอบแฝงอยูตามแนวคิดของโยฮัน กัลตุง (2538: 153)
และสอดคลองกับ นิธิ เอียวศรีวงศ (2538 : 1 - 3) กลาววา
โครงสรางวัฒนธรรมไทยรวมสมัยและโครงสรางระบบการศึกษา
มีความออนแอ อยูในขั้นวิกฤติในการจัดการความขัดแยงและ
แกไขปญหามองความขัดแยงเปนเรือ่ งไมดไี มมมี ารยาทไมควรให
เกิดขึ้นโดยเฉพาะความขัดแยงกับผูใหญจึงเกิดความผิดหวัง
ความเจ็บปวดเครือ่ งมือทีใ่ ชคอื อดทนอดกลัน้ ประนีประนอมยอม
ตามตอหนาจะไมแสดงความคิดทีแ่ ตกตางใหปรากฏบอยครัง้ กลับ
แสดงความยินดีคาํ ชมสนิทสนมแตเปลือกคนไทยจึงเก็บกดความ
ขัดแยงไวจะแสดงออกลับหลังดวยการนินทาแดกดันไมรวมมือ
ทําใหองคกรออนแอและเกิดความเจ็บปวดทางใจทางอารมณ
มีตงั้ แตทนไดถงึ ขัน้ ทนไมไดจงึ ใชอาวุธทํารายใหตายดับกันไปขาง
หนึ่งสังคมไทยจึงดูเปนสังคมที่สงบสันติแตพรอมจะใชความ
รุนแรงดังนัน้ ตองสรางคานิยมสันติวธิ ตี งั้ แตระดับอนุบาลถึงระดับ
มหาวิทยาลัย
จากความสําคัญในการจัดการศึกษาสันติศึกษาดังกลาว
คณะรัฐมนตรีไดมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลัน่ กรองเรือ่ งเสนอรัฐมนตรีคณะ
ที่ 7 ฝายกฎหมายพลังงานระบบราชการและประชาสัมพันธ อาง
จากหนังสือของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร0504/18022
(สํานักนายกรัฐมนตรี, 2548) เห็นชอบใหจัดตั้งศูนยสันติวิธีหรือ
ศูนยสันติศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุเรื่องการขจัดความ
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ขัดแยงเปนหลักสูตรหนึง่ ของมหาวิทยาลัยและจัดตัง้ สถาบันหรือ
องคกรอิสระเพื่อแกปญหาความขัดแยงและไกลเกลี่ยความขัด
แยงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งสอดคลองกับรายงานประจําปของ
คณะอนุกรรมการการดําเนินกิจกรรมการสรางรายวิชาและการ
จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสราง
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่
พัฒนานิสิตนักศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2554 : 5) ไดสรุปไววา การจัดการเรียนการสอนใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมีการสรางหลักสูตร
และเปดรายวิชาที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับเหตุการณหรือ
บริบทของสังคมไทยในปจจุบนั และรองรับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ และเกิด
ผลกระทบตอสังคมไทยในอนาคต ในรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยควร
นําไปพิจารณาเปดการเรียนการสอน ไดแก รายวิชาเกี่ยวกับ การ
เปนพลเมืองโลกและพลเมืองทีด่ ี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สันติ
ศึกษาหรือสันติภาพ การปองกันภัยพิบตั ธิ รรมชาติ อาเซียนศึกษา
และการเรียนรูส จู ติ สํานึกทีด่ ี เชน การพัฒนาจิต จิตตปญญาศึกษา
เปนตน ปจจุบนั การจัดการเรียนการสอนดานสันติศกึ ษาในระดับ
อุดมศึกษาปรากฏมีมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน ไดใหความสําคัญตอการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสันติศึกษา (Peace studies) ในระดับปริญญาตรีนั้นมี
สัดสวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนสถาบันอุดมศึกษา
ไทยทั่วประเทศ
ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษางานวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนา
รูปแบบสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย” เพื่อศึกษา
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสันติศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ
ดําเนินการอยู และเพือ่ วิจยั และพัฒนารูปแบบการสอนสันติศกึ ษา
วิธีการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัย
เอกชน สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยสนใจที่จะศึกษาทดลองใชรูป
แบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรีในรายวิชา
การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
และรายวิชาการจัดการความขัดแยงในชีวติ ประจําวัน สถาบันการ
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จัดการปญญาภิวัฒน ประโยชนที่จะไดจากการวิจัยทําใหไดรูป
แบบการสอนและกระบวนการการเรียนการสอนตามแนวสันติ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันตาง ๆ สามารถนําไปปรับใช
เพื่อใหผูเรียนเกิดการศึกษาที่ในการเสริมสรางบุคคลใหมีความรู
ความเขาใจในเรื่องสันติภาพ สามารถแกไขปญหาความขัดแยง
ความรุนแรง และการลดความขัดแยง ความรุนแรงดวยสันติ
วิธีตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาแนวทางการสอนสันติศกึ ษาในมหาวิทยาลัย
ของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันอุดมศึกษาไทย
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษา วิธีการสอน
สั น ติ ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน
สถาบันอุดมศึกษาไทย
ขอบเขตการวิจัย
1. เนื้อหาการวิจัย
1.1 ศึกษาความรูส นั ติศกึ ษาจากหนวยงานดานสันติ
ศึกษาและสันติวิธีในสถาบันอุดมศึกษาไทย จํานวน 8 หนวยงาน
และหนวยงานสันติศึกษาและสันติวิธีสังกัดสํานัก งานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก สถาบันสิทธิมนุษย
ชนและสั น ติ ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล สถาบั น สั น ติ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
ขอนแกน สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัย
พายัพ ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ศูนยศกึ ษาสิทธิมนุษยชนและสันติวธิ ี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ศูนยขา วสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยสนั ติวธิ แี ละธรรมาภิบาลนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย และสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระ
ปกเกลา
1.2 ศึกษาการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาไทย จํานวน 15 รายวิชา จาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 8 แหง และมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน
5 แหง ไดแก รายวิชาการแปลงเปลีย่ นความขัดแยงโดยสันติวธิ แี ละ
รายวิชาสังคม สงครามและสันติ มหาวิทยาลัยมหิดล รายวิชามนุษย
กับสันติภาพและรายวิชาสันติศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รายวิชามนุษยกบั สันติภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายวิชา
วิชาสันติภาพและความสมานฉันท มหาวิทยาลัยพายัพ รายวิชาสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รายวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม รายวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ รายวิชา
ความเป น ธรรมทางสั ง คมและสั น ติ ภ าพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร รายวิชาการจัดการความขัดแยง มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร รายวิชาสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยทักษิณ รายวิชาสันติภาพ
ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สยาม รายวิ ช าการจั ด การความขั ด แย ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน รายวิชาสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ
รายวิชาการจัดการความขัดแยงในชีวติ ประจําวัน สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน
1.3 ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 1 รายวิชา
และมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 1 รายวิชา ไดแก รายวิชาการ
แปลงเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล และ
รายวิชาการจัดการความขัดแยงในชีวติ ประจําวัน สถาบันการจัด
การปญญาภิวัฒน

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีใ้ ชระเบียบวิธกี ารวิจยั และพัฒนา (Research
and development) มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 (R1) การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณผู
เชีย่ วชาญ อาจารยผสู อนสันติศกึ ษา ผูเ รียนสันติศกึ ษา และการ
สังเกตแบบมีสวนรวม เปนการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณผู
เชีย่ วชาญ และอาจารยผสู อนสันติศกึ ษา จํานวน 29 คน นักศึกษา
รายวิชาสันติศกึ ษาจากชัน้ เรียนรายวิชาการแปลงเปลีย่ นความขัด
แยงโดยสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 8 คน และนักศึกษา
รายวิชาการจัดการความขัดแยงในชีวติ ประจําวัน สถาบันการจัด
การปญญาภิวัฒน จํานวน 8 คน ประจําภาคการศึกษาที่ 1ปการ
ศึกษา 2556 รวมจํานวน 16 คน การสังเกตแบบมีสวนรวม และ
การศึกษาหนวยงานดานสันติวธิ ใี นสถาบันอุดมศึกษาไทย จํานวน
8 หน ว ยงาน และหน ว ยงานสั น ติ ศึ ก ษาและสั น ติ วิ ธี สั ง กั ด
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎรจํานวน 1 หนวยงาน ไดแก
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบัน
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันสันติศึกษา
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มหาวิทยาลัยขอนแกน สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ ศู น ย ศึ ก ษาสั น ติ ภ าพและความขั ด แย ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนยขา วสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยสนั ติวธิ แี ละธรรมาภิบาลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกลาเพื่อใหไดขอมูลแนวคิดเกี่ยวกับสันติศึกษา
แนวทางการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรูแ บบสันติศกึ ษาและ
ปจจัยที่มีผลตอการจัดการศึกษาแบบสันติศึกษาในสถาบันการ
ศึกษาในประเทศ
ขัน้ ตอนที่ 2 (D1) การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศกึ ษา
โดยการจัดการสนทนากลุมผูสอนรายวิชาดานสันติศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการจัดการปญญาภิวฒ
ั น จํานวน
8 คน เพื่อยกรางและออกแบบรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย เรียกวา รูปแบบการสอน “PEACE
model” เพื่อนําไปใชสอนในชั้นเรียนรายวิชาสันติศึกษาที่เลือก
เปนกรณีตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 3 (R2) การทดลองใชรูปแบบการสอนสันติ
ศึกษา โดยการสังเกตอยางมีสวนรวมในชั้นเรียนรายวิชาสันติ
ศึกษาที่เลือกเปนกรณีตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการแปลง
เปลีย่ นความขัดแยงโดยสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษา
รายวิชาการจัดการความขัดแยงในชีวิตประจําวัน สถาบันการจัด
การปญญาภิวัฒน ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556
จํานวน 113 คน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอ มูล
แบบบูรณาการขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก แบบบันทึกการสังเกตแบบ
มีสว นรวม แบบบันทึกการสัมภาษณเชิงลึก แบบบันทึกการสนทนา
กลุม แบบบันทึกประสบการณการเรียนรู และขอมูลเชิงปริมาณ
ไดแก แบบวัดความรูสันติศึกษา แบบวัดความสามารถในการ
จัดการความขัดแยง แบบวัดเจตคติตอวิชาสันติศึกษา และแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนสันติศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 (D2) การปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติ
ศึกษา โดยการถอดบทเรียนจากการจัดการสนทนากลุมอาจารย
ผูสอนสันติศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการจัด
การปญญาภิวัฒน จํานวน 8 คน เพื่อประเมินและพัฒนารูปแบบ
และขอขอเสนอแนะตอผลการวิจัย สรุปผลการวิจัยและจัดทํา

109

รายงานการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ประชากรทีใ่ ชในการศึกษา แบงออกเปน 3
กลุม ดังนี้
1.1 กลุมผูเชี่ยวชาญดานสันติศึกษา ประกอบดวย
ผูบ ริหารหนวยงานสันติศกึ ษา จํานวน 9 แหง ผูบ ริหารหมวดวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไป สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับปริญญาตรี จํานวน 15 แหง และผู
เชี่ยวชาญสันติศึกษาหนวยงานตาง ๆ จํานวน 10 แหง
1.2 กลุมอาจารยผูสอนสันติศึกษา เปนอาจารยผู
สอนรายวิชาสันติศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระดับปริญญาตรี ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี ประจําปการศึกษา 2556
สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวน 20 คน
1.3 กลุมการทดลองใชรูปแบบการสอนสันติศึกษา
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ
แปลงเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 250 คน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทลี่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการความขัดแยง
ในชีวิตประจําวัน สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ประจําปการ
ศึกษา 2556 จํานวน 100 คน
2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา แบงออกเปน
3 กลุม ดังนี้
2.1 กลุม ผูเ ชีย่ วชาญดานสันติศกึ ษา จํานวน 20 คน
ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยการคัดเลือกผูบริหาร
หน ว ยงานสั น ติ ศึ ก ษาและผู  เ ชี่ ย วชาญด า นสั น ติ ศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณ ความรู ความสามารถทางดานสันติศกึ ษา มีผลงาน
เปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียงเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป ประกอบ
ดวย ผูบริหารหนวยงานสันติศึกษา จํานวน 8 คน ผูบริหาร
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คน
และผูเชี่ยวชาญสันติศึกษาจากหนวยงานตาง ๆ จํานวน 5 คน
2.2 กลุมอาจารยผูสอนสันติศึกษา เปนอาจารย ผู
สอนรายวิชาสันติศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระดับปริญญาตรี ในหมวดวิชา
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ศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี ประจําปการศึกษา 2556 ที่
ไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยการคัดเลือกจากอาจารย
ผูส อนสันติศกึ ษาทีม่ ปี ระสบการณในการสอนรายวิชาสันติศกึ ษา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ไมนอยกวา 3 ป จํานวน 9 คน
2.3 กลุมการทดลองใชรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการแปลงเปลี่ยน
ความขัดแยงโดยสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2556 ทีไ่ ดจากการสุม ตัวอยางแบบอยางงายโดย
ใชหองเรียนวิชาสันติศึกษาเปนหนวยในการสุม จํานวน 78 คน
และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ
จัดการความขัดแยงในชีวิตประจําวัน สถาบันการจัดการปญญา
ภิวัฒน ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 ไดจากการ
สุมตัวอยางแบบอยางงายโดยใชหองเรียนวิชาสันติศึกษาเปน
หนวยในการสุม จํานวน 35 คน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการวิจัยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. แบบวัดความรูสันติศึกษาของนักศึกษา จํานวน
52 ขอ
2. แบบวัดเจตคติดา นสันติศกึ ษา เปนแบบประเมิน
เจตคติจํานวน 39 ขอ
3. แบบวัดความสามารถในการจัดการความขัดแยง
ของนักศึกษา จากการประเมินของอาจารยผูสอนและผูวิจัย
จํานวน 17 ขอ
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย จํานวน 15 ขอ
5. แบบบั น ทึ ก การสั ง เกตแบบมี ส  ว นร ว ม
(Participant observation) เปนแบบบันทึกการสังเกตแบบมี
สวนรวมของผูวิจัยตอการสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษา
ของอาจารยผูสอน และนักศึกษากลุมตัวอยาง
6. แบบบั น ทึ ก ประสบการณ ก ารเรี ย นรู 
(Experiential learning journal)
7. แบบบันทึกการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) เปนแบบบันทึกการสัมภาษณของผูวิจัยตอการสอน

ตามรูปแบบการสอนสันติศึกษาของผูเชี่ยวชาญ อาจารยผูสอน
และนักศึกษากลุมตัวอยาง
8. แบบบันทึกการจัดสนทนากลุม (Focus group
discussion) เปนแบบบันทึกการจัดสนทนากลุม ของผูวิจัยตอ
การสอนตามรูปแบบการสอนสันติศกึ ษาของผูเ ชีย่ วชาญ อาจารย
ผูสอน และนักศึกษากลุมตัวอยาง
9. แบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย จํานวน 17 ขอ จากการประเมินของ
อาจารยผูสอนสันติศึกษาและผูทรงคุณวุฒิดานสันติศึกษา
เครื่องมือและประเมินดังกลาว มีรายละเอียดของการ
สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ จากบันทึกการสรุป
ข อ มู ล จากการศึ ก ษาเอกสาร (Documentary research)
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)การสนทนากลุม
(Focus group discussion) การสั ง เกตแบบมี ส  ว นร ว ม
(Participant observation) และการเขียนบันทึกประสบการณ
การเรียนรู (Experiential learning journal)
2. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ จากการใชแบบ
ทดสอบตาง ๆ กับนักศึกษากลุมทดลองใชรูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก แบบวัดความรูด า นสันติศกึ ษา
แบบวัดเจตคติตอวิชาสันติศึกษา แบบความสามารถในการ
จัดการความขัดแยง และแบบประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอรูปแบบการสอนสันติศกึ ษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
และแบบประเมิ น ผลรู ป แบบการสอนสั น ติ ศึ ก ษาในสถาบั น
อุดมศึกษาไทยของอาจารยผูสอนสันติศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหการพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย สรุปขอมูลจากการศึกษาเอกสาร
การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกตแบบมีสว นรวม
และการเขียนบันทึกประสบการณการเรียนรู ใชเกณฑการ
วิเคราะหเนื้อหา (Contest analysis) โดยใชการตรวจสอบแบบ
สามเสา (Denzin. 1978 : 293 - 304) ดวยวิธีการบรรยายเชิง
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พรรณนา ดังนี้

1.1 การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวม
ขอมูล (Methodological triangulation) ตรวจสอบขอมูล
จากแหลงขอมูลที่แตกตางกันใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ตางๆ กัน เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน ไดแก การเก็บ
ข อ มู ล จากเอกสาร แบบสอบถาม การสนทนากลุ  ม การ
สัมภาษณเจาะลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม และการเขียน
บันทึกประสบการณการเรียนรู
1.2 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data
triangulation) การตรวจสอบแหลงทีม่ าของขอมูล โดยพิจารณา
จากเวลา สถานที่ และบุคคล
1.3 การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory
triangulation) การใชทฤษฎีประกอบหลายมุมมอง เพื่อตรวจ
สอบวาการใชแนวคิดทฤษฎีวา มีผลตอการตีความขอมูลแตกตาง
กันหรือไม
2. วิเคราะหความรูด า นสันติศกึ ษาจากแบบวัดความ
รู  ด  า นสั น ติ ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษากลุ  ม ทดลองโดยใช ค  า เฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ (%) และเปรียบเทียบความรู
ดานสันติศกึ ษากอนและหลังการทดลองใชรปู แบบการสอนสันติ
ศึกษา t-test (Dependent samples)
3. วิเคราะหเจตคติตอวิชาสันติศึกษา ความสามารถ
ในการจัดการความขัดแยง และความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน
สันติศึกษาของนักศึกษากลุมทดลอง จากแบบวัดเจตคติตอวิชา
สันติศึกษา แบบวัดความสามารถในการจัดการความขัดแยง และ
แบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาไทย โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ประมวลขอสรุปจากการสังเกตแบบมีสวนรวม การสนทนากลุม
และการสัมภาษณเชิงลึกดวยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
4. วิเคราะหถอดบทเรียนการเรียนรูหลังปฏิบัติการ
(After action review : AAR) การสนทนากลุมกับอาจารยผู
สอนสันติศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษา หลังการ
ทดลองใชรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
เสร็จสิ้น วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
5. วิเคราะหการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาโดยอาจารยผสู อนสันติศกึ ษา จากแบบประเมินผลรูปแบบ
การสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใชคาเฉลี่ย

สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน มาวิเคราะหและประมวลขอสรุปจากการ
สังเกตแบบมีสว นรวม การสนทนากลุม และการสัมภาษณเชิงลึก
ดวยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยมีดังนี้
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล การวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย”
มีประเด็นสําคัญ จํานวน 3 ประเด็น ดังตอไปนี้
2.1 ขอมูลพืน้ ฐานและสถานการณเกีย่ วกับการสอน
สันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย จากขอมูลการวิจัยนี้ พบวา
การสอนสันติศกึ ษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 16
รายวิชา จากมหาวิทยาลัยจํานวน 14 แหง จากจํานวนสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งหมดจํานวน 173 แหง คิดเปนรอยละ 8.09 แสดง
ใหเห็นวา การสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่เปดการเรียนการสอนเปนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
หมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนนอยมากซึ่งไมสอดคลองปญหา
ความขัดแยง ความรุนแรงในสังคมไทย ที่หนวยงานรัฐ และ
หนวยงานเอกชนมีขอมูลปญหาความขัดแยง ความรุนแรงใน
สังคมไทย ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา
สถานที่ทํางาน สังคม และประเทศ
2.2 แนวทางการสอนสันติศกึ ษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยเอกชนสถาบันอุดมศึกษาไทยจากการสัมภาษณ
เชิงลึกกับผูผูเชี่ยวชาญดานสันติศึกษา จํานวน 20 คน และ
สัมภาษณอาจารยผูสอนรายวิชาสันติศึกษา จํานวน 9 คนเกี่ยว
กับรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบวา
ผูเ ชีย่ วชาญ และอาจารยผสู อนสันติศกึ ษาไดนาํ เสนอรูปแบบการ
สอนสันติศกึ ษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย แบงออกเปน 4 รูปแบบ
การสอน (ทิศนา แขมมณี,2548 : 222 - 272)ไดแก กลุมที่ 1 รูป
แบบการสอนที่ เ น น การพั ฒ นาด า นพุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive
domain) กลุม ที่ 2 รูปแบบการสอนทีเ่ นนการพัฒนาดานจิตพิสยั
(Affective domain) กลุม ที่ 3 รูปแบบการสอนทีเ่ นนการพัฒนา
ดานทักษะพิสัย (Psycho - motor domain) กลุมที่ 4 รูปแบบ
การสอนที่เนนการพัฒนาดานทักษะกระบวนการ (Process
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skills) และกลุมที่ 5 รูปแบบการสอนที่เนนการบูรณาการ
(Integration) รูปแบบการสอนตาง ๆ ของผูเชี่ยวชาญและ
อาจารยผูสอนสันติศึกษา จะมีหลักการสอน วัตถุประสงค
วิธกี ารสอนและขัน้ ตอนการสอนทีแ่ ตกตางกันไปขึน้ อยูก บั จุดเนน
ตามรูปแบบการสอนของแตละทาน แมจะมีการแบงกลุม รูปแบบ
การสอนตาง ๆ ออกเปน 5 กลุมดังกลาว แตก็ไมไดแสดงวาผู
เชี่ยวชาญ และอาจารยผูสอนสันติศึกษา ยึดถือรูปแบบการสอน
นั้น ๆ แบบตายตัว โดยสวนใหญทุกคนเนนการใชสื่อการสอน
ตาง ๆ ที่ทันสมัยเหมาะสมกับผูเรียนระดับปริญญาตรี พรอมที่
จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหเหมาะสมตลอดเวลาซึ่ง
ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะทีเ่ นนการบูรณาการ (Integration)
ซึ่งเปนรูปแบบการสอนที่มุงชวยใหผูเรียนเกิดการบูรณาการทั้ง
ดานเนื้อหาสาระ วิธีการ และรูปแบบ
นอกจากนัน้ ยังพบวามีปจ จัยทีส่ ง ผลตอการจัดการเรียน
การสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย จํานวน 3 ปจจัย
ไดแก 1) ปจจัยภายในทีม่ ผี ลตอการจัดการศึกษาแบบสันติศกึ ษา
ไดแก คุณสมบัติ “สันติภายใน” ของนักศึกษาจะสงผลใหเกิดการ
เรียนรูแบบสันติศึกษา หากนักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ
และฝกทักษะดังกลาวจะทําใหการจัดการเรียนการสอนสันติ
ศึ ก ษาประสบความสํ า เร็ จ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ไ ด ง  า ยขึ้ น
ซึ่งสอดคลองกับ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (2547 : 61) กลาว
วาการมีสันติภาพภายใน (Internal peace) เปนสภาวะที่สภาพ
จิตใจที่หลุดพนจากพันธนาการของกิเลส หรือการครอบงําของ
สิง่ ตาง ๆ อันเปนสภาพจิตทีไ่ รความขัดแยง ความรุนแรงทุกชนิด
2) ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการจัดการศึกษาแบบสันติศึกษา
ไดแก ตัวอาจารยผสู อนสันติศกึ ษา กิจกรรม รูปแบบ วิธกี ารหรือ
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนทีส่ งผลใหเกิดการเรียน
รูแบบสันติศึกษา หากอาจารยผูสอนสันติศึกษามีการออกแบบ
การเรี ย นการสอน กิ จ กรรม รู ป แบบการสอน วิ ธี ก ารและ
กระบวนการสอนไดอยางหลากหลาย เหมาะสมกับกลุมผูเรียน
ยอมสงผลตอความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงคไดงาย และ 3) ปจจัยเกื้อหนุนที่มีผลตอการจัดการ
ศึกษาแบบสันติศึกษา ไดแก บรรยากาศสภาพแวดลอม และ
โครงสรางทางการศึกษาทีส่ ง ผลใหเกิดการเรียนรูแ บบสันติศกึ ษา
หากสถาบันอุดมศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่ดี ทั้งสภาพ
แวดลอมภายนอกชั้นเรียน และสภาพภายในชั้นเรียนที่เอื้อตอ

การเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และผูเรียนเปนผูแสวงหาคํา
ตอบดวยตนเอง จะสงผลดีตอการจัดการเรียนการสอนสันติ
ศึกษา และโครงสรางทางการศึกษาที่เปดโอกาสใหมีการเปด
รายวิชาสันติศึกษาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวด
วิ ช าเลื อ กเสรี ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แกนกั ศึกษาระดับปริญญาตรีไดเรียนอยางแพรหลายยอมสงผล
ตอการเปดพื้นที่สันติวิธีแกนักศึกษาที่จะออกไปเปนบัณฑิตที่ดี
ของสังคมตอไปในอนาคตในสายวิชาชีพตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ
ไพฑูรย สินลารัตน (2553 : 105-108) กลาววา กลยุทธการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษานัน้ ครูและผูบ ริหาร
ตองจัดแหลงเรียนรูใหหลากหลายมากขึ้น การวางแผนและ
ออกแบบสถาบันใหมี สถานที่ บริการ หลักสูตร เวลา สิง่ แวดลอม
และงบประมาณเหลานีจ้ ะตองสอดคลองสนองตอบตอผูเ รียนเปน
สําคัญและผูเรียนจะเปนผูแสวงหาคําตอบดวยตนเอง
2.3 การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษา วิธีการ
สอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาไทย รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาไทยที่ วิ จั ย และพั ฒ นาขึ้ น มี ลั ก ษณะบู ร ณาการ
(Integration) มีความยืดหยุนในการนําไปใชสูง เพราะแตละ
สถาบันมีคําอธิบายรายวิชาและเนื้อหาที่แตกตางกัน แตโดยหลัก
การและวัตถุประสงคการสอนสันติศกึ ษามุง เนนการใหความรูแ ละ
ความเขาใจเกี่ยวกับความรูดานสันติศึกษา ไดแก สันติภาพ
ความขัดแยง ความรุนแรง สันติวิธี และการจัดการความขัดแยง
โดยสันติวิธีที่มุงเนนการสอน “สันติภายใน” (Internal peace)
แกผเู รียนเปนสําคัญ เรียกรูปแบบการสอนนีว้ า “PEACE model”
มีองคประกอบสําคัญ จํานวน11 องคประกอบมีวธิ กี ารใชโดยการ
ศึกษา1) หลักการสอนสันติศึกษา 2)วัตถุประสงคการสอนสันติ
ศึกษา 3) เนื้อหาการสอนสันติศึกษา 4) วิธีการสอนสันติศึกษา 5)
ขั้ น ตอนการสอนสั น ติ ศึ ก ษา 6) สื่ อ การสอนสั น ติ ศึ ก ษา 7)
การประเมินผลการสอนสันติศึกษา 8) บริบทที่เกี่ยวของกับการ
สอนสันติศกึ ษา 9) บทบาทผูส อน ผูเ รียน และวิทยากรสันติศกึ ษา
10) ระบบการสนับสนุนและการพัฒนาอาจารยผูสอนสันติศึกษา
และ 11) เงื่อนไขในการนํารูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใช ผล
การทดลองใชรูปแบบการสอนสันติศึกษาในชั้นเรียน พบวาหลัง
การทดลองใชรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย มีผลการประเมินผลการสอนนักศึกษาจากการทดสอบแบบ
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ประเมินผลตาง ๆ ดังนี้
ความรูดานสันติศึกษา โดยการทดสอบแบบวัดความรู
ดานสันติศึกษา พบวา นักศึกษามีความรูความเขาใจสันติศึกษา
และการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี หลังการใชรูปแบบการ
สอนสันติศกึ ษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยนักศึกษามีความรูส นั ติ
ศึกษาสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เจตคติตอ วิชาสันติศกึ ษา โดยการทดสอบแบบวัดเจตคติ
ตอวิชาสันติศึกษา พบวา นักศึกษามีทาทีความรูสึก ความคิด
และอารมณทมี่ ตี อ ความขัดแยง และความรุนแรง และการจัดการ
ความขัดแยงในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.69 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.18
ดานความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนสันติศึกษา โดย
การทดสอบแบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนสันติศกึ ษา
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการสอน
สันติศึกษาในชั้นเรียน ทั้งตัวอาจารยผูสอน วิธีการสอน เทคนิค
การสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน
รูใ นภาพรวมอยูใ นระดับมาก มีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.08 และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.08
ดานความสามารถในการจัดการความขัดแยง โดยการ
ทดสอบแบบวัดความสามารถในการจัดการความขัดแยง พบวา
นักศึกษามีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความรูสึก อารมณตอเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดความขัดแยง และ
สามารถจัดการควบคุมความคิดเห็น การแสดงออกทางความ
รูสึก - อารมณ และการกระทําตาง ๆ ไมใหเกิดความขัดแยงได
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.16
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.87 เนื่องจากประสบปญหา
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ดานเวลาในการสอนจากปญหาการชุมนุมทางการเมือง มีการ
หยุดเรียนบอยครั้ง ทําใหอาจารยผูสอนไมไดสอนกรณีศึกษา
ความขัดแยงเพือ่ วัดความสามารถในการจัดการความขัดแยงแก
นักศึกษา ผลการประเมินจึงอยูในระดับปานกลางแสดงใหเห็น
วา การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
หรือรูปแบบการสอน“PEACE Model” สามารถทําใหผูเรียนมี
คุณลักษณะสันติศึกษาสูงขึ้น ทั้งดานความรูสันติศึกษา เจตคติ
ที่มีตอวิชาสันติศึกษา ความสามารถในการจัดการความขัดแยง
และความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนสันติศกึ ษา ซึง่ สอดคลอง
กับ ทิศนา แขมมณี (2556 : 224) กลาววา รูปแบบการสอนที่
จะเกิดประโยชนตอ ครูอาจารยสว นใหญและมีโอกาสนําไปใชได
นั้น มีแกนสําคัญอยู 4 ประการ คือ ทฤษฎีหรือหลักการของรูป
แบบ วัตถุประสงคของรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ และ
ผลทีจ่ ะไดจากรูปแบบ ซึง่ อาจารยผสู อนสามารถอกแบบรูปแบบ
การสอนไปพัฒนาทัง้ ทางดานพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
รวมทั้งกระบวนการพัฒนาสติปญญา อยูที่จุดเนนของรูปแบบ
การสอนนั้น ๆ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับอารเรนด (Arend,
1997 : 7) ไดกลาววา รูปแบบการการสอนที่ดีนั้นควรมี องค
ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ หลักการตามทฤษฎีที่ใชเปน
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน ผลการเรียนรูที่
ตองการวิธีสอนที่จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค
ของรูปแบบการสอน และสิ่งแวดลอมในการเรียนการสอนที่จะ
นําไปสูผ ลการเรียนรูท ตี่ อ งการ รายละเอียดรูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือรูปแบบการสอน “PEACE
model” ปรากฏดังแผนภูมทิ ี่ 1 แสดงรูปแบบการสอนสันติศกึ ษา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังนี้
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รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย“PEACE model”
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย“PEACE Model”
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อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผลดังนี้
จากความสํ า คั ญ ของการสอนสั น ติ ศึ ก ษาในสถาบั น
อุดมศึกษาไทย ปจจัยที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย และการพัฒนารูปแบบการสอน
สั น ติ ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยหรื อ รู ป แบบการสอน
“PEACE model” ดังกลาวขางตนพบขอสรุปวา การสอนสันติ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีความสอดคลองกับสภาพความขัด
แยง ความรุนแรงในสังคมไทย ตั้งแตระดับบุคคล ชุมชน สถาน
ศึกษา สถานที่ทํางาน สังคม และระดับประเทศ จนอาจกลาวได
วา สังคมไทยกําลังมีปญหาวิกฤตการณความขัดแยงและความ
รุนแรงสูงมาก สงผลตอบริบทตาง ๆ ทุกระบบ ไมวา จะเปน สังคม
วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความ
มั่นคงของชาติ การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีความ
สํ า คั ญ ในฐานะสถาบั น แห ง ป ญ ญาให ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี
สันติภาพ ดังที่ ทานเจาคุณพระธรรมปฎก (2542 : 42) อางถึง
ใน ไพฑูรย สินลารัตน (2553 :5) ไดชแี้ นะในสวนการสรางบัณฑิต
ว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต อ งสอนเพื่ อ พั ฒ นาคนให มี ลั ก ษณะ
บูรณาการ คือ รวมคุณลักษณะทั้งสามในตัวบุคคล ไดแก
คุณลักษณะดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา มีการผสมผสาน
ประสานสัมพันธสอดคลองสงผลเกือ้ กูลตอกันไปดวยดีทงั้ ระบบ
กอใหเกิดสันติภาพตอสังคมโดยรวม
นอกจากนั้นการสอนสันติศึกษายังมีความสอดคลองกับ
การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรู และคุณลักษณะของ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ ในระดับปริญญาตรี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 : 6 - 20) ไดให
ความสําคัญตอทักษะทางปญญาในการคิดวิเคราะหและการแก
ปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหม ๆ และมีคุณสมบัติใน
การแกปญหา ความขัดแยงในสถานการณสวนบุคคล และกลุม
สามารถการแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาและสามารถนําไป
ปฏิบตั ไิ ด นัน้ มีความสอดคลองกับการสอนสันติศกึ ษาอยางมาก
เพราะวิชาสันติศึกษานั้น มุงสอนใหผูเรียนมีทักษะทางปญญา
มีความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง ความรุนแรงใน
สถานการณตาง ๆ ทั้งความขัดแยงในระดับบุคคล กลุม ชุมชน
สังคม และประเทศ และมีสามารถในการจัดการความขัดแยงโดย
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สันติวิธีเปนทางเลือกใหมในการแกปญหาตาง ๆ โดยอาจารยผู
สอนสันติศกึ ษาตองมีความรูท ฤษฎีและหลักการ วัตถุประสงค วิธี
การสอน ขั้นตอนการสอน และการประเมินผล บนเงื่อนไขบริบท
ที่เกี่ยวของ ไดแก สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การเมือง และ
เศรษฐกิจ มีระบบสนับสนุนการสอนสันติศึกษา และการพัฒนา
อาจารยผูสอนสันติศึกษา ในการวางแผนและออกแบบการสอน
ตองใชวิธีการแบบบูรณาการ (Integration) ซึ่งเปนรูปแบบการ
สอนที่มุงชวยใหผูเรียนเกิดการบูรณาการทั้งดานเนื้อหาสาระ
วิธีการ และรูปแบบ นอกจากนั้น การมีบุคลิกภาพ “สันติภาพ
ภายใน” ของอาจารยผสู อนสันติศกึ ษาทีไ่ มมกี ารใชอาํ นาจครอบงํา
นั ก ศึ ก ษาจะช ว ยเป ด พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู  “สั น ติ ภ าพภายใน”
แกนักศึกษาไดมีสวนรวมในการศึกษาสันติศึกษาอยางสันติสุข
ดังเชนรูปแบบการสอน “PEACE model” ที่วิจัยและพัฒนาขึ้น
สามารถนําไปใชสอนแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ในสถาบันอุดมศึกษาไทยได
เปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ
สุชาติ เศรษฐมาลินี (2556) กลาวไววา การสอนรายวิชา
สันติภาพศึกษาควรจะมีการศึกษาคนควาวิจัยวิธีการสอน และ
เทคนิคการสอนตาง ๆ ในลักษณะวิธีการบูรณาการศาสตรตาง ๆ
เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสันติภาพมาก
ยิง่ ขึน้ เพราะการศึกษาดานสันติภาพนัน้ ตองมีการศึกษาในหลายๆ
แงมมุ ทัง้ ในมุมกวาง และลึกซึง้ จากศาสตรตา ง ๆ รวมกัน นอกจาก
นัน้ ยังสอดคลองกับ Finley. (2004) กลาวถึง การสอนสันติศกึ ษา
ในระดับอุดมศึกษาปรากฏมี 2 รูปแบบ คือ 1) การสอนแบบ
ครอบงําใชอาํ นาจโดยครูตอ ศิษย (Dominator model) ซึง่ ปรากฏ
ใชมานาน ในปจจุบันยังปรากฏใหเห็นทั่วไป เนื่องจากการไมมี
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางและวิธีการแบบครอบงํา และ2) การ
สอนที่เนนการมีสวนรวมของผูเรียน (Partnership model) ชวย
คัด ชวยทํา ชวยกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ในรายวิชา รวมถึงการมี
สวนรวมในการใหคะแนน การประเมินผล และการใหเกรด
ดวยการสอนที่เนนการมีสวนรวมของผูเรียนจึงเปนการสอนรูป
แบบใหม เปนสิ่งที่ทาทายครูอาจารยผูสอนสันติศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาเปนอยางยิ่ง
หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สถาบันอุดมศึกษาไทยทุกแหงไดใหความสําคัญและสนับสนุนให
มีการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
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ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี หรือการสอน
สอดแทรกสันติศกึ ษาในรายวิชาตาง ๆ แกนกั ศึกษาระดับปริญญา
ตรีทุก ๆ คนอยางแพรหลาย ไดศึกษาเรียนรูความรูดานสันติ
ศึกษาและการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวธิ ี นักศึกษาใน
ฐานะพลเมืองทีด่ ขี องรัฐและพลเมืองทีด่ ขี องโลกจะไดชว ยกันเปด
พื้นที่สันติวิธี ในระดับบุคคล กลุม ชุมชน สถานศึกษา สถานที่
ทํางาน สังคม ประเทศ และโลก สามารถทีจ่ ะชวยกันหาแนวทาง
แกไขปญหาความขัดแยง ความรุนแรง ดวยแนวทางสันติวธิ ที าํ ให
สังคมเกิดสันติสุขขึ้นไดอีกชองทางหนึ่ง

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช

1.จากผลการวิจัย พบวา แนวคิดและทฤษฎีสันติศึกษา
และสันติวิธี มีจํานวนมาก ซึ่งแตละแนวคิดและทฤษฎีจะมีองค
ความรูที่แตกตางกัน เนื่องจากวิชาสันติศึกษาเปนสหวิทยาการ
(Interdisciplinary studies) ฉะนั้น การนําแนวคิดและทฤษฎี
สันติศกึ ษาและสันติวธิ ไี ปประยุกตใชในการสอนสันติศกึ ษาจึงตอง
ใชวธิ กี ารแบบบูรณาการ (Integration) ใหเหมาะสมกับบริบทของ
แตละรายวิชา และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
2. จากผลการวิจัย พบวา การประเมินผลคุณลักษณะ
ของผูเรียนดานสันติศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก ความรูดาน
สันติศกึ ษา เจตคติตอ วิชาสันติศกึ ษา ความสามารถในการจัดการ
ความขัดแยง และความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนสันติศึกษา
ในการนํ า รู ป แบบการสอนสั น ติ ศึ ก ษาไปใช ส อนในสถาบั น
อุดมศึกษาตาง ๆ อาจารยผูสอนควรพิจารณาการประเมินผล
คุณลักษณะของผูเรียนดานสันติศึกษาใหสอดคลองและเหมาะ
สมตอรายวิชา และหลักสูตรของแตละสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
3. จากผลการวิจยั พบวา บางสถาบันอุดมศึกษามีปญ
 หา
ดานการขาดแคลนอาจารยผูสอนสันติศึกษา ทําใหการเปด
รายวิชาสันติศึกษายังไมแพรหลาย และไมสามารถเปดการเรียน
การสอนไดอยางตอเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงควรมีการ
พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนสันติศึกษาใหเปนผูที่มีความรู
ความสามารถและประสบการณอยางตอเนื่อง ไดแก การสง
บุคลากรไปศึกษาตอดานสันติศึกษาใหสูงขึ้น การเขารวมอบรม
สัมมนาเกีย่ วกับสันติคกึ ษาและสันติวธิ ี การเขารวมฝกทักษะการ
แกไขความขัดแยงโดยสันติวธิ กี บั หนวยงานสันติศกึ ษาตาง ๆ ทัง้
ในประเทศและตางประเทศ

4. จากผลการวิจัย พบวา กระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายดานการสอน
สันติศึกษาที่ยังไมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางกวางขวางแพร
หลาย การสอนสันติศกึ ษายังมีจาํ นวนนอยมากเมือ่ เปรียบเทียบ
กั บ จํ า นวนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของไทย ฉะนั้ น กระทรวง
ศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมี
นโยบายการสอนสันติศึกษาและกิจกรรมสันติวิธีในสถาบัน
อุดมศึกษาเปนนโยบายที่สําคัญเรงดวนใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาความขัดแยง ความรุนแรงในสังคมไทยในปจจุบนั โดยอาจ
จะเปดสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
การสอนสอดแทรกสันติศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ซึ่งหากจะให
นักศึกษามีความรูส นั ติศกึ ษาและทักษะในการแกไขปญหาความ
ขัดแยงโดยสันติวิธี ควรมีจํานวนอยางนอยประมาณ 6-9 ชั่วโมง
และการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาดานสันติ
ศึกษาและการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีในสถาบัน
อุดมศึกษาอยางกวางขวางและแพรหลาย
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