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09 1 :  สาขาวิชาพฒันศึกษา 
คาํสาํคญั :  รูปแบบการสอนสนัติศึกษา /การสอนสนัติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 สมิทธิรักษ ์  จนัทรักษ ์:  การพฒันารูปแบบการสอนสนัติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
ดร.ลุยง  วีระนาวิน, ผศ.ดร. ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  และรศ.ดร.นรินทร์  สงัขรั์กษา. 456  หนา้. 

การวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ  1) ศึกษาขอ้มูลพืนฐานและสถานการณ์เกียวกบัสนัติศึกษาทีสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ 
ดาํเนินการอยู ่  2) ศึกษาแนวทางการสอนสนัติศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาไทย    3) การ
พฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา  วิธีการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาไทย 
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัและพฒันา (Research and Development)  ดาํเนินการวิจยั 4  ขนัตอน ไดแ้ก่  ขนัตอนที 1 (R1)  การวิจยั
เอกสาร การสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ อาจารยผ์ูส้อนสนัติศึกษา และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม  ขนัตอนที 2  (D1) การพฒันารูปแบบการ
สอนสนัติศึกษา  ขนัตอนที 3 (R2)  การทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษา  และขนัตอนที 4 (D2)  การปรับปรุงรูปแบบการสอน
สนัติศึกษา   กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลแบ่งออกเป็น3 กลุ่ม ซึงใชก้ารเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  คือ1) ผูเ้ชียวชาญสนัติศึกษา จาํนวน 20 คน  
2) อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา จาํนวน 9 คน  และ3) กลุ่มทดลอง ได้แก่นักศึกษารายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี 
มหาวิทยาลยัมหิดล  และรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  จาํนวน 113 คน  เป็น
เวลา 10 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชวัโมงเครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  แบบ
บนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้  แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินผลผูเ้รียน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติบรรยายเชิง
พรรณนา  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติทดสอบที  

ผลการวิจยั  พบวา่   
1. ผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐานและสถานการณ์ในการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยพบว่าสถาบนัอุดมศึกษา

ไทยมีการเปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทวัไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 16 

รายวิชา จาํนวน 14  แห่ง จากจาํนวนสถาบนัอุดมศึกษาไทยทงัหมด จาํนวน 173 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ8.09 

2. ผลการศึกษาแนวทางการสอนสนัติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย พบว่า  การสอนสันติศึกษาควรมีรูปแบบการสอน
แบบบูรณาการทีมุ่งเนน้การสอนคุณสมบติั  “สนัติภายใน”แก่นกัศึกษา  เพือนาํไปสู่การเกิด “สนัติภายนอก” และพบปัจจยัทีส่งผลต่อ
การจดัการเรียนการสอนสนัติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย จาํนวน  ปัจจยั ได้แก่ )  ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่การสอนสันติศึกษาทีเน้น
คุณสมบติั “สันติภายใน” แก่นักศึกษา ) ปัจจยัภายนอก ได้แก่ อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา กิจกรรม รูปแบบ วิธีการสอนหรือ
กระบวนการในการจดัการเรียนการสอน ) ปัจจยัเกือหนุน ไดแ้ก่ บรรยากาศสภาพแวดลอ้มและโครงสร้างทางการศึกษา 
               3.  รูปแบบการสอนสนัติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยทีวิจยัและพฒันาขีน เรียกว่า “PEACE Model” มี 11 องคป์ระกอบ
สาํคญัคือ  ) หลกัการ  )  วตัถุประสงค ์ ) เนือหาการสอน ) วิธีการสอน  5) ขนัตอนการสอน  6) สือการสอน  7) การประเมินผล  
8) บริบททีเกียวขอ้ง  9) ระบบการสนบัสนุนและการพฒันา  10) บทบาทอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียน และวิทยากรพิเศษ และ 11) เงือนไข
การนาํไปใช ้ ผลการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสนัติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยทีพฒันาขึนในชนัเรียนกบันกัศึกษา จากการทาํ
แบบประเมินผลผูเ้รียน พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้ดา้นสันติศึกษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .
ส่วนเจตคติต่อวิชาสนัติศึกษา และนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  และความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และผลการถอดบทเรียนการสนทนา
กลุ่มเพือการพฒันาปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา อาจารย์ผูส้อนสันติศึกษาได้รับรองรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยทุกขนัตอนของการจดัการเรียน
การสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

ภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา                                                                  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนกัศึกษา……………………….………                                                                       ปีการศึกษา  2557 

ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์1……….…………..……  2……….……....……..……3…………….......….…………… 
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53260921 :  MAJOR : DEVELOPMENT EDUCATION  
KEY WORDS:  INSTRUCTIONAL MODEL, PEACE STUDIES IN THAI HIGHER EDUCATION  INSTITUTIONS. 
 SMITHIRAK JANTARAK: INSTRUCTIONAL MODEL DEVELOPMENT OF PEACE STUDIES IN THAI 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. THESIS ADVISORS: LUYONG VERANAVIN, Ph.D., ASST. PROF. THIRASAK  

UNAROMLERT, Ph.D., AND  ASSOC. PROF. NARIN  SUNGRUGSA, Ed.D. 456 pp. 
 The objectives of this research were: 1) to survey the basic information and situation about peace studies in Thai higher 

education institutions. 2) to study instructional peace studies in Thai higher education institutions. 3) to develop an instructional 

model for peace studies in Thai higher education institutions.    

The research methods comprised research and development in 4 phases:  Phase 1 (R1); documentary research; in-depth 

interview 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 classrooms and Phase 4 (D2); adjust, improve and develop the 

instructional model for peace studies. The informants consisted of three groups by purposive selection which were 1) the group 

who were in-depth interviewed and participant observation  by 20 experts 2) the group who were in-depth interviewed,  participant 

observation and focus groups by 9 teachers  and 3) the group of 113 students who were tested the instructional model of peace 

studies for 3 hours per week, total 10 weeks in the “Conflict Transformation” course at Mahidol University and “Conflict 

Management in Daily Life” course at Panyapiwat Institute of Management. The research instruments were in-depth interview 

record, participant observation record, experiential learning journal record, focus groups record, and evaluation form of student 

characteristic. The data were analyzed by content analysis, mean, standard deviation, percentage and t - test dependent.  

The results of the research were as follows: 

1. From studying the basic information and situation about peace studies in Thai higher education institutions found 

that the 16 peace studies courses in 14 of 173 Universities of Thailand (8.09%) were the general education courses and free 

elective courses.  

2. From studying the ways of instructional peace studies in Thai higher education institutions found that the 
instructional peace studies is the integration instructional model which focused on teaching from internal peace in the student mind 

to external peace and factors affecting to the courses were: 1) internal factors (focused on teaching from internal peace in the 

student mind); 2) external factors (peace studies instructors, activities, models, and teaching procedures); and 3) supporting factors 

(atmosphere, and structure of education) 
3. From the results of researched and developed an instructional model for peace studies found that the instructional 

model for peace studies which called “PEACE Model”, consist of 11 major components as follows: 1) principle; 2) objective; 3) 
teaching content; 4) teaching means; 5) teaching stages; 6) instructional media; 7) evaluation; 8) related context; 9) supported – 

development  system; 10) role of instructors, students and experts; and 11) related conditions. The results of instructional model 

for peace studies, revealed that the experimental group obtained a level of knowledge of peace in post – test evaluation more than 

pre – test at a significant level of 0.01.  Moreover, the attitude for peace studies subject and the students were satisfied with the 

instructional model for peace studies at a “High” level, and with the abilities of conflict management at an “Average” level. 

Furthermore, the lesson – learned ; focus groups and the instructors of peace studies both accepted the instructional model for 

peace studies in Thai higher education, and were satisfied with the model at a “High” level.   

________________________________________________________________________________________________________ 

Department of Education Foundations                                                                                     Graduate School, Silpakorn University                                   
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความเอือเฟือจากหลายท่าน  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง
ทุกท่าน รวมทงัแรงบนัดาลใจในการทาํงานในครังนี    

ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ลุยง  วรีะนาวนิ  อาจารยที์ปรึกษาหลกั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ   
อุ่นอารมยเ์ลิศ  และรองศาสตราจารย ์ ดร.นรินทร์  สังขรั์กษา อาจารยที์ปรึกษาร่วม รวมทงัรองศาสตราจารย ์ดร.
คณิต เขียววชิยั  ประธานกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ ทีคอยใหค้าํปรึกษาและเอือเฟือขอ้มูลและคาํแนะนาํดี ๆ 
ให ้รวมถึงการช่วยขดัเกลางานวจิยัใหมี้ความเหมาะสม 

ขอขอบพระคุณคณาจารยห์ลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากรทุก ๆ 
ท่าน ทีอบรมสงัสอนและใหค้วามรู้ทางดา้นพฒันศึกษา 
 ขอกราบนมสัการขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ทีมีเมตตาให้กาํลงัใจในการตงัใจทาํงานดา้นสันติภาพ  และ
ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์  จนสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณ  ดร .เอกพันธ์ุ ปิณฑวณิช อาจารย์ประจําสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  
มหาวิทยาลยัมหิดล   และอาจารยพ์ิมลมาศ เนตรมยั  อาจารยป์ระจาํคณะศิลปศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวฒัน์  ทีอนุเคราะห์ใหผู้ว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัและทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาใน
ชนัเรียน จนสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ชียวชาญ  และอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาทุก ๆ ท่าน ทีให้ความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวจิยั จนสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบพระคุณคุณพอ่ โสภา จนัทรักษ ์คุณแม่จงกลณี จนัทรักษ ์คุณแม่สุคนธ์ จนัทรักษ ์และญาติพีนอ้ง
ครอบครัวจนัทรักษ ์ อาจารยก์ณุฑิญา จิรทิวาธวชั  และครอบครัวทีใหก้ารสนบัสนุนและคอยใหก้าํลงัใจเสมอมา 

ขอขอบคุณอาจารยก์ุณฑิญา จิรทิวาธวชั ทีคอยให้การสนบัสนุนช่วยเหลือออกแบบโมเดลรูปแบบการ
สอนสนัติศึกษา จนสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีและคณะผูบ้ริหาร วิทยาลยัดุสิตธานี ทีสนบัสนุนทุนวิจยัให้แก่ผูว้ิจยัใน
การศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก จนสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทีสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท
บณัฑิตศึกษา ระดบัปริญญาเอก ประจาํปี 2557 จนสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณอาจารยว์นัทิกา หิรัญเทศ  และอาจารยก์ุณฑิญา จิรทิวาธวชั  มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ทีคอย
ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํในการวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล จนสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณนางสาวนิภาวรรณ เจริญลกัษณ์  สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล 
ทีคอยใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํในการจดัทาํบทคดัยอ่  จนสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบคุณเพือนร่วมรุ่นหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา รุ่น 2 ภาคพิเศษ ทุกท่านที
ร่วมเรียน ร่วมสนุกมาดว้ยกนั เป็นกาํลงัใจ ใหค้าํแนะนาํ และคอยช่วยเหลือ 

 ดว้ยคุณูปการ คุณความดีของวิทยานิพนธ์นี ผลแห่งความดีทงัหมดทีเกิดขึน ขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุก
ท่านทีมีต่อผูว้จิยั และครูอาจารยทุ์กท่านทีประสิทธิ ประสาทความรู้ประสบการณ์ แก่ผูว้จิยัมาจนถึงวนันีได ้
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บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

การศึกษาของชาติภายใตพ้ระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542 แกไ้ข
เพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545  ไดก้าํหนดความมุ่งหมายของการจดัการศึกษาเพือพฒันาคนไทยให้
เป็นคนทีสมบูรณ์ ทงัร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้คุณธรรมจริยธรรมและมีวฒันธรรมในการ
ดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542  : 5)   การศึกษาจึงมีความ
มุ่งหมายเพือพฒันามนุษยใ์ห้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์  เพือให้มีความสุขในการดาํเนินชีวิตในสังคม 
และการทีสังคมปัจจุบนัมีความเจริญกา้วหน้า และเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว การดาํรงชีวิตตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาต่างๆ ตามสภาพความซบัซอ้นของสังคมทาํใหค้นในสังคมปัจจุบนั  ไม่วา่จะเป็นเด็ก
หรือผูใ้หญ่ตอ้งประสบกบัปัญหานานปัการ  ปัญหาสังคมเกิดขึนมากมาย โดยเฉพาะปัญหาความ
ขดัแยง้ของคนในสังคม  เกิดการทะเลาะววิาทกนัระหวา่งกลุ่มคนในสังคม นกัเรียนนกัศึกษายกพวก
ตบตีกนั ยิงกนั ฆ่ากนั  เกิดการเรียกร้องหาความยุติธรรมจากภาครัฐจากคนยากจนทีไม่ไดรั้บความ
เป็นธรรมในสังคม  มีการร่วมกลุ่มคนทีมีอิทธิพลกดดนัการทาํงานของรัฐบาล ไดแ้ก่ กลุ่มคนเสือ
เหลือง  กลุ่มคนเสือแดง  กลุ่มคนเสือหลากสี มีการเรียกร้องทางการเมืองจนนาํไปสู่ความรุนแรง
ทางการเมือง มีการใช้กองกาํลงัจากภาครัฐสลายการชุมนุมของกลุ่มทางการเมืองจนเกิดเหตุการณ์
ความวุ่นวายในบ้านเมืองมีการก่อการจลาจลเกิดการเผาบ้านเรือนสถานทีราชการและสถานที
เอกชนสร้างความเสียใจให้แก่คนไทยทงัชาติกลายเป็นบาดแผลใหญ่ทีทุกภาคส่วนพยายามทีจะ
ช่วยกนัลดความขดัแยง้ทีเกิดขึน  แมจ้ะมีเกิดนโยบายการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธีตามคาํสัง
สาํนกันายกรัฐมนตรี เรืองนโยบายการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี  พ.ศ. 2546  เกิดขึนก่อนทีจะ
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในรอบ  9 – 10  ปีทีผา่นมา   
              นโยบายการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี (สํานกันายกรัฐมนตรี, 2546  : 2 – 3) ตาม
คาํสังสํานกันายกรัฐมนตรี เรืองนโยบายการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี  พ.ศ. 2546  มีใจความ
วา่ เนืองจากความขดัแยง้ในสังคมไทยมีแนวโน้มเพิมมากขึน ขณะทีพฤติกรรมของคนในสังคม
เปลียนแปลงรวดเร็ว  ซึงเป็นผลจากการเปลียนกติกาทางสังคม วิกฤติเศรษฐกิจปัญหาการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติแลสิงแวดลอ้ม การดาํเนินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ความไม่ไวว้างใจ
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนรวมทงัการเปลียนแปลงของสถานการณ์โลก  ความขดัแยง้



 

 

 

ภายในประเทศทีมีมากและหลากหลายรูปแบบ เป็นสัญญาณบอกเหตุว่า สังคมไทยตอ้งเร่งรีบ
เตรียมการทบทวนและพฒันาวิธีจดัการกบัความขดัแยง้ทีเคยใชใ้นอดีต ซึงดูจะไม่มีประสิทธิภาพ
พอทีจะทาํให้สังคมสงบ เป็นธรรมและอยูเ่ยน็เป็นสุขทวัหนา้ในปัจจุบนั การใช้ความรุนแรงใน
สังคมจะมีตน้ทุนทางสังคมสูง เพราะทาํให้เกิดความเกลียดชงัและความแตกแยกทียากจะสมาน 
นบัเป็นปัญหาความมนัคงทีร้ายแรง เพือให้มีความพร้อมยิงขึนในการพฒันาและแสวงหาวิธีจดัการ
ความขดัแยง้ทีเหมาะสม จึงเป็นหวัใจสําคญัทีมีผลต่อทิศทางการเปลียนแปลงสังคมและการเมืองที
ปรารถนา ดงันนั ยุทธศาสตร์สันติวิธีเพือความมนัคงของชาติจึงตอ้งไดรั้บความสนใจจากทุกฝ่าย 
และผลกัดนัใหมี้ผลในทางปฏิบติัอยา่งเร่งด่วน  ทงันีเพือลดความระสําระสายในสังคม และป้องกนั
การขาดศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย จึงมีคาํสังให้องคก์รรัฐให้ความสําคญักบัการปฏิบติัตาม
นโยบายการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี  ซึงเป็นการนาํเสนอนวตักรรมความมนัคงของชาติที
ให้ความสําคญัในการปกป้องวิถีชีวิตด้วยสายสัมพนัธ์ทีเขม้แข็งทงัระหว่างผูค้นทุกหมู่เหล่าและ
ระหว่างรัฐกบัประชาชนด้วยสันติวิธี  ซึงจะช่วยแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในปัจจุบนั ลดความ
ขดัแยง้ทีไม่จาํเป็นในอนาคต และเป็นการฟืนฟูความไวว้างใจของประชาชนทีมีต่อรัฐคาํสังนีจะเป็น
การเชือมโยงแนวทางสาํคญัของ “ยุทธศาสตร์สันติวิธีเพือความมนัคงของชาติ” กบั “นโยบายความ
มนัคงแห่งชาติ”  ทีเนน้การเสริมสร้างพลงัความสามคัคี บนพืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
ในบรรยากาศของการมีทศันคติทีดีห่วงใย เอืออาทร ทาํให้คนในชาติอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติสุข บน
พนืฐานของความหลากหลายในวธีิคิด วถีิชีวติ และวฒันธรรม โดยอาศยัจินตนาการและพลงัปัญญา 
พร้อมเผชิญและเรียนรู้การแกไ้ขปัญหาร่วมกนัและไม่ใช้ความรุนแรงต่อกนัเมือเกิดความขดัแยง้
หรือความเห็นต่างกัน  โดยมีหลักการบรรทดัฐานการจดัการความขดัแยง้  ต้องยึดมนั “สันติ
วธีิ”  เป็นวธีิเดียวทีเป็นธรรม  และสร้างความสงบสุขทียงัยนื  โดยเริมตน้ทีรัฐ  และเจา้หนา้ทีของรัฐ
ก่อน   เจตคติทีจะรองรับสันติวิธี คือ การลดอคติ และไม่มีความเกลียดชงัต่อคนทีมีความแตกต่าง 
โดยไม่เห็นวา่เป็นศตัรูแต่เป็นเพือนร่วมทุกข ์เป้าหมายในการใชส้ันติวธีิตอ้งเป็นธรรม  

ฝ่ายรัฐตอ้งยอมรับภาระบางประการเพือประโยชน์แห่งความมนัคงของชาติและความ
อยูเ่ยน็เป็นสุขทียงัยนืของประชาชนบรรยากาศและเวทีทีจะนาํไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรคเ์พือ
เกิดการเรียนรู้และพฒันารูปแบบวธีิการจดัการทีเหมาะสมกบัสังคมไทย โดยเฉพาะจากภูมิปัญญาที
หลากหลายและมีคุณค่าในสังคมไทย ตอ้งอยูบ่นฐานคิดทีวา่ “ความหลากหลายทางความเห็นและ
ความแตกต่างทางวฒันธรรมเป็นฐานพลงัของสังคมไทย”   ซึงจะทาํให้มีทางเลือกหลายทางในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง  โดยมีวตัถุประสงค์เพือสร้างบรรทัดฐาน
ใหม่  ให้กบัสังคมในการจดัการความขดัแยง้ ดว้ยการสร้างเกณฑ์ทีทาํให้องคก์รรัฐปรับเปลียนวิธี
คิด และวิธีการทาํงาน รวมทงัการปรับกลไกลการทาํงาน  และมีกระบวนการดาํเนินการทีสามารถ



 

                  
 

 

ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินการไดฟื้นคืนความไวว้างใจ ระหวา่งรัฐและประชาชน  ซึงจะ
ทาํใหบ้ทบาทของภาครัฐและภาคประชาชนไดรั้บการยอมรับโดยไม่แบ่งแยกพวกเพือความมนัคงที
ยงัยืนในสังคมไทย สามารถขจดัความเกลียดชงัหรืออคติทีเริมปรากฏขึนในสังคมไทยเมือความ
ขดัแยง้ขยายตวัไปกระทบกบัความแตกต่างทางวฒันธรรม หรือเมือมีการให้คุณค่ากบัการดาํเนินวิถี
ชีวติทีแตกต่าง   กลุ่มเป้าหมาย   ไดแ้ก่   องคก์รรัฐทีมีโครงการขนาดใหญ่ หมายถึง  โครงการทีจะมี
ผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง องคก์รรัฐทีมีส่วนสําคญัในการจดัการความขดัแยง้  โดยเฉพาะ
ฝ่ายปกครอง ตาํรวจ และทหาร โดยมีแนวทางการปฏิบติัและเกณฑ์การประเมินผลให้องคก์รตาม
กลุ่มเป้าหมายกาํหนดแนวทางการปฏิบติัในการจดัการความขดัแยง้เกณฑ์การประเมินผล  และการ
ปฏิบติัของเจา้หนา้ทีรัฐ ยึดแนวทางปฏิบติัประกาศวิสัยทศัน์ ปรัชญา และยุทธศาสตร์ขององคก์รที
สะท้อนถึงความเข้าใจในคุณค่าของการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีให้มีบุคลากรทีมี
ความสามารถในการดาํเนินการตามนโยบายการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธีทงัในระดบับริหาร
และในระดบัปฏิบติั  และให้มีการพฒันาบุคลากรการจดัการความขดัแยง้ด้วยสันติวิธีโดยให้มี
การศึกษาและฝึกอบรมเพือส่งเสริมความเขา้ใจเรืองสันติวิธี ทงัในเรืองปรัชญาความคิดสันติวิธีการ
ต่อสู้อยา่งสันติวธีิของภาคประชาชน   

การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลียโดยอาศยัคนกลาง และกระบวนการอืน ๆ เพือให้
บุคลากรภาครัฐทีมีหน้าทีเกียวขอ้งกบัความขดัแยง้โดยตรงและทีเกียวขอ้งกบัโครงการซึงมีผลต่อ
ความขดัแยง้มีความเขา้ใจและมีทกัษะในการเผชิญกบัความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี  วางระบบการ
จัดการปัญหาความขัดแย้ง  เพือป้องกันความขัดแย้งมิให้กลายเป็นความรุนแรงด้วยความ 
“โปร่งใส”  ของโครงการโดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ อยา่งแทจ้ริง  การจดัการ
ความขดัแยง้ทีเกิดขึนดว้ยการเคารพสิทธิของประชาชนและให้มีการสือสารสองทางระหว่างฝ่าย
ต่าง ๆ  บนพืนฐานของความเสมอภาค  ปราศจากอคติและความเกลียดชงั  เพือให้การจดัการความ
ขดัแยง้มีความคืบหน้าอย่างสร้างสรรค์  การจดัการความขดัแยง้ทีกาํลงัจะกลายเป็นความรุนแรง 
โดยอาศยับุคลากรทีมีทศันคติต่อคู่ขดัแยง้อยา่งฉนัทมิ์ตร  มีความเขา้ใจเรืองสันติวิธีอยา่งชดัเจนและ
มีทกัษะในการเผชิญกบัความขดัแยง้ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล มีระบบการประเมินผลภายใน
องคก์รเกียวกบัความกา้วหนา้ของการดาํเนินการตามแนวทางปฏิบติั  ดาํเนินการประเมินผลตนเอง 
ตามแนวทางปฏิบติัอย่างเป็นระบบปีละ 1 ครัง แล้วนาํเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ยทุธศาสตร์สันติวธีิ (กยส.)  เพือประมวลและจดัทาํรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเปิดเผย
การพิจารณาต่อสาธารณชน  ในการดาํเนินการกาํหนดแนวทางการปฏิบติัและเกณฑ์การประเมินผล
ในการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ  ใหค้ณะกรรมการยทุธศาสตร์สันติวธีิเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาและ



 

 

 

แนะนาํตามคาํร้องขอ  และใหทุ้กองคก์รทีเกียวขอ้งถือปฏิบติัตาม “นโยบายการจดัการความขดัแยง้
ดว้ยสันติวิธี” โดยให้สํานกังานสภาความมนัคงแห่งชาติเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการตาม
นโยบายนี (สาํนกังานสภาความมนัคงแห่งชาติ, 2555) 
    จาก “นโยบายการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี” ดงักล่าวไดมี้การนาํมาสานต่อใน
ทุกรัฐบาลต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบนั  ดงัเช่น ปี พ.ศ. 2553 เรียกวา่ “นโยบายการปรองดองแห่งชาติ” ใน
ส่วนของกระทรวงศึกษาธิการไดม้อบหมายให้สถาบนัการศึกษาทุกระดบัจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมโครงการทางดา้นการปรองดองสร้างความรักความสามคัคีและสร้างสันติสุขแก่
สังคม  มีการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเกียวกบัการลดความขดัแยง้ในสังคมไทยดว้ยกระบวนการสันติ
วธีิมากมาย  พบวา่    ปัจจุบนัการใชค้วามรุนแรง อาวธุจดัการความขดัแยง้และปัญหาปรากฏมากขึน
อยา่งชดัเจน ในสังคมจนกลายเป็นปัญหาสังคมไทยอยา่งหนึงแลว้ หากดูหนงัสือพิมพร์ายวนัหนา้
หนึงเกือบทุกฉบบั สือโทรทศัน์จะมีข่าวความขดัแยง้ ตอบโต ้ แกแ้คน้ดว้ยอาวุธทาํร้ายจนบาดเจ็บ 
พิการและหลายครังถึงแก่ชีวิต ตลอดจนทาํลายทรัพยสิ์นเสียหายอีกดว้ย ยงัมีความขดัแยง้จาํนวน
มากทีไม่เป็นข่าวหรือสือไม่สนใจเสนอ อีกจาํนวนมาก เช่นคดีฟ้องร้องในศาลทวัประเทศ ความ
ขดัแยง้ทางการเมืองทุกระดบัและโดยเฉพาะระดบั  ทอ้งถินมีการใชอ้าวุธสงครามทาํร้ายถึงแก่ชีวิต
เกิดขึนเป็นข่าวเสมอ ๆ ทีน่าวิตกอยา่งยิงคือผูใ้ชค้วามรุนแรงและ อาวุธมีอายุนอ้ยลง เป็นเยาวชน
และเด็กมากขึน โดยเฉพาะเยาวชนทีเรียนระดบัอาชีวศึกษาเอกชนยกพวก  ก่อเหตุวิวาท ใชอ้าวุธทาํ
ร้ายบาดเจ็บพิการถึงแก่ชีวิต  จากสถิติปี พ.ศ. 2555  กองบญัชาการตาํรวจนครบาลรับแจง้เหตุ 
นกัเรียนอาชีวศึกษาและวยัรุ่นยกพวกใชอ้าวุธก่อเหตุทาํร้ายจาํนวน 5,247 ครัง สถานศึกษาถูกขึน
บญัชีดาํ 15 แห่ง จุดล่อแหลม 46 แห่ง  (กองบญัชาการตาํรวจนครบาล, 2555 : 1 )  

สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ( 50 : 2 ) ไดศึ้กษาจาํนวนเด็กและเยาวชนทีใช้ 
ความรุนแรง  พ.ศ. 2547 – 2549   พบวา่มีแนวโนม้มากขึน  มีขอ้น่าสังเกตคือเหตุการณ์ดงักล่าวได้
เกิดขึน ในต่างจงัหวดัทุกภูมิภาคแลว้ โดยเฉพาะ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ยาวชนบางกลุ่มร่วม
กระบวนการก่อความไม่สงบและเป็นแนวร่วม  ภายในสถานศึกษานกัเรียนทงัชายและหญิงทาํร้าย
ใชค้วามรุนแรงหลายรูปแบบ นกัเรียนร้อยละ 41.2 บอกวา่ครูหรือผูใ้หญ่ให้การช่วยเหลือนอ้ยหรือ
แทบไม่ไดช่้วยเลย ครูมกัจะแกปั้ญหาดว้ย การลงโทษอยา่งรุนแรงกบัคู่กรณี ฝ่ายทีรังแกถูกทาํโทษ 
ฝ่ายถูกรังแกไปฟ้องครูก็ถูกทาํโทษดว้ย เป็นการตอกยาํให้เด็กเลือกใช้ความรุนแรงแกปั้ญหาทีจะ
เกิดกบัตวัเองไปในตวั ครูร้อยละ 89 เคยเห็นเด็กถูกรังแก ดว้ยตาตนเอง ครูร้อยละ 25 บอกวา่เคย
เห็นเด็กรังแกกนัมากกวา่ 10 ครัง ผูป้กครองร้อยละ 75.2  กล่าววา่ไม่เคยไปติดต่อโรงเรียนเมือ
ลูกหลานถูกรังแก ซึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ครูไม่ตระหนกัทีจะยบัยงัความรุนแรงระดบัพืนฐานทีฝังราก
ลึกทีอยูใ่นจิตใจเด็กแต่อยา่งใด  การถูกรังแกอาจก่อให้เกิดผลทีร้ายแรงตามมา ไดแ้ก่ กลวั หดหู่ 



 

                  
 

 

เหงา กงัวลใจ นอ้ยเนือตาํใจ รู้สึกตนเองไร้ค่า ขาดเรียน ผลการเรียนตกตาํและมี ความคิดอยากฆ่าตวั
ตาย   
 ในปี พ.ศ.  - 7  รัฐบาลไดน้าํ “นโยบายการปรองดองแห่งชาติ” มาเป็นนโยบาย
ในการทาํงานของรัฐบาลชุดปัจจุบนั โดยมีวลีสําคญัในวนัแถลงนโยบายว่า “จะแกไ้ข ไม่แกแ้คน้”  
แต่ปัญหาการทาํงานของรัฐบาลชุดปัจจุบนันีก็ยงัหนีไม่พน้ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัญหา
ความขดัแยง้จากการเมือง จากการพยายามเสนอแกไ้ขกฎหมายรัฐธรรมนูญ และการพยายามออก 
ร่างพระราชบญัญติัปรองดองหลาย ๆ ฉบบั  จนเกิดความขดัแยง้รุนแรงขึนในรัฐสภา มีการโห่ฮา 
ตะโกนด่ากันด้วยคาํไม่สุภาพ มีการแย่งดึงประธานสภาผูแ้ทนราษฎรลงจากบลัลังก์ ลากเก้าอี
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไปเก็บ และการปาสิงของใส่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ต่อมารัฐบาลมี
การผลกัดนัรัฐสภาทีจะออกกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผูซึ้งกระทาํผิดเนืองจากการชุมนุม
ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ .ศ. … หรือทีสือสารมวลชนเรียกว่า  
พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบบัสุดซอย (มติชนออนไลน์, 2556) และเกิดเหตุการณ์การออกมาชุมนุม
ต่อตา้น ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แก่ผูซึ้งกระทาํผิดเนืองจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออก
ทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. … ทาํให้ประชาชนทวัไป องค์กรของหน่วยงานรัฐและเอกชน 
ตลอดจนสถาบนัอุดมศึกษาไทยทวัประเทศ  มีผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากร และนักศึกษา ออกมา
ชุมนุมต่อตา้นรัฐบาลกันทวัประเทศ จนส่งผลให้รัฐบาลถอนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ออกจาก
รัฐสภาแต่ความขดัแยง้ลุกลามไปสู่การชุมนุมทางการเมืองเพือขบัไล่รัฐบาลของนางสาวยิงลกัษณ์ 
ชินวตัร ให้ลาออกจากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีการรวมตวักันในนามกลุ่มคณะกรรมการ
ประชาชนเพือเปลียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยทีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข  หรือ กลุ่ม กปปส.โดยการนาํของนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ เลขาธิการกลุ่ม กปปส. จนทาํให้
นายกรัฐมนตรีตอ้งประกาศยุบสภาเพือคืนอาํนาจให้ประชาชนไปเลือกตงักนัใหม่ แต่กลุ่ม กปปส.  
ก็ไม่ยอมทาํการยกระดบัการชุมนุมไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย ประกาศปิดกรุงเทพมหานครไม่เอา
การเลือกตงั ต้องการให้มีสภาประชาชนและนายกรัฐมนตรีพระราชทานมาปฏิบติัหน้าทีแทน
นางสาวยิงลกัษณ์ ชินวตัร และไดมี้การขดัขวางการเลือกตงัจนนาํไปสู่การเลือกตงัเป็นโมฆะ แต่
รัฐบาลของนางสาวยิงลกัษณ์ ชินวตัร ก็ยงัปฏิบติัหน้าทีรักษาการณ์นายกรัฐมนตรีและพยายามจะ
จดัการเลือกตงัให้สําเร็จ โดยมีมวลชนคนเสือแดง กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการ
แห่งชาติ หรือกลุ่ม นปช.ให้การสนบัสนุนรัฐบาลออกมาต่อตา้นกลุ่ม กปปส. อยา่งเขม้ขน้เช่นกนั 
เหตุการณ์ความขดัแยง้ดงักล่าวเกิดขึนยาวนานตงัแต่เดือนตุลาคม 2556 จนถึงเดือนเมษายน 2557 มี
ผูเ้สียชีวิตจากการปะทะกนัจาํนวน 21 ราย บาดเจ็บจาํนวน 670 ราย  (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 



 

 

 

แมใ้นปัจจุบนัปัญหาความขดัแยง้ดังกล่าวก็ยงัดาํเนินอยู่กลายเป็นวิกฤตการณ์ความขดัแยง้ของ
ประเทศไทยครังเลวร้ายทีสุดในประวติัศาสตร์ชาติไทย  จนทาํให้ทหารออกมาประกาศกฎอยัการ
ศึกษา  เมือวนัที 20 พฤษภาคม 2557 และทาํการยึดอาํนาจการปกครองดว้ยการรัฐประหารโดยการ
นาํของพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมือวนัที 22 
พฤษภาคม 2557  นอกจากนนัในส่วนความรุนแรงทางสังคมจากปัญหาชายแดนภาคใต ้ก็ยงัคงเกิด
ความรุนแรงเป็นระยะแม้จะมีจาํนวนการเกิดเหตุลดน้อยลง แต่กลับเกิดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิ์นทีมีความรุนแรงมากขึนมีการใชร้ะเบิดคาร์บอมส์มากขึนในเขตเมืองโรงแรมและสถานที
ราชการ ความรุนแรงจากการทาํลายร่างกายของเยาวชนยกพวก ก่อเหตุวิวาทตีกนัในเขตชุมชน 
กลางทอ้งถนนและบนรถเมล์จนทาํให้เกิดความสูญเสียกับคู่อริและประชาชนทีไม่เกียวขอ้งถูก
ลูกหลงเสียชีวติ ปัญหาการแข่งรถมอเตอร์ไซด์บนถนนหลวงรบกวนประชาชน มีเหตุทะเลาะวิวาท
กบัคนขบัรถอืน ๆ ถึงขนัขบัรถไล่ยงิกนั ปัญหาความขดัแยง้ทีนาํไปสู่ความรุนแรง กลายเป็นวฏัจกัร
ความขัดแย้งรุนแรงทีย ังหาทางออกไม่ได้ แม้รัฐบาลจะมีการแก้ไขปัญหา  เช่น  การสังปิด
สถานศึกษาทีมีปัญหานกัเรียนนกัศึกษายกพวกตีกนั การนาํนกัศึกษาอาชีวศึกษาไปเขา้ค่ายทหาร แต่
กลับเป็นนักศึกษาทีไม่ได้เป็นหัวโจกในการก่อเหตุ การแก้ไขปัญหาจึงไม่ถูกจุด เป็นปัญหาที
กลายเป็นวฏัจกัรความขดัแยง้รุนแรงทียงัหาทางออกไม่ได ้ดาํเนินต่อไปจนมองไม่เห็นหนทางใน
การแกไ้ข  (สมพงษ ์จิตระดบั, 2555 : 2)  
                   การศึกษาวจิยัหลายเรืองสรุปตรงกนัวา่การอบรมเลียงดูโดยใชค้วามรุนแรงส่งผลเสียต่อ 
จิตใจและความคิดของเด็กอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ พฒันาการดา้นจิตใจ - จริยธรรมไม่เจริญเติบโต 
เขม้แขง็ เชือมนัสมวยั ซาํก่อรูปพฤติกรรมกา้วร้าว ดือ ต่อตา้น หรือขลาดกลวั นบนอบ ถดถอย และ
สร้างบุคลิกภาพ ต่อตา้นสังคม ควบคุมตนเองไม่ไดเ้มือเติบโตเป็นวยัรุ่นและผูใ้หญ่ สมองปิดรับการ
เรียนรู้ทงัมวล ใชว้ิธีสอนใดก็ไม่ไดผ้ลและสมองจะสร้างร่องรอยบนัทึกจดจาํความเกลียดชงันนัไว ้
เป็นพืนฐานใชค้วามรุนแรงจดัการความขดัแยง้และปัญหาเมือเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมือง เป็น
ผลใหเ้ยาวชนมีปัญหาทางพฤติกรรม เป็นทีประจกัษใ์นสังคมไทยขณะนีถึง 9 ดา้น คือ หนีเรียน เล่น
การพนนั พกอาวธุและวตัถุระเบิด เสพสุรา บุหรี ยาเสพติด ลกัทรัพย ์ข่มขู่รีดไถ ก่อเหตุทะเลาวิวาท 
พฤติกรรมชูส้าวไม่เหมาะสมในทีสาธารณะ เกียวขอ้งกบัการคา้ประเวณี และการเทียวเตร่ในเวลา
กลางคืน สอดคลอ้งกบัสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ( 47 : 3 ) ตระหนกัถึงความสําคญัของ
ปัญหาพฤติกรรมใช้ความรุนแรงและพฤติกรรมทางปัญหาจึงประกาศมาตรการป้องกนัเด็กและ
เยาวชนใชค้วามรุนแรงเมือวนัที 10  กุมภาพนัธ์  2547 จากรายงานการติดตามผลพบวา่เด็กและ
เยาวชนใชค้วามรุนแรงทีไดรั้บแจง้จากหน่วยงานทีเกียวขอ้งระหวา่ง พ.ศ. 2547 - 2549  มี 1,157 ราย 



 

                  
 

 

พ.ศ. 2548  มีเพียง 1,090 ราย และ พ.ศ. 2549  จาํนวนสูงขึน 1,228 ราย ส่วนพฤติกรรมกา้วร้าว พ.ศ. 
2547 มี 119 ราย พ.ศ. 2548  มีเพียง 132 ราย และ พ.ศ. 2549  เพิมขึนมากถึง 161 ราย  

นอกจากนนั กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์(2553 : ฌ – ฏ) ได้
นําเสนอรายงานตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผูถู้กกระทาํด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 เรือง “รายงานขอ้มูลสถานการณ์ดา้นความรุนแรงของประเทศไทยและตาม
มาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
ประจาํปี 2553” ประกอบดว้ยขอ้มูลจาํนวนคดีการกระทาํความรุนแรงในครอบครัว จาํนวนคาํสัง
กาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพือบรรเทาทุกข ์จาํนวนการละเมิดคาํสังกาํหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพือบรรเทาทุกข ์จาํนวนการละเมิดคาํสังกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพือบรรเทาทุกขข์องพนกังาน
เจา้หน้าทีและศาล และจาํนวนการยอมความเป็นขอ้มูลทีรวบรวมจากสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ 
สํานกังานอยัการสูงสุด และสํานกังานศาลยุติธรรม นอกจากนี ยงัมีขอ้มูลจากระบบขอ้มูลภายใต้
เวบ็ไซต ์www.violence.in.th 3 ซึงรวบรวมขอ้มูลจดัเก็บโดยศูนยป์ฏิบติัการเพือป้องกนัการกระทาํ
ความรุนแรงในครอบครัวทวัประเทศ เป็นขอ้มูลทีนาํเสนอจาํนวนเหตุการณ์การกระทาํความรุนแรง
ต่อเด็ก  สตรี  และความรุนแรงในครอบครัว  ประเภท  สาเหตุ  สถานที  และเวลาทีเกิดเหตุ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่กรณี และขอ้มูลตามมาตรา 17 ดงัต่อไปนี  

      1. ขอ้มูลจากสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ มีจาํนวนการกระทาํความรุนแรงในครอบครัว
ในปี พ.ศ. 2553 ทีเขา้สู่กระบวนการของตาํรวจ มีจาํนวนทงัสิน 315 คดี ส่วนใหญ่จะมีการร้องทุกข์
จาํนวน 299 คดี คิดเป็นร้อยละ 94.92 ไม่ร้องทุกขจ์าํนวน 16 คดี มีการใชค้าํสังกาํหนดมาตรการ/
วิธีการเพือการบรรเทาทุกข ์จาํนวน 24 คาํสัง  คิดเป็นร้อยละ 8.03 โดยในจาํนวน 24 คาํสัง มีการ
ละเมิดคาํสังจาํนวน 13 คาํสัง คิดเป็นร้อยละ 54.17 และมีการยอมความจาํนวน 66 คดี คิดเป็นร้อย
ละ 22.07 ของจาํนวนคดีทีมีการร้องทุกขท์งัหมด 299 คดี นอกจากนนั จาํนวนคดีการกระทาํความ
รุนแรงในครอบครัวในปี พ.ศ. 2553 มีผูถู้กกระทาํส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทีมีอาย ุ18 ปีขึนไป จาํนวน 
188 คดี เพศชายมีจาํนวนนอ้ยกวา่มาก คือจาํนวน 41 คดี สําหรับผูถู้กกระทาํทีเป็นเพศหญิงอายุ 18 
ปีขึนไป ส่วนใหญ่เป็นคดีการกระทาํทางกาย จาํนวน 134 คดี  ทางเพศจาํนวน 50 คดี  และทางจิตใจ
จาํนวน 4 คดี ในส่วนของผูถู้กกระทาํอายุระหวา่ง 0 – 18 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 127 คดี 
เพศชายมีน้อยกว่าจาํนวน 14 คดี โดยเพศหญิงอายุระหว่าง 0 – 18 ปี ส่วนใหญ่เป็นคดีทางเพศ
จาํนวน 118 คดี รองลงมาเป็นคดีทางกายจาํนวน 7 คดี คดีทางจิตใจและคดีทางสังคมประเภทละ 1 
คดี 



 

 

 

2. ข้อมูลจากสํานักงานอัยการสูงสุด มีคดีการกระทาํความรุนแรงในครอบครัวใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีเขา้สู่กระบวนการของอยัการจาํนวนทงัสิน 390 คดี สังฟ้องจาํนวน 333 
คดี คิดเป็นร้อยละ 85.39 โดยในจาํนวนทีสงัฟ้องขอใหศ้าลใชม้าตรการทางกฎหมายจาํนวน 35 เรือง 
คิดเป็นร้อยละ 10.51 และศาลได้กาํหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์จาํนวน 5 เรือง จาก
จาํนวน 35 เรือง คิดเป็นร้อยละ 14.29 สังไม่ฟ้องจาํนวน 12 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.08  สังยุติคดี 
(ผูเ้สียหายถอนคาํร้องทุกข)์ จาํนวน 39 คดี คิดเป็นร้อยละ 10 และจากคดีทีอยัการสังฟ้อง 333 คดี 
ไดเ้ขา้สู่กระบวนการศาลชนัตน้ จาํนวน 238 คดี ซึงมีจาํนวนนอ้ยกวา่ทีอยัการสังฟ้อง อาจเนืองจาก
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลในจาํนวน 238 คดี ศาลสังยกฟ้อง จาํนวน 9 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.78 
สังจาํหน่ายคดี (ยอมความ) จาํนวน 14 เรือง คิดเป็นร้อยละ 5.88 และคดีทีศาลสังลงโทษแล้ว 
จาํนวน 215 คดี คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 90.34  

3. ขอ้มูลจากสํานกังานศาลยุติธรรม จาํนวนคดีการกระทาํความรุนแรงในครอบครัวในปี 
พ.ศ. 2553 ทีเขา้สู่กระบวนการของศาล มีจาํนวน 240 คดี ซึงเป็นคดีทีขึนสู่ศาลชนัตน้และคดีที
ผูเ้สียหาย (ผูถู้กกระทาํรุนแรง) ดาํเนินการฟ้องศาลโดยตรงไม่ผ่านการร้องทุกข์ต่อตาํรวจ จาก
จาํนวนคดี 240 คดี มีการออกคาํสังกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพือบรรเทาทุกข ์จาํนวน 30 คาํสัง 
คิดเป็นร้อยละ 12.50 แยกเป็นคาํสังทีออกโดยพนักงานเจา้หน้าที (ชันผูใ้หญ่) ซึงศาลเห็นชอบมี
จาํนวน 3 คาํสัง และคาํสังทีออกโดยศาล จาํนวน 27 คาํสัง โดยไม่มีจาํนวนการละเมิดคาํสัง และมี
การยอมความชนัพิจารณาคดี จาํนวน 11 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.58 ของจาํนวนคดีทงัหมด  

4. ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลความรุนแรงในครอบครัวจากระบบงานสารสนเทศภายใตเ้ว็บ
ไซด์ www.violence.in.th ประกอบดว้ย เหตุการณ์การกระทาํความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความ
รุนแรงในครอบครัวทวัไป ทงัทีเป็นคดีและไม่เป็นคดีในปี พ.ศ. 2553 มีจาํนวน 916 เหตุการณ์ มี
จาํนวนผูก้ระทาํความรุนแรงเป็นเพศชาย จาํนวน 645 ราย มากกวา่เพศหญิงจาํนวน 86 ราย หรือร้อย
ละ 86.23 ไม่ระบุเพศผูก้ระทาํจาํนวน 17 ราย หรือร้อยละ 2.27 ของจาํนวนผูก้ระทาํทงัหมด มี
จาํนวนผูถู้กกระทาํความรุนแรงในครอบครัวเป็นเพศหญิง จาํนวน 653 ราย มากกวา่เพศชายจาํนวน 
77 ราย หรือร้อยละ 87.18 ไม่ระบุเพศผูถู้กกระทาํจาํนวน 19 ราย หรือร้อยละ 2.54 ของจาํนวน
ผูถู้กกระทาํความรุนแรงทงัหมด ทงันีการกระทาํรุนแรงในจาํนวน 1 ราย อาจมีการกระทาํซํา
มากกวา่ 1 ครัง หรือ 1 เหตุการณ์  จงัวดัทีมีการจดัเก็บเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความ
รุนแรงในครอบครัวทวัไป  จาํนวนมากทีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ จงัหวดัพทัลุง จาํนวน 116 ราย 
จงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 90 ราย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 30 ราย จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 29 
ราย และจงัหวดัยโสธร จาํนวน 27 ราย เมือแบ่งเป็นรายภาค ภาคทีมีจาํนวนเหตุการณ์ความรุนแรง
มากทีสุด ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 285 ราย รองลงมาคือภาคใต ้จาํนวน 246 ราย 



 

                  
 

 

ภาคกลาง จาํนวน 212 ราย และภาคเหนือ จาํนวน 173 ราย ตามลาํดบัประเภทความรุนแรง เป็น
ความรุนแรงทางร่างกายมากทีสุด คือ ร้อยละ 61.29 รองลงมาคือ ความรุนแรงทางจิตใจจาํนวนร้อย
ละ 27.54 สาเหตุความรุนแรงมี 5 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1) เมาสุรา ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 36.53  
2) สุขภาพกายและจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 18.50  3) นอกใจ หึงหวง คิดเป็นร้อยละ 17.93  4) เศรษฐกิจ 
ตกงาน คิดเป็นร้อยละ 9.20 5) สือลามก คิดเป็นร้อยละ 1.69 และไม่ระบุสาเหตุ คิดเป็นร้อยละ 16.15 
สถานทีเกิดเหตุมีจาํนวนทงัหมด 16 แห่ง เช่น บา้นตนเอง บา้นคนอืน หอพกั ถนนหรือทางหลวง 
สถานทีทาํงาน สวนสาธารณะ สถานศึกษา เป็นตน้ ส่วนใหญ่เกิดในบา้นตนเองถึงร้อยละ 60.92 
ช่วงเวลาทีเกิดเหตุ พบว่า ส่วนใหญ่เหตุการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงใน
ครอบครัวทีจดัเก็บไม่ได้ระบุช่วงเวลาทีเกิดเหตุ โดยช่วงเวลาทีระบุพบว่า ส่วนใหญ่เป็นช่วง
กลางคืนมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 12.66 ซึงมีสัดส่วนทีใกลเ้คียงกบัช่วงเยน็ คิดเป็นร้อยละ 12.12 
ช่วงดึกเป็นช่วงเวลาทีมีจาํนวนเหตุการณ์นอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.07 ความสัมพนัธ์ของผูก้ระทาํ
และผูถู้กกระทาํ พบว่า ความรุนแรงในครอบครัว มีจาํนวน 694 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.08 จาก
จาํนวนเหตุการณ์ทงัหมด 797 ราย เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยามากทีสุด คือ จาํนวน 479 
ราย หรือร้อยละ 71.61 จาํนวนคดีความรุนแรงในครอบครัวทีจดัเก็บในระบบขอ้มูลมีจาํนวน 108 
คดี  พบว่า ผูห้ญิงถูกกระทาํความรุนแรง จาํนวน 97 ราย หรือ ร้อยละ 89.81 จาํนวนคาํสังคุม้ครอง
ชวัคราวโดยพนักงานเจา้หน้าที (ชนัผูใ้หญ่) และศาล จาํนวน 102 คาํสัง พนักงานเจา้หน้าทีชัน
ผูใ้หญ่ จาํนวน 61 คาํสัง และศาล จาํนวน 41 คาํสัง ส่วนใหญ่ยงัอยู่ระหวา่งการติดตามให้เป็นไป
ตามคาํสัง จาํนวนการยอมความ มีการบนัทึกขอ้มูลจาํนวน 127 คดี ส่วนใหญ่อยูร่ะหว่างการไกล่
เกลีย คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 76.38 มีการยอมความจาํนวน 8 คดี อยัการสังไม่ฟ้องจาํนวน 3 คดี ศาล
ลงโทษจาํนวน 12 คดี ศาลยกฟ้องจาํนวน 5 คดี อยูร่ะหวา่งอุทธรณ์โดยผูก้ระทาํความรุนแรงจาํนวน 
2 คดี 

จากสถิติและข้อมูลความรุนแรงของหน่วยงานของรัฐ ความรุนแรงทีเกิดขึนใน
สังคมไทยส่วนใหญ่มกัจะเกิดขึนในสถาบนัครอบครัว สถานศึกษา  สถานทีทาํงาน ชุมชนทงัในเขต
ชนบทและเขตเมือง  จาํนวนผูที้ถูกกระทาํรุนแรงก็มกัจะเป็นเด็ก เยาวชนและผูห้ญิง  ซึงสอดคลอ้ง
กบั นงเยาว ์  แข่งเพญ็แข  ( 53 : 5 – 10) กล่าวไวว้า่  ผูใ้หญ่  คือ  ครูและพ่อแม่เป็นผูก่้อความ
รุนแรงต่อเด็กและเยาวชน โดยกระทาํการรุนแรงทงัทางดา้นร่างกายกาย สภาพจิตใจ และการละเมิด
ทางเพศกบัศิษยแ์ละบุตรหลานเช่นกนั  โดยใช้การวิจยัพฤติกรรมการบริหารชนัเรียนระหว่างปี  
2522 – 2545 สรุปว่า ครูสือสารทางลบและบริหารชนัเรียนทางลบใชอ้าํนาจและความรุนแรงไม่
เปลียนแปลง  การวจิยัดา้นความรุนแรงในครอบครัวระหวา่ง พ.ศ. 2539 กบั พ.ศ. 2542  พบวา่ความ



 

 

 

รุนแรงทีพ่อแม่ใชก้บัลูกไดแ้ก่ การดุด่า ตะโกน ใส่เด็ก ขวา้งปา กระชาก ตบ เตะต่อย ขู่ดว้ยมีดและ
อาวธุปืน กระทืบ จบัหวักระแทกฝา และใชบุ้หรีจีร่างกาย ฯ  ความรู้สึกของเด็ก  คือ โกรธ อยากแก้
แคน้ อยากหนีออกจากบา้น ไม่รู้สึกอะไร ถา้เด็กยอมรับความรุนแรงไดสู้งจะยงิ กา้วร้าวมากขึน 
และหากครอบครัวทาํร้ายแบบใดก็ตามมีแนวโนม้ทีใชค้วามรุนแรงแบบอืน ๆ ตามมา ความรุนแรง
ทีเด็กไดรั้บทงัทางบา้น ชุมชนและโรงเรียน  ซึงสอดคลอ้งกบั อมรวิชช์ นาครทรรพ  ( 49 : 6 ) 
สรุปวา่  วยัรุ่นไทยประมาณ 10% อยู ่ ในวฏัจกัรตบ-ตี-เตะ-ต่อย-ตืบ หรืออยูใ่นสถานการณ์ความ
รุนแรงทางดา้นการทาํร้ายร่างกายมากขึน ทงัเป็นฝ่ายถูกกระทาํ และเป็นฝ่ายกระทาํเอง   เมือมีความ
ขดัแยง้และปัญหาเกิดขึนเยาวชนและผูใ้หญ่จดัการอยา่งไร ผลการสํารวจทศันคติของประชาชน
เรือง  “ความขดัแยง้ในประเทศไทย”  พบวา่ ปัญหาทีนาํไปสู่ความขดัแยง้ในสังคมเกิดจากการขาด 
การสือสาร ขาดการทาํกิจกรรมร่วมกนัและพูดไม่รู้เรือง ในครอบครัวขาดการทาํกิจกรรมร่วมกนั
และขาด การสือสารสองทาง สําหรับความเห็นต่อการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสังคมตอ้งใชศ้าล
และใชก้ฎหมาย ส่วนในครอบครัวควรใชห้ลายวธีิไดแ้ก่ ไม่พดูกนัสักพกั ให้คนกลางเจรจาและควร
พูดกนัดว้ยเหตุผล สําหรับในองคก์รควรใชค้นกลาง ไม่พูดกนัสักระยะ พูดกนัให้เห็นดาํเห็นแดง
แตกหกัเลย ฟ้องเจา้นาย  และพูดกนัดว้ยเหตุดว้ยผลตามลาํดบั อยา่งไรก็ดีส่วนใหญ่เชือวา่สันติวิธี
สามารถแก้ปัญหาและความขดัแยง้ได้  หากทุกคนในองค์กรให้ความสนใจและตระหนักถึง
ความสาํคญัของการจดัการความขดัแยง้  
                 จากขอ้มูลเบืองตน้ทาํให้ทราบปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงในสังคมไทยมีจาํนวน
มากมายและกลายเป็นปัญหาระดับชาติ   ทีเป็นตัวถ่วงในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน 
หลากหลายมิติ  เช่น มิติทางความมันคง การเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ฯลฯ หรือเป็นความผิดพลาดทางโครงสร้าง ได้แก่ ความรุนแรงเชิงโคร้างสร้าง 
(Structural Violence)  และความรุนแรงเชิงวฒันธรรม (Cultural  Violence)  ตลอดจนโครงสร้างเชิง
พุทธทีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติ แต่กลบัมีความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงเชิง
วฒันธรรมแอบแฝงอยูต่ามแนวคิดของโยฮนั กลัตุง (Johan Galtung) นกัสันติวิธีแห่งสถาบนัวิจยั
เพือสันติภาพแห่งกรุงออสโล  ผูไ้ด้รับรางวลัสันติภาพระดบัโลกของมูลนิธิโนแบลแห่งประเทศ
นอร์เวย ์(โยฮนั กลัตุง, 2538 : 153 ) และสอดคลอ้งกบั เอกชยั  จุละจาริตต ์(2552 : 45 – 47) กล่าวไว้
วา่  สาเหตุทีประเทศไทยมีความรุนแรงมากมาย เริมตงัแต่การคิดไม่ดี ทาํไม่ดีอยา่งรุนแรง จนถึงขนั
ทาํร้ายกนัและกนัดว้ยคาํพูด และการกระทาํต่าง ๆ เช่น การพูดจาหยาบคาย  กา้วร้าว รุนแรง โกหก 
หลอกลวง ฉ้อโกง ป้ายร้าย ป้ายสี ปลุกระดมมวลชน ปิดการจราจร ปิดลอ้ม ยึดสถานทีราชการ ลง
ทา้ยด้วยการเบียดเบียน ทาํร้ายชีวิต ทรัพยสิ์นของตนเองหรือทรัพย์สินของผูอื้น รวมทงัของรัฐ 
ทาํลายความมนัคง ทาํลายสถาบนัหลกัของชาติ ทาํลายโครงสร้างต่าง ๆ ในการพฒันาประเทศและ



 

                  
 

 

ประชาธิปไตย จนทาํให้ประเทศไทยบอบซาํเป็นอนัมาก  แมป้ระเทศไทยจะมีพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจาํชาติ แต่คนไทยกลับมีความเสือมสลายทางด้านคุณธรรม จนถึงภาวะวิฤกติทาง
คุณธรรมทีต้องรีบเร่งแก้ไขอย่างจริงจงัและต่อเนือง โดยการหัดกลับมาศึกษาหลักคุณธรรมที
ถูกตอ้งเพือนาํสันติสุขกลบัคืนสังคมไทย    
  นอกจากนนั นิธิ เอียวศรีวงศ ์ (2538 : 1- 3 ) กล่าววา่ โครงสร้างวฒันธรรมไทยร่วมสมยั
และโครงสร้างระบบการศึกษามีความอ่อนแอ อยูใ่นขนัวิกฤติในการจดัการความขดัแยง้และแกไ้ข
ปัญหา มองความขดัแยง้เป็นเรืองไม่ดี ไม่มีมารยาทไม่ควรให้เกิดขึนโดยเฉพาะความขดัแยง้กบั
ผูใ้หญ่ จึงเกิดความผดิหวงั ความเจบ็ปวด เครืองมือทีใชคื้อ อดทนอดกลนั ประนีประนอม ยอมตาม 
ต่อหนา้จะไม่แสดงความคิดทีแตกต่างให้ปรากฏบ่อยครัง กลบัแสดงความยินดี คาํชม สนิทสนมแต่
เปลือก คนไทยจึงเก็บกดความขดัแยง้ไวจ้ะแสดงออกลบัหลงัดว้ยการนินทา แดกดนั ไม่ร่วมมือ ทาํ
ใหอ้งคก์รอ่อนแอและเกิดความเจบ็ปวดทางใจทางอารมณ์ มีตงัแต่ทนไดถึ้งขนัทนไม่ได ้จึงใชอ้าวุธ
ทาํร้ายให้ตายดบักนัไปขา้งหนึง สังคมไทยจึงดูเป็นสังคมทีสงบสันติ แต่พร้อมจะใชค้วามรุนแรง 
ดงันนัตอ้งสร้างค่านิยมสันติวธีิตงัแต่ระดบัอนุบาลถึงระดบัมหาวทิยาลยั โดยมีการนิยามความหมาย
ของ “สันติวิธี” ไวใ้นความหมายต่าง ๆ เช่น ไพศาล วงศว์รสิทธิ (2533 : 26 - 28) กล่าววา่ สันติวิธี 
คือ วิธีการแกไ้ขความขดัแยง้ หรือตอบโตใ้นสถานการณ์หนึง ๆ โดยไม่ใชค้วามรุนแรงต่อคู่กรณี 
โดยเฉพาะอยา่งยิงทีเป็นการประทุษร้ายต่อร่างกายและชีวิต  และโคทม อารียา (2546 : 23 - 25)  
นิยามวา่ สันติวิธี หมายถึง วิธีการจดัการความขดัแยง้วิธีหนึงโดยการใช้สันติวิธีเป็นวิธีการทีน่าจะ
สูญเสียนอ้ยทีสุด ทงัระยะสัน ระยะยาว ทงัรูปธรรม นามธรรม ผิดกบัการใช้ความรุนแรง  ฉะนนั
การศึกษาดา้นสันติวิธีในสถาบนัการศึกษาก็คือการสอนวิธีการทีจะนาํไปสู่สันติภาพ สันติสุขโดย
ไม่ใชค้วามรุนแรง  ซึงมกัจะจดัไวใ้นการศึกษาเกียวกบัเรืองสันติภาพ (Education about Peace) และ
การศึกษาเพือสร้างสันติภาพ (Education for Peace)  เป็นการศึกษาเพือแกปั้ญหาหรือสร้างสันติภาพ
ให้เกิดขึน เน้นหนกัเนือหาและกระบวนการทางการศึกษา เพือให้การศึกษาเป็นไปเพือสร้างความ
สงบสุขในตวัมนุษย  ์สันติสุขในสังคมและสันติภาพขึนในโลก ในระยะแรก ๆ ของความสนใจ
เกียวกับเรืองของสันติศึกษานับตังแต่สงครามโลกครังทีสองมานัน สันติภาพกับการศึกษามี
ความหมายกวา้งครอบคลุมแนวคิดการศึกษาเรืองของสันติภาพและการศึกษาเพือสันติภาพพร้อม
กนัไป และเรียกวา่ “สันติศึกษา”  ดงันนัเมือพูดถึงสันติศึกษา (Peace Education ) จึงตอ้งกาํหนดให้
ชดัว่ามีความหมายถึง Peace Studies หรือ Education for Peace  เพือให้เกิดความชดัเจนและ
ครอบคลุมในการศึกษาสันติศึกษามากขึน (ไพฑูรย ์สินลารัตน์,   : 166 - 167)  



 

 

 

ในการวิจัยครังนี ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะศึกษา “สันติศึกษา” ในมิติทางการศึกษา  
เนืองจากการศึกษาสันติศึกษาในประเทศไทยเริมศึกษากันจริงจังหลังจากทีองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโกไดป้ระกาศให้ปี ค.ศ. 1986 
(พ.ศ.2529) เป็นปีสากลแห่งสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ ประเทศไทยไดร่้วมกบัองค์การ
ยเูนสโกจดักิจกรรมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งสันติภาพโดยในส่วนของทบวงมหาวิทยาลยัในฐานะ
หน่วยงานทีรับผิดชอบการจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาไดพ้ยายามนาํความรู้ทางดา้น
สันติศึกษาเขา้มาเผยแพร่ทางวิชาการ การจดัการเรียนการสอนนบัตงัแต่นนัเป็นมา การศึกษาสันติ
ศึกษาและสันติภาพของไทยมีทงัในการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษา การประชุมสัมมนา การ
เผยแพร่ผ่านสิงพิมพ์ การอบรมทักษะสันติภาพต่าง ๆ การเผยแพร่ความรู้ในเว็บไซด์ การจัด
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ กิจกรรมเชิงสัญลกัษณ์   การรณรงค์ต่าง ๆ การสอดแทรกสันติภาพในการ
เผยแพร่ศาสนา การใชสื้อมวลชน และผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม ในขณะทีรูปแบบสันติ
ศึกษามีความหลากหลาย  แต่การวิจัยกลับยงัไม่ครอบคลุมการศึกษาสันติศึกษาและสันติภาพ
ดงักล่าว  ( ทศันีย ์จนัอินทร์,  : 6)  ซึงสอดคลอ้งกบั สุนีย ์สุขเจริญ (2533 )ไดท้าํการวิจยัเรือง  
“ทางเลือกในการจดัการสันติศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามทัศนะของนักวิชาการ”  
ผลการวิจัยพบว่า นักวิชาการมีความเห็นทีสอดคล้องกันว่า “สันติศึกษา หมายถึง การใช้
กระบวนการศึกษาในการเสริมสร้างคนให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองสันติภาพ สามารถแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงด้วยสันติวิธี รวมทังการศึกษาเกียวกับการอยู่ร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค”์  และหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัควรมีจุดมุ่งหมายเพือให้มีทกัษะรู้จกัแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ ความรุนแรงอย่างสันติวิธี ตระหนกัถึงคุณค่า และมีจิตใจใฝ่สันติ ตลอดจนมีความรู้ ความ
เขา้ใจเรืองสันติภาพดา้นเนือหาสาระ ประกอบดว้ย โครงสร้างสังคมทีไม่เป็นธรรม วิธีการลดความ
รุนแรง สร้างสันติภาพ ประวติัศาสตร์ทีมาของภาวะอนัไร้สันติภาพ ความสัมพนัธ์ทีสันติและไม่
สันติ สันติวิธี การแข่งขนั การสร้าง การสะสม และการลดอาวุธ โดยการจดัการเรียนการสอนตาม
จุดมุ่งหมายดงักล่าว ควรจดัแบบ “สหวทิยาการ” เนน้การแกปั้ญหา มีการสัมมนาอภิปราย ฝึกทกัษะ
ในสถานการณ์จาํลอง มีโลกทศัน์กวา้ง ใจกวา้ง ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้นเห็นคุณค่า มีศรัทธา มี
ความรู้ ความเขา้ใจในปรัชญา และวตัถุประสงค์ของการสอนสันติภาพ วิธีการสอนสันติภาพควร
สอดแทรกแนวคิดสันติศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ หรือจดัรายวิชาไวใ้นหมวดวิชาพืนฐานทวัไปของ
มหาวทิยาลยั หรือเป็นวชิาเลือก  

จากความสําคญัในการจดัการศึกษาสันติศึกษาขา้งตน้  คณะรัฐมนตรีไดมี้มติทีประชุม   
เมือวนัที 29 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลนักรองเรืองเสนอรัฐมนตรีคณะที 
7 ฝ่ายกฎหมาย พลงังาน ระบบราชการ และประชาสัมพนัธ์ อา้งจากหนงัสือของสํานกัเลขาธิการ



 

                  
 

 

คณะรัฐมนตรีที  นร0504/18022  (สํานกันายกรัฐมนตรี, 2548) เห็นชอบให้จดัตงัศูนยส์ันติวิธีหรือ
ศูนย์สันติศึกษาขึนในมหาวิทยาลัย เพือบรรจุเรืองการขจดัความขดัแยง้เป็นหลกัสูตรหนึงของ
มหาวิทยาลยั และจดัตงัสถาบนัหรือองค์กรอิสระเพือแกปั้ญหาความขดัแยง้และไกล่เกลียความ
ขดัแยง้ทีเกิดขึนในสังคมไทย ซึงสอดคลอ้งกบัรายงานประจาํปีของคณะอนุกรรมการการดาํเนิน
กิจกรรมการสร้างรายวิชาและการจดัการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทวัไปเพือพฒันานิสิต
นกัศึกษาเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพือพฒันาบณัฑิตอุดมคติไทย  คณะอนุกรรมการ
ดาํเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชาและการจดัการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทวัไป เพือพฒันา
นิสิตนกัศึกษา เครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพือพฒันาบณัฑิตอุดมศึกษาไทย  (2554 : 5) 
ได้สรุปไวว้่า การจดัการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทวัไปตามหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมีการสร้างหลกัสูตรและเปิดรายวิชาทีมีความ
ทนัสมยั เหมาะสมกบัเหตุการณ์หรือบริบทของสังคมไทยในปัจจุบนั และรองรับสิงทีจะเกิดขึนและ
เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยในอนาคต ในรายวิชาทีมหาวิทยาลยัควรนาํไปพิจารณาเปิดการเรียน
การสอน ไดแ้ก่  รายวิชาเกียวกบั การเป็นพลเมืองโลกและพลเมืองทีดี  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สันติศึกษาหรือสันติภาพ  การป้องกนัภยัพิบติัธรรมชาติ  อาเซียนศึกษา และการเรียนรู้สู่จิตสํานึกที
ดี  เช่น จิตตปัญญาศึกษา  การพฒันาจิต  เป็นตน้       

 การจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษานนั ผูส้อนในแต่ละวิชาจะตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัสูตร  คาํอธิบายรายวิชา เนือหาสาระ ทฤษฎีทางการเรียนรู้ ทฤษฎีและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ของแต่ละรายวชิา การจดัการเรียนการสอนทีหลากหลาย รูปแบบและวิธีการสอนต่าง 
ๆ   การปรับเปลียนกลวิธีการสอนของอาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษา เพือให้การจดัการเรียนการสอน
ในระดบัอุดมศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลกัสูตร มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
(สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552  : 2 - 4 )  

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนด้านสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษาปรากฏมี
มหาวิทยาลยัทงัมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการจดัการเรียน
การสอนวชิาสันติศึกษา (Peace Studies)ในระดบัปริญญาตรี เช่น รายวิชาสันติศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และรายวชิามนุษยก์บัสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รายวชิาสันติภาพ
ศึกษา  มหาวิทยาลยัสยาม รายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยงโดยสันติวิธี  และรายวิชาสังคม 
สงคราม และสันติ  มหาวิทยาลยัมหิดล  รายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนั
การจดัการปัญญาภิวฒัน์   รายวิชาสันติศึกษา  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง รายวิชามนุษยก์บัสันติภาพ 



 

 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  รายวิชาสันติศึกษา  มหาวิทยาลยัฟาฏอนี รายวิชาการจดัการความ
ขัดแย้ง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายวิชาสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เป็นต้น 
นอกจากนนัยงัมีรายวิชาทีสอดแทรกเนือหาทางดา้นสันติศึกษา การเปลียนแปลงความขดัแยง้ การ
จดัการความขดัแยง้และการลดความขดัแยง้ในรายวชิาต่าง ๆ ทุกระดบัการศึกษาทงัระดบัปริญญาตรี 
ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก รวมทงัมีการจดัตงัหน่วยงานสันติวิธี เพือส่งเสริมและ
สนบัสนุนการจดัการความขดัแยง้ การลดความขดัแยง้เพือสร้างสันติวิธีแก่สังคมและประเทศชาติ 
เช่น ศูนยศึ์กษาสันติภาพและความขดัแยง้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบนัสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล (เกิดจากการรวมกนัของศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติวิธีกบัศูนยสิ์ทธิ
มนุษยชนศึกษาและการพฒันา)  ศูนยข์่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา  
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ สถาบนัสันติศึกษ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นตน้  นอกจากนนั
นกัวชิาการและนกัสันติวธีิจากหน่วยงานสันติวิธีขา้งบนไดมี้การร่วมกลุ่มเพือจดัตงั “เครือข่ายสันติ
ศึกษาอุดมศึกษา”  ขึนเพือเป็นศูนย์กลางประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสันติวิธี 
วิเคราะห์และแนะมาตรการสันติวิธี เพือป้องกันระงับ และบรรเทาความรุนแรง ตลอดจนการ
คลีคลายความขดัแยง้ และพร้อมเป็นเครือข่ายติดต่อผูส้นบัสนุนและเกียวขอ้งกบัสันติวิธี แต่ผลการ
ดาํเนินการยงัไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากนกั  (ประชาไทออนไลน์, 2555) 
             จากมูลเหตุขา้งบน แสดงให้เห็นความสําคญัและความสัมพนัธ์ในการจดัการเรียนการ
สอนในระดบัอุดมศึกษาในแต่ละรายวิชานนั  ผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองหลกัสูตร  
คาํอธิบายรายวิชา  เนือหาสาระ ทฤษฎีทางการเรียนรู้ ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ ของแต่ละ
รายวิชา  การจดัการเรียนการสอน รูปแบบและวิธีการสอนต่าง ๆ การปรับเปลียนกลวิธีการสอน
ของอาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษา เพือให้การจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษามีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตามหลกัสูตร และมาตรฐานการจดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึง
สอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี  (2548 : 274)   ไดก้ล่าวไวว้า่ นกัคิด นกัการศึกษา และครูอาจารยไ์ด้
พยายามจดัการเรียนการสอน โดยมีการประยุกต์ทฤษฎีและองค์ความรู้ให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทไทย  ปัญหาและความตอ้งการ   กระบวนการเรียนการสอนทีไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบ
และไดรั้บการทดลองใช้เพือพิสูจน์ทดสอบประสิทธิภาพแลว้ ถือวา่เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
หรือแบบแผนของการจดัการเรียนการสอนทีผูอื้นสามารถนาํไปใชแ้ลว้จะเกิดผลตามวตัถุประสงค์
ของรูปแบบนนัได ้นบัไดว้า่เป็นการช่วยให้แนวทางแก่ผูป้ฏิบติั ไม่ตอ้งเสียเวลาลองผิดลองถูก หาก
ไดรู้ปแบบทีดีตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการสอนก็จะเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนอย่างมากมาย ในส่วน



 

                  
 

 

ของรายวิชาสันติศึกษาก็เช่นเดียวกนั ผูส้อนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัคาํอธิบายรายวิชาใน
หลกัสูตร เนือหาสาระ ทฤษฎีและองค์ความรู้ทางด้านสันติศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  
ตลอดจนรูปแบบและวธีิการสอนดา้นสันติศึกษา  เพือสามารถถ่ายทอดความรู้ทางดา้นสันติศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึงเป้าหมายของสันติศึกษา คือ “สันติภาพ” นนัเอง  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจทีจะ
ศึกษางานวจิยัเรือง  “การพฒันารูปแบบสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย” เพือศึกษาขอ้มูล
พืนฐานเกียวกับสันติศึกษาทีสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ  ดาํเนินการอยู่  และเพือวิจยัและพฒันา
รูปแบบการสอนสันติศึกษา วิธีการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน 
สถาบันอุดมศึกษาไทย   โดยสนใจทีจะศึกษาทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย หมวดวิชาศึกษาทวัไปและหมวดวิชาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรีในรายวิชา
การแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  มหาวิทยาลยัมหิดล และรายวิชาการจดัการความขดัแยง้
ในชีวติประจาํวนั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์   

ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาข้อมูลพืนฐานของนักศึกษาในรายวิชาการแปลงเปลียนความ
ขดัแยง้โดยสันติวิธี  มหาวิทยาลยัมหิดล และรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  ประจาํภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2556  ทีมีลกัษณะใกลเ้คียง
กบักลุ่มทดลอง  จาํนวน 150 คน โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ให้นกัศึกษาทาํแบบสอบถามปลายเปิดเกียวกบัปัญหาความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนัของนกัศึกษา 
และสิงทีนกัศึกษาตอ้งการให้เกิดขึนในการจดัการการเรียนการสอน พบว่า ปัญหาความขดัแยง้ที
นกัศึกษากาํลงัประสบปัญหามากทีสุดสามลาํดบัแรกไดแ้ก่  1) ปัญหาความขดัแยง้ภายในจิตใจจาก
การแสดงความคิดเห็นแตกต่างจากบุคคลอืน จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 50.66    2) ปัญหาความ
ขดัแยง้กบัครอบครัว ญาติพีนอ้ง และเพือน  จาํนวน 37  คน คิดเป็นร้อยละ 24.66 และ 3)  ปัญหา
ความขดัแยง้ในการทาํงานร่วมกบับุคคลอืน จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20  และสิงทีนกัศึกษา
อยากให้เกิดขึนในการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา มากทีสุดสามลาํดบัแรก ได้แก่  1) อยาก
ทราบวธีิการจดัการความขดัแยง้เวลาทีแสดงความคิดเห็นแตกต่างจากบุคคลอืน จาํนวน 62  คน คิด
เป็นร้อยละ 41.33    2) อยากใหมี้การฝึกทกัษะการจดัการความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ จาํนวน 
58 คน คิดเป็นร้อยละ 38.66  และ 3) อยากให้มีการจดัการเรียนการสอนทีหลากหลายและทา้ทาย
มากกวา่การบรรยายทฤษฎี  จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66   จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ของทงัสองรายวชิาประสบปัญหาความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัเองเมือตอ้งอยู่
ในสถานการณ์การแสดงความคิดเห็นทีแตกต่างจากบุคคลอืน ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคล 
ได้แก่ ปัญหาความขดัแยง้กับครอบครัว ญาติพีน้อง และเพือน  และปัญหาความขดัแยง้ในการ



 

 

 

ทาํงานร่วมกบัผูอื้น  และสิงทีนักศึกษาอยากให้เกิดขึนในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาสันติ
ศึกษา คือ  ความรู้และทกัษะการจดัการความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัเองเวลาอยูใ่นสถานการณ์
ความขดัแยง้เมือตอ้งแสดงความคิดเห็นทีแตกต่างจากบุคคลอืน และความสามารถในการจดัการ
ความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และการมีการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาทีหลากหลายและ
ท้าทาย   ผู้วิจัย จึงมีความสนใจทีจะศึกษาการทดลองใช้ รูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยในสองชนัเรียนดงักล่าวในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2556  ประโยชน์ทีจะ
ไดจ้ากการวิจยัทาํให้ไดรู้ปแบบการสอนและกระบวนการการเรียนการสอนตามแนวสันติศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาทีสถาบันต่าง ๆ สามารถนําไปปรับใช้ เพือให้ผูเ้รียนเกิดการศึกษาทีในการ
เสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองสันติภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความ
รุนแรง และการลดความขดัแยง้ ความรุนแรงดว้ยสันติวิธี  มุ่งเนน้การพฒันาความคิด จิตใจ อารมณ์
ภายในตนอยา่งแทจ้ริงก่อใหเ้กิดการตระหนกัรู้ในตนเอง รู้ถึงคุณค่าของสิงต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ 
ความขดัแยง้ และความรุนแรง ไดแ้นวทางการพฒันาอาจารยใ์นระดบัมหาวิทยาลยัให้มีความรู้และ
ทกัษะในการสอนตามแนวสันติศึกษา และก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสําคญัของการจดั
การศึกษาตามแนวสันติศึกษาในหมู่นกัการศึกษา และการจดัการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของ
ไทย  ช่วยผลกัดนัการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาใหมี้การแพร่หลายมากขึนในวงการศึกษาไทย 
อนัจะส่งผลให้ผูเ้รียนวิชาสันติศึกษา มีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัในการนาํสันติศึกษา และ
สันติวธีิไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั การทาํงาน การอยูร่่วมกนัในสังคม ส่งผลให้สังคมไทยเกิด
สันติสุข ตามหลกัการศึกษาทีว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม และการพฒันา”  เช่นเดียวกนั  
“การศึกษาสันติศึกษาคือความเจริญงอกงาม และการพฒันาทางดา้นสันติศึกษา”   
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐานและสถานการณ์เกียวกบัสันติศึกษาทีสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ 
ดาํเนินการอยู ่

2. เพือศึกษาแนวทางการสอนสันติศึกษาในมหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน 
สถาบนัอุดมศึกษาไทย 
              3. เพือพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา  วธีิการสอนสันติศึกษาในมหาวทิยาลยัของรัฐ
และมหาวทิยาลยัเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาไทย  
 
คําถามการวจัิย 

1. สถาบนัอุดมศึกษาไทยต่าง ๆ ทีดาํเนินการดา้นสันติศึกษา มีแนวคิดและวธีิการอยา่งไร 



 

                  
 

 

              2. สถาบนัอุดมศึกษาไทยต่าง ๆ ทีดาํเนินการสอนสันติศึกษา มีแนวทางในการสอนอยา่งไร   
3. รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยทีดาํเนินการสอนสันติศึกษา  มี 

แนวคิดและวธีิการอยา่งไร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. เนือหาการวจิยั 
      1.1 ศึกษาความรู้สันติศึกษาจากหน่วยงานด้านสันติศึกษาและสันติวิ ธีใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  จาํนวน  8 หน่วยงาน และหน่วยงานสันติศึกษาและสันติวิธีสังกดัสํานกั 
งานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จาํนวน 1 หน่วยงาน ไดแ้ก่  สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  สถาบนัศาสนา วฒันธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายพั  ศูนยศึ์กษา
สันติภาพและความขัดแยง้  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ศูนยข์่าวสารสันติภาพ  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
สันติวธีิและธรรมาภิบาลนกัศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ และสํานกัสันติวิธีและธรรมาภิบาล  
สถาบนัพระปกเกลา้   
      1.2 ศึกษาการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา ระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทย จาํนวน 15  รายวชิา จากมหาวทิยาลยัของรัฐ จาํนวน 8 แห่ง และมหาวิทยาลยัเอกชน จาํนวน 5  
แห่ง  ไดแ้ก่  รายวชิาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธีและรายวิชาสังคม สงครามและสันติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  รายวิชามนุษยก์บัสันติภาพและรายวิชาสันติศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
รายวิชามนุษย์กับสันติภาพ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รายวิชาวิชาสันติภาพและความ
สมานฉันท์  มหาวิทยาลยัพายพั  รายวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง รายวิชาสันติศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม รายวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ รายวิชาความเป็นธรรมทาง
สังคมและสันติภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  รายวิชาการจัดการความขัดแย้ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยทกัษิณ รายวิชาสันติภาพศึกษา 
มหาวิทยาลัยสยาม รายวิชาการจดัการความขดัแยง้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายวิชาสันติศึกษา 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี และรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนัการจดัการ
ปัญญาภิวฒัน์ 

     1.3 ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยใน
มหาวิทยาลยัของรัฐ จาํนวน 1 รายวิชา และมหาวิทยาลยัเอกชน จาํนวน  รายวิชา ไดแ้ก่ รายวิชา



 

 

 

การแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล และรายวิชาการจดัการความขดัแยง้
ในชีวติประจาํวนั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     .1 ประชากร ประชากรทีใช้ในการศึกษาในขนัตอนที 3 (R2)  การทดลองใช้รูปแบบ

การสอนสันติศึกษา เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการแปลงเปลียน
ความขดัแยง้โดยสันติวธีิ มหาวทิยาลยัมหิดล ประจาํปีการศึกษา  จาํนวน 250 คน และนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีทีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนัการ
จดัการปัญญาภิวฒัน์ ประจาํปีการศึกษา   จาํนวน 100  คน  

    .2 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษาในขนัตอนที 3 (R2) การทดลองใช้
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีนกัศึกษาระดบั
ป ริญญาตรี ทีลงทะ เ บี ยนเ รียนในรายวิช าการแปลง เป ลียนความขัดแย้งโดยสัน ติวิ ธี 
มหาวิทยาลยัมหิดล ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  ทีไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย
โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  จาํนวน 82  คน และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ประจาํ
ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา   ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่ายโดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วย
ในการสุ่ม  จาํนวน 49  คน  

     2.3  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั จากการศึกษาขอ้มูลพืนฐานและสถานการณ์ในการสอนสันติศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  ในขนัตอนที 1 (R1) การวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ อาจารย์
ผูส้อนสันติศึกษา และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญดา้นสันติศึกษา จาํนวน 29 คน  
อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา จาํนวน 8  คน และนกัศึกษารายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 12 คน ทีไดจ้าก
การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

. ระยะเวลา  การศึกษาวิจยัในครังนีเป็นการศึกษารายวิชาทีเปิดสอนในภาคการศึกษาที 2  
ปีการศึกษา  2556  จาํนวน 10  ครัง ๆ ละ 3 ชวัโมง  เป็นเวลา 10 สัปดาห์ โดยเริมตงัแต่เดือนตุลาคม 
2556  –  กุมภาพนัธ์  2557  

4.  ตวัแปรทีศึกษา 
     4.  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

                  4.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ความรู้ดา้นสันติศึกษา  เจตคติต่อวชิาสันติศึกษา ความสามารถใน
การจดัการความขดัแยง้ และความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  

 
 



 

                  
 

 

 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สันติศึกษา  หมายถึง การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีดา้นสันติภาพ  สันติภาพภายใน สันติภาพ
ภายนอก  ความขดัแยง้ ความรุนแรง สันติวธีิ  และการจดัการความความขดัแยง้   
 สันติภาพ หมายถึง  สภาวะทีปราศจากความขดัแยง้ และความรุนแรง แต่หากเกิดความ
ขดัแยง้ ความรุนแรงขึนก็จะมีวธีิการจดัการความขดัแยง้ และความรุนแรงลงไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
 ความขัดแย้ง หมายถึง  ธรรมชาติของมนุษยที์บุคคลแสดงความคิดเห็น ความเชือ ความ
ตอ้งการทีแตกต่างกนั ไม่เหมือนกนั ทาํใหเ้กิดการโตเ้ถียง โตแ้ยง้ การดินรนต่อสู้ และแข่งขนักนั 
 ความรุนแรง หมายถึง การแสดงออกทางการกระทาํ  การพูด และการแสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกต่อบุคคล หรือกลุ่มสังคม ทีส่งผลเสียต่อร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ เช่น การแสดงอารมณ์
โกรธ เกลียด  ลุ่มหลง  การด่าทอ การทะเลาะววิาท การทาํร้ายร่างกายผูอื้นจนถึงการมุ่งเอาชีวิตผูอื้น 
ดว้ยการฆ่า การทาํลายชีวติ  และการทาํสงคราม 
 สันติวิธี  หมายถึง  วิธีการไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ ความ
รุนแรงในตวับุคคล กลุ่ม องคก์ร และสังคม ดว้ยวธีิการการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี เช่น การ
สร้างสันติภายใน  การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย การสานเสวนา การฟังอย่างลึกซึง และการ
วพิากษว์จิารณ์อยา่งสร้างสรรค ์  
 รูปแบบการสอน  หมายถึง การจดักระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ การสร้าง
วตัถุประสงค์ เนือหา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน ขนัตอนการสอน สือ และการ
ประเมินผล รวมทงับุคลากรทีเกียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอน  เช่น อาจารย ์นกัศึกษา และ
วทิยากร 

รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  หมายถึง การจดักระบวนการ
เรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีในหมวดวิชาศึกษาทวัไปหรือหมวดวิชาเลือก
เสรี มีองคป์ระกอบสําคญั จาํนวน 11 องคป์ระกอบไดแ้ก่  หลกัการสอนสันติศึกษา,วตัถุประสงค์
การสอนสันติศึกษา,เนือหาการสอนสันติศึกษา,วิธีการสอนสันติศึกษา,ขนัตอนการสอนสันติศึกษา   
,สือการสอนสันติศึกษา,การประเมินผลการสอนสันติศึกษา ,บริบททีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติ
ศึกษา,บทบาทผูส้อน ผูเ้รียน และวิทยากรพิเศษ,ระบบการสนบัสนุนและการพฒันาอาจารยผ์ูส้อน
สันติศึกษา และเงือนไขในการนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใช้  



 

 

 

 แนวทางการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  หมายถึง  การพฒันาแบบจาํลอง
การสอนรายวิชาสันติศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีในหมวดวิชาศึกษาทวัไปหรือหมวดวิชาเลือกเสรี
ของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันอุดมศึกษาไทย  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาสันติศึกษา และ
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นสันติศึกษาเกียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอนสันติศึกษาไดแ้ก่ การสร้าง
วตัถุประสงค์ เนือหา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน ขนัตอนการสอน  สือ และการ
ประเมินผล รวมทงับุคลากรทีเกียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอน  เช่น อาจารย ์นกัศึกษา และ
วทิยากรพิเศษ 

สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542   ทีจดัการศึกษาระดบัสูงกว่ามธัยมศึกษา ในงานวิจยันี หมายถึง การจดัการ
ศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาไทย 
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ความรู้ด้านสันติศึกษา   หมายถึง  ความเข้าใจเนือหา แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับ
สันติภาพ สันติวธีิ ความขดัแยง้ ความรุนแรง และการจดัการความขดัแยง้ 

เจตคติต่อวิชาสันติศึกษา   หมายถึง ท่าทีความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ทีมีต่อความ
ขดัแยง้ และความรุนแรง และการจดัการความขดัแยง้ในการเรียนวชิาสันติศึกษา 

ความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง  หมายถึง  การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความรู้สึก อารมณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดความขดัแยง้ และการจดัการควบคุมความคิดเห็น การ
แสดงออกทางความรู้สึก - อารมณ์ และการกระทาํต่าง ๆ ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ได ้ 
 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา  หมายถึง ความรู้สึกชืนชอบ ประทบัใจ
ของผูเ้รียนต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในชนัเรียน ทงัตวัอาจารยผ์ูส้อน วิธีการสอน เทคนิคการ
สอน กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
ประโยชน์ทไีด้รับ 
               1. ทาํให้ทราบขอ้มูลพืนฐานและสถานการณ์เกียวกบัสันติศึกษา ทีหน่วยงานดา้นสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ดาํเนินการอยู ่

  2.  ไดรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไทย  ทีอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา 
และสถาบนัต่าง ๆ ทีดาํเนินการสอนสันติศึกษา สามารถนาํไปปรับใชเ้พือให้เกิดการศึกษาในการ
เสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองสันติภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความ
รุนแรง และการลดความขดัแยง้ ความรุนแรงดว้ยสันติวธีิ   



 

                  
 

 

 3. ทาํให้เกิดการกระตุน้ส่งเสริมและสนบัสนุนการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลยัของ
รัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาไทยใหก้วา้งขวางมากขึน 

    4. นาํผลการวจิยัไปกาํหนดนโยบาย /ยทุธศาสตร์ดา้นสันติศึกษาและการจดัการเรียนการ
สอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย   

การวิจยัเรือง “การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย” ได้
จดัทาํกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการวจิยั ดงัแผนภูมิที   ต่อไปนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
แผนภูมิที    แสดงกรอบความคิดในการวจิยั  

     แนวคิดและทฤษฎี 
- รูปแบบการเรียนการสอน 
- รูปแบบการสอนทีเนน้ดา้น
พทุธิพิสยั 
- รูปแบบการสอนทีเนน้ดา้น 
จิตพิสยั 
- รูปแบบการสอนทีเนน้ดา้น
ทกัษะพิสยั 
- รูปแบบการสอนทีเนน้ดา้น
ทกัษะกระบวนการ 
- รูปแบบการสอนทีเนน้การ 
บูรณาการ 
- แนวคิดการพฒันารูปแบบ
การสอน 
- แนวคิดและทฤษฎี 
สันตศึิกษาและการจดัการ
ความขัดแย้ง 
- แนวคิดการถอดบทเรียน/
ความพงึพอใจ 
- แนวทางการสอนสันติ 
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย 
 

 

การพฒันารูปแบบการสอน 
สันตศึิกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาไทย 
- การยกร่างรูปแบบการ 
สอนสันตศึิกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย 
- การรับรองรูปแบบการ 
สอนสันตศึิกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย 

) หลกัการ   
) วตัถุประสงค ์ 
) เนือหาการสอน   
) วธีิการสอน    

5) ขนัตอนการสอน   
6) สือการสอน   
7) การประเมินผล    
8) บริบททีเกียวขอ้ง   
9) ระบบการสนบัสนุนและการ
พฒันาอาจารยผ์ูส้อนสนัติศึกษา  
10) บทบาทอาจารยผ์ูส้อน 
ผูเ้รียน และวทิยากรพิเศษ  
11) เงือนไขการนาํไปใช ้  
 
 
 
 
 
 
 

 

- การทดลองใช้รูปแบบ 
   การสอนสันตศึิกษาใน   
   สถาบันอุดมศึกษาไทย 
- การประเมนิรูปแบบการ 
  สอนสันตศึิกษาใน 
  สถาบันอุดมศึกษาไทย 
- การปรับปรุงรูปแบบการ 
  สอนสันตศึิกษาใน 
  สถาบันอุดมศึกษาไทย 

รูปแบบการสอน 
สันตศึิกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาไทย 
) หลกัการ   
)วตัถุประสงค ์
) เนือหาการสอน   
) วธีิการสอน   

5) ขนัตอนการสอน 
6) สือการสอน   
7) การประเมินผล   
8) บริบททีเกียวขอ้ง   
9) ระบบการสนบัสนุนและ
การพฒันาอาจารยผ์ูส้อน
สนัติศึกษา 
10) บทบาทอาจารยผ์ูส้อน 
ผูเ้รียน และวทิยากรพิเศษ 
11) เงือนไขการนาํไปใช ้
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                                  บทที   

 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งตามลาํดบั  ต่อไปนี 

 1. รูปแบบการเรียนการสอน 

              1.1  รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นพทุธิพิสัย 
                                1.2  รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย 

                                1.3  รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาทกัษะพิสัย 

                                1.4  รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ 

                                1.    รูปแบบการสอนทีเนน้การบูรณาการ 
               2.  แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัสันติศึกษา สันติวิธี และความขดัแยง้ 

              2.1  แนวคิดสันติศึกษา สนัติภาพ สนัติวิธี และความขดัแยง้ 
                                2.2  ทฤษฎีความขดัแยง้  
  2.2.1 ทฤษฎีความขดัแยง้ของคาร์ล มาร์กซ์  
  2.2.2 ทฤษฎีความขดัแยง้ของลิวอิส เอ โคเซอร์  
  2.2.3 ทฤษฎีความขดัแยง้ของราลฟ์ ดาห์เรนดอร์ฟ  
  2.2.4 ทฤษฎีความขดัแยง้ของเกอร์ฮาร์ด เลนสกี  
               2.3 ทฤษฎีเกียวกบัสนัติวิธี  

2.3.1 ทฤษฎีสนัติวิธีของโยฮนั กลัตุง 
2.3.2 ทฤษฎีสันติวิธีของมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ 
2.3.3 ทฤษฎีสันติวิธีของยนี ชาร์ป 

2.3.4 ทฤษฎีสันติวิธีของเกลน็ ดี เพจ 

2.3.5 ทฤษฎีสันติวิธีของวิลเลียม ยรีู 

2.3.6 แนวคิดสนัติวิธีของพอล รูทเลจ 
2.3.7 แนวคิดสันติวิธีของโรแลนด ์ไปลเ์กอร์ 
2.3.8 แนวคิดสนัติวิธีของสเตลแลน วินทาแกน 
2.3.9 แนวคิดสนัติวิธีของมหาตมะ คานธี 



 

 

 

2.3.10 แนวคิดพทุธสันติวิธีของพระพทุธเจา้ 
2.3.11 แนวคิดสนัติวิธีของติช นทั ฮนัท ์

2.3.12 แนวคิดสนัติวิธีของพระธรรมปิฎก 
2.3.13 แนวคิดสนัติวิธีของพทุธทาสภิกข ุ
2.3.14 แนวคิดสนัติวิธีของชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์

                                2.4  แนวคิดการจดัการความขดัแยง้ 

  2.4.1 การจดัการความขดัแยง้ 
  2.4.2  แนวคิดเรืองความขดัแยง้กบัการทาํงานองคก์ร 
  2.4.3  การจาํแนกความขดัแยง้ 
  2.4.4  ประโยชน์ของความขดัแยง้ 
  2.4.5  แนวทางการลดความขดัแยง้ในองคก์ร 
  2.4.6  การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี 
  2.4.7  รูปแบบการจดัการขดัแยง้โดยสนัติวิธี 

  2.4.8  การจดัการความขดัแยง้ดว้ยหลกัศาสนธรรม 
  2.4.9  การจดัการความขดัแยง้ดว้ยการไกล่เกลียแบบพทุธ 
  2.4.10  การจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติเชิงนโยบายในประเทศไทย 

              3.  แนวคิดเกียวกบัการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
.   แนวคิดเกียวกบัการพฒันารูปแบบการสอน 
.   แนวคิดเกียวกบัการถอดบทเรียน 

6.   แนวคิดเกียวกบัความพึงพอใจ 
7.   งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

  7.1  งานวิจยัทีเกียวกบัรูปแบบการสอน 

              7.2  งานวิจยัทีเกียวกบัสนัติศึกษาและการจดัการความขดัแยง้ 
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      1. รูปแบบการเรียนการสอน  
              ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

  วชัรา เล่าเรียนดี (  : ) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนว่า 
หมายถึง  องคป์ระกอบต่าง ๆ ทีสัมพนัธ์กนัในการดาํเนินการสอนให้บรรลุเป้าหมายและประสบ
ผลสําเร็จ     ซึงจะอยู่ของกระบวนการเช่นเดียวกบัวิธีสอน ความแตกต่างกนัจะอยู่ทีรูปแบบการ
สอน อาจจะมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนปรากฏอยู ่  
               ทิศนา แขมมณี ( 56 : ) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง  
สภาพลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนทีจดัขึนอยา่งเป็นระบบระเบียบตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี 
หลกัการ แนวคิดหรือความเชือต่าง ๆ โดยมีการจดักระบวนการหรือขนัตอนในการเรียนการสอน
โดยอาศยัวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เขา้ไปช่วยทาํใหส้ภาพการเรียนการสอนนนัเป็นไป
ตามหลกัการทียดึถือ 
  นอกจากนี ทิศนา แขมมณี  ( 55  : 222 - 317) ไดร้วบรวมและจดัหมวดหมู่รูปแบบ
การเรียนการสอนตามลกัษณะของวตัถุประสงค์เฉพาะหรือเจตนารมยข์องรูปแบบ ออกเป็น   
รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นพทุธิพิสัย รูปแบบการเรียนการสอนที
เนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะพิสัย รูปแบบการ
เรียนการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะกระบวนการ  และรูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การ 

บูรณาการ โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี  
 1.1 รูปแบบการเรียนการสอนทเีน้นการพฒันาด้านพุทธิพสัิย   
 รูปแบบการเรียนการสอนทีเน้นการพฒันาดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนทีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเนือหาสาระต่าง ๆ ซึงเนือหา
สาระนนัอาจจะอยูใ่นรูปของขอ้มูลขอ้เทจ็จริง มโนทศัน์ หือความคิดรวบยอด ตวัอยา่งของรูปแบบ
การเรียนการสอนนี เช่น รูปแบบการเรียนการสอนมโนทศัน์ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของกานเย รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนาํเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ รูปแบบการเรียนการ
สอนเนน้ความจาํ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิก ในทีนีจะขอนาํเสนอรูปแบบการเรียน
การสอนมโนทศัน์  (ทิศนา  แขมมณี, 48 : 5) 

1. .   รูปแบบการเรียนการสอนมโนทศัน์ 
รูปแบบการเรียนการสอนมโนทศัน์ (Concept Attainment Model) พฒันาขึนโดย จอยส์

และวีล (Joyce and Weil, 1996 : 161 – 178) มีแนวความคิดวา่ การเรียนรู้มโนทศัน์ของสิงใดสิงหนึง
นนั สามารถทาํไดโ้ดยการคน้หาคุณสมบติัเฉพาะทีสาํคญัของสิงนนั เพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจาํแนก
สิงทีใช่และไม่ใช่สิงนนัออกจากกนัได ้  



 

 

 

 วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนมโนทศัน์ 

 เพือช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ของเนือหาสาระต่าง ๆ อย่างเขา้ใจและ
สามารถใหค้าํนิยามของมโนทศัน์นนัดว้ยตนเอง  
 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

 ขนัที   ผูส้อนเตรียมขอ้มูลสาํหรับใหผู้เ้รียนฝึกหดัจาํแนก  
 ขนัที   ผูส้อนอธิบายกติกาในการเรียนใหผู้เ้รียนรู้และเขา้ใจตรงกนั 

 ขนัที   ผูส้อนเสนอขอ้มูลตวัอย่างของมโนทศัน์ทีตอ้งการสอน และขอ้มูลทีไม่ใช่
ตวัอยา่งของมโนทศัน์ทีตอ้งการสอน 

 ขนัที   ให้ผูเ้รียนบอกคุณสมบติัเฉพาะของสิงทีตอ้งการสอนจากกิจกรรมทีผ่านมาใน
ขนัตน้ ๆ  
 ขนัที  ใหผู้เ้รียนสรุปและใหค้าํจาํกดัความของสิงทีตอ้งการสอน 

 ขนัที  ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายร่วมกันถึงวิธีการทีผูเ้รียนใช้ในการหาคาํตอบให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เกียวกบักระบวนการคิดของตวัเอง  
   1. .  รูปแบบการเรียนการสอนทีเน้นการพฒันาด้านจิตพสัิย  
   รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) รูปแบบ
การเรียนการสอนนีมุ่งทีจะช่วยพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม และ
จริยธรรมทีพึงประสงค ์ซึงเป็นเรืองทียากแก่การพฒันาหรือปลูกฝัง การจดัการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการสอนเพียงช่วยใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มกัจะไม่เพียงพอต่อการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติ
ทีดีได ้จาํเป็นตอ้งอาศยัหลกัการและวิธีการอืน ๆ เพิมเติม (ทิศนา แขมมณี, 48 : 5) รูปแบบการ
สอนนี  เ ช่น  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของแครทโวล 
(Krathwohl) บลูม (Bloom) และมาเซีย (Masia) รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักคา้น และ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ  ในทีนีจะขอนาํเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการพฒันาดา้นจิตพิสัยของบลูม (Bloom) 
  1. .  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคดิการพฒันาด้านจิตพสัิยของบลูม (Bloom) 
  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาดา้นจิตพิสัยของบลูม (Bloom, 1956) 
ไดจ้าํแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น  ดา้น คือ ดา้นความรู้ (Cognitive domain) ดา้นเจตคติ
หรือความรู้สึก (affective domain) ดา้นทกัษะ (Psycho - motor domain) ซึงในดา้นเจตคติหรือ
ความรู้สึกนนัแครทโวล (Krathwohl) บลูม (Bloom) และมาเซีย (Masia) ไดจ้ดัลาํดบัขนัของการ
เรียนรู้ไว ้  ขนั ประกอบดว้ย  
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1. ขนัการรับรู้ (receiving or attending) หมายถึง การทีผูเ้รียนไดรั้บรู้ค่านิยมทีตอ้งการ
จะปลูกฝังในตวัผูเ้รียน 

2. ขนัการตอบสนอง (responding) ไดแ้ก่ การทีผูเ้รียนไดรั้บรู้และเกิดความสนใจใน
ค่านิยมนนั แลว้มีโอกาสไดต้อบสนองในลกัษณะใดลกัษณะหนึง 

3. ขนัการเห็นคุณค่า (valuing) เป็นขนัทีผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์เกียวกบัค่านิยมนนั 
แลว้มีโอกาสไดต้อบสนองในลกัษณะใดลกัษณะหนึง 

4. ขนัการจดัระบบ (organization) เป็นขนัทีผูเ้รียนรับค่านิยมทีตนเห็นคุณค่านนัเขา้มา
อยูใ่นระบบค่านิยมของตนและ 

5. ขนัการสร้างลกัษณะนิสัย (Characterization) เป็นขนัทีผูเ้รียนปฏิบติัตนตามค่านิยมที
ตนรับมาอยา่งสมาํเสมอและทาํจนกระทงัเป็นลกัษณะนิสยั 

วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน  

เพือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม หรือจริยธรรมทีพึง
ประสงค ์อนัจะนาํไปสู่การเปลียนแปลงพฤติกรรมใหเ้ป็นไปตามตอ้งการ 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

ขนัที   การรับรู้ค่านิยม (receiving /attending)  ผูส้อนจดัสถานการณ์หรือประสบการณ์
ทีช่วยใหผู้เ้รียนไดรู้้ในค่านิยมนนัอยา่งใส่ใจ โดยผูส้อนพยายามกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมการ
รู้ตวั (awareness)  การเตม็ใจรับรู้ (willingness) และการควบคุมการรับรู้ (control) 
  ขนัที   การตอบสนองต่อค่านิยม (responding) ผูส้อนจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รียนมีโอกาส
ตอบสนองต่อค่านิยมนันในลกัษณะใดลกัษณะหนึง โดยผูส้อนพยายามกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการ
ยนิยอมตอบสนอง (acquiescene in responding) การเตม็ใจตอบสนอง (willingness to respond) และ
การพึงพอใจในการตอบสนอง (satisfaction in respond) 

ขันที    การเห็นคุณค่าของค่านิยม  (responding)  ผู ้สอนจัดประสบการณ์หรือ
สถานการณ์ให้ผูเ้รียนมีโอกาสเห็นคุณค่าของค่านิยมนัน ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง โดยผูส้อน
พยายามกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรม การยอมรับในคุณค่านนั (acceptance of a value) การชืน
ชอบในคุณค่านนั (preference of a value) และความผกูพนัในคุณค่านนั  (commitment) 
  ขนัที   การจดัระบบค่านิยม (organization) ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนพิจารณาค่านิยมนนั
กบัค่านิยมหรือคุณค่าอืน ๆ ของตน และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยมต่าง ๆ ของตนในขนันี  
ผูส้อนพยายามกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรม การสร้างมโนทศัน์ในคุณค่านนั (conceptualization 

of a value)  และการจดัระบบคุณค่านนั (organization of a value system)  



 

 

 

ขนัที  การสร้างลกัษณะนิสัย (characterization by value) ผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ปฏิบัติตามค่านิยมนัน และให้ข้อมูลยอ้นกลับ ในขันนี  ผูส้อนพยายามกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิด
พฤติกรรม การมีหลกัยดึในการตดัสินใจ (generalization set)  และการปฏิบติัตามหลกัยดึนนัจนเป็น
นิสัย (characterization)  

การดาํเนินการตามขนัตอนทงั  ไม่สามารถทาํไดใ้นระยะเวลาอนัสัน ตอ้งอาศยัเวลา 
โดยเฉพาะในขนัที  และ  ตอ้งการเวลาในการปฏิบติั ซึงอาจจะมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในผูเ้รียน
แต่ละคน  

1.3  รูปแบบการเรียนการสอนทีเน้นการพฒันาด้านทกัษะพสัิย  
รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะพิสยั  (Psycho – Motor Domain) 

รูปแบบการเรียนการสอนมุ่งทีจะช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการปฏิบติั การกระทาํ 
หรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึงจาํเป็นใชห้ลกัการ และวิธีการทีแตกต่างไปจากการพฒันาทางดา้นจิต
พิสัยหรือพทุธิพิสัย (ทิศนา แขมมณี, 48 : 43)   รูปแบบการสอนทีนิยมเช่น รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั (Simoson) รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบติัของแฮร์โรว ์(Harrow) และรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์ ในทีนีจะขอ
นาํเสนอรูปแบบการเรียนการสอนของแฮร์โรว ์ ดงัต่อไปนี 

  1. .  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) 
 รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์(Harrow, 1972 : 96 - 99) ได้
จดัลาํดบัขนัการเรียนรู้ทางดา้นทกัษะไว ้  ขนั โดยเริมจากระดบัทีซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดบัที
ซับซ้อนมาก ดังนันการกระทาํจึงเริมจากการเคลือนไหวกลา้มเนือใหญ่ไปถึงการเคลือนไหว
กลา้มเนือยอ่ย  

วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 

รูปแบบนีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถทางด้านทักษะปฏิบัติต่าง ๆ กล่าวคือ 
ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัหรือกระทาํอยา่งถูกตอ้ง และชาํนาญ 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

ขนัที   ขนัการเลียนแบบ 

ขนัที   ขนัการลงมือกระทาํตามคาํสงั 

ขนัที 3  ขนัการกระทาํอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

ขนัที   ขนัการแสดงออก 

ขนัที 5  ขนัการกระทาํอยา่งเป็นธรรมชาติ  
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ผลทีผูเ้รียนจะไดรั้บจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ ผูเ้รียนจะเกิดการพฒันาทางดา้นทกัษะ
ปฏิบติั จนสามารถกระทาํไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

 1.4  รูปแบบการเรียนการสอนทเีน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process  Skills)  
 รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skills) เป็น
ทกัษะกระบวนการทางสติปัญญา เช่น กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้ หรือกระบวนการคิด
ต่าง ๆ อาทิเช่น การคิดวิเคราะห์ การอุปนัย การนิรนัย การใช้เหตุผล การสืบสอบ การคิดริเริม
สร้างสรรค ์และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นตน้  (ทิศนา แขมมณี, 48 : 48)   รูปแบบการเรียน
การสอนนีมีหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย รูปแบบการเรียนการสอนความคิด
สร้างสรรค ์และรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์
เรนซ์  ในทีนีจะนาํเสนอรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์เรนซ์  ดงัต่อไปนี 

 1. .  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์
เรนซ์  (Torrance’s Future Problem Solving Instructional Model)  
 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์เรนซ์ 
(Torrance, 1962) พฒันามาจากองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การคิด
คล่องแคล่ว  (fluency) การคิดยืดหยุ่น  (flexibility) และการคิดริเริม  (originality) มาใช้เป็น
องคป์ระกอบกบักระบวนการคิดแกปั้ญหา และการใชป้ระโยชน์จากกลุ่มซึงมีความคิดหลากหลาย 
โดยเนน้การใชเ้ทคนิคระดมสมองเกือบทุกขนัตอน 

 วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 

 รูปแบบนีมุ่งช่วยพฒันาผูเ้รียนใหต้ระหนกัรู้ในปัญหาทีจะเกิดขึนในอนาคตและเรียนรู้ที
จะคิดแกปั้ญหาร่วมกนั ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการคิดจาํนวนมาก  
 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

 ขนัที   การนาํสภาพการณ์อนาคตเขา้สู่ระบบการคิด 

 ขนัที   การระดมสมองเพือคน้หาปัญหา 
 ขนัที   การสรุปปัญหา และจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 
 ขนัที   การระดมสมองหาวิธีแกปั้ญหา 
 ขนัที   การเลือกวิธีการแกปั้ญหาทีดีทีสุด  
 ขนัที   การนาํเสนอวิธีการแกปั้ญหาอนาคต 



 

 

 

 ผลทีผูเ้รียนจะได้รับจากการเรียนรู้จากรูปแบบคือ ผูเ้รียนจะได้พฒันาทกัษะการคิด
แกปั้ญหา และตระหนกัรู้ในปัญหาทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต และสามารถใชท้กัษะการคิดแกปั้ญหา
มาใชก้ารคิดแกปั้ญหาปัจจุบนั และป้องกนัปัญหาทีจะเกิดขึนในอนาคต 

  1.5 รูปแบบการเรียนการสอนทเีน้นการบูรณาการ  (Integration)  
รูปแบบการเรียนการสอนทีเน้นการบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบทีพยายาม

พฒันาการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไปพร้อม ๆ กนั โดยใชก้ารบูรณาการทงัทางดา้นเนือหาสาระ 
วิธีการ รูปแบบในลกัษณะนีไดรั้บความนิยมมากเพราะมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการและทฤษฎี
ทางการศึกษาทีมุ่งเน้นการพฒันารอบดา้น หรือการพฒันาแบบองคร์วม (ทิศนา แขมมณี, 48 : 

55)   ตวัอยา่งรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบทางตรง รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยการสร้างเรือง รูปแบบการเรียนการสอนตามวฏัจักรการเรียนรู้  MAT 
รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ฯลฯ ในทีนีขอนําเสนอรูปแบบการสอน
ทางตรง  ดงัต่อไปนี 

 1.5.1 รูปแบบการเรียนการสอนสอนทางตรง (Direct Instruction Model)  
 จอยส์และวีล (Joyce and Weil, 1996 : 334) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนสอน
ทางตรง (Direct Instruction Model) เป็นรูปแบบการสอนทีมุ่งเนน้ความรู้ทีลึกซึง ช่วยให้ผูเ้รียนมี
บทบาทในการเรียน ทาํให้ผูเ้รียนมีความตงัใจในการเรียนรู้และช่วยให้ประสบความสาํเร็จในการ
เรียนรู้   

 วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 

 รูปแบบการเรียนการสอนนีมุ่งเนน้ช่วยใหไ้ดเ้รียนรู้เนือหา สาระ และมโนทศัน์ต่าง ๆ 
รวมทงัฝึกปฏิบติัทกัษะต่าง ๆ จนสามารถทาํไดดี้และประสบผลสาํเร็จไดใ้นเวลาทีจาํกดั 

   กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

 ขนัที  ขนันาํ  ผูส้อนแจง้วตัถุประสงค ์เนือหาสาระการเรียน และกระบวนการเรียนรู้
แก่ผูเ้รียน 

 ขนัที  ขนันาํเสนอบทเรียน ผูส้อนตอ้งนาํเสนออย่างชดัเจน สันกระชบัและน่าสนใจ
 ขนัที  ขนัฝึกปฏิบติัตามแบบ (Structured Practice) ผูส้อนปฏิบติัให้ดูเป็นตวัอยา่ง แลว้
ให้ผูเ้รียนปฏิบติัตาม และให้ขอ้มูลยอ้นกลบั พร้อมการเสริมแรงและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของ
ผูเ้รียน 

 ขนัที   ขนัฝึกปฏิบติัภายใตก้ารกาํกบัของผูชี้แนะ (Guided Practice)  
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 ขนัที  การฝึกปฏิบติัอย่างอิสระ (Independent  Practice) ผูส้อนปล่อยให้ผูเ้รียนฝึก
ปฏิบติัอย่างเสรี ไม่จาํเป็นตอ้งให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ควรเวน้ระยะ ๆ เพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ที
คงทน  
 ผลของการเ รียนรู้ตามรูปแบบนีทําให้ผู ้เ รียนเกิดการเ รียนตามลําดับขันตอน 
ตรงไปตรงมา ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทงัทางดา้นพทุธิพิสัย และทกัษะพิสัยไดเ้ร็วและไดม้ากในเวลาที
จาํกดั ไม่สบัสน ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัตามความสามารถของตน จนสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์ทาํให้
ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียน และมีความรู้สึกทีดีต่อตนเอง  
 รูปแบบการเรียนการสอนทงั  รูปแบบหลกัทีเป็นสากล นิยมนาํไปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งแพร่หลายทวัโลกแลว้ ยงัมีนกัคิด นกัวิชาการ ครูอาจารย ์ และนกัศึกษาสาย
วิชาชีพครู หรือการสอนไดพ้ยายามนาํเสนอแนวคิดการสอน และรูปแบบการสอนใหม่ ๆ มากมาย 
เช่นในวงการศึกษาไทย มีรูปแบบการเรียนการสอนทีน่าสนใจ เช่น รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ พฒันาโดยสุมน อมรวิวฒัน์ รูปแบบการเรียนการสอนโดยสร้าง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการ พฒันาโดยสุมน อมรวิวฒัน์ รูปแบบการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA) พฒันาโดยทิศนา แขมมณี รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิดเป็นเพือการดาํรงชีวิตในสังคมไทยพฒันา โดยหน่วยศึกษานิเทศก ์กรมสามญัศึกษา 
เป็นตน้ นอกจากนนัยงัมีแนวคิดหรือกระบวนการการเรียนการสอนทีน่าสนใจ ทียงัไม่ไดน้าํไป
ทดลองใชเ้พือพิสูจน์อยา่งเป็นระบบ แต่มีผูส้นใจนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนใน
วิชาต่าง ๆ เช่น แนวคิดกระบวนการแกปั้ญหาตามหลกัอริยสจั  โดยสาโรช บวัศรี กระบวนการ
กลัยาณมิตร โดยสุมน อมรววิฒัน์  กระบวนการทางปัญญาของประเวศ วะสี   กระบวนการคิดของ 

ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช กระบวนการคิดของเกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ กระบวนการสอนค่านิยมและ
จริยธรรม โดยโกวิท ประวาลพกษ ์ฯลฯ  
                   รูปแบบการเรียนการสอนทงั  รูปแบบหลกัทีเป็นสากล  สามารถสรุปรูปแบบการสอน 

วตัถุประสงค ์ และกระบวนการเรียนรู้  ไดด้งัตารางที  1   ดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที  1   สรุปรูปแบบการสอน วตัถุประสงค ์ และกระบวนการเรียนรู้ 

 
รูปแบบการสอน วตัถุประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบการสอน 

      
1.  รูปแบบการเรียนการ
สอนทีเนน้การพฒันาดา้น
พทุธิพิสัย  
 (Cognitive Domain)  

มุ่งช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเนือหาสาระต่าง ๆ 

 

1.1 รูปแบบการเรียนการ
สอนมโนทศัน์ (Concept 

Attainment Model) 
พฒันาขึนโดย จอยส์และ
วีล (Joyce and Weil) 

การเรียนรู้มโนทศัน์ของสิงใด
สิงหนึงนนั สามารถทาํไดโ้ดย
การค้นหาคุณสมบัติเฉพาะที
สําคัญของสิงนัน เพือใช้เป็น
เกณฑ์ในการจําแนกสิงทีใช่
และไม่ใช่สิงนันออกจากกัน
ได ้  

ขนัที   ผูส้อนเตรียมขอ้มูล  
ขนัที   ผูส้อนอธิบายกติกาในการเรียน 

ขนัที   ผูส้อนเสนอขอ้มูลตวัอยา่ง 

ขนัที   ใหผู้เ้รียนบอกคุณสมบติัเฉพาะของสิงที
ตอ้งการสอนจากกิจกรรมทีผา่นมาในขนัตน้ ๆ  
ขนัที  ใหผู้เ้รียนสรุป 

ขนัที  ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายร่วมกนั  
 

2.รูปแบบการเรียนการ
สอนทีเนน้การพฒันาดา้น
จิตพิสัย   (Affective 

Domain) 

มุ่งทีจะช่วยพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม และ
จริยธรรมทีพึงประสงค ์ซึงเป็นเรืองทียากแก่การพฒันาหรือปลูกฝัง  
 

2.1 รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการ
พฒันาดา้นจิตพิสัย 

ของบลูม (Bloom) 

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา
ออกเป็น  ดา้น คือ ดา้น
ความรู้ (Cognitive domain) 
ดา้นเจตคติหรือความรู้สึก 
(affective domain) ดา้นทกัษะ 
(Psycho –motor domain) 
 

 

.  ขนัการรับรู้ (receiving or attending) 

.  ขนัการตอบสนอง (responding)  

.   ขนัการเห็นคุณค่า (valuing)  

.    ขนัการจดัระบบ (organization)  

.   ขนัการสร้างลกัษณะนิสัย (Characterization)  
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ตารางที  1   สรุปรูปแบบการสอน วตัถุประสงค ์ และกระบวนการเรียนรู้  (ต่อ)  
 

รูปแบบการสอน วตัถุประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบการสอน 

3. รูปแบบการเรียนการ
สอนทีเนน้การพฒันาดา้น
ทกัษะพิสัย  (Psycho – 

Motor Domain) 

มุ่งทีจะช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการปฏิบติั การกระทาํ หรือ
การแสดงออกต่าง ๆ 

3.1 รูปแบบการเรียนการ
สอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์
โรว ์(Harrow) 

รูปแบบนีมุ่งช่วยให้ผู ้เ รียนเกิด
ความสามารถทางด้านทักษะ
ปฏิบัติ ต่าง  ๆ  กล่าวคือ  ผู ้เ รียน
สามารถปฏิบัติหรือกระทาํอย่าง
ถูกตอ้ง และชาํนาญ 

ขนัที   ขนัการเลียนแบบ 

ขนัที   ขนัการลงมือกระทาํตามคาํสัง 

ขนัที 3   ขนัการกระทาํอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

ขนัที    ขนัการแสดงออก 

ขนัที 5   ขนัการกระทาํอยา่งเป็นธรรมชาติ  
4. รูปแบบการเรียนการ
สอนทีเนน้การพฒันาทกัษะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ( Process 

Skills)  

เป็นทกัษะกระบวนการทางสติปัญญา เช่น กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้ 
หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ อาทิเช่น การคิดวิเคราะห์ การอุปนยั การนิรนยั การ
ใชเ้หตุผล การสืบสอบ การคิดริเริมสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นตน้   

4.1 รูปแบบการเรียนการ
สอนกระบวนการคิด
แกปั้ญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอร์เรนซ์  
(Torrance’sFuture 

ProblemSolving 

Instructional Model)  

รูปแบบนีมุ่งช่วยพฒันาผูเ้รียน
ให้ตระหนักรู้ในปัญหาทีจะ
เกิดขึนในอนาคตและเรียนรู้ที
จะคิดแกปั้ญหาร่วมกนั ช่วยให้
ผู ้เ รี ยนพัฒนาทักษะการคิด
จาํนวนมาก  
 

ขนัที   การนาํสภาพการณ์เขา้สู่ระบบการคิด 

 ขนัที   การระดมสมองเพือคน้หาปัญหา 
 ขนัที   การสรุปปัญหา จดัลาํดบัความสาํคญั 

 ขนัที   การระดมสมองหาวธีิแกปั้ญหา 
 ขนัที   การเลือกวธีิการแกปั้ญหาทีดีทีสุด  
 ขนัที   การนาํเสนอวธีิการแกปั้ญหาอนาคต 

5.รูปแบบการเรียนการสอน
ที เ น้ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร 
(Integration)  

รูปแบบทีพยายามพฒันาการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไปพร้อม ๆ กนั โดยใช้
การบูรณาการทงัทางดา้นเนือหาสาระ และวิธีการ 

5.1 รูปแบบการเรียนการ
สอนสอนทางตรง  

(Direct Instruction Model)  
 
 

รูปแบบการเรียนการสอนนี
มุ่งเน้นช่วยให้ไดเ้รียนรู้เนือหา 
สาระ  และมโนทัศน์ ต่ าง  ๆ 
รวมทังฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ 
จนสามารถทาํไดดี้  

ขนัที  ขนันาํ   
ขนัที  ขนันาํเสนอบทเรียน  
ขนัที  ขนัฝึกปฏิบติัตามแบบ  
 ขนัที  ขนัฝึกปฏิบติัภายใตก้ารกาํกบัของผู ้  
ชีแนะ     และขนัที  การฝึกปฏิบติัอยา่งอิสระ  

                             
 



 

 

 

            จากตารางดงักล่าว ทาํให้รูปแบบการเรียนการสอนทงั  รูปแบบหลกัทีเป็นสากล  รูปแบบ
การสอนมีวตัถุประสงค์  และกระบวนการเรียนรูปตามรูปแบบการสอน หากผูส้อนรู้จักการ
ออกแบบรูปแบบการสอน หรือการนาํรูปแบบการสอนไปประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการสอน
ให้เหมาะสมตามเนือหาวิชา ลกัษณะผูเ้รียนและวตัถุประสงค์ในการศึกษาจะสามารถทาํให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ  หากผูส้อนมีความรู้ทางรูปแบบการสอน และกระบวนการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนอยา่งถ่องแทแ้ลว้ ยอ่มสามารถออกแบบรูปแบบการสอน ให้เหมาะสม
กบัรายวิชา เนือหาสาระ  กิจกรรมการสอน และพฒันาการของผูเ้รียน 

นอกจากนัน จอยส์  เวลและคาลอ์นั (Joyce Weil and Calhoun,  : 25-34)  ได้
จดัรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น    กลุ่ม  ดงันี 

1. รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การจดักระบวนการสารสนเทศ (The Information - 

Processing Family) เป็นรูปแบบการสอนทีเน้นการส่งเสริมแรงกระตุน้ภายในของบุคคลใน             
การเรียนรู้สิงต่าง ๆ  โดยการเรียนรู้และจดักระทาํขอ้มูลให้เป็นระบบ รับรู้และจดักระทาํกบัปัญหา  
รวมทงัการพฒันามโนทศัน์และภาษาในการถ่ายทอด ในบางรูปแบบเป็นการเตรียมผูเ้รียนในเรือง
การรวบรวมขอ้มูลและมโนทศัน์  บางรูปแบบเนน้การสร้างมโนทศัน์และการตรวจสอบสมมติฐาน  
รูปแบบการสอนกลุ่มนีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดสร้างสรรคค์วามรู้  มีความสามารถทางปัญญาและ
สามารถเรียนรู้เกียวกบัตนเองและสังคม รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี ไดแ้ก่ การคิดแบบ
อุปนยั  (Think  Inductively)  การบรรลุผลดา้นมโนทศัน์  (Attaining  Concept)  รูปแบบการคิดแบบ
อุปนยัของรูปภาพ-คาํ  (The Picture-Word Inductive Model) การสืบเสาะแบบวิทยาศาสตร์                   
และการสืบเสาะความรู้ (Scientific Inquiry and Inquiry Training) การใชเ้ทคนิคช่วยจาํ  
(Memorization)  การสัง เคราะห์  ( Synectics)  และการ เสนอมโนทัศน์ ล่วงหน้า  ( Advance  

Organizers)   
2.  รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (The Social Family) เป็น

รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาทกัษะความสามารถในการเรียนรู้และทกัษะสังคม  ใหค้วามสาํคญั
กับการสร้างชุมชนการเรียนรู้  การพัฒนาความสัมพันธ์ในชันเรียนโดยการเรียนรู้ร่วมกัน             
การพฒันาวฒันธรรมของความสัมพนัธ์ในโรงเรียนเพือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี ไดแ้ก่ การสืบสวนเป็นกลุ่ม (Group  Investigation) บทบาท
สมมติ  (Role  Playing) และการสืบสวนสอบสวน (Jurisprudential  Inquiry) 

3. รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาตน (The  Personal  Family) เป็นรูปแบบ  
การเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาบุคลิกภาพและความตระหนกัในตนเอง  โดยการรับรู้สิงทีเป็น
ตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และการดาํรงชีวิต  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่าง
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สร้างสรรค ์ เกิดการเรียนรู้ในการทีจะพฒันาตนเองเพือการดาํรงชีวิตทีมีคุณภาพ  รูปแบบการเรียน
การสอนในกลุ่มนี ได้แก่ การสอนแบบไม่ชีนํา (Nondirective Teaching) การส่งเสริม                    
ความตระหนกัรู้ในตน  (Enhancing  Self  Concepts)     

4. รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้พฤติกรรม (The Behavioral System Family)  เป็น
รูปแบบการสอนจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  และทฤษฎีการปรับพฤติกรรม  ซึงเชือว่า
การเปลียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการปรับแก้ตนเอง เพือให้พบกับความสําเร็จ                
เนน้การพฒันาทกัษะการอ่าน  การคาํนวณ  ทกัษะทางกายภาพ  เพือการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้             
ซึงเป็นพฤติกรรมทีสังเกตไดแ้ละวดัได ้รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี ไดแ้ก่  การเรียนรู้เพือ
รอบรู้  (Mastery Learning) การสอนตรง (Direct Instructional) การเรียนรู้สถานการณ์จาํลอง  
(Simulation)   

สรุปรูปแบบการสอนของ จอยส์  เวล และคาลอ์นั  มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

จาํนวน 4  กลุ่มใหญ่  ๆ ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การจดักระบวนการสารสนเทศ (The 

Information -Processing Family) เป็นรูปแบบการสอนทีเนน้การจดัรวบรวมขอ้มูลให้เป็นระบบ 
รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (The  Social  Family) เป็นรูปแบบการสอนที
เนน้การพฒันาทกัษะความสามารถในการเรียนรู้และทกัษะสังคม  รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้
การพฒันาตน (The  Personal  Family) เป็นรูปแบบ  การเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาบุคลิกภาพ
และความตระหนกัในตนเอง  และรูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้พฤติกรรม (The  Behavioral  

System  Family)  เป็นรูปแบบการสอนจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  และทฤษฎีการปรับ
พฤติกรรม   

2.  แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัสันติศึกษา สันติภาพ  และสันติวธีิ 

2.1   แนวคดิสันติศึกษา สันติภาพ สันติวธีิ และความขัดแย้ง  
สันติศึกษา (Peace Studies) เป็นศาสตร์ทางวิชาการระดบันานาชาติภายหลงัจากการเกิด

เหตุการณ์ความขดัแยง้ ความรุนแรงทีเกิดขึนต่อมวลมนุษยชาติ  ทงัในระดบัโลก ไดแ้ก่ เหตุการณ์
การยึดครองดินแดนของมหาอาํนาจต่อประเทศทีอ่อนแอกว่า เหตุการณ์สงครามโลกครังที 1 

ระหว่างปี  ค.ศ 1914 - 1918  (พ.ศ. 2457 - พ.ศ. 246)   และเหตุการณ์สงครามโลกครังที  2  ระหว่าง
ปี ค.ศ 1939 - 1945  (พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2488)  ตลอดจนการเขา้สู่สงครามเยน็กลายเป็นการต่อสู้
แข่งขนักนัทางเศรษฐกิจ และการจดัตงักองกาํลงัทหาร และการสะสมอาวุธไวต่้อรองอาํนาจ   ใน
ระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ ไดแ้ก่  การยดึอาํนาจ  การแยง่ชิงอาํนาจทางการเมือง  นาํไปสู่ความ
รุนแรงทางร่างกาย มีการเข่นฆ่าหมู่มากมาย ทงัใน รวนัดา  ยกูนัดา อิสราเอล ปาเลสไตล ์จีน อินเดีย 

การทาํสงครามในอเมริกา เวียดนาม กมัพูชา ซีเรีย ลิเบีย อฟักานิสถาน อิรัก  การทาํสงครามของ



 

 

 

รัฐบาลทหารพม่ากบัชนเผา่ต่าง ๆ  เป็นตน้  แมใ้นปัจจุบนัปี พ.ศ. 2557 โลกยงัประสบปัญหาการทาํ
สงครามกลางเมือง มีการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุกนัระหว่างชาวยวิในอิสราเอลกบัชาวมุสลิมในปาเลนไตน์ 
จนมีผูเ้สียชีวิตมากกว่าหนึงพนัศพและยงัไม่มีทีท่าจะสงบศึกกนัได ้ รวมทงัการต่อสู้ของกลุ่มกบฎ
และรัฐบาลในลิเบียจนมีผูเ้สียชีวิตหลายร้อยศพ และการต่อสู้ของกลุ่มกบฎและรัฐบาลในยเูครนจน
มีผูเ้สียชีวิตหลายพนัศพ  เมือยอ้นมองในบริบทสังคมต่าง ๆ ก็พบความขดัแยง้ ความรุนแรงโดยทวั 
ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นความขดัแยง้ ความรุนแรงทงัทางตรงและทางออ้มปรากฎในครอบครัว  ชุมชน  
สถาบนัการศึกษา  สถานทีทาํงาน ฯลฯ  ปรากฎใหเ้ห็นจนชินตาในข่าวและสือสารมวลชนแขนงต่าง 
ๆ  จนอาจกล่าวไดว้่าสังคมโลกกาํลงัตกอยูใ่นภาวะวิกฤตอยา่งหนกั มีการเผชิญหนา้กนัของมนุษย์
ดว้ยกนัจนทาํไปสู่การยวัยุ ความขดัแยง้ และความรุนแรงถึงขนัสามารถประหัสประหารกนัได ้  
แนวคิดสันติศึกษา สันติภาพ สันติวิธีและความขดัแยง้จึงเขา้มามีบทบาทในการจดัการและลดความ
ขดัแยง้ ความรุนแรงโดยสนัติวิธี เพือนาํพาสงัคมโลกเขา้สู่สภาวะปกติ คือ สันติภาพได ้

2.1.1  ความหมายและความสําคญัของ “สันติศึกษา” 

สันติศึกษา (Peace Studies)  หมายถึง การศึกษาถึงสภาวะ/เงือนไขทีทาํใหก้ารลดความ
รุนแรงโดยวิธีการอนัเป็นสันติเป็นไปได ้(Galtung, 1996 : 9)  

ประชุมสุข อาชวอาํรุง (  :  - ) ไดใ้ห้ความหมายของสันติศึกษา (Peace 

Education) ว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอนสันติวิทยา (Peace Sciences or Peace Studies) ใน
ลกัษณะวิชาแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Subjects) เพือให้นักศึกษาหรือประชากรของ
สงัคมใหเ้กิดความเจริญงอกงามในความรู้ความเขา้ใจถึงสาเหตุของความขดัแยง้ วิธีการป้องกนัและ
แกไ้จ มีทกัษะความสามารถในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธีและทศันคติอนัดีงาม พร้อมที
จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีจะนาํไปสู่ความสงบสุขในสงัคม  

ความหมาย  “สันติศึกษา”  จากเอกสารการสอนชุดวิชาสันติศึกษาของมหาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมมาธิราช (  : 4 - 9) กล่าวว่า สันติศึกษาเป็นความพยายามอยา่งหนึงในการต่อตา้น
สงครามกบัความรุนแรง และสร้างสนัติภาพ โดยใชก้ารศึกษาเป็นเครืองมือทาํความเขา้ใจเรืองความ
ขดัแยง้ ความรุนแรง สันติภาพและวิธีการแกปั้ญหาความรุนแรงให้ไดม้าซึงสันติภาพ  วิชาสันติ
ศึกษาจึงเนน้ศึกษาการสร้างสันติภาพเป็นหลกั ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แอนดรู แมค็ (Andrew 

Mack , 1985 : 70)  ไดส้รุปไวว้า่ “สนัติศึกษาไม่ควรเพียงแต่เรียนรู้เรืองของสนัติภาพเท่านนั หากแต่
ควรเรียนรู้ทีจะใชส้ันติวิธีดว้ย” (Peace education should not only involve learning about peace ,but 

also learning to act peacefully)  
  ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (  : 166 - 167)  กล่าวว่า การศึกษากบัสันติภาพนนัพิจารณาได้
เป็น  ลกัษณะใหญ่ คือ นยัแรก หมายถึง การศึกษาเกียวกบัเรืองสันติภาพ (Education about Peace) 
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และอีกนยัหนึง การศึกษาเพือสร้างสันติภาพ (Education for Peace)  เป็นการศึกษาเพือแกปั้ญหา
หรือสร้างสันติภาพให้เกิดขึน เน้นหนักเนือหาและกระบวนการทางการศึกษา เพือให้การศึกษา
เป็นไปเพือสร้างความสงบสุขในตวัมนุษย ์สันติสุขในสังคมและสันติภาพขึนในโลก ในระยะแรก 
ๆ ของความสนใจเกียวกบัเรืองของสันติศึกษา นับตงัแต่สงครามโลกครังทีสองมานันสันติภาพ
กกัารศึกษามีความหมายกวา้งครอบคลุมแนวคิดทงัสองแนว คือทงัการศึกษาเรืองของสันติภาพและ
การศึกษาเพือสันติภาพพร้อมกนัไป และเรียกว่า  “สันติศึกษา”  ดงันนัเมือพูดถึงสันติศึกษา (Peace 

Education)  จึงตอ้งกาํหนดใหช้ดัวา่มีความหมายถึง  Peace Studies หรือ Education for Peace 

ไชยนัต ์รัชชกลู (2537 : 33 -38) ไดร้ะบุลกัษณะสาํคญัของวิชาสันติศึกษาไว ้ ดงัต่อไปนี 

1. สันติศึกษามีลกัษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary Studies) เป็นการประมวลใช้
ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ มาช่วยทาํความเขา้ใจและอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  

2. สันติศึกษาเป็นวิชาประยุกต์ ทีทาํการศึกษาเกียวกบัเรืองทีเป็นปัญหา (Problem 

Oriented) โดยเริมทีเงือนไขของความไม่สนัติ ศึกษาความขดัแยง้ทีเริมก่อตวัและปรากฏออกมา รวม
ไปถึงการศึกษาการแกไ้ขและควบคุมความขดัแยง้ นนัคือ  สันติศึกษามุ่งศึกษาเรืองทีมีผลในทางลบ
ต่อความเจริญของมนุษย ์เพือพยายามหาวิธีปรับปรุง แกไ้ขหรือทาํใหปั้ญหานนัไม่ลุกลามออกไป 

3. สันติศึกษายึดถือคุณค่าสันติภาพเป็นเป้าประสงคแ์นะนาํ (Normative Discipline) 
แวดวงวิชาการสันติศึกษานนัจะคาํนึงถึงการนาํไปสู่สันติภาพเป็นแนวทางหลกั โดยทีสันติภาพนนั
จะตอ้งไม่ขดักบัผลประโยชน์ของผูด้อ้ยโอกาส  และคุณค่าของความเป็นมนุษย ์

4. สนัติศึกษาเป็นการศึกษาเรืองต่าง ๆ  ในหลายระนาบ  และต่างระดบั นอกจากระนาบ
ทางสาขาวิชาการต่าง ๆ (เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ) ยงัรวมถึงระนาบอืน ๆ เช่น 
ระนาบเวลา โดยสันติศึกษาไดศึ้กษาอดีตโดยอาศัยประวติัศาสตร์เป็นบทเรียน ศึกษาปัจจุบนัใน
ฐานะปัญหาทีดาํเนินอยู ่และศึกษาอนาคตในดา้นทีปรารถนาจะกาํหนดความเป็นไปขา้งหนา้ (วิชา
อนาคตศึกษา หรือ Futurology) สัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัสันติศึกษาดว้ย  นอกจากนียงัศึกษาในระนาบ
คุณค่า ตงัแต่สนัติของบุคคล (ดา้นจิตใจ) การอยูร่่วมกนัอยา่งประสานกลมกลืน (ดา้นสังคม) การคง
อยูข่องเผา่พนัธ์ุ (กายภาพ) การดาํเนินชีวิตทีมีคุณภาพ (ดา้นวฒันธรรม) ทงัในระดบัระหว่างสังคม
จนถึงระดบัประเทศและระดบัโลก 
  นอกจากนนัชาญชยั  ชยัสุขโกศล (2551 : 4 - 5) ไดก้ล่าวไวใ้นในบทบรรณาธิการ : 
สันติศึกษาคืออะไร ? ว่า “สันติศึกษา” มกัสร้างความฉงนสนเท่ห์ ความสงสัยแก่ผูเ้ริมศึกษาสันติ
ศึกษาใหม่ ๆ  ขอบเขตของการศึกษาสันติศึกษามีความครอบคลุมถึงหัวขอ้ใดบา้ง  และหัวขอ้ใด 
เรืองใดทีไม่อยู่ในขอบเขตการศึกษาสันติศึกษา  มีใจความว่า “สันติศึกษา ดูน่าจะเป็นว่าศึกษาทุก
เรืองทีเกียวกบัสภาวะ/เงือนไขทีช่วยใหค้วามรุนแรงสามารถลดไดโ้ดยสันติวิธี และเนืองจากสภาวะ



 

 

 

ดงักล่าว คือ “สันติภาพ” ซึงมีความหมายครอบคลุมทงัสันติภาพทางตรง เชิงโครงสร้าง และเชิง
วฒันธรรม ทาํให้ขอบเขตและท่าทีการศึกษาในเรืองนีจาํเป็นตอ้งเปิดกวา้งอยูเ่สมอ ทงัในแง่หัวขอ้
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี สาขาวิชาทีเกียวขอ้ง แนวทางการศึกษา แนวทางการวิเคราะห์ วิธีวิทยา หน่วย
และระดบัการวิเคราะห์ ฯลฯ หลีกเลียงการผูกขาดและปิดกนัชนิดต่าง ๆ รวมทงัการให้คาํตอบ/
นิยามที “ดีเกินไป” หรือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกินไปดว้ยเช่นกนั ทงันีโดยมีเรือง “ความรุนแรง” และ 
“ความขดัแยง้” เป็นแก่นแกน และมีคุณค่าเรือง “สันติภาพ” เป็นหลกัยดึสาํคญั  
 สรุป การศึกษา “สันติศึกษา”  คือ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีดา้น 1)สันติภาพ  2) ความ
ขดัแยง้  3) ความรุนแรง และสงคราม  และ 4) สันติวิธี   ปรากฏดงัแผนภูมิที  2  แสดงโครงสร้าง
การศึกษา “สันติศึกษา”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที  2  แสดงโครงสร้างการศึกษา “สันติศึกษา”   

             สันติภาพ 

              (Peace) 

            ความขัดแย้ง 

             (Conflict )
 

 

              สันติวิธี 

       (Peaceful  Means) 
 

       ความรุนแรงและสงคราม 

          (violent and war) 

 
   สันติศึกษา 
 (Peace Studies) 

 
        สันติสุข 
       (Peaceful) 
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 2.1.2  ความหมายและความสําคญัของ “สันติภาพ” 

ความหมายของ “สันติภาพ” ตามนิยามของโยฮนั กลัตุง (Johan Galtung) บิดาแห่งการ
วิจยัสันติภาพสมยัใหม่ โดยอา้งอิงจากงาน Peace by Peaceful Means อนัเป็นงานทีเขา้ใจว่าไดจุ้ด
ประเด็นให้วงการการศึกษาสันติภาพหันมาให้ความสาํคญักบั “สันติวิธี” มากขึน กล่าวอย่าง
เคร่งครัด คาํนีในภาษาองักฤษ  คือ  “peaceful means”  ในงานชินนีโยฮนั กลัตุงนิยาม “สันติภาพ” 

ไวจ้าํนวน 2  ความหมาย  ความหมายแรก  “สันติภาพ”  คือ การปราศจากซึงสภาวะความรุนแรงทุก
ชนิด ทงัความรุนแรงทางตรงเชิงโครงสร้าง   และเชิงวฒันธรรม  หรือกล่าวอีกนยัหนึง  คือ  
“สันติภาพ”  =  สันติภาพทางตรง + สันติภาพเชิงโครงสร้าง + สันติภาพเชิงวฒันธรรม”  ส่วน
ความหมายทีสอง “สันติภาพ” คือ การแปลงเปลียนความขดัแยง้ (Conflict Transformation) โดยไม่
ใชค้วามรุนแรงและอยา่งสร้างสรรรค ์(Johan Galtung, 1996 : 9)   

  “สันติภาพ”  ตามความหมายทงัสองประการนีน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการกาํหนด
เขตแดนความคิดและท่าทีในการทาํความเขา้ใจสนัติศึกษาอยา่งนอ้ย  2  ประการ ดงันี  

ประการแรก ความหมายทีสองของ “สันติภาพ” นนั เป็นการให้ความสาํคญักบัทงั
วิธีการ (means) และเป้าหมาย (ends) ว่าตอ้งสอดคลอ้งไปพร้อม ๆ กนั ไม่อนุญาตใหใ้ชว้ิธีการใดๆ
ก็ไดเ้พือให้ไดม้าซึงเป้าหมาย  ซึงเป็นเรืองสาํคญัยิงถึงระดบัเป็นประเด็นคลาสสิคสาํหรับวงการ
การศึกษาดา้นนี ดงัมีกรณีตวัอยา่งมากมายในประวติัศาสตร์โลกทีใชค้วามรุนแรงและสงครามเพือ
เปลียนแปลงสงัคมการเมืองไปสู่สนัติภาพ ทงัทีเป็นอุดมการณ์แบบอนุรักษนิ์ยม เสรีนิยม และสังคม
นิยม ฯลฯ     
  ประการทีสอง จากความหมายแรกนนัเนน้ไปที  “ความรุนแรง”  ในฐานะทีจะตอ้งขจดั
ออกไป ดงันนั จะศึกษาเรืองสันติภาพ ก็จาํเป็นตอ้งศึกษาเรืองความรุนแรงดว้ยเช่นกนั ในขณะที
ความหมายทีสองนนัเนน้ไปที “ความขดัแยง้” ในแง่ทีสันติภาพคือบริบททีจะทาํให้ความขดัแยง้
สามารถคลีคลายตัวไปได้อย่างสร้างสรรค์และโดยไม่มีความรุนแรงเกิดขึนการสือสาร 

(communications) ภาวะดอ้ยโอกาสของมนุษยใ์นเศรษฐศาสตร์การเมืองของโลก  (human 

marginalization in the global political economy)  ผูลี้ภยั (refugees)  ความมนัคงเชิงนิเวศ 

(ecological security)  ความมนัคงและการลดอาวุธ (security and disarmament)  การแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้และการสร้างสันติภาพ (conflict resolution and peacebuilding)  ความขดัแยง้ภายใน 

(internal conflict)  ศาสนาและความขดัแยง้ (religions and conflict) และ การไม่ใชค้วามรุนแรง 

(nonviolence) 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2547 : 62)  กล่าวว่า มีประเด็นทีน่าสนใจว่า
สันติภาพควรจะคู่ หรือมีสภาพทีตรงขา้มกบัภาวะใด  พบว่า ท่านพุทธทาสภิกข ุไดน้าํเสนอใหค้าํว่า 



 

 

 

“วิกฤตการณ์คู่กับสันติภาพ” ไพฑูรย  ์สินลารัตน์  มองว่าสันติภาพนันคู่กบัความขดัแยง้ประดุจ
เหรียญสองดา้น ส่วนโยฮนั กลัตุง และชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์มองว่าสันติภาพควรคู่กบัความรุนแรง 
และไดซาก ุอิเคดะ อลัวินท ์ทอฟเลอร์ และลีโอ ตอลสตอย มองวา่สนัติภาพจะคู่กบัสงคราม   
  ดงันนั จะศึกษาเรืองสันติภาพ กจ็าํเป็นตอ้งศึกษาเรืองความขดัแยง้ดว้ย และรู้ว่าจะทาํให้
ความขดัแยง้แปลงเปลียนไปโดยไม่ใชค้วามรุนแรงและอยา่งสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งไร   ดว้ยเหตุนี 

สันติศึกษาจึงน่าจะตอ้งยดึเรือง  “ความรุนแรง”  และ  “ความขดัแยง้”  เป็นประเด็นแก่นแกนดว้ย นี
เป็นเรืองน่าสนใจ   โยฮนั กลัตุง ไดต้อบคาํถามนีระดบัหนึงว่า “สันติศึกษา ” นนั ศึกษาสภาวะ/

เงือนไขของการทาํงานดา้นสันติภาพ (peace work) โดยที  “การทาํงานดา้นสันติภาพนนัก็คือ การ
ทาํงานเพือหาทางลดความรุนแรงโดยสนัติวิธี” (peaceful means)  

2.1.3 ความหมายและความสําคญัของ “สันติวธีิ” 

ราชบณัฑิตยสถาน (2542 : 1166)  ใหค้าํจาํกดัความ สันติวิธี  คือ วิธีการทีจะก่อใหเ้กิด
ความสงบ เช่น การเจรจาสงบศึกโดยสนัติวิธี  

ประเวศ วะสี (2545 : คาํนาํ) กล่าว่า สันติวิธี คือ การป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของสภาพการใชค้วามรุนแรงและสงคราม โดยใหเ้หตุผลวา่ “ในการทาํสงครามไม่ว่าในครังโบราณ
หรือในปัจจุบนั จะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งรุนแรงโดยไม่สามารถทาํอะไรไดม้ากนกั สิทธิ
มนุษยชนเป็นการเคารพในศกัดิ และคุณค่าความเป็นคนทุกคน ต่อเมือมนุษยมี์จิตสาํนึกในศีลธรรม
พืนฐานนี  จึงจะสามารถสร้างการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ และยงัยนืได”้  

โคทม อารียา (2546 : 23 – 25) นิยามว่า สันติวิธี หมายถึง วิธีการจดัการความขดัแยง้วิธี
หนึง โดยการใช้สันติวิธีเป็นวิธีการทีน่าจะสูญเสียน้อยทีสุด ทงัระยะสัน ระยะยาว ทงัรูปธรรม 
นามธรรม ผดิกบัการใชค้วามรุนแรง 

  ไพศาล  วงศว์รสิทธิ (2533 : 26 – 28) กล่าวว่า สันติวิธี คือ วิธีการแกไ้ขความขดัแยง้ 
หรือตอบโตใ้นสถานการณ์หนึง ๆ โดยไม่ใชค้วามรุนแรงต่อคู่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิงทีเป็นการ
ประทุษร้ายต่อร่างกายและชีวิต  

พระไพศาล วิสาโล (2530 : 23 – 28)  กล่าวว่า วิธีการทีไร้ความรุนแรง มุ่งใหเ้กิดความ
เป็นธรรมในสังคม  โดยทีตวัมนัเองก็เป็นวิธีการซึงให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เราอาจจะเรียก
วิธีการดงักล่าววา่  “สันติวิธี”  

ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์  (2541 :  ) กล่าวว่า สันติวิธี คือ คาํซึงรวบรวมวิธีการเผชิญหนา้
กบัความขดัแยง้หลายรูปแบบ ทงัการประทว้ง เช่น  แต่งชุดดาํหรือสีอืนๆ การไม่ใหค้วามร่วมมือ 

การไม่ซือสินคา้หรือใชบ้ริการของบางบริษทั  และการเขา้แทรกแซงโดยตรง เช่น การทีนกักิจกรรม
สันติวิธีบุกเขา้เขตหวงห้ามของรัฐบาลฝรังเศสในอฟัริกาเหนือ เพือไม่ให้เกิดการทดลองระเบิด
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ปรมาณู เมือเดือนมกราคม 1960  การกระทาํทงัหมดนีผูก้ระทาํการหรือเวน้จะกระทาํการบางอยา่ง
ดาํเนินการของตนโดยไม่ใชค้วามรุนแรงโดยเฉพาะความรุนแรงทางกายภาพ 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2554 : 362) กล่าวว่า นกัสันติวิธีโดยทวัไป
จะพยายามอธิบายว่า สันติวิธี คือ “การไม่ใชค้วามรุนแรง” (Non – Violence) หรือ “การไม่ใชค้วาม
รุนแรงในการจดัการระดบัการแกไ้ขและ/หรือการเปลียนรูปแบบการจดัการความขดัแยง้” ซึงเป็น
การใหค้าํจาํกดัความทีแคบเกินไป สันติวิธีน่าจะเป็นการจดัการความขดัแยง้โดยไม่ใชค้วามรุนแรง
แลว้ ในบรรยากาศของการไม่ใชค้วามรุนแรงนนั การจดัการความขดัแยง้ยงัเต็มไปดว้ยบรรยากาศ
ของความเป็นธรรม ความยติุธรรม ความรัก ความสงสาร ความเคารพ ยกยอ่งใหเ้กียรติคู่กรณีทงัทาง
กาย วาจา และใจ ดว้ย  

นอกจากนนั จนัจิรา สมบติัพูนศิริ (2556  : 1)  กล่าวว่า การใหค้วามหมายของสันติวิธี
ในสังคมไทย นิยมใชค้าํว่า “Peaceful Means” ซึงมีนัยถึงวิธีการสู่สันติ มากกว่าจะใช้คาํว่า 
“Nonviolent Action”  ซึงมีความหมายถึง “การปฏิบติัการไร้ความรุนแรง”  เพราะบางครังตวั
ปฏิบติัการไร้ความรุนแรงกไ็ม่ไดมี้ลกัษณะสนัติเสมอไปกไ็ด ้  
 เมือพิจารณาความหมายของ  “สันติวิธี ” พอจะสรุปไดว้่า สันติวิธีเป็นวิธีการหรือชุด
วิธีในการจดัการความขดัแยง้โดยไร้ความรุนแรง และไม่ใชค้วามรุนแรงในการจดัการ หรือการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เป็นวิธีการทีชอบธรรม โปร่งใส ใหเ้กียรติและเคารพซึงกนัและกนั และยติุธรรม
กบัทุก ๆ ฝ่าย 

ความสําคญัของสันติวธีิ 

สังคมโลกมองว่า “สันติวิธี” น่าจะเป็นวิธีการ หรือ แนวทางหนึงทีดีทีสุด (Best 

Alternative) ในการแสวงหาทางออกร่วมกนั เพราะสนัติวิธีมีความสาํคญัอยู ่7 ประการ  ดงัต่อไปนี    
 1. สันติวิธีเป็นวิธีทีถูกตอ้งตามหลกัศีลธรรม วิธีการนีเป็นคู่มือ และเครืองมือสาํคญัใน
การพฒันาความเป็นมนุษย ์เป็นส่วนหนึงของการพฒันาจิตใจมนุษย ์
 2 .การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีสอดคลอ้งกบัมนุษยชาติ เป็นวิธีการสร้างพืนฐาน
ความเขา้ใจซึงกนัและกนัระหวา่งประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ  
 3. สันติวิธีเป็นวิธีเดียวทีสนบัสนุนประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Democracy)   
 4. สันติวิธีเป็นวิธีสนบัสนุนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ 
กลุ่ม การทีจะทาํให้สังคมเกิดสันติสุข จาํเป็นตอ้งดึงทุกคนในสังคมทีมีส่วนเกียวขอ้งเขา้มาหา
ทางออกร่วมกนั (Inclusive Society)  



 

 

 

 5. สันติวิธีเป็นวิธีเดียวทีสนบัสนุนการคิด และการปฏิบติัการในการจดัการความขดัแยง้
โดยไม่ใชค้วามรุนแรงในทุกรูปแบบ 

 6. สันติวิธีเป็นวิธีการทีน่าจะมีการสูญเสียนอ้ยทีสุด ทงัในระยะสันและระยะยาว ทงั
รูปธรรมและนามธรรม ผิดกบัการใชค้วามรุนแรง ซึงทุกฝ่ายมกัจะอา้งว่าเป็นวิธีการสุดทา้ย  แมจ้ะ
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะสัน แต่ความขดัแยง้ยงัคงดาํรงอยูเ่พียงแต่ถูกกดไว ้โอกาสทีจะ
ทาํใหเ้กิดความรุนแรงในระยยะยาวยอ่มมีอยู ่ 
 7. ในขณะทีสังคมมีความซบัซอ้น (Chaos) เมือเกิดความขดัแยง้มกัจะมีแนวโนม้ไปสู่
ความรุนแรงไดง่้าย สันติวิธีจะเขา้มามีบทบาทและทาํหนา้ทีในการประสานร่องรอยความขดัแยง้
เหล่านนั สันติวิธีจึงเป็นการปรับกระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) จากวิธีการเดิมไปสู่วิธีการอารยะ 
(Civilize) หรือความเป็นอารยะ (Civility) กล่าวคือ เป็นการพฒันาจากสังคมเดิมไปสู่แนวทางสันติ
วิธี  (มารค ตามไท, 2547 : 65 - 66 )  

นอกจากนนั สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล (2556 : 2 – 3)  
ให้ความสําคัญของสันติวิธี ว่า สันติวิธีเป็นวิธีการพยายามทาํให้ความขัดแยง้ (Conflict) ไม่
กลายเป็นความรุนแรง (Violence)  เรียกแนวคิดนีว่า “การแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี” 
(Conflict Transformation)  สอดคลอ้งกบัแนวคิด “สันติภาพ” คือ การแปลงเปลียนความขดัแยง้ 

(Conflict Transformation) โดยไม่ใชค้วามรุนแรงและอยา่งสร้างสรรรค ์ของโยฮนั กลัตุง (Johan 

Galtung, 1996 : 9)  ซึงเป็นแนวคิด “สันติวิธี” ทีเป็นแนวทางหนึงทีดีทีสุด (Best Alternative) ในการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยสนัติวิธีของมวลมนุษยชาติ 

2.1.4  ความหมายและความสําคญัของ “ความขัดแย้ง” 

การศึกษาสันติศึกษาและสันติวิธีมีความจาํเป็นทีจะตอ้งศึกษา “ความขดัแยง้” หรือ 
“Conflict”  ซึงมาจากภาษาลาตินว่า  “Confligere” แปลว่า การต่อสู้ (Fight) การทําสงคราม 
(Warfare) ความไม่ลงรอย หรือเขา้กนัไม่ได ้(Incompatibility) การขดัซึงกนัและกนั หรือการเป็น
ปรปักษ์ (Opposition) หมายถึง “การทีบุคคลมีความเห็น ความเชือ ความตอ้งการไม่เหมือนกัน 
โตแ้ยง้ หรือโตเ้ถียงกนั และการดินรนต่อสู้ และแข่งขนักนั”  (Reymod W.Mack and John Pease  

1973 : 68)  
นิลสัน และควิก (Nelson and Quick, 2001 :350) กล่าวว่า ความขดัแยง้ หมายถึง 

สถานการณ์ใด ๆ ก็ตามทีความไม่เท่าเทียมกนัของเป้าหมาย ทศันคติ และอารมณ์ หรือพฤติกรรม
นาํไปสู่ความไม่ลงรอยกนั หรือตรงขา้มกนัระหวา่ง 2 ฝ่ายขึนไป  
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 การ์ดอน (Gordon, 2002 : 298 ) กล่าววา่ ความขดัแยง้คือ เรืองของความไม่ลงรอย ความ
ตรงกนัขา้ม หรือการต่อสู้ระหว่าง 2 ฝ่ายขึนไป ซึงเกิดขึนจากการไม่เท่าเทียมกนัทางอิทธิพลและ
รวมถึงความแตกต่างทางอาํนาจของแต่ละฝ่าย   
 วนัชยั วฒันศพัท ์อา้งถึงเจมส์โค (James Kho) และคณะ (2545 : 54 )  เห็นว่า ความ
ขดัแยง้ หมายถึง การต่อสู้กนั หรือการแข่งขนักนัระหว่างความคิด ความเห็น ความสนใจ หรือ
ผลประโยชน์ มุมมอง รสนิยม ค่านิยม แนวทาง ความชอบ อาํนาจ สถานภาพ ทรัพยากร ซึงความ
ขดัแยง้ในลกัษณะนีอาจจะเกิดขึนในบุคคลใดบุคคลหนึง หรือขดัแยง้กบับุคคลอืน หรือระหว่างคน
ใดคนหนึง กบักลุ่มใดกลุ่มหนึง หรือหลาย ๆ กลุ่มของบุคคล หรือนิติบุคคล หรือระหวา่งกลุ่มบุคคล
หลายคนทีอยูใ่นกลุ่มหนึงหรืออีกกลุ่มหนึง หรือกบัอีกหลาย ๆ กลุ่มของบุคคล   นอกจากนนั วนัชยั 
วฒันศพัท ์(2555 : 1)  กล่าวว่า ความขดัแยง้เกิดขึนเมือคนตงัแต่สองคนขึนไปโตแ้ยง้กนัในประเด็น
ของค่านิยม หรือแข่งขนักนัในเรืองของอาํนาจ สถานภาพ เป้าหมาย และทรัพยากรทีมีจาํกดั ซึง
อาจจะเป็นความขดัแยง้ทีแฝงอยู่ กาํลงัเกิดขึน หรือออกอาการแสดงแลว้ ความขดัแยง้ แบ่งเป็น 3 

ระยะ ไดแ้ก่ ระยะแฝงเร้น ระยะกาํลงัเกิดขึน และระยะแสดงออก 

 ประชุม  โพธิกุล (2551 : 20 - 21) กล่าวว่า ความขดัแยง้ คือ สิงทีทาํใหเ้กิดความไม่
สอดคลอ้งกนั สิงทีตรงขา้มความแตกต่างความไม่สัมพนัธ์ ถา้มนุษยรั์บรู้ว่า ความแตกต่างทีมีอยู่
ดงันนัความขดัแยง้ก็ยอ่มมีอยู ่นอกเหนือจากนนั   คาํนิยามของความขดัแยง้จะรวมไปถึงความคิดที
ตรงขา้มกนัแบบตกขอบ การใชเ้ล่ห์เพทุบาย การไม่ลงรอยกนัซึงตอ้งใชค้วามพยายามสูงในการ
ควบคุม ความขดัแยง้ทีเปิดเผยออกมาใหเ้ห็น เช่น การสไตรค ์ การจลาจลสงคราม เป็นตน้ 

นอกจากนนั รอบบินส์ (Robbins, 1998 : 434 - 439 ) ใหนิ้ยามของความขดัแยง้วา่ คือ 

กระบวนการทีเกิดขึนเมือบุคคลใดบุคคลหนึงหรือฝ่ายใด ฝ่ายหนึงรับรู้วา่ฝ่ายตรงขา้มมีความรู้สึกที
ตรงกนัขา้มกบัสิงทีบุคคลเหล่านนัตอ้งการ   ความขดัแยง้แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 

  1. แนวคิดแบบดงัเดิม สรุปวา่ ความขดัแยง้เป็นสิงทีตอ้งหลีกเลียง เลวร้าย หนา้ทีของ 

ผูบ้ริหาร คือ การขจดัความขดัแยง้ ผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นผูแ้กปั้ญหาความขดัแยง้ 

  2. แนวพฤติกรรมศาสตร์ สรุปวา่ ความขดัแยง้เป็นสิงธรรมชาติหลีกเลียงไม่ได ้มิใช่จะ 

เกิดผลร้ายแรงต่อองคก์ารอยา่งเดียว   แต่อาจจะทาํใหเ้กิดผลดีต่อองคก์ารดว้ย หนา้ทีของผูบ้ริหาร 
คือ จดัระดบัความขดัแยง้ กระตุน้หรือยติุความขดัแยง้ เพือดาํเนินการทีดีกวา่ 
  3. แนวความคิดดา้นปฏิกิริยาสมัพนัธ์ นบัเป็นแนวคิดทีมองความขดัแยง้ในแง่ดี 
สร้างสรรค ์คลา้ย ๆ กบัแนวพฤติกรรมศาสตร์ทีมองวา่ความขดัแยง้เป็นสิงจาํเป็น ควรกระตุน้ใหเ้กิด 

การบริหารความขดัแยง้กคื็อ การยอมรับวา่ความขดัแยง้ การกระตุน้ การแกไ้ข  การแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้เป็นหนา้ทีของผูบ้ริหาร 



 

 

 

นอกจากนนั โยฮนั กลัตุง (Johan Galtung, 1975 : 81)  พยายามทีจะชีใหเ้ห็นว่า ความ
ขดัแยง้เกียวขอ้งกบัพฤติกรรม (การกระทาํ) ของบุคคล หมายถึง การทีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีเจต
คติทีเป็นอริต่อกนั เช่นทีเกิดขึนเมือคน ๆ หนึงเห็นว่าคนอีกคนหนึงกาํลงัขดัขวางเขาในอนัทีจะ
ไดม้าซึงสิงทีเขาตอ้งการ ชีให้เห็นว่าจากเจตคติดงักล่าวเป็นอาการอยา่งหนึงของความขดัแยง้ และ
อาจจะนาํมาซึงพฤติกรรมในรูปแบบทีทา้ทาย ทาํร้าย หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อคู่อริ หรือแมแ้ต่
ตนเอง ซึงประเด็นทีว่าด้วยความสัมพันธ์ 3 ประการ ได้แก่ ความสัมพันธ์แห่งความขัดแยง้ 
(Conflict) เจตคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior)  หรือสามเหลียมความขดัแยง้ 

ความขัดแย้งจึงเป็นการรับรู้ถึงความไม่ลงรอยหรือความแตกต่างทีส่งผลมีการ
แทรกแซงหรือการคดัคา้น อาจจะเป็นผลมาจากการทีมีความคิดเห็นทีแตกต่างกนั อุดมการณ์ที
แตกต่างกนั นาํไปสู่การมีระบบคุณค่าทีนาํไปสู่ความขดัแยง้ทีเรียกว่า Value Conflict ซึงความ
ขดัแยง้อาจจะเป็นความขดัแยง้ในเชิงของนโยบาย (Policy Conflict) ความขดัแยง้จากการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร (Conflict over Resource Uses) หรืออาจจะหมายรวมถึงการมีผลประโยชน์
ทบัซอ้น (Conflict of Interest) ก็เป็นได ้การประยกุตแ์นวคิดของการจดัการความขดัแยง้โดยให้
ความสําคญักับการยกระดับจิตสํานึกของสังคมนําไปสู่ร่วมกันในการแก้ปัญหาในแนวทางที
เหมาะสม  มีผูใ้หมุ้มมองทศันะเกียวกบัความขดัแยง้ไว ้คือ  

1. The Traditional View of Conflict มองว่าความขดัแยง้เป็นเรืองไม่ดี เป็นสิงชวัร้าย 
บกพร่องและควรทีจะหลีกเลียง  

2. The Human Relations View of Conflict มองวา่ความขดัแยง้เป็นเรืองธรรมชาติในทุก
กลุ่ม ทุกสังคม เราไม่สามารถหลีกเลียงได ้ เราจะพบกบัความแตกต่างทางความคิดอยา่งหลีกเลียง
ไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ 

3. The Interactionist  View of Conflict ความขดัแยง้บางอยา่งมนัเป็นเรืองจาํเป็นเพือให้
เกิดการพฒันาและทาํใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน เพราะความขดัแยง้ก็
คือการนาํเอาความจริงอยา่งไรก็ดีสิงทีสาํคญัก็คือเราทุกคนตอ้งเปิดใจและยอมรับในความแตกต่าง
ของความคิดของแต่ละบุคคลเพือนาํทางไปสู่การแกไ้ขปัญหา สร้างผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และ
ขออย่าให้มองว่าการไร้ซึงความขดัแยง้จะนําไปสู่การผูกขาดและเผด็จการของอาํนาจในการ
ปกครองประเทศ การจาํแนกประเภทของความขดัแยง้มีดว้ยกนั  รูปแบบ  ดงันี   

. ความขดัแยง้ซึงสนบัสนุนเป้าหมาย หรือการนาํไปสู่การปรับปรุงผลงาน (Functional 

Conflict)  

2.  ความขดัแยง้ซึงเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุซึงเป้าหมายของกลุ่มงาน (Dysfunctional 

Conflict)  
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.  ความขดัแยง้ทีเกียวขอ้งกบัสาระและเป้าหมายของงาน (Task Conflict)  

.  ความขดัแยง้ทีเป็นเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Relationship Conflict)  
5. ความขดัแยง้ทีเกียวขอ้งกบัวิธีการทาํงานใหบ้รรลุ  (Process Conflict)  
เมือความขดัแยง้ไม่ไดเ้ป็นสิงทีไม่ดีเสมอไป ความขดัแยง้อาจสร้างสังคมให้มีชีวิตชีวา 

สังคมรู้จกัตวัเองกนัมากขึน และการจดัการความขดัแยง้ทีไม่ดีนนัเป็นการทีสาํคญัทีเป็นตวัก่อการ
สร้างความเสียหายให้เกิดขึนกบัสังคมไดอ้ย่างมากเช่นเดียวกนั เพราะฉะนนัเราควรพึงระลึกว่า
เมือไหร่ทีเกิดความขดัแยง้เกิดขึนและมีการขยายตวัของความขดัแยง้คงจะไม่เกิดปรากฏการณ์ของผู ้
แพแ้ละผูช้นะ แต่จะมีวิธีการทาํอยา่งไรให้ความขดัแยง้ทีมีหลายฝ่ายมาร่วมกนัแกไ้ขความขดัแยง้
อย่างประนีประนอมความขดัแยง้ถา้มองกนัอย่างลึกซึงนันไม่ใช่ปัญหา แต่ก็เป็นส่วนหนึงของ
หนทางในการแกไ้ขทีเราตอ้งใชส้ติปัญญาในการเสาะแสวงหาทางแกน้นั โดยเฉพาะขอ้มูลและ
ความคิดทีหลากหลายเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการแกไ้ขความขดัแยง้ใหลุ้ล่วง  

จะเห็นไดว้่าความขดัแยง้ส่งผลให้ทุกคนร่วมเผชิญกบัความเครียด ความกดดนั ความ
เป็นห่วงกบัอนาคตทียงัมาไม่ถึง  แต่ในส่วนเหล่านีทีทุกคนเผชิญกนัอยูก่็ลว้นเป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาเช่นกนั เพราะอยา่งไรเสีย  “ความขดัแยง้ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกนั”   ประโยชน์ของ
ความขดัแยง้  มีดงัต่อไปนี 

1. ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงในสงัคม ( Social Change) เพราะความขดัแยง้เป็นการ
สร้างแรงจูงใจ หรือการทา้ทายและนาํไปสู่การปรับเปลียนแบบแผนวิธีการดาํเนินวิถีชีวิต นาํไปสู่
การปรับเปลียนในเชิงของวิถีชีวิตของสังคม  เช่น การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแสดง
ความคิดเห็นมากขึน การก่อใหเ้กิดการประทว้งโดยวิธีการ  “อารยะขดัขืน”  เป็นตน้ 

                2.  สร้างความตระหนกัในปัญหา (Problem Awareness) การขดัแยง้นาํไปสู่การอภิปราย 

ในประเดน็ต่างๆกนัมากขึน เช่น ความไม่เป็นธรรมในสงัคม การเรียนรู้ของกระบวนการคน
ธรรมดา ทีมีการสร้างเวทีการแลกเปลียนเรียนรู้กนัของคนธรรมดานาํไปสู่การเกิดประสิทธิภาพของ
ความรู้เพมิขึน 

 3.  ปรับปรุงการแกปั้ญหา (Improve Solution) การไดโ้ตเ้ถียง การทีมีมุมมองทีแตกต่าง
กนันาํไปสู่การขุดคน้ประเด็น การคน้หาขอ้มูล และการผสานความคิดเพือการแกไ้ขปัญหาจาก
หลากหลายมุมมอง  

4.   ขวญักาํลงัใจ (Morale)  เกิดการผอ่นคลายความตึงเครียดจากการไดอ้ภิปราย
ความรู้สึกนึกคิดและขอ้คบัขอ้งใจ ทาํใหรู้้สึกสบายใจขึน ส่งผลใหเ้กิดการปรับความสมัพนัธ์อยา่ง
เปิดเผยขึน  



 

 

 

5.  มีวฒิุภาวะทางจิตวิทยาทีดีขึน (Psychological Maturity)  ทาํใหทุ้กคนเปิดใจรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอื้น ลดการยดึติดกบัอตัตาของตวัเองและเกิดความเชือมนัและพลงัในการเผชิญ
กบัความยากลาํบากดงันนัเมือความขดัแยง้เป็นสิงทีไม่มีใครปรารถนาจะใหเ้กิด แต่เมือเกิดขึนแลว้
จาํเป็นทีจะตอ้งไดรั้บการจดัการทีเหมาะสมเพือใหเ้กิดผลทีดีตามมา ซึงผลของความขดัแยง้นนั
สามารถทีจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ ๆ (Innovation) ขึนในสงัคม หรือก่อใหเ้กิดความ
หมางเมิน ความรุนแรงและผลเสียทีเกิดขึนในสงัคมไดซึ้งเมือมองใหดี้ผลเสียเหล่านีไม่ไดเ้กิดเพราะ
ความขดัแยง้ แต่เพราะการจดัการกบัความขดัแยง้อยา่งไม่เหมาะสมเป็นเหตุเสียมากกวา่   

สรุปไดว้่า ความขดัแยง้ นันเป็น  “ธรรมชาติ” ของมนุษย  ์ ความขดัแยง้นําไปสู่การ
เปลียนแปลงก่อให้เกิดการพฒันา (ดา้นบวก) และความขดัแยง้นาํไปสู่การเปลียนแปลงก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ (ดา้นลบ)  เพราะความคิด การกระทาํของมนุษยเ์ปลียนแปลงอย่างต่อเนือง เพราะว่า
สรรพสิง หรือสภาวะต่าง ๆ นนัยงัคงสภาพเดิมไม่ได ้ดว้ยเหตุนีเราจึงไม่สามารถบงัคบัใหบุ้คล หรือ
สิงใดก็ตามเป็นไปตามความปรารถนาของเรา ฉะนนั ความขดัแยง้จึงเกิดขึน ซึงเป็นการเกิดขึนบน
ฐานทีเรามีความคาดหวงั เขาตอ้งคิด พูด หรือกระทาํเหมือนกบัเรา หรือคาดหวงัสิงต่าง ๆ ตอ้งไป
เป็นตามความตอ้งการของเรา  

            2.1.4.1 เหตุปัจจัยทก่ีอให้เกดิความขัดแย้ง  
  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2547 : 42 – 47 )  ไดจ้ดักลุ่ม

ความคิดเหตุปัจจยัทีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้  ดงัต่อไปนี 
          1. กลุ่มทีมองว่าความขัดแย้งเกิดจากปัจจัยภายใน ไดแ้ก่ กลุ่มนักคิดทาง

ศาสนา และกลุ่มนกัคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์  ไดแ้ก่ 

              1.1  กเิลสในแง่พระพุทธศาสนา  
                    นกัวิชาการดา้นพระพทุธศาสนาทีสาํคญั  เช่น พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) 

(2546 : 12)  เห็นวา่ “ความอยากได ้อยากใหญ่ และใจแคบ” ถือวา่เป็นตวัการสาํคญัทีทาํใหเ้กิดความ
หวาดกลวั ระแวง และไม่ไวใ้จกนั  พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) (2530 : 38) มองว่า ตวั
ปัญหาของความขดัแยง้อยูที่  “อวิชชา” ซึงแตกกิงอออกเป็น “ความโลภ ความโกรธ และความหลง”  
พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต) (2532 : 17) มองวา่ความขดัแยง้เกิดจาก โลภะ โทสะ และโมหะ  
และสุลกัษณ์ ศิวรักษ ์(2522 : 318)  กล่าวว่า ความขดัแยง้เกิดจากความโกรธ  ซึงเป็นสภาวะทาํให้
เกิดความเกลียดชงั ทาํร้าย และฆ่ากนัในหมู่มนุษย ์  

             1.2  พฤติกรรมศาสตร์ในแง่สัญชาตญาณ และสันดานของมนุษย์   
                   นักพฤติกรรมศาสตร์คนสําคญั มองว่า “สาเหตุของความขดัแยง้” นนัเกิด

จาก “สันดานมนุษยแ์ละสัตวใ์นทุกสังคม”  โดย คอนราด ลอเรนซ์ (Konrad Lorenz, 1969) อธิบาย
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ว่า ความขดัแยง้ของมนุษย์เกิดจากพืนฐานของแนวคิดสัญชาตญาณความก้าวร้าว (Instinctual 

Theories of Aggression) มองเทจ (Mongtague, 1968)  กอร์เนย ์(Gorney, 1973) และ สตอร์ร (Storr, 

1968)  ไดชี้ไปในทิศทางเดียวกนัว่าความขดัแยง้และการต่อสู้ของมนุษย ์เป็นกระบวนการเพือการ
ทดแทนหรือชดเชย สิงทีเป็นสัญชาตชาญกา้วร้าวทาํลายลา้งมนุษย ์โดยผ่านทางความขดัแยง้หรือ
การแข่งขนั  นอกจากนนัยงัสอดคลอ้งกบั เบอร์นาร์ด เมเยอร์ (2553 : 31 – 32) กล่าวว่า ความขดัแยง้
เป็นพฤติกรรมทีเราแสดงความรู้สึก และการรับรู้ออกมาอย่างชดัเจนเพือขดัขวางไม่ให้ผูอื้นบรรลุ
ความตอ้งการ พฤติกรรมความขดัแยง้เช่นนีอาจมีเจตนาโดยตรงทีจะทาํใหผู้อื้นเสียหาย อาจเป็นการ
ใชอ้าํนาจ ความรุนแรง หรือการทาํลาย 

         2. กลุ่มทมีองว่า ความขัดแย้งเกดิจากความต้องการ  
          เทียนฉาย กีระนนัท ์(2530 : 99 - 107)  กล่าวว่า ความตอ้งการทางเศรษฐกิจ 

และสังคมเป็นตวัแปรสําคญัประการหนึงทีทาํให้เกิดความขดัแยง้ในสังคม  ซึงสอดคลอ้งกับ
ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์(2539 : 36 – 37) กล่าวว่า ตวัแปรในสังคม และเศรษฐกิจทีเกียวเนืองการดาํรง
ชีพ การดาํรงชีพทาํให้เกิดความขดัแยง้ดา้นชนชนั และการช่วงชิงทรัพยากรธรรมชาติในระดบัต่าง 
ๆ  และตวัแปรทางจิตวิทยา ไดแ้ก่  ความตอ้งการและการขดัขืนอาํนาจของมนุษยท์าํให้เกิดความ
ขดัแยง้  

        3. กลุ่มทมีองว่า ความขัดแย้งเกดิจากอาํนาจ  
        นักคิดสําคญั ไดแ้ก่  ราล์ฟ ดาห์เรนดอร์ฟ (Ralf Dahrendorf ) กล่าวว่า 

บางครังอาํนาจมีอยูน่อ้ย หายาก กลุ่มยอ่ย ๆ ในองคก์ารทางสังคม จึงตอ้งแข่งขนัต่อสู้ เพือให้ไดม้า
ซึงอํานาจอันน้อยนัน ด้วยเหตุนีจึงทําให้เกิดความขัดแย้งขึนในกลุ่มของสังคม  คริสเบิร์ก 
(Kriesberg) ไม่ไดม้องวา่อาํนาจมีอยูม่ากหรือนอ้ย แต่ความไม่เท่าเทียมกนั หรือความไม่สัมพนัธกนั
ของอาํนาจระหว่างบุคคลในสังคมทาํให้เกิดความขดัแยง้ขึน  ซึงสอดคลอ้งกบั ปีเตอร์ ที โคลแมน 
(Peter T. Coleman, 2000 : 108 - 128)  กล่าวว่า เมือมีความขดัแยง้เกิดขึน ผูที้มีอาํนาจ มกัจะใช้
อาํนาจทีเหนือกว่า (Power Over) กบัผูมี้อาํนาจนอ้ยกว่า จนทาํให้กระบวนการในการจดัการความ
ขดัแยง้เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก 

       4. กลุ่มทมีอง ความขัดแย้งเกดิจากค่านิยม   
        นักคิดทีสําคัญของกลุ่มนี เน้นศึกษาค่านิยม (Values) เป็นอันเป็นสิงที

แสดงออกทางความคิดและการกระทาํ  ประกอบไปดว้ยประเด็นหลกั ๆ ทีน่าสนใจหลายประการ 
คือ ความเชือ วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา ภาษา หรือชาติพนัธ์ เป็นทีมาของความขดัแยง้  ไดแ้ก่    
นอกจากนนั โทรสเทน เซลลิน (Throesten Sellin, 1938 : 41)  กล่าวว่า “รูปแบบวฒันธรรมที
แตกต่างกนัของประชากรแต่ละกลุ่มในสังคมทาํให้เกิดความขดัแยง้”  และไดแ้บ่งความขดัแยง้ทาง



 

 

 

วฒันธรรมออกเป็น 2 แบบ คือ ความขดัแยง้ทีเกิดจากวฒันธรรมหลกัทีต่างกนัสองชนิด (Primary 

Cultural Conflict) และความขดัแยง้ทีเกิดจากมีกระแสวฒันธรรมรอง (Secondary Cultural 

Conflict)   
        ซามูเอล ฮนัติงตนั (Samuel Huntington, 1993)  นกัรัฐศาสตร์ชาวอเมริกนั 

ไดเ้สนอแนวคิด เรือง “การปะทะกนัของอารยธรรม” (The Clash of Civilization) กล่าวว่า ตน้ตอ
ความขดัแยง้ทีสําคญัทีสุดจะเกิดจากพืนฐานทางวฒันธรรม เช่น ความขดัแยง้ทางวฒันธรรม 
“ตะวนัตก”  กับวฒันธรรม  “อิสลาม” ผลกระทบดังกล่าว ทาํให้เกิดความขัดแยง้รุนแรงใน
เหตุการณ์ 11 กนัยายน 2001 และการทาํสงครามในอฟักานิสถานและสงครามอิรัก   ซึงสอดคลอ้ง
กบั ธีรยทุธ   บุญมี  (2547 : 36 - 37)  และสุรชาติ บาํรุงสุข (2547 : 33 ) เห็นว่า ความขดัแยง้ทาง
วฒันธรรมได ้“งอก” ออกมาจากความขดัแยง้ดา้นชาติพนัธ์ุ – ชาตินิยม (Ethno - Nationalism) และ
ได้พัฒนาตัวไปสู่ความขัดแย้งด้านประวัติศาสตร์มาสู่ความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมในทีสุด  
นอกจากนนัยงัสอดคลอ้งกบั สุมน อมรวิวฒัน์ (2530 : 87 - 91 ) กล่าวว่า การรุกและการปะทะกนั
ของกระแสทางวฒันธรรม ก่อให้เกิดกระแสของความขดัแยง้ทีรุนแรงขึน ชยัวฒัน์ สถาอานันท ์
(2546 : 30 - 35)  และ รอฮีม ปรามาส (2547 : 36)  มองสอดคลอ้งกนัว่า ลทัธิเผา่พนัธ์ุ – ลทัธิเชือ
ชาตินิยม (Ethnocentrism) และการยึดหลักโดยเน้นศาสนาของตัวเองเป็นศูนย์กลาง ( Religion 

Centric) นนัเป็นตวัแปรสาํคญัทีจะทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ในปัจจุบนั 

       5. กลุ่มทมีอง ความขัดแย้งเกดิจากโครงสร้างสังคม   
       นกัคิดทีเป็นผูน้าํสาํคญัของกลุ่มนี คือ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ไดก้ล่าว

ไวใ้นหนงัสือเรือง  “Capital”  Herbert Marcuse (1968) และ C. Wright Mills (1956) ว่า ความ
ขดัแยง้เกิดจากการกดขี ขูดรีดทางชนชนัโดยเฉพาะในสังคมทุนนิยม ซึงโครงสร้างมีการแบ่งชน
ชนัสูง และเป็นชนชนัทีกดขีขูดรีด ดงันนั ความขดัแยง้จึงเป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได ้ขึนอยู่กบัความ
สํานึกของชนชนัทีก่อตวัขึนกลายเป็นความขดัแยง้  โดยดาห์เรนดอร์ฟ (Dahrendorf)  เห็นดว้ยว่า 
ความขดัแยง้ทางสังคมทีเกิดจากการกดขีระหว่างกลุ่มต่าง ๆ แต่แตกต่างจากการกดขีทางชนชัน
อย่างแนวความคิดของ คาร์ล มาร์กซ์ ที ดาห์เรนดอร์ฟ เห็นว่า ความขดัแยง้เรืองผลประโยชน์ใน
สังคมเป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได้ก็จริง แต่แหล่งกาํเนิดของความขดัแยง้ในสังคมนัน เกิดจากการ
รวมตวักนัขององคก์รของกลุ่มในสังคม เช่น ความขดัแยง้ทีเกิดขึนในสหรัฐอเมริกา มกัจะเกิดกลุ่ม
ต่าง ๆ ทีมีการจดัตงัเป็นองคก์ร เช่น กลุ่มสหภาพแรงงานเพือความเสมอภาค เป็นตน้  
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       6. กลุ่มทีมอง ความขัดแย้งเกิดจากข้อมูล ข่าวสาร หรือการสือสารทีไร้
ประสิทธิภาพ    

       นกัคิดทีสําคญัของกลุ่มนี ไดแ้ก่ โรเบิร์ต เอ็ม กรอส (Robert M.Krauss) 
และอีซาเควียล มอร์เซลล่า (Ezequiel Morsella) ไดเ้สนอแนวคิดทีคลา้ยคลึงสอดคลอ้งกนัว่า ความ
ขดัแยง้มาจากการรับรู้ทีผิดพลาด ความเขา้ใจทีคาดเคลือน ในหลายสถานการณ์ทีนาํไปสู่ความ
ขดัแยง้รุนแรง เกิดจากการสือสารทีไร้ประสิทธิภาพเสมอ   ซึงสอดคลอ้งกบั  วนัชยั วฒันศพัท ์ 
(2537 : 23)  กล่าวว่า ปัญหาความขดัแยง้เกิดจากวิจารณญาณในการกลนักรอง เพราะมีขอ้มูล
มากมาย ซึงสามารถแสวงหาไดจ้ากสือสิงพิมพ ์หรืออินเตอร์เน็ต ถา้ขาดการกลนักรองขอ้มูลอยา่งมี
วิจารณญาณ หรือขาดการแยกแยะ วิเคราะห์และสัง เคราะห์แล้ว ทําให้เกิดความขัดแยง้ได้
เช่นเดียวกนั  

        สรุป เหตุปัจจยัทีก่อให้เกิดความขดัแยง้ มากจากทงัปัจจยัภายในตวับุคคล 
คือ กิเลส และสัญชาตญาณ และสันดานของมนุษย ์  และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการ อาํนาจ 
ค่านิยม โครงสร้างสังคม ขอ้มูล ข่าวสาร และการสือสารทีไร้ประสิทธิภาพ การศึกษาสันติศึกษาจึง
จาํเป็นตอ้งเขา้ใจเหตุปัจจยัทีก่อให้เกิดความขดัแยง้ดงักล่าว จึงจะสามารถจดัการความขดัแยง้ได้
อย่างถูกตอ้ง ถูกจุด  ถูกสาเหตุ  ดงัคาํกล่าวทีว่าการแกไ้ขปัญหา ตอ้งแกไ้ขทีสาเหตุของปัญหาเป็น
หลกั  แต่เป็นทีน่าสังเกตว่าความขดัแยง้ในปัจจุบนั อาจจะมาจากหลาย ๆ สาเหตุผสมผสานกนั 
บางครังปัญหาหนึง อาจเกียวขอ้งกบัตวับุคคล กบัสิงภายนอกมากกกว่า สองปัญหา หรือสามปัญหา 
หรือมากมายปัญหาสมัพนัธ์เกียวขอ้งกนักเ็ป็นได ้ การวิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้และเขา้ใจต่อ  
“ตน้ตอ” ของปัญหาความขดัแยง้ทีเชือมโยงกบัปัญหาอืน ๆ จะทาํใหเ้ราสามารถจดัการปัญหาความ
ขดัแยง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึน 
                     การศึกษาสันติศึกษาจึงเกิดขึนหลงัจากอย่างแพร่หลายในระดบันานาชาติ 
หลงัจากทีองคก์ารสหประชาชาติ  ไดป้ระกาศให้เกิดปีสากลแห่งสันติภาพโลก เมือ ปี ค.ศ. 1986  

หรือ ปี พ.ศ. 2530  ในการศึกษาวิจยัชินนี  สันติศึกษา  หมายถึง การศึกษาในการเสริมสร้างบุคคล
ให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองสันติภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง และการ
ลดความขดัแยง้ ความรุนแรงดว้ยสันติวิธี   ซึงมีความจาํเป็นอย่างยิงในการศึกษาศาสตร์ความรู้ที
เกียวกับสันติศึกษา คือทฤษฎีและแนวคิดสันติศึกษาและสันติวิธี  มีพืนฐานมาจากทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  จิตวิทยาสังคม  รัฐศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา และศาสตร์อืน ๆ เช่น  
เศรษฐศาสตร์  การเมืองการปกครอง เป็นตน้   
 

 



 

 

 

                  2.2  ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict theory)  

                                   เป็นแนวความคิดทีมีขอ้สมมติฐานทีว่า พฤติกรรมของสังคมสามารถเขา้ใจ
ไดจ้ากความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ และบุคคลต่าง ๆ เพราะการแข่งขนักนั ในการเป็นเจา้ของ
ทรัพยากรทีมีค่าและหายาก มีนักสังคมวิทยาหลายท่านทีใช้ทฤษฎีความขัดแยง้อธิบายการ
เปลียนแปลงทางสังคม แต่ในทีนีจะเสนอแนวความคิดของนกัทฤษฎีความขดัแยง้ทีสาํคญั  4  ท่าน    
ดงันี 

  2.2.   ทฤษฎคีวามขัดแย้งของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl  Marx )  

คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเรือง  “Capital”  Herbert  

Marcuse (1968) และ C. Wright Mills (1956)  มีความเชือว่า การเปลียนแปลงของทุก ๆ สังคม จะมี
ขนัตอนของการพฒันาทางประวติัศาสตร์ 5 ขนั โดยแต่ละขนัจะมีวิธีการผลิต (Mode of Production) 

ทีเกิดจากความสัมพนัธ์ของ อาํนาจของการผลิต (Forces of production) ซึงไดแ้ก่ การจดัการดา้น
แรงงาน ทีดิน ทุน และเทคโนโลยีกบัความสัมพนัธ์ทางสังคมของการผลิต (Social relation of 

production) ซึงไดแ้ก่ เจา้ของปัจจยัการผลิต และคนงานทีทาํหนา้ทีผลิต แต่ในระบบการผลิตแต่ละ
ระบบจะมีความขดัแยง้ระหว่างชนชนัผูเ้ป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตกบัผูใ้ชแ้รงงานในการผลิต ทาํให้
เกิดการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ ทีเป็นโครงสร้างส่วนล่างของสังคม (Substructure)  และเมือ
โครงสร้างส่วนล่างมีการเปลียนแปลงจะมีผลทาํให้เกิดการผนัแปรและเปลียนแปลงต่อโครงสร้าง
ส่วนบนของสังคม (Superstructure) ซึงเป็นสถาบนัทางสังคม เช่น รัฐบาล ครอบครัว การศึกษา 
ศาสนา และรวมถึงค่านิยม ทัศนคติ และบรรทัดฐานของสังคม ลาํดับขันของการพฒันาทาง
ประวติัศาสตร์ของมาร์กซ์ มีดงันี 

ขนัสงัคมแบบคอมมิวนิสตด์งัเดิม (Primitive communism)  กรรมสิทธิ 

ในปัจจยัการผลิตเป็นของเผา่ (Tribal ownership) ต่อมาเผา่ต่าง ๆ ไดร้วมตวักนัเป็นเมืองและรัฐ ทาํ
ใหก้รรมสิทธิในปัจจยัการผลิตเปลียนไปเป็นของรัฐแทน 

ขนัสงัคมแบบโบราณ (Ancient communal) กรรมสิทธิในปัจจยัการ 

ผลิตเป็นของรัฐ (State ownership) สมาชิกในสังคมไดรั้บกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นส่วนตวัทีสามารถ
เคลือนยา้ยได ้ซึงไดแ้ก่     เครืองใชส่้วนตวั และทาส ดงันนัทาส (Slavery) จึงเป็นกาํลงัสาํคญัในการ
ระบบการผลิตทงัหมด และต่อมาระบบการผลิตไดเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งเจา้ของทาสและทาส 

ขนัสงัคมแบบศกัดินา (Feudalism) กรรมสิทธิในปัจจยัการผลิตเป็นของ 

ขนุนาง คือ ทีดิน  โดยมีทาสเป็นแรงงานในการผลิต 

ขนัสงัคมแบบทุนนิยม (Capitalism) กรรมสิทธิในปัจจยัการผลิตเป็นของ 

นายทุน คือ ทีดิน ทุน แรงงาน และเครืองจกัร โดยมีผูใ้ชแ้รงงานเป็นผูผ้ลิต 
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ขนัสงัคมแบบคอมมิวนิสต ์(Communism) กรรมสิทธิในปัจจยัการผลิต 

เป็นของทุกคน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั ไม่มีใครเอาเปรียบซึงกนัและกนั 

                  ตามแนวความคิดของมาร์กซ์ ลาํดบัขนัของการนาํไปสู่การปฏิวติัของชน 

ชนัล่างของสงัคมเกิดจากกระบวนการ  ดงัต่อไปนี 

มีความตอ้งการในการผลิต 

เกิดการแบ่งแยกแรงงาน 

มีการสะสมและพฒันาทรัพยสิ์นส่วนบุคคล 

ความไม่เท่าเทียมทางสงัคมมีมากขึน 

เกิดการต่อสูร้ะหวา่งชนชนัในสงัคม 

เกิดตวัแทนทางการเมืองเพือทาํการรักษาผลประโยชน์ของแต่ละชนชนั 

เกิดการปฏิวติัการเปลียนแปลงทางสังคมตามแนวความคิดของมาร์กซ์  
เป็นการต่อสูร้ะหวา่งชนชนัในสังคม โดยใชแ้นวความคิดวิภาษวิธี  

(Dialectical) ทีเริมจากการกระทาํ (Thesis) ซึงเป็นสาเหตุของการเปลียนแปลงการกระทาํ 
(Antithesis) และเกิดการกระทาํแบบใหม่ (Synthesis)  ตามมา 

สรุปทฤษฎีความขดัแยง้ของคาร์ลมากซ์  (Karl Marx)  “ ความขดัแยง้เกิด 

จากหลกั 2 ประการ (Bipolar) คือ ชนชนัถูกเอารัดเอาเปรียบจากรัฐและชนชนัปกครอง และความ
ขดัแยง้จากองคก์รปฏิบติัทางการเมืองเพือต่อตา้นชนชนัมีอาํนาจ และเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น ” 

 
                         2.2.2 ทฤษฎีความขัดแย้งของลวิอสิ เอ. โคเซอร์  (Lewis A. Coser)  

                                 ลิวอิส เอ.โคเซอร์ (Lewis A.Coser) เป็นนกัทฤษฎีความขดัแยง้ ทีมองว่า 
ความขดัแยง้ก่อให้เกิดทงัด้านบวกและด้านลบ และอธิบายว่า ความขดัแยง้เป็นส่วนหนึงของ
กระบวนการขดัเกลาทางสังคม ไม่มีกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึงทีมีความสมานสามคัคีอย่าง
สมบูรณ์ เพราะความขดัแยง้เป็นส่วนหนึงของมนุษย ์ทงัในความเกลียดและความรักต่างก็มีความ
ขดัแยง้ทงัสิน ความขดัแยง้สามารถแกปั้ญหาความแตกแยกและทาํให้เกิดความสามคัคีภายในกลุ่ม
ไดเ้พราะในกลุ่มมีทงัความเป็นมิตรและความเป็นศตัรูอยูด่ว้ยกนั โคเซอร์มีความเห็นว่าความขดัแยง้
เป็นตวัสนบัสนุนใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางสงัคม สามารถทาํใหส้งัคมเปลียนชีวิตความเป็นอยูจ่าก
ดา้นหนึงไปสู่อีกดา้นหนึงได ้เพราะหากสมาชิกในสังคมเกิดความไม่พึงพอใจต่อสังคมทีเขาอยู ่เขา
จะพยายามทาํการเปลียนแปลงสถานการณ์นนั ๆ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของเขา้ได ้ 



 

 

 

          โคเซอร์ ยงัเสนอวา่ ความขดัแยง้ยงัสามารถทาํใหเ้กิดการแบ่งกลุ่ม ลดความ
เป็นปรปักษ์ พฒันาความซับซ้อนของโครงสร้างกลุ่มในดา้นความขดัแยง้และร่วมมือ และสร้าง
ความแปลกแยกกบักลุ่มต่าง ๆ เป็นตน้ (ลิวอิส เอ.โคเซอร์, 2547) 
         สรุปทฤษฎีความขดัแยง้ของลิวอิส เอ. โคเซอร์ มีทงัดา้นบวก คือ ความรัก 
และดา้นลบ คือ ความเกลียดชงั  ความขดัแยง้ของมนุษยจึ์งมีทงัดี และไม่ดี ขึนอยูก่บัคนในสงัคมนนั 
ๆ จะใชค้วามขดัแยง้เป็นตวัสนบัสนุนการเปลียนแปลงสงัคมอยา่งไร 

 

2.2.3 ทฤษฎีความขัดแย้งของราล์ฟ  ดาห์เรนดอร์ฟ  (Ralf Dahrendorf)  

ราลฟ์  ดาห์เรนดอร์ฟ  (Ralf Dahrendorf, 1959)   เป็นนกัสังคมวิทยาชาว 

เยอรมนั ทีปฏิเสธแนวความคิดของมาร์กซ์ ทีว่าชนชนัในสังคมเกิดจากปัจจยัการผลิต และเสนอว่า 
ความไม่เท่าเทียมกนัในสังคมนันเกิดจากควาไม่เท่าเทียมกนัในเรืองของสิทธิอาํนาจ (Authority) 

กลุ่มทีเกิดขึนภายในสงัคมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภทคือ กลุ่มทีมีสิทธิอาํนาจกบักลุ่มทีไม่
มีสิทธิอาํนาจ สังคมจึงเกิดกลุ่มแบบไม่สมบูรณ์ (Guasi-groups) ของทงัสองฝ่ายทีต่างก็มี
ผลประโยชน์แอบแฝง (Latent interest) อยู่เบืองหลงั ดงันัน แต่ละฝ่ายจึงตอ้งพยายามรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอาไว ้โดยมีผูน้าํทาํหนา้ทีในการเจรจาเพือปรองดองผลประโยชน์ซึงกนัและ
กนั ระดบัของความขดัแยง้ทีเกิดขึนจะรุนแรงมากหรือรุนแรงนอ้ยนนัขึนอยูก่บัการจดัการและการ
ประสานผลประโยชน์ของกลุ่มทีครอบงาํ และเสนอความคิดว่า ความขดัแยง้ทีเกิดขึนในสังคมเป็น
ผลมาจากความกดดันจากภายนอกโดยสังคมอืน ๆ และความขดัแยง้ทีเกิดขึนในสังคมสามารถ
ควบคุมไดด้ว้ยการประนีประนอม ตามแนวความคิดของดาห์เรนดอร์ฟ ความขดัแยง้สามารถทาํให้
โครงสร้างมีการเปลียนแปลงได ้ประเภทของการเปลียนแปลงความรวดเร็วของการเปลียนแปลง 
และขนาดของการเปลียนแปลงขึนอยู่กบัเงือนไขของการเปลียนแปลง เช่น อาํนาจของกลุ่ม ความ
กดดนัของกลุ่ม 

             สรุปทฤษฎีความขดัแยง้ของราลฟ์ ดาเรนดอร์ฟ (Ralf Dahrendorf)   “ปัจจยั
รากฐานความขดัแยง้อยู่ที  “อาํนาจ”  มิใช่  “เศรษฐกิจ” แบ่งเป็นความขดัแยง้รากฐาน (Intensive 

Conflict)  และความขดัแยง้รุนแรง (Violence Conflict) ขึนอยูก่บัจาํนวนกลุ่มยอ่ยในสงัคมนนั” 

 

2.2.  ทฤษฎีความขัดแย้งของเกอร์ฮาร์ด เลนสก ี (Lenski’s Theory) 

               เกอร์ฮาร์ด เลนสกี  (Gerhard Lenski)  เห็นดว้ยกบัทงัทฤษฎีความขดัแยง้  
และเชือว่าระบบการจัดช่วงชันนันมีความแตกต่างกันตามสถานการณ์และขนัของการพฒันา
เทคโนโลยี  เช่น  ในสังคมทีดาํรงชีพดว้ยการล่าสัตวแ์ละเก็บพืชผกัผลไม ้(Hunting and gathering 
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societies) ประชาชนไม่สนใจต่อเรืองความรํารวยแต่จะใหค้วามสนใจในเรืองของการมีชีวิตอยูร่อด
มากกว่า  เลนสกียอ่มรับว่าทรัพยากรทีสาํคญัของสังคมยอ่มเป็นสิงตอบแทนหรือตกอยูใ่นมือของผู ้
ทีบทบาทสาํคญัในสังคมตามแนวความคิดของทฤษฎีการหนา้ที แต่เมือสังคมมีความเจริญกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยมีากขึน สังคมก็จะหันมาใหค้วามสนใจกบัการสร้างกาํไรจากมูลค่าส่วนเกินในการ
ผลิตสินคา้ ดงันนัการพฒันาของระบบชนชนัจึงเกิดขึน เช่น ชนชนัผูป้กครอง ชนชนัพ่อคา้ และชน
ชนัชาวนา การจดัสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกนั ชนัทีมีสถานภาพมีอิทธิพล และมี
อาํนาจมากยอ่มไดรั้บส่วนแบ่งมาก ดงันนัความไม่เท่าเทียมกนัผลประโยชน์ทีไดรั้บจึงนาํไปความ
กดดนัและความขดัแยง้ตามแนวความคิดของนกัทฤษฎีความขัดแยง้ ทีในสังคมสมยัใหม่อาํนาจมี
อิทธิพลในการกาํหนดช่วงชนัทางสังคมมากกว่าปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และความไม่เท่าเทียมกนัที
เกิดขึนในสังคมจะทาํใหห้นา้ทีของสังคมเกิดการกระทาํระหว่างกนั  การแบ่งช่วงชนัทางสังคม คือ 

ความไม่เท่าเทียมกนัของสมาชิกในสังคม สังคมทีมีช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกนัมากเท่าใด 

ความแปลกแยกกจ็ะมีมากขึนเท่านนั แต่อยา่งไรกต็ามหากสงัคมมีช่องทางในการเลือนชนัทางสงัคม
ตามความสามารถอยู ่การแข่งขนัและความกระตือรือร้นของสมาชิกในสังคมก็จะเกิดขึน ซึงจะเป็น
ผลดีต่อการดาํรงอยูข่องสงัคม (เลนสกี เกอร์ ฮาร์ค เอมมานูเอล, ) 
                                      สรุปทฤษฎีความขดัแยง้ของเลนสกี คือ  “ความไม่เท่าเทียมกนัผลประโยชน์
ทีไดรั้บจึงนาํไปความกดดนัและความขดัแยง้ตามมา และการแบ่งช่วงชนัทางสังคม คือ ความไม่เท่า
เทียมกนัของสมาชิกในสงัคม สังคมทีมีช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกนัมากเท่าใดระหว่างชนชนัมี
มากขึน ความแปลกแยกและความขดัแยง้กจ็ะมีมากขึนตาม” 

 
             ทฤษฎีความขดัแยง้ สามารถสรุปได้ดงัตารางที  2  สรุปมโนทศัน์ทฤษฎี
ความขดัแยง้   ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที  2   สรุปมโนทศัน์ทฤษฎีความขดัแยง้   
 

              ทฤษฎีความขดัแย้ง                          มโนทัศน์ของทฤษฎ ี 
1.ทฤษฎีความขดัแยง้ของ 

คาร์ล มาร์กซ์  
“ ความขดัแยง้เกิดจากหลกั 2 ประการ (Bipolar) คือ ชนชนัถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากรัฐและชนชนัปกครอง และความขดัแยง้จาก
องคก์รปฏิบติัทางการเมืองเพือต่อตา้นชนชนัมีอาํนาจ และเป็น
เจา้ของทรัพยสิ์น ” 

2.ทฤษฎีความขดัแยง้ของ 

ลิวอิส เอ. โคเซอร์  
“ความขดัแยง้ 2  ดา้น  ไดแ้ก่   ดา้นบวก คือ ความรัก และดา้นลบ 
คือ ความเกลียดชงั  ความขดัแยง้ของมนุษยจึ์งมีทงัดี และไม่ดี 
ขึนอยูก่บัคนในสังคมนนั ๆ จะใชค้วามขดัแยง้เป็นตวัสนบัสนุน
การเปลียนแปลงสงัคมอยา่งไร” 

3.ทฤษฎีความขดัแยง้ของ 

ราลฟ์  ดาห์เรนดอร์ฟ  
“ปัจจยัรากฐานความขดัแยง้อยูที่ “อาํนาจ” มิใช่ “เศรษฐกิจ” 
แบ่งเป็นความขดัแยง้รากฐาน (Intensive Conflict)  และความ
ขดัแยง้รุนแรง (Violence Conflict) ขึนอยูก่บัจาํนวนกลุ่มยอ่ยใน
สงัคมนนั” 

4.ทฤษฎีความขดัแยง้ของ 

เกอร์ฮาร์ดเลนสกี  
“ความไม่เท่าเทียมกนัผลประโยชน์ทีไดรั้บจึงนาํไปความกดดนั
และความขดัแยง้ตามมา และการแบ่งช่วงชนัทางสงัคม คือ ความ
ไม่เท่าเทียมกนัของสมาชิกในสงัคม สงัคมทีมีช่องวา่งของความไม่
เท่าเทียมกนัมากเท่าใดระหวา่งชนชนัมีมากขึน ความแปลกแยก
และความขดัแยง้กจ็ะมีมากขึนตาม” 

 

                                 สรุป  ทฤษฎีความขดัแยง้ทีศึกษาส่วนใหญ่ “ความขดัแยง้” ลว้นมาจาก เรือง 
“อาํนาจ”  และ “ความไม่เท่าเทียมกัน” ของมนุษยที์ถูกเอารัดเอาเปรียบกันเองในสังคม  ความ
ขดัแยง้จึงเป็นรากฐานทีอาจนาํไปสู่ “ความรุนแรง” ไดใ้นทีสุด       
 

            2.3  แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัสันติวธีิ 
              ศาสตราจารย ์ วิเซนต ์มาติเนส  กสูมนั  (Vicent  Martinez Guzman,  2001)  
นกัปรัชญาสันติภาพตะวนัตกทีมีชือเสียงในวิชาสันติศึกษาโลก ไดพ้ยายามจะอธิบายปรัชญาทฤษฎี
สันติภาพไวใ้นหนงัสือ   “ปรัชญาเพือการสร้างสันติภาพ (ทีหลากหลาย)”   (Filosofia para hacer las 

paces) วา่   “สนัติภาพนนัเกิดจากการตืนตวัของผูค้นในแต่ละชุมชนทีจะสร้างสงัคมแห่งสนัติสุข 
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ในบริบทของแต่ละชุมชนเอง” ในภาษาสเปน คาํว่า สันติภาพ (Paz) สามารถใชใ้นรูปของพหูพจน์
ได ้ เพราะฉะนนัความหมาย ของคาํว่า “Paces” นนัก็คือ  ความหลากหลายของสันติภาพ สันติภาพ
ในหลากหลายบริบท และรูปแบบของสันติภาพทีสร้างขึนและดาํรงอยูโ่ดยผูค้นในแต่ละกลุ่มชน  
นอกจากนนั วิเซนต ์มาติเนส กูสมนั ไดเ้ชือมโยงแนวคิดของสันติศึกษาในแง่มุมและมุมมองต่างๆ 
เขา้ดว้ยกนั แนวคิดทงัหลายเหล่านี  วิเซนต ์ มาติเนส กูสมนั กูสมนั เชือว่าจะเป็นแนวทางทีจะ
สร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มทาง 2  สังคมอนัสันติสุขตงัแต่ชุมชนขนาดเลก็จนถึงระดบัชุมชนโลก   

                      วิเซนต ์ มาติเนส กูสมนั ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดดา้นปรัชญา  สันติภาพ 

สิทธิมนุษยชน และการพฒันาศกัยภาพของมนุษยจ์ากแนวคิดและปรัชญาของ เอมมานูเอล คานท ์

(Immanuel Kant) ผูซึ้งไดรั้บการยอมรับว่าเป็นนกัปรัชญาทีนิยามความหมายของสันติภาพในเชิง
สร้างสรรคเ์ป็นคนแรก ๆ  หลกัความคิดทางสันติศึกษาเหล่านีตงัอยู่บนรากฐานทีว่ามนุษยน์นัมี
ศกัยภาพในการสร้างสรรคแ์ละทาํลาย  ทฤษฏีสาํคญัของ เอมมานูเอล คานท ์ ทีอา้งถึงในงานเขียน
ของ วิเซนต ์มาติเนส กสูมนั คือ  

1. “สันติภาพอนัสถาพร” (Perpetual Peace)  

2. “เป้าประสงคแ์ห่งกฎทีเป็นสากล” (Cosmopolitan intent)  

  ซึงแนวปรัชญาทงัสองนีไดใ้ห้นิยามของความสามารถของมนุษยใ์นการที
จะทาํการใด ๆ ทีจะเป็นคุณแก่ผูอื้น กิจกรรมใด ๆ ทีทาํโดยบุคคลใด ๆ  ก็ตามต่างก็อยู่ภายใต้
เจตจาํนง และผลแห่งการกระทาํทีผูอื้นนนัรับรู้ เขา้ใจ และนบัว่ากิจกรรมนนั ๆ เป็นคุณดว้ยจึงจะ
นบัวา่กิจกรรมนนั ๆ เป็นคุณธรรม ในงานเขียนของ วิเซนต ์มาติเนส กสูมนั ไดอ้า้งอิงนกัสันติศึกษา
ทีโด่งดงัอีกท่านหนึง คือ โยฮนั กลัตุง (Johan Galtung) ศาสตราจารยด์า้นสันติศึกษาแห่ง
มหาวิทยาลยัฮาวาย  ผูก่้อตงัสถาบนัวิจยัเพือสันติภาพแห่งกรุงออสโล  เจา้ของรางวลัสันติภาพของ
มูลนิธีโนแบล จนไดรั้บการยกยอ่งเป็นบิดาของสันติศึกษายคุใหม่  หนงัสือของโยฮนั กลัตุงทีโด่ง
ดงัเล่มหนึงคือ “สันติภาพโดยสันติวิธี”  (Peace by Peaceful Means) การอธิบายความคิดและ
ปรัชญาสันติภาพของ โยฮนั กลัตุง  ทาํใหเ้กิดความเชือมโยงในแนวคิดของ วิเซนต ์มาติเนส กูสมนั 

และนิยามต่าง ๆ ของสนัติศึกษาไดดี้ขึน  (เอกพนัธ์ุ  ปิณฑวณิช,  2555  : 1 - 7) 
                          ในทีนีผูว้ิจยัจะนาํเสนอทฤษฎีสันติวิธีทีสาํคญัของนกัสันติวิธีทงัตะวนัตก 
และตะวนัออก และแนวคิดหลงัสมยัใหม่  จาํนวน  14   ท่าน ดงัต่อไปนี  
 

 

 

 



 

 

 

                       2.3.   ทฤษฎีสันติวธีิของโยฮัน กลัตุง (Johan Galtung) 

       ศาสตราจารยโ์ยฮนั กลัตุง (Johan Galtung)  ศาสตราจารยด์า้นสันติศึกษา
แห่งมหาวิทยาลยัฮาวาย  ผูก่้อตงัสถาบนัวิจยัเพือสันติภาพแห่งกรุงออสโล  เจา้ของรางวลัสันติภาพ
ของมูลนิธีโนแบล โยฮนั  กลัตุง ไดเ้ริมศึกษาสันติภาพและสันติวิธีตามแนวทางของ มหาตะมะ 
คานธี  และพระพุทธเจา้  ไดน้าํเสนอ  “ทางเลือกใหม่” ให้กบัสังคม คือสิงทีเรียกว่า “สันติภาพเชิง
โครงสร้าง”  โดยสมมติฐาน ดงันี  (ชยัวฒัน์ สถาอานนัท,์  2541 : ) 

1. “สันติภาพเชิงโครงสร้าง”  โดยสนัติภาพไม่ไดเ้ป็นเพียงสนัติภาพใน 

ระหว่างประเทศ หรือรัฐชาติ เท่านนั แต่หมายถึง สันติภาพในสังคม  สันติภาพระหว่างและภายใน
มนุษย ์และสันติภาพระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ เป็นสันติภาพทีครอบคลุมทงัธรรมชาติ มนุษย ์
สังคม และโลก  กลัตุงมองว่าทงัหมดนีจะสามารถอยูร่วมกนัอยา่งสันติไดภ้ายใตเ้งือนไข  ประการ 
คือ “ความหลากหลาย”  (ในส่วนต่าง ๆ ของความสัมพนัธ์และตวัผูก้ระทาํ) และการพึงพาอาศยั
ระหวา่งกนัและกนั (Symbiosis) 

2. ความหลากหลายและพึงพาในธรรมชาติทาํใหเ้กิดความสมดุลทางนิเวศ 

ทาํใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสนัติและสิงนีทาํใหเ้กิดสร้างสรรค ์ทาํใหเ้กิดสังคมนิยมพหุนิยมและทาํใหเ้กิด
การอยูร่วมกนัอยา่งสนัติ  

3. การพึงพากนัและกนัเป็นธรรมชาติการพึงพาในแนวนอน ไม่ใช่การ 

พึงพาในแนวตงั ไม่ใช่การพงึพาของผูอ่้อนแอต่อผูแ้ขง็แรงกวา่ดงันีจึงไม่เกิดการครอบงาํของผู ้
แขง็แรงต่อผูอ่้อนแอกวา่  
  4.   สันติภาพในความหมายแรก คือ การปราศจากสภาวะความรุนแรง ทงั
ความรุนแรงโดยตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และความรุนแรงเชิงวฒันธรรม และสันติภาพใน
ความหมายทีสอง คือ การเปลียนรูปความขดัแยง้ (Conflict Transformation) โดยสันติวิธี ไม่มีการ
ใชค้วามรุนแรงเป็นทางออกในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อยา่งสร้างสรค ์ (Galtung, 1996 : 6)    
  สรุปสาระสาํคญัของทฤษฎีสันติวิธีของโยฮนั กลัตุง คือ  “การยอมรับใน
ความหลากหลาย และพึงพาอาศยักนั”  ทาํให้ โยฮนั กลัตุงเป็นนกัสันติวิธีทีไดรั้บการยอมรับอยา่ง
กวา้งขวางในการศึกษาสนัติศึกษาในปัจจุบนัในดา้น  “การเปลียนรูปความขดัแยง้โดยสันติวิธี”  
 

 2.3.   ทฤษฎีสันติวธีิของมาร์ติน ลูเธอร์ คงิ จูเนียร์  
มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King,J) ไดน้าํเสนอ “สันติวิธี”  

หรือ  “ปฏิบติัการไร้ความรุนแรง”  โดยการนาํการเคลือนไหวพลเรือนในการรณรงคแ์บบสันติวิธีที
มีประสิทธิภาพเพือให้คนอเมริกนัสีดาํไดรั้บสิทธิเท่าเทียม   โดยเขาไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดของ
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มหาตมะ คานธี ทีวา่ “สันติวิธี ไม่ใช่สญัลกัษณ์ของความอ่อนแอ หรือความขลาดกลวั”  ซึงมีแนวคิด
ทีสาํคญั  ไดแ้ก่   (เบน็เน็ท, มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์,  2548 : 169) 

                  1. “ การเผชิญความเกลียดชงัดว้ยความรัก” ดว้ยวิธีการควาํบาตร ประทว้ง 
เมือมีการประทว้งเขามกัจะชีให้เห็นถึงความสาํคญัของ “ความรัก” เสมอ แมจ้ะตอ้งเผชิญหนา้กบั
ความเครียดแคน้ชิงชงัก็ตาม โดยไดย้าํใหเ้ห็นว่า เราไม่ตอ้งการความขมขืนเป็นอนัขาด ถา้เราปล่อย
ตวัใหจ้มอยูใ่นความเกลียดชงัแลว้ ยคุใหม่ก็จะเขา้รอยเดิม เราจะตอ้งเผชิญความเกลียดชงัดว้ยความ
รัก  

                        2. “ การใชก้าํลงับงัคบัดว้ยแรงใจ”  การเอาวิญญาณของตนมาเผชิญหนา้กบั
ทรราชโดยไม่ยอมแพห้รืออ่อนแอต่ออุปสรรคทีจะเกิดขึน  สันติวิธีไม่ใช่สัญลกัษณ์ของความ
อ่อนแอ หรือความขลาดกลวั ดงัทีพระเยซูไดแ้สดงให้เห็นว่า การยืนหยดัในสันติวิธีเปลียนความ
อ่อนแอไปสู่ความเขม้แขง็ และก่อใหเ้กิดความกลา้หาญเมือเผชิญกบัอนัตราย    
                        สรุปสาระสาํคญัของทฤษฎีสันติวิธีของ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์  คือ การ
แสดงออกดว้ยการไม่ให้ความร่วมมือ การควาํบาตร  การประทว้ง  และการไม่ใชค้วามรุนแรงดว้ย 
“ความรัก”   
 

2.3.  ทฤษฎีสันติวธีิของยนี ชาร์ป   
                         ยีน ชาร์ป  (Gene Sharp)  บิดาแห่งปฏิบติัการไร้ความรุนแรงในโลก
ตะวนัตก ไดน้าํเสนอหลกัการ  “สันติวิธี”  ไว ้  ประเดน็ ดงันี  (ยนี ชาร์ป, 2529) 

1. การประทว้ง  หรือการชกัจูงโดยไม่ใชค้วามรุนแรง เป็นวิธีการในเชิง 

สญัลกัษณ์ทีมีจุดหมายเพือชกัจูงฝ่ายตรงขา้มหรือคนอืน ๆ ใหม้าเห็นดว้ยกบัฝ่ายตน หรือเพือแสดง
ใหเ้ห็นถึงความไม่พอใจของกลุ่ม เช่น การชุมนุมเดินขบวน การเสียดสี ลอ้เลียน การส่งจดหมายเปิด 

ผนึก 

2. การไม่ใหค้วามร่วมมือ วิธีการนีอาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได ้  กลุ่ม คือ 

 2.1 การไม่ให้ความร่วมมือทางสังคม คือ การปฏิเสธทีจะมี
ความสัมพนัธ์ทางสังคมตามปกติกบับุคคลทีมุ่งคดัคา้น การระงบักิจกรรมทางศาสนา การหยุดทาํ
พิธีทางศาสนาการไม่ใชว้ิธีการ่วมมือกบักิจกรรมประเพณี  และสถาบนัสังคม บางกลุ่มใชว้ิธีอพยพ
ออกเพือประทว้ง อนัแสดงออกถึงการไม่รับอาํนาจของสถาบนัทางการเมือง 

                            2.2  การไม่ใหค้วามร่วมมือทางเศรษฐกิจ เป็นการหยดุยงัหรือปฏิเสธที
จะมีความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจอย่างเฉพาะเจาะจง อาจแบ่งแยกออกเป็น   กลุ่มหลกัคือ การควาํ
บาตรทางเศรษฐกิจ และการนดัหยดุงาน 



 

 

 

      2.3 การไม่ใหค้วามร่วมมือทางการเมือง เป็นการปฏิบติัทีจะไม่เขา้ไปมี 

ส่วนร่วมทางการเมืองจาํนวนมากของประชาชนต่อรัฐ การไม่ให้ความร่วมมือทางการเมืองมีหลาย
รูปแบบขึนอยู่กบัสถานการณ์  เช่น การปฏิเสธทีจะช่วยเหลือกองกาํลงัของรัฐ การควาํบาตรการ
เลือกตงั  
                         3.  การแทรกแซงโดยไม่ใชค้วามรุนแรง วิธีการนีอาจเป็นการมุ่งแทรกแซง
ทางจิตวิทยาทางกายภาพทางสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมืองได ้เช่น อาจหมายถึงการอดอาหาร
ประทว้ง การนงัยดืเยอื การขวางกนัทางพาหนะกีดขวางทางเดิน การยดึพืนทีก่อสร้าง  
                         สรุปสาระสาํคญัของทฤษฎีสันติวิธีของยีน ชาร์ป  คือ “ปฏิบติัการไร้ความ
รุนแรง”  การแสดงออกดว้ยการไม่ให้ความร่วมมือ การประทว้ง  และการแทรกแซงทีไร้ความ
รุนแรง 

 

                      2.3.4  ทฤษฎีสันติวธีิของเกลน็ ดี เพจ 

                       ศาสตราจารยเ์กล็น ดี เพจ (Glenn D. Palge) แห่งมหาวิทยาลยัฮาวาย  นกั
เคลือนไหวสันติภาพระดบัโลก ผูมี้ประสบการณ์ความรุนแรงจากสงครามเกาหลี  จึงเขา้ใจความ
รุนแรงไดอ้ยา่งชดัเจน  เกลน็ ดี เพจ มกัจะตงัคาํถามว่า  “เพราะเหตุใด สงครามจึงกลายเป็นสถาบนั
ทางสงัคม ทีเป็นทียอมรับทวัไป”   เกลน็ ดี เพจ ไดพ้ยายามจดักิจกรรมเผยแพร่งานสันติวิธี  เช่น จดั
ประชุมวิชาการ การณรงคเ์ผยแพร่สันติวิธี  การทาํงานวิจยัและผลงานวิชาการ โดยมีหนังสือทีมี
ชือเสียงโด่งดงัตีพิมพม์ากกว่า 26 ภาษา เรือง “รัฐศาสตร์ไม่ฆ่า”  (Nonkilling Global Political 

Sciences)  ทีมีความคิดหลกัเป็นฐานของคุณค่าสากลเพือมนุษยชาติในคริสตศ์ตวรรษที  21 และ
สร้างโครงการทาํใหคุ้ณค่ากลายเป็นจริงได ้ดงัที วิลเลียม สเมียร์นอฟฟ (William Smirnoff)  รอง
ประธานสมาคมรัฐศาสตร์แห่งรัสเซีย และรองประธานสมาคมรัฐศาสตร์นานาชาติ กล่าวไว ้  ทฤษฎี
สันติวิธีของเกลน็ ดี เพจ มีดงัต่อไปนี   (เกลน็ ดี เพจ, 2552)   
  1.การฆ่าและการขู่ทาํลายชีวิตระหว่างมนุษย์ด้วยกันทีเกิดขึนในระดับ
ปัจเจก ชุมชน และระดบัโลกอย่างเป็นระบบ เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค ์เสรีภาพ ความเสมอ
ภาค ความรุ่งเรือง และสนัติภาพ  
  2. ความรุนแรงนันครอบงาํและแบ่งแยกมนุษย  ์ในขณะทีปฏิบติัการไร้
ความรุนแรงทาํให้มนุษยร่์วมมือและรวมเป็นหนึงเดียว วิชารัฐศาสตร์ไม่ฆ่าจึงเป็นวิชารัฐศาสตร์ที
มุ่งทาํให้เกิดการทาํงานร่วมกนัระหว่างบุรุษ สตรี ศาสนา อารยธรรม เชือชาติ ชุมชน รัฐ องคก์ร
ระดบัชาติและเหนือชาติ รวมทงัขบวนการเคลือนไหวระดบัโลก 
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  3. รัฐศาสตร์ในยคุสมยัใหม่ควรเป็น “รัฐศาสตร์ไม่ฆ่า” ทีเป็นรัฐศาสตร์โลก
ในดา้นความมุ่งมนัสร้างสรรคค์วามเป็นอยู่ทีดีในระดบัทอ้งถิน เพราะในความเป็นระดบัทอ้งถิน
ยอ่มมีเมล็ดพนัธ์ุแห่งการปลดปล่อยอนัเป็นสากลซ่อนอยู ่ รัฐศาสตร์ไม่ฆ่าจึงเป็นรัฐศาสตร์โลกใน
แง่ความเคารพความหลากหลาย ยดึมนัต่อสวสัดิการแบบไม่ฆ่ามนุษยใ์นสังคมของเราเองและสังคม
อืน 

  สรุปทฤษฎีสันติวิธีของ เกลน็ ดี เพจ  คือ  ความรุนแรงนนัครอบงาํและ
แบ่งแยกมนุษยก์ารไม่ฆ่าโดยผูมี้อาํนาจรัฐและฝ่ายทีไม่เห็นดว้ยกบัรัฐ  ควรมีส่วนร่วมในการยบัยงั
ไม่ใหค้วามขดัแยง้กลายเป็นการใชค้วามรุนแรงถึงขนัการต่อสูท้าํร้ายร่างกาย ประหสัประหารเข่น
ฆ่ากนั คือ “รัฐศาสตร์ไม่ฆ่า”  โดยความเคารพความหลากหลาย ยดึมนัต่อสวสัดิการแบบไม่ฆ่า
มนุษยใ์นสงัคมของเราเองและสังคมอืน 

 
                      2.3.5  ทฤษฎสัีนติวธีิของวลิเลยีม ยูรี 

   วิลเลียม ยรีู (William Ury)   แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด   นกัมนุษยวิทยา 
ผูเ้ชียวชาญดา้นการเจรจาระดบัโลก เชียวชาญดา้นการเมืองระหว่างประเทศและความขดัแยง้ทาง
ธุรกิจ ผูก่้อตงัโครงการดา้นการเจรจา (The Program on Negotiation) และสภาแห่งอนาคต (World 

Future Council) สถาบนัใหค้าํปรึกษาต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ ผลงานทีมีการตีพิมพเ์ผยแพร่
งานดา้นสันติวิธีทีมีชือเสียงระดบัโลก คือ Geetting to Yes (บรรลุขอ้ตกลงร่วมกนั), Getting Past 

No  (มองขา้มความขดัแยง้) และ Getting to Peace (กลยทุธ์การสมานไมตรี เพือบรรลุสันติร่วมกนั 
ทีบ้าน ทีโรงเรียน ทีทาํงาน และทุกแห่งในโลก) ทฤษฎีสันติวิธีของวิลเลียม ยูรี มีรายละเอีด 
ดงัต่อไปนี   (วิลเลียม ยริู, 2547) 

1. การไกล่เกลียฝ่ายทีสาม  คือ  “ตวัเราเอง”  ไม่ใช่คนกลางทีเพิกเฉยต่อ 

ปัญหาความขดัแยง้ แต่เป็นความรับผดิชอบอนัใหม่ทีแต่ละคน แต่ละองคก์ร แต่ละประเทศทีตอ้งให้
ความสาํคญัต่อการจดัการความขดัแยง้ในมนุษยชาติ  “การไกล่เกลียเป็นวฒันธรรมการแกไ้ขความ
ขดัแยง้ทีหล่อหลอม และถ่ายทอดในตวับุคคลและชุมชนได”้ การไกล่เกลียจึงเป็นทกัษะสาํคญัของ
การมีชีวิตอยูร่วมกนัอยา่งผาสุก และสันติ 

2. การเจรจาเป็นสิงทีมีอยูทุ่กแห่ง  การเจรจาเป็นสิงจาํเป็น เป็นวิธีการ 

จดัการกบัความขดัแยง้รุนแรง  ก่อนทีความขดัแยง้จะก่อรูปเป็นความรุนแรง หรือการลดความ
รุนแรงลงสู่สภาวะทีเจรจากนัไดสู่้สภาวะปกติ  
  3. การแปรรูปความขดัแยง้ จะตอ้งเปลียนแปลงวิธีการทีเราจดัการกบัความ
แตกต่างทีรุนแรง แทนทีการต่อสู้ดว้ยความรุนแรงและสงคราม ดว้ยกระบวนการทีสร้างสรรคก์ว่า 



 

 

 

เช่น การเจรจา วิถีประชาธิปไตย และปฏิบติัการสันติวิธี  สิงทีตอ้งทาํ คือ “การแปรรูปวฒันธรรม
ความขดัแยง้จากการบงัคบัไปสู่การยอมรับ และการใชก้าํลงัไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกนั” 
                     สรุปทฤษฎีสันติวิธีของ วิลเลียม ยรีู  คือ การแปรรูปความขดัแยง้โดยสนัติ
วิธี โดยการใชก้ารไกล่เกลีย  การเจรจาก่อนทีความขดัแยง้จะก่อรูปเป็นความรุนแรง หรือการลด
ความรุนแรงลงสู่สภาวะทีเจรจากนัไดสู่้สภาวะปกติ  
 

                        จนัจิรา  สมบติัพูนศิริ (2556 : 13 – 14) อา้งถึง Paul Routledge, 1993. 

Roland Bleiker, 2000 และRoland Bleiker, 2000 ไดเ้สนอแนวคิดสันติวิธีหลงัสมยัใหม่ 
(Postmodern Apporoach)  ว่าเป็นแนวคิดสันติวิธีจากการทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์ต่อตา้นขดัขืน
อาํนาจโดยไม่ใชค้วามรุนแรง ทงัในระดบัโลก ระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถิน  แนวคิดทีสาํคญัมี   
ดงัต่อไปนี   

  2.3.6  แนวคดิสันติวธีิของพอล รูทเลจ  (Paul Routledge) 
  พอล รูทเลจ (Paul Routledge,  1993)  ไดศึ้กษา  ความหมายสถานที (Place) 
และพืนที (Site) ไดส้ร้างระบบความหมายให้แก่ผูใ้ชส้ันติวิธีอย่างไร และนักปฏิบติัการไร้ความ
รุนแรงได้ใช้ระบบความหมายนีในการต่อสู้แบบใด   ท่ามกลางระบบการครองงําอํานาจ 
(Domination) ทีแนบเนียนและซึมลึกในชีวิตประจาํวนั ผ่านการใชภ้าษา ความรู้ และระบบรัฐ ที
พยายามยดัเยียดโครงการการพฒันาต่าง ๆ แก่ชุมชนเป็นขอ้อา้งในการเขา้ครอบงาํอาํนาจ    การ
ประทว้งจะไม่ใชก้ารต่อสู้แบบเบด็เสร็จ  แต่จะใชก้ารประทว้งโดยการอาศยัการช่วงชิงความหมาย 
จากพืนทีทีเกิดจากการครอบงาํอาํนาจอยา่งพืนทีของรัฐและกลุ่มนายทุน  ปฏิบติัการไร้ความรุนแรง
ดงักล่าว คือ สนัติวิธี  เช่น กรณีการต่อสูโ้ครงการพฒันาของรัฐ กบัชุมชนในเขตพืนทีป่า และชุมชน 
ในประเทศอินเดีย   พอล รูทเลจ  ไดเ้สนอรูปแบบการปฏิบติัการไร้ความรุนแรงโดยสันติวิธีดว้ยการ
ส่งขอ้ความต่อผูค้นทงัในประเทศอินเดีย และทีอืน ๆ วา่  ตน้ไมแ้ละมนุษยเ์ป็นทรัพยากรธรรมชาติที
ดาํรงอยูเ่ป็นส่วนหนึงของกนัและกนั  โครงการพฒันาของรัฐและกลุ่มนายทุนไม่ควรทาํให้เกิดผล
กระทบดงักล่าว  การปฏิบติัการไร้ความรุนแรงโดยสันติวิธี ดงักล่าว เรียกว่า “ร่างกายของผูโ้อบ
กอดตน้ไม”้  (Tree Hugger)  
 

  2.3.7  แนวคดิสันติวธีิของโรแลนด์ ไปลเกอร์  (Roland Bleiker) 
  โรแลนด ์ไปลเกอร์ (Roland Bleiker, 2000) ไดเ้สนอแนวคิด การใชอ้าํนาจ
ครอบงาํทาํงานซบัซอ้นมากกวา่ระดบับุคคล  ส่งผลต่อความคิด และความเชือของบุคคล จนเกิดการ
สถาปนาเป็น “ความจริง”  ผา่นการสร้างวาทกรรมจนกลายเป็นการครอบงาํอาํนาจในทีสุด  การทีจะ
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ต่อสู้กับอาํนาจครอบงาํดังกล่าว ตอ้งไม่ใช่การต่อสู้ในเขตพืนทีการครอบงาํนัน หรือการต่อสู้
โดยตรง  แต่เป็นการต่อสู้กบักระบวนการอาํนาจครอบงาํดว้ยกระบวนการบ่อนเซาะอาํนาจภายใน
อยา่งชา้ ๆ   มากกวา่การใชอ้าํนาจจาก “พลงัประชาชน” โค่นลม้อาํนาจของผูน้าํการครอบงาํนนั 

 

  2.3.8  แนวคดิสันติวธีิของสเตลแลน วินทาแกน  (Stellan Vinth agen) 
  สเตลแลน วินทาแกน ( Stellan Vinth agen, 2006 : 1 - 26 ) ไดเ้สนอแนวคิด 
การปฏิบติัการไร้ความรุนแรงโดยการใชข้บวนการใชอ้ารมณ์ และวฒันธรรมร่วมสมยั  รวมทงัการ
สร้างสถาบนัคู่ขนาน (Parallel Institutions) เพือบนัทอนการครอบงาํของระบอบนายทุนมากกวา่
การต่อสูด้ว้ยการใชค้วามรุนแรงในการต่อสูก้บัการปกครอง (Governmentality) ของอาํนาจรัฐทีใช ้

“การผลิตซาํความเชือ” จนกลายเป็น “ความจริง”  มีการสร้างองคค์วามรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  ทาํใหเ้กิด
ความเหลีอมลาํทางสงัคมจากการใช ้ “การศึกษาเป็นความรู้สู่อาํนาจ”  และการเหยยีดหยามทางชาติ
พนัธ์ุ กลายเป็น “คนชายขอบ”   

            สรุป  แนวคิดสันติวิธีหลงัสมยัใหม่ เป็นแนวคิดการปฏิบติัการไร้ความ
รุนแรง (Non – Violence) ของนกัสันติวิธีทีมุ่งเนน้ไปทีการประทว้ง  การไม่ให้ความร่วมมือทาง
สงัคม เศรษฐกิจ ทางการเมือง และการเขา้ไปแทรกแซงโดยไร้ความรุนแรง  ซึงนกัสันติวิธีบางกลุ่ม
มองว่าสันติวิธีทีแทจ้ริงไม่ใช่การปฏิบติัการไร้ความรุนแรงดว้ยการประทว้ง แต่เป็นการเจรจา การ
สานเสวนาโดยไม่ใชค้วามรุนแรงต่อสถานการณ์นนั ๆ 

 

   2.3.9  แนวคดิสันติวธีิของมหาตะมะ คานธี  
                         มหาตะมะ คานธี (Manatma Gandhi)  มหาบุรุษเอกของโลกทีมีชือเสียงมาก
ทีสุดคนหนึงในโลก  ผูน้าํแนวคิดอหิงสา คือ  “การไม่เบียดเบียน”  บนรากฐาน “หลกัอหิงสา” และ
“หลกัสัตยาเคราะห์” หรือ “สัจจะ” ทีจะปฏิบติัการไม่ใชค้วามรุนแรง ทาํให้อินเดียไดรั้บเอกราชใน
ทีสุด โดยนาํเสนอว่า “รากฐานของอหิงสา” หรือการไม่เบียดเบียนนนั เริมตน้จากศรัทธาในสัจจะ 
หรือพระผูเ้ป็นเจา้ซึงดาํรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง  ดงันัน จะไม่อาจใชค้วามรุนแรงต่อชีวิตของฝ่ายตรง
ขา้มได ้ไม่อาจเกลียดชงัเขาได ้แต่ตอ้งเป็นศตัรูดว้ยคือความชวั และความอยติุธรรมต่าง ๆ การต่อสู้
กับความอยุติธรรมเหล่านีจกัตอ้งใช้อหิงสาเป็นหลกัและพร้อมทีจะเผชิญกับความทุกข์ยากใน
ลกัษณะต่าง ๆ ซึงจะกระทาํไดก้ต่็อเมือผูป้ฏิบติัสัตยาเคราะห์ หรือผูที้ใชอ้หิงสามีศรัทธาในพระเป็น
เจา้ หรือสัจจะ ซึงสิงทีเป็นขอ้มูลยืนยนัแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้คือ สถานการณ์การต่อสู้เพือเอกราช
ของอินเดีย ทีคานธีไดชี้ใหเ้ห็นวา่  “หากท่านคิดวา่เราจะสามารถไดเ้อกราชมาดว้ยวิธีการไม่ใชค้วาม
รุนแรง นนัก็หมายความว่า ผูค้นจาํนวนมากในประเทศจะตอ้งจดัองคก์รกนัดว้ยการไร้ความรุนแรง 



 

 

 

ถา้ปราศจากคลืนมหาชนทีหันมาใชอ้หิงสาแลว้ เราก็ไม่อาจเป็นไทแก่ตวัโดยอาศยัเส้นทางแห่งการ
ไม่ใชค้วามรุนแรงได”้ (Gandhi, 1960 : )   

         สรุปแนวคิดสันติวิธีของมหาตะมะ คานธี   คือ  “การไม่เบียดเบียน”  บน
รากฐาน “หลกัอหิงสา” และ “หลกัสัตยาเคราะห์” หรือ “สัจจะ” ทีจะปฏิบติัการไม่ใชค้วามรุนแรง 
หลกัอหิงสาและหลกัสัตยาเคราะห์จึงเป็น “วิถีแห่งชีวิต” ทีมหาตมะ คานธี ไดป้ระพฤติปฏิบติัและ
เป็นแบบอย่างและแนวทางในการต่อสู้ด้วยสันติวิธีอย่างยิงใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมวล
มนุษยชาติ  

 
   2.3.10  แนวคดิพุทธสันติวธีิของพระพุทธเจ้า  

    แนวคิดพุทธสันติวิธีของพระพุทธเจา้ เป็นหลกัธรรมของพระพุทธเจา้ที
ปรากฎพระไตรปิฎกและคาํสอนของพระพุทธเจา้ในโอกาสต่าง ๆ “พุทธสันติวิธี” เป็นเครืองมือใน
การจดัการความขดัแยง้ทีพระพุทธเจา้ทรงนาํไปใช้และเสนอเป็น “ธรรมะ” ให้พุทธศาสนิกชน
นาํไปประพฤติปฏิบติัมาเป็นระยะเวลา 6 ปี  สามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้น  มิติ ใหญ่ คือ มิติ
ความขดัแยง้ระดบัปัจเจก  และมิติความขดัแยง้ในเชิงสังคม   ดงัที  พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  
(นิธิบุณยากร)  (2547 : 214 – 21 )  ไดศึ้กษารูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธีของ
พระพุทธเจา้ทีทรงใชแ้นวคิดออกแบบรูปแบบ  (Model)  ต่าง ๆ  เกียวกบัแผนปฏิบติัการในการ
จดัการความขดัแยง้ออกเป็น  แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดเชิงรับ แนวคิดเชิงรุก และแนวคิดคู่ขนานมา
เป็นพนืฐานสาํคญั ดงัต่อไปนี   

1. แนวคดิพืนฐานเชิงรับเกยีวกบัการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธีิ  
                       แนวคิดนีประกอบไปดว้ยแนวคิดทีโดดเด่น   ประการ คือ หลกัขนัติธรรม 
และหลกัอนตัตา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  
                     . หลกัขนัติธรรม ในบริบทของสันติวิธี หมายถึง “ความอดทนทีเกิดขึน
จากการทีเราถูกกระทาํโดยฝ่ายตรงขา้ม”   
                     . หลกัอนตัตาในบริบทของสันติวิธี หมายถึง “การลดทอน รือถอน ทาํลาย 
และสลายการยดึมนัถือมนัในความเป็นอตัลกัษณ์”   

2.   แนวคดิพืนฐานเชิงรุกเกยีวกบัการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธีิ  
                      แนวคิดนีประกอบดว้ยแนวคิดทีโดดเด่น  ประการ คือ หลกัคารวธรรม 
และหลกัสามคัคีธรรม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  
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                     .  หลกัคารวธรรม ในบริบทของสันติวิธีเป็นกระบวนการของความเคารพ 
ใหเ้กียรติ และยกยอ่ง โดยไม่ดูหมินดูแคลนบุคคล ขอ้มูล และประชาคม ทีสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยงิขึน  

                    .  หลกัสามคัคีธรรม ในบริบทของสันติวิธี หมายถึง  “ความพร้อมเพรียง
ของหมู่คณะ”  หลกัความสามคัคีจึงเป็นหลกัพืนฐานทีสําคญัทียากทีใครจะโจมตี หรือทาํลายได ้
เพราะพลังแห่งความสามัคคีจะเป็น  “ตัวแปร” และ “องค์ประกอบ” ทีสําคญัในการผลักดัน
กระบวนการ “สงัคมแห่งความไร้ระเบียบ ความโกลาหลและยุง่เหยงิ” ไปสู่ “สงัคมแห่งสนัติ”  

3.  แนวคดิพืนฐานแบบคู่ขนานเกยีวกบัการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธ 

สันติวธีิ  
                     แนวคิดพืนฐานแบบคู่ขนานเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติ

วิธีเป็นแนวคิดพืนฐานทีเป็นชุดแนวคิดเดียวกนักบัแนวคิดเชิงรุกและแนวคิดเชิงรับ ซึงสามารถ
นาํมาใชร่้วมกนัไดทุ้กกรณี ไดแ้ก่  “หลกัพรหมวิหารธรรม”  “หลกัอปริหานิยธรรม”   “หลกั 

สาราณียธรรม”  และ “หลกัสังคหวตัถุธรรม” โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  
1. หลกัพรหมวหิารธรรม   
หลกัพรหมวิหารธรรม  ในบริบทของสันติวิธี  หมายถึง   “ความเมตตา   

กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา”  ความเมตตา และอุเบกขา เป็นแนวคิดเชิงรับ ส่วนกรุณา และมุฑิตา เป็น
แนวคิดเชิงรุก พระพทุธเจา้ท่านใชห้ลกั  “พรหมวิหารธรรม”  ต่อสรรพสัตวอ์ยา่งประสานกลมกลืน 
จึงกล่าวไดว้า่เป็นชุดความคิดทีพระองคใ์ชเ้ป็น  “เครืองมือ” และเป็น “พืนฐาน” ในการจดัการความ
ขดัแยง้ทงัระดบั “ปัจเจก” และระดบั “สังคม”  และเป็นหลกัการสาํคญัทีนกัสันติวิธีตอ้งพฒันาให้
เกิดขึนใน “หวัใจ”  
                                  2. หลกัอปริหานิยธรรม  
                                   หลกัอปริหานิยธรรม ในบริบทของสันติวิธี หมายถึง  “ธรรมทีเป็นเหตุให ้

เกิดความเจริญโดยส่วนเดียว ไม่มีเสือม พระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงไวจ้าํนวน  ขอ้ ไดแ้ก่  1) หมนั
ประชุมกนัเนืองนิตย ์ประชุมกนับ่อย ๆ  2) เมือจะประชุมก็พร้อมเพรียงกนัประชุม เมือเลิกประชุมก็
พร้อมเพรียงกนัเลิก และพร้อมเพรียงกนัช่วยทาํกิจทีควรจะช่วยกนั  3)ไม่บญัญติัสิงทีมิไดบ้ญัญติั 
ไม่ลบลา้งสิงทีบญัญติัไวแ้ลว้ ถือปฏิบติัมนัในวชัชีธรรมทีวางไวต้ามเดิม 4) สักการะ เคารพ นบัถือ
ผูใ้หญ่ในชุมชน และพร้อมทีจะรับฟังขอ้เสนอแนะจากท่านเหล่านนั 5) ไม่ข่มเหง ไม่ฉุดคร่าขืนใจ
กุลสตรี หรือกุลกุมารี 6) สักการะ เคารพ นบัถือ บูชาเจดียท์งัในเมือง และนอกเมือง และไม่ละเลย
การบูชาอนัชอบธรรมทีเคยให้ เคยกระทาํต่อเจดียเ์หล่านันให้เสือมสูญไป และ 7) จดัการรักษา 



 

 

 

คุม้ครอง ป้องกนัพระอรหนัตท์งัหลายโดยชอบธรรมดว้ยความตงัใจว่าจะทาํอยา่งไร พระอรหนัตที์
ยงัไม่มี พึงเขา้สู่แวน่แควน้ของเรา และท่านทีมาแลว้พึงอยูอ่ยา่งผาสุก 

กล่าวโดยสรุป  “แนวคิดอปริหานิยธรรม”  จดัวา่เป็น  “พืนฐาน”  และ  
“รากฐาน”  ทีสาํคญัอยา่งยงิต่อการพฒันาการของ  “พทุธสนัติวิธี”  ในทุก ๆวิธี ขอ้ปฏิบติั และชุดวิธี 
ฉะนันสันติวิธีจะทํางานได้ง่ายขึน รวดเร็วขึน ถ้าหากได้นําแนวคิดเหล่านีไปเป็นพืนฐาน 
พระพทุธเจา้ทรงเป็น  “แบบอยา่ง”  ของการปฏิบติัดงักล่าวไวส้มบูรณ์แลว้ 

                                  3. หลกัสาราณียธรรม  
                                   หลกัสาราณียธรรม ในบริบทของสันติวิธี หมายถึง ธรรมเป็นเหตุ หรือเป็น 

ทีตงัแห่งการระลึกถึงกนั ซึงประกอบไปดว้ยหลกัสาํคญั   ประเด็น ไดแ้ก่  1) ตงัเมตตากายกรรม 
ในเพือนพรหมจารีทงัหลายทงัต่อหนา้และลบัหลงั คือ ช่วยขวนขวายกิจธุระของเพือนดว้ยกาย เช่น 
พยาบาลภิกขทีุเป็นไข ้เป็นตน้ ดว้ยจิตทีเมตตา  2) ตงัเมตตาวจีกรรมในเพือนพรมจารีทงัหลายทงัต่อ
หนา้และลบัหลงั คือ ช่วยขวนขวายในกิจธุระของเพือนดว้ยวาจา เช่น กล่าวตกัเตือน เป็นตน้ ดว้ยจิต
เมตตา  3) ตงัเมตตามโนกรรมในเพือนพรหมจารีทงัหลายทงัต่อหนา้และลบัหลงั คือ คิดแต่สิงที
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เพือน  4) แบ่งปันลาภทีตนไดม้าแลว้โดยชอบธรรม ให้แก่เพือนพรหมจารี
ทงัหลาย ไม่ห่วงเอาไวบ้ริโภคผูเ้ดียว  5) รักษาศีลของตนเองให้บริสุทธิเหมือนกบัเพือนพรหมจารี
อืน ๆ และไม่ทาํตนใหเ้ป็นทีน่ารังเกียจ หรือตาํหนิจากผูอื้นในแง่ศีลาจารวตัร  และ 6) เมือเกิดปัญหา
ไดบ้ทสรุปไปในทิศทางเดียวกนักบัเพือนพรหมจารี ไม่วิวาทกบัใคร ๆ จนนาํไปสู่ความรุนแรง 

            จากการวิเคราะห์ชุดความคิดสาราณียธรรม พบว่า เป็นแนวคิดเชิงรุก จดัว่า
เป็น “การป้องกนัความขดัแยง้เชิงรุก” ในแง่ของการสร้างความสัมพนัธ์ (Relationship) ถือไวว้่าเป็น  
“หวัใจ”  ประการหนึงของหลกัการสันติวิธี  

4. หลกัสังคหวตัถุธรรม  
หลกัสังคหวตัถุธรรม ในบริบทของสันติวิธี  หมายถึง  เครืองยดึเหนียวใจ 

ของผูอื้นไวไ้ด ้ หรือ หลกัการสงเคราะห์  คือ  การช่วยเหลือกนั  ยดึเหนียวใจกนัไว ้ ประกอบดว้ย  
การให้ทาน (ทาน) วาจาทีเป็นทีรัก (ปิยวาจา)  การประพฤติประโยชน์ (อตัจริยา) และการวางตน
สมาํเสมอ (สมานัตตา)  หลกัสังคหวตัถุธรรมจึงเป็นเครืองมือในการจดัการความขดัแยง้ทีสําคญั
อยา่งหนึง ในการขบัเคลือนกระบวนการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวิธี 

                                  5. หลกัศีลธรรม  
                                   หลกัศีลธรรม ในบริบทของสันติวิธี  หมายถึง  “ศีล 5”    ซึงเป็นขอ้ปฏิบติั  
หรือชุดแนวคิดทีจะนาํ  “สันติ” มาสู่สังคมทงัในระดบับุคคล สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และโลก 
ซึงหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการปฏิบติัตามศีล  ของพระพุทธเจา้ไวว้่า  “หาก
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ศีลธรรมไม่กลบัมา โลกาจะพินาศ”  การผิดศีล  โดยเฉพาะศีลของที  คือ การงดเวน้จากการทาํ
สัตวที์มีชีวิตให้ตกล่วงไป หรือกล่าวอีกนยัหนึงคือ การเวน้จากการฆ่าสัตวต์ดัชีวิต  ศีลขอ้   “การ
งดเวน้จากการถือเอาสิงของทีเจา้ของไม่ไดใ้ห้”  ศีลขอ้   “การงดเวน้จากการประพฤติผิดในกาม”  
นัน  ศีลขอ้  “การงดเวน้จากการพูดเท็จ” นัยเชิงรุกในประเด็นนีคือ  “การเคารพ”  และใส่ใจต่อ
ความทุกขที์จะเกิดแก่บุคคลอืนอนัเนืองมาจากการทีเราพูดโดยขาดความยงัคิด และถอ้ยคาํดงักล่าว
อาจสร้างความเจบ็ปวด และสร้างความไม่พอใจแก่คนอืน  และศีลขอ้   “การงดเวน้จากการดืมสุรา 
และเมรัยอนัเป็นทีตงัแห่งความไม่ประมาท”   
  สรุป  แนวคิดศีลธรรม ดงักล่าวขา้งตน้เป็นขอ้ปฏิบติัในการสร้างเสริมสันติ
ใหเ้กิดขึนแก่สังคม คาํว่า  “สังคมแห่งสันติ”  ทีเกิดขึนไดต้ามนยันีตอ้งประกอบไปดว้ย “การเคารพ
ในชีวิตของคนอืน เคารพในทรัพยสิ์น หรือทรัพยากรของคนอืน เคารพในคู่ครองของคนอืน เคารพ
ความทุกขที์จะเกิดจากการพูด การไม่ประมาทและขาดสติของเราจากการดืมสุรา เมรัยและสิงเสพ
ติดต่าง ๆ  

  นอกจากนนั พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2554 : 362)  ได้
สรุป “พุทธสันติวิธี” หมายถึง วิธีการจดัการความขดัแยง้ทีดาํรงอยูบ่นฐานของการ “รู้ ตืน และเบิก
บาน” กล่าวคือ นกัสันติวิธีในบริบทนีตอ้งเป็นผูที้มีปัญญาในการวิเคราะห์สถานการณ์ความขดัแยง้ 
และมีทีท่าต่อความขดัแยง้  ไดแ้ก่  1) รู้  คือ รู้ว่าอะไรควรทาํ อะไรไม่ควรทาํ อะไรดี อะไรชวั อะไร
ถูก อะไรผิด อะไรสูง อะไรตาํ การรู้ลกัษณะเช่นนีมุ่งเน้นที “การรู้สภาวะทุกอย่างทีเกิดขึนตาม
ความป็นจริง” 2) ตืน  คือ ตืนจากการมีอคติ (Bias) ครอบงาํ จากความโกรธ ความเกลียดชงั และการ
ขาดความยงัคิดจากความไม่รู้ (อวิชชา)  และ 3) เบิกบาน คือ การวางสภาพจิตของตนเองในการทาํ
หนา้ทีนกัสนัติวิธีดว้ยความรู้สึกว่า เรากาํลงัทาํหนา้ทีเพือมวลมนุษยชาติ หรือเพือนร่วมทุกขเ์กิด แก่ 
เจบ็ และตาย ในการทาํหนา้ทีควรตงักลัยณมิตรทีสดชืน และเบิกบานประดุจดอกบวัทีกาํลงัผลิบาน
ในยามเชา้ 
  จากการศึกษาแนวคิดสนัติวิธีของพระพทุธเจา้ดงักล่าว  มีนกัสนัติภาพ สนัติ
วิธีจาํนวนมาก ไดว้ิพากษว์ิจารณ์จุดอ่อน จุดแขง็ของพระพุทธศาสนากบัการสร้างสันติภาพไว ้เช่น 
“A Dialogue between Johan  Galtung and Daisaku I Keda Translated and edited by Richard L. 

Gage ”  ทีเขียนโดย ริชาร์ค เกจ (Richard L.Gage, 2540) แปลโดย ฉตัรสุมาลย ์กบิลสิงห์   สรุปว่า  
พระพุทธศาสนามีจุดอ่อนเช่นเดียวกบัศาสนาอืน ๆ ในโลก  ทีความเชือซึงเป็นความรุนแรงทาง
วฒันธรรม   การอา้งพระเจา้ พระพุทธเจา้ หรือคาํสอนของศาสนาเพือสร้างความชอบธรรมทีถือว่า
เป็นหนา้ที  สามารถนาํไปทาํร้ายผูอื้นได ้ ส่วนจุดแขง็ของพระพุทธศาสนา คือ การมองความจริงให้
สอดคลอ้งกบัความขดัแยง้ในชีวิตมนุษย ์ การสร้างสันติภาพ สันติวิธีในพระพุทธศาสนาจะใชบ้ท



 

 

 

สนทนาภายใน และภายนอก โดยการเริมตน้ทีขบวนการสร้างสันติเป็นการยอมรับร่วมกนัเสียก่อน 
ไม่ปิดบงัซึงกนัและกนั มีการสร้างแรงบนัดาลใจร่วมกนั ไม่รีบร้อนสนทนา ประชุมเพือหาทางออก
อยา่งเร่งรีบจนเกินไป  เพราะจะไปเร่งรีบความขดัแยง้เร็วเกินไป นนัเอง  
 

    2.3.11. แนวคดิสันติวธีิของติช นัท ฮันท์  
   ติช นทั ฮนัท ์(Thich Nhat Hanh) ท่านเป็นพระนกับวชนิกายเซนชาว
เวียดนามแห่งสังฆะหมู่บา้นพลมั ประเทศฝรังเศล  ผูร้ณรงคกิ์จกรรมเพือสันติภาพตงัแต่อายุ 16 ปี  
ในช่วงสงครามเวียดนาม ท่านไดพ้ยายามไกล่เกลียสานสามคัคีเวียดนามฝ่ายเหนือและฝ่ายใต ้ และ
รณรงค์กิจกรรมเพือหยุดการทาํสงคราม  และมุ่งสร้างสันติภาพโดยปลุกจิตสํานึกคนทัวโลก     
จนกระทงั   มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King , Jr.) เสนอนาม ท่านติช นทั ฮนัท ์รับ
รางวลัโนแบลสาขาสันติภาพ ในปี พ.ศ. 2510  ท่านติช นทั ฮนัท ์เขียนหนงัสือมากกว่า 80 เล่ม 
จาํนวนตีพิมพเ์ผยแพร่ไปทวัโลกมากกว่า 1.5 ลา้นเล่ม  มีชุมชนการปฏิบติัธรรมแห่งหมู่บา้นพลมั  
12 แห่งทวัโลก จนเป็นทีรู้จกัอย่างกวา้งขวางในโลกตะวนัตก และโลกตะวนัออก แนวคิดสันติวิธี
ของท่าน ติช นทั ฮนัท ์ มีดงัต่อไปนี  (ติช นทั ฮนัท,์ 2553) 
        1. ความเป็นสากลของคุณค่าสันติภาพ เชือชาติ และศาสนาไม่ไดเ้ป็นเป็น
อุปสรรคต่อการเกือกลูสนัติภาพ   
        2. การมีสันติภาพมิใช่เพียงการบรรยายใหค้วามรู้ว่าดว้ยสันติภาพคืออะไร 
สันติภาพจะสร้างไดอ้ย่างไร แต่ปาฐกถาหรือการบรรยายธรรมนนัเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมไดเ้จริญสติควบคู่กนัไปดว้ย เพือให้สัมผสับรรยากาศแห่งสันติภาพทีมาจากจิตใจอนัสงบ 
และเบิกบาน นนัคือ การภาวนาดา้นสนัติภาพ คือการเจริญสติสู่สันติ เป็นวิถีแห่งสันติ หรือ  “ศิลปะ
แห่งศานติ”  (The Art of Peace )   
  3. อาํนาจทีแทจ้ริง ไม่ใช่การใชอ้าํนาจครอบงาํคนอืน แต่เป็นการรู้จกัใช้
อาํนาจอยา่งมีศิลปะ หรือ “ศิลปะแห่งอาํนาจ” (The Art of  Power) อนัประกอบดว้ย พลงั 5 หรือ 
พละ 5 ไดแ้ก่  “ความศรัทธา ความเพียร สติ สมาธิ และปัญญา”  หมายถึง การมีศรัทธาทีมีต่อกนั ต่อ
คาํสอน และต่อการปฏิบติั  มีความเพียรอยา่งไม่ลดละ อนัเกิดจากการเบิกบานในการทาํงานร่วมกนั 
การเจริญสติ ความมีสมาธิ อนัไดแ้บ่งบานเป็นปัญญาแห่งความรัก และความเขา้ใจทีเกิดขึนร่วมกนั 
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         2.3.12  แนวคดิสันติวธีิของพุทธทาสภิกขุ 

          พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาสภิกขุ, 2531) พระสงฆจ์ากประเทศไทยที
ไดรั้บการประกาศยกย่องเป็นบุคคลสําคญัของโลก ครบชาตกาล 100 ปี  จากองค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ไดชี้ใหเ้ห็นวา่ การทีสนัติภาพจะเกิดขึน
และสาํเร็จผลตามทีตอ้งการนนัปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวมตอ้งตงัปณิธานร่วมกนั    ประการ
ดว้ยกนั  

1. การทาํใหทุ้กคนเขา้ถึงหวัใจแห่งศาสนาของตน ๆ  ซึงจะทาํใหส้ามารถ 

ทาํลายความเห็นแก่ตวั อนัเป็นศตัรูของสนัติภาพ 

2. ทาํความเขา้ใจระหวา่งศาสนา เพราะการทีชาวโลกทีนบัถือศาสนาที 

แตกต่างกนัพากนัทาํความเขา้ใจศาสนาต่าง ๆ แลว้จะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ ยอมรับในความแตกต่าง 
และร่วมมือกนัในทีสุด 

3.  ออกจากเสียจากอาํนาจวตัถุนิยม เพราะวา่การทีคนไม่เขา้ถึงหวัใจแห่ง 

ศาสนาของตนก็เพราะมวัลุ่มหลงมวัเมาในวตัถุนิยม ซึงการลุ่มหลงมวัเมาจะทาํให้ขาดความร่วมมือ
ของบุคคลในระหวา่งศาสนา 
  นอกจากนนัในหนงัสือ สันติภาพ ของพุทธทาสภิกข ุ(2549 : 15 – 16) ใน
โครงการหนงัสือ 100 ปี พุทธทาสภิกข ุ ไดก้ล่าวถึง สันติภาพไวว้่า “สันติภาพขึนอยูก่บัจิตใจของ
มนุษย ์เราตอ้งพฒันาจิตใจของมนุษย ์คือ ปรับปรุงจิตใจของมนุษยใ์ห้ถูกตอ้งคือ การปรับปรุงโลก
ทงัหมด เพราะจิตใจของมนุษยเ์ป็นรากฐานของสนัติภาพ”  
           สรุปแนวคิดสันติวิธีของพุทธทาสภิกข ุ คือ การมีปณิธาน  ประการ ไดแ้ก่ 
การทาํใหทุ้กคนเขา้ถึงหวัใจแห่งศาสนา  การทาํความเขา้ใจระหวา่งศาสนา และการออกจากเสียจาก
อาํนาจวตัถุนิยม  การมีปณิธาน  ประการดงักล่าวจะทาํให้เกิดประโยชน์ต่อชาวโลก หรือสากล
จกัรวาล เพราะจะทาํให้สันติภาพแทจ้ริงกว้างขวางสมบูรณ์มากยิงขึน  และการสร้างสันติภาพของ
โลกตอ้งเริมตน้ทีการพฒันา การปรับปรุงจิตใจของมนุษย ์นันคือ การสร้างสันติภาพภายในของ
มนุษย ์ซึงเป็นรากฐานของสนัติภาพภายนอก นนัเอง 

 
          2.3.13  แนวคดิสันติวธีิของพระธรรมปิฎก  

                             พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) (2538)  พระสงฆจ์ากประเทศไทยทีไดรั้บ
รางวลั “การศึกษาเพือสันติภาพ”  (Prize for Peace Education) จากองคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ไดน้าํเสนอแง่มุมของ “สันติวิธี” ว่า “หลกัความคิด
หลกัสากล  ประการ หรือ “หลกัตรีสากล”   จะเป็นเครืองมือสาํคญัทีจะทาํใหเ้กิดสนัติภาพ  ไดแ้ก่ 



 

 

 

1. ความจริงทีเป็นสากล คือ หลกัความจริงทีเป็นกลาง ๆ มีผลเสมอ 

เหมือนกนัแก่ทุกคนทุกที รวมทงัทุกศาสนา 
2. ความเป็นมนุษยที์เป็นสากล คือ ความเป็นมนุษยที์จะตอ้งมองเห็น  

เขา้ใจ ใหค้วามนบัถือเสมอกนั การทาํร้ายและทาํลายชีวติมนุษย ์ไม่วา่จะมีสงักดัใดหรือไม่  
3. ความมีเมตตาทีเป็นสากล คือ การแผค่วามรู้สึกทีเป็นมิตร มีความรัก  

ความปรารถนา ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยทวัทุกคนเสมอเหมือนกนั โดยไม่มีการจาํกดัหรือ
แบ่งแยก 

                  สรุปแนวคิดสันติวิธีของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)  คือ  “หลกัตรี
สากล”  ความจริงทีเป็นสากล ความเป็นมนุษยที์เป็นสากล  และความมีเมตตาทีเป็นสากล  ภาวะ
สันติภาพในโลกนีมีหลายแบบ ความขดัแยง้มิใช่แค่การรบราฆ่าฟันกนั แต่สังคมทีแก่งแย่งแข่งขนั
กนั ต่างคนต่างมุ่งประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบ ข่มเหงกนั ไม่มีการช่วยเหลือเกือกูลกนั จดัว่าเป็น
สนัติภาพไม่ได ้เพราะไม่มีความสงบ และความสุขทีแทจ้ริง  
   

  2.3.14  แนวคดิสันติวธีิของชัยวฒัน์ สถาอานันท์ 

  ศาสตราจารย์ ดร .ชัยวัฒน์  สถาอานันท์  แห่งคณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  เป็นผูน้าํทางดา้นสันติศึกษาและสันติวิธีของประเทศไทย ทีมีผลงานวิจยั 
งานวิชาการทางดา้นสันติศึกษา (Peace Education)  ทงัในระดบัประเทศและระดบันานาชาติมา
อยา่งต่อเนืองยาวนานมากกว่า 30 ปี  ไดเ้ปิดสอนวิชา  “ความรุนแรงและการไม่ใชค้วามรุนแรงทาง
การเมือง”  ซึงเป็นการสอนวิชาสันติวิธีในมหาวิทยาลยัรัฐครังแรกในประเทศไทย เป็นเจา้ของ
รางวลั “ศรีบูรพาแด่สนัติภาพ”  ประจาํปี 2555  ไดน้าํเสนอแนวคิดสนัติวิธี ไว ้ ดงัต่อไปนี  
       1. “ความขดัแยง้เป็นเรืองธรรมชาติ ไม่ตอ้งมุ่งขจดัความขดัแยง้ แต่ความ
รุนแรงไม่ใช่เรืองปกติ และทางออกจากความขดัแยง้ไม่จาํเป็นตอ้งเผชิญความรุนแรง มนัน่าจะเป็น
ทางเลือกอืน และหนทางนนัน่าจะเป็น สนัติวิธี”  (กรุงเทพธุรกิจ, 2555) 
     2.  “ไตรลกัษณ์แห่งความขดัแยง้”  ทีดาํเนินอยูใ่นสงัคมไทย   ไดแ้ก่   ความ
ขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบัประชาชน ความขดัแยง้กนัทางเศรษฐกิจ และความขดัแยง้ระหวา่ง
รัฐสภา (ประชาธิปไตยแบบตวัแทน/ ส.ส.)  กบัประชาชน (ประชาธิปไตยแบบทางตรง)  ซึงความ
ขดัแยง้ทงั 3  มีลกัษณะไตรลกัษณ์เชิงอาํนาจ 3 ประการเรียงซอ้นกนัอยู ่ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์เชิง
อาํนาจแบบชุมชน ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจแบบอุปถมัภ ์ และความสัมพนัธ์เชิงสัญญา เช่น ความ
ขดัแยง้บางเรืองเกิดจากอาํนาจแบบอุปถมัภ ์ โดยฝ่ายหนึงจดัการความขดัแยง้โดยการใชอ้าํนาจตาม
ความสัมพนัธแ์บบสัญญา  แต่ฝ่ายทีเสียเปรียบกอ็าศยัอาํนาจแบบชุมชนมาคดัคานไว ้ เป็นตน้   
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( ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์ 2543  อา้งถึงใน ชาญชยั  ชยัสุขโกศล,  2551 : 12   )   
  3.  ความรุนแรงแฝงอยูใ่นรูป “อตัลกัษณ์”  และ “ความดี” ทีบุคคลมกัจะยดึ
ติดและหลงอยูใ่นอตัลกัษณ์และความดีของฝ่ายตน ไม่วา่จะเป็นอตัลกัษณ์และความดีในชาติ ศาสนา 
การเมือง อุดมการณ์ และชนชนั ซึงจะเป็นฐานคิดใหฝ่้ายเราคิดกบัฝ่ายอืนทีมีอตัลกัษณ์และความดีที
แตกต่างกนัวา่เป็น  “ฝ่ายไม่ดี”  จนสามารถใชเ้ป็นเหตุผล เป็นเครืองมือสร้างความรุนแรงกบัผูอื้นได ้ 
การเข้าใจในเรืองอัตลักษณ์  และความดีของตนเองและผูอื้นทีแตกต่างไปจากตนเอง จะเป็น
เครืองมือหนึงในการลดความรุนแรง สร้างสนัติสุขใหเ้กิดขึนได ้( ชยัวฒัน์ สถาอานนัท,์ 2555)  
                         สรุป แนวคิดสนัติวิธีของชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์  ไดว้่า สันติวิธีเป็นหนทางที
ดีทีสุดในการไม่ตอ้งเผชิญความรุนแรง  ก่อนทีความขดัแยง้จะกลายเป็นความรุนแรง เพราะความ
ขดัแยง้เป็นเรืองธรรมชาติ ไม่ตอ้งมุ่งขจดัความขดัแยง้ แต่ความรุนแรงไม่ใช่เรืองปกติ และทางออก
จากความขดัแยง้ไม่จาํเป็นตอ้งเผชิญความรุนแรง   และการเขา้ใจในเรืองอตัลกัษณ์และความดีของ
ตนเองและผูอื้นทีแตกต่างไปจากตนเอง จะเป็นเครืองมือหนึงในการลดความรุนแรง สร้างสันติสุข
ใหเ้กิดขึนได ้

                            ทฤษฎีสันติวิธี  ของนักสันติวิธีทงัตะวนัตก แนวคิดสันติวิธีหลงัสมยัใหม่  
และตะวนัออก จาํนวน  14   แนวคิด  สามารถสรุปไดด้งัตารางที  3  แสดงมโนทศัน์ทฤษฎีสันติวิธี   
ดงันี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที  3   แสดงมโนทศันท์ฤษฎีสันติวิธี 

 

   สํานักคดิ     ทฤษฎีสันติวธีิ                                           มโนทัศน์ 

 

  ตะวนัตก 

ทฤษฎีสันติวิธีของ 

โยฮนั กลัตุง  

“ การยอมรับในความหลากหลาย และพึงพาอาศยักนั”   
“ การแปรเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี” 

ทฤษฎีสันติวิธีของ 

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง 
จูเนียร์  

การแสดงออกดว้ยการไม่ให้ความร่วมมือ การควาํบาตร  การประทว้ง  
และการไม่ใชค้วามรุนแรงดว้ย “ความรัก”   

ทฤษฎีสันติวิธีของ 

ยนี ชาร์ป   
“ปฏิบติัการไร้ความรุนแรง”การแสดงออกดว้ยการไม่ให้ความร่วมมือ 
การประทว้ง  และการแทรกแซงทีไร้ความรุนแรง” 

ทฤษฎีสันติวิธีของ 

เกลน็ ดี เพจ 
ความรุนแรงนนัครอบงาํและแบ่งแยกมนุษยก์ารไม่ฆ่าโดยผูมี้อาํนาจรัฐ
และฝ่ายทีไม่เห็นดว้ยกบัรัฐ  ควรมีส่วนร่วมในการยบัยงัไม่ใหค้วาม
ขดัแยง้กลายเป็นการใชค้วามรุนแรงถึงขนัการต่อสู้ทาํร้ายร่างกาย ประ
หสัประหารเข่นฆ่ากนั คือ “รัฐศาสตร์ไม่ฆ่า”  โดย 
ความเคารพความหลากหลาย ยดึมนัต่อสวสัดิการแบบไม่ฆ่ามนุษยใ์น
สังคมของเราเองและสังคมอืน 

ทฤษฎีสันติวิธีของ 

วิลเลียม ยรีู 
“การไกล่เกลียเป็นวฒันธรรมการแกไ้ขความขดัแยง้ทีหล่อหลอม และ
ถ่ายทอดในชุมชนได”้ 

“การเจรจาเป็นสิงทีมีอยูทุ่กแห่ง การเจรจาเป็นสิงจาํเป็น เป็นวธีิการ
จดัการกบัความขดัแยง้รุนแรง”    
“การแปรรูปวฒันธรรมความขดัแยง้จากการบงัคบัไปสู่การยอมรับ และ
การใชก้าํลงัไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกนั” 

ตะวนัออก แนวคิดสันติวิธีของ 

มหาตะมะ คานธี   
การไม่เบียดเบียน” บนรากฐาน”หลกัอหิงสา” และ 

“หลกัสัตยาเคาระห์” หรือ “สัจจะ” ทีจะปฏิบติัการไม่ใชค้วามรุนแรง 
หลกัอหิงสาและหลกัสัตยาเคราะห์จึงเป็น “วถีิแห่งชีวติ” 

แนวคิดพุทธสันติวิธี
ของพระพทุธเจา้   

หลกัธรรมของพระพุทธเจ้าทีปรากฎพระไตรปิฎก  และคาํสอนของ
พระพุทธเจ้าในโอกาสต่าง ๆ “พุทธสันติวิธี” เป็นเครืองมือในการ
จดัการความขดัแยง้ทีพระพุทธเจา้ทรงนาํไปใชแ้ละเสนอเป็น “ธรรมะ”  
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ตารางที  3   แสดงมโนทศันท์ฤษฎีสันติวิธี   (ต่อ) 
 

    สํานักคดิ     ทฤษฎีสันติวธีิ                                           มโนทัศน์ 

 

 ตะวนัออก 
แนวคิดสันติวิธีของ 

พระธรรมปิฏก  
“ หลกัตรีสากล  ความจริงทีเป็นสากล ความเป็นมนุษยที์เป็นสากล  
และความมีเมตตาทีเป็นสากล  คือ ภาวะสันติภาพในโลก ความสงบ 
และความสุขทีแทจ้ริง”  

แนวคิดสันติวิธีของ 

พทุธทาสภิกข ุ

การมีปณิธาน  ประการ ได้แก่ การทาํให้ทุกคนเข้าถึงหัวใจแห่ง
ศาสนา  การทาํความเขา้ใจระหวา่งศาสนา และการออกจากเสียจาก
อาํนาจวตัถุนิยม 

แนวคิดสันติวิธีของ 

ท่านติช นทั ฮนัห์  
ความเป็นสากลของคุณค่าสันติภาพ เชือชาติ และศาสนาไม่ไดเ้ป็น
เป็นอุปสรรคต่อการเกือกูลสันติภาพ  การภาวนาดา้นสันติภาพ คือ
การเจริญสติสู่สันติ เป็นวิถีแห่งสันติ หรือ “ศิลปะแห่งศานติ”  (The 

Art of Peace )  และ ศิลปะแห่งอาํนาจ (The Art of  Power) อนั
ประกอบดว้ย พลงั 5 หรือ พละ 5 

แนวคิดสันติวิธีของ  
ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์

“สันติวิธีเป็นทางออกจากความขัดแยง้ไม่จําเป็นต้องเผชิญความ
รุนแรง ”  
“การเข้าใจในเรืองอัตลักษณ์และความดีของตนเองและผู ้อืนที
แตกต่างไปจากตนเอง จะเป็นเครืองมือหนึงในการลดความรุนแรง 
สร้างสันติสุขใหเ้กิดขึนได”้ 

แนวคิดหลัง
สมยัใหม่ 

แนวคิดสันติวิธีของ 

พอล รูทเลจ 

การประท้วงเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการช่วงชิงความหมายจากพืนที
ครอบงาํอาํนาจของรัฐ ผา่นการใชภ้าษา ความรู้ และระบบรัฐ 

แนวคิดสันติวิธีของ  
โรแลนด ์ไปลเกอร์ 

กระบวนการบ่อนเซาะอาํนาจจากภายในอยา่งเชืองชา้ มากกวา่การใช้
ความรุนแรงจาก “พลงัประชาชน” ในการถอดถอนอาํนาจของผูน้าํ 

แนวคิดสันติวิธีของ  
สเตลแลน วนิทาแกน 

การต่อสู้กบัอาํนาจครองงาํดว้ยการปฏิบติัการไร้ความรุนแรงดว้ย
ขบวนการใชอ้ารมณ์ขนั วฒันธรรมร่วมสมยั และการสร้างสถาบนั
คู่ขนานบนัทอนการครอบงาํของระบอบทุน  

 

                          สรุป  แนวคิดทฤษฎีและแนวคิดสันติวิธี  สามารถจาํแนกฐานวิธีคิดสันติวิธีจาก 
สํานักคิดตะวนัตก ดว้ยวิธีการและเป้าหมายของสันติวิธีทีหลากหลายทงัการเปลียนแปลงความ
ขดัแยง้โดยสันติวิธี การประทว้งและการแทรกแซงไร้ความรุนแรง รัฐศาสตร์ไม่ฆ่า การยบัยงัไม่ใช้
ความรุนแรง การเจรจา การไกล่เกลีย และการแปรรูปความขดัแยง้ให้เป็นทียอมรับ  ฐานวิธีคิด
สาํนกัคิดตะวนัออกจากศาสนาธรรมโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา  รวมทงัสันติวิธีทีเป็นวิถีแห่งชีวิต 
คือ การไม่เบียดเบียนและรักษาสัจจะ  และฐานวิธีคิดสันติวิธีการปฏิบติัการไร้ความรุนแรงหลงั



 

 

 

สมยัใหม่ทีมุ่นเนน้การประทว้งโดยไม่ใชค้วามรุนแรง  เพือการช่วงชิงพืนทีแห่งอาํนาจทีถูกครอบงาํ
จากรัฐและนายทุน           

 2.4    แนวคดิเกยีวกบัการจัดการความขัดแย้ง  
                                2.4.1  การจัดการความขัดแย้ง  (Conflict Management)  

                                             ไพโรจน์ ภทัรนรากุล  (2551 : 8 -12) ไดน้าํเสนอวิธีการจดัการความ
ขดัแยง้หรือการบริหารความขดัแยง้ไวว้่า  การบริหารความขดัแยง้เป็นหนา้ทีของผูน้าํทีจะตอ้งสร้าง
การถกเถียงหรือความขดัแยง้ในลกัษณะทีเป็นบวก (Functional  Conflict) หากมีความรู้สึกวา่มีความ
คลอ้ยตามหรือด่วนสรุปเร็วเกินไป ก็ขอให้ความขดัแยง้นนัสามารถนาํไปสู่การตดัสินใจทีดีขึน  
และไดรั้บความเห็นชอบจากทุกคนทีเกียวขอ้งเสียก่อน ซึงในอดีตตงัแต่มนุษยเ์ริมอยู่รวมกนัเป็น
กลุ่มก็เริมมีความขดัแยง้กนัขึนในสังคม มีผูก้ล่าวว่าความขดัแยง้เริมมีขึนเมือมนุษยม์าอยูร่วมกนั
ตงัแต่สองคนขึนไป ระดบัความซบัซอ้นของความขดัแยง้มีตงัแต่นอ้ยจนถึงซบัซอ้นมาก ความ
ขดัแยง้ในสัตวก์็มีแต่เป็นลกัษณะทีไม่ซบัซอ้น (simple or instinct conflict) เช่น การแยง่อาหาร การ
แยง่ตวัเมีย เป็นตน้ แต่ในมนุษยซึ์งมีความคิด มีอารมณ์ มีการวางแผนซบัซอ้น ความขดัแยง้ในสงัคม
ยิงทวีความซับซ้อนยุ่งมากขึนเท่านัน  ความขัดแยง้ในสังคมมีตังแต่หน่วยเล็กคือครอบครัว 
หน่วยงาน ระดบัประเทศ ไปจนถึงระดบัระหว่างประเทดงันนั จาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการ เพือ
บรรเทาความขดัแยง้ให้เบาบางลงจนถึงหมดไปได้ ความขดัแยง้ในสังคมหรือองคก์รนนัเป็นสิงที
ตอ้งมีในสังคมและองคก์รทีบริหารงานในระบอบประชาธิปไตย  ความขดัแยง้ในดา้นความคิด
ก่อให้เกิดความเจริญกบัองคก์รและประเทศชาติอยา่งมาก ความขดัแยง้เมือถึงจุดสรุปก็จะนาํไปสู่
ความสร้างสรรคใ์หก้บัองคก์รไดอ้ยา่งเหลือเชือ           

                       นอกจากนันสภาวะผูน้าํเป็นส่วนทีสําคญัทีสุดในการก่อให้เกิดหรือขจดั
ความขดัแยง้ใด ๆ ในองคก์ร โดยจะตอ้งสามารถวิเคราะห์ใหไ้ดว้่ามีความขดัแยง้ในองคก์รเพียงพอ
แลว้หรือยงั และความขดัแยง้ต่างๆ ทีเกิดขึนนนักาํลงันาํผลดีหรือผลเสียมาสู่องคก์ร ซึงระดบัของ
ความขดัแยง้นีเอง ทีจะเป็นตวักาํหนดอนาคตของตวัผูน้าํคนนนัว่าจะสามารถทาํการบริหารงาน
ต่อไปไดห้รือไม่  ประเด็นทีสาํคญัทีเนน้ในทีนีคือ ความขดัแยง้เป็นสิงทีไม่อาจหลีกเลียงได ้ และ
เป็นสิงทีไม่ควรคิดทีจะหลีกเลียงเลย แต่จะตอ้งทาํการบริหารจดัการเพือใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์
และนวตักรรมใหม่ ๆ ใหอ้งคก์ร          
                               ชยัเสฏฐ ์ พรหมศรี   (2550 : 59 – 63 ) ไดเ้สนอเทคนิคการจดัการความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากคาํวา่  “Conflict”  ดงันี 

                       C =  Control  ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self – 

Control) 
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                       O =  Optimist / Openness  ผูบ้ริหารตอ้งเรียนรู้ทีจะมองโลกในแง่ดีและ
เปิดใจกวา้ง 

                       N =  Negotiation  ผูบ้ริหารตอ้งมีการเจรจาต่อรองโดยยดึหลกั Win Win 

Approach  
                        F  =  Fairness  ผูบ้ริหารตอ้งมีความยติุธรรมไม่เกิดความลาํเอียงต่อทงั
ตนเองและผูอื้น 

                       L =  Love  ผูบ้ริหารตอ้งมีมอบความรัก สิงทีดี ๆ ใหก้บับุคคลอืน 

    I  =  Individual / Identity  ผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล 

                       C =  Communication  ผูบ้ริหารตอ้งมีการสือสารทีมีประสิทธิภาพ 

                        T = Togetherness  ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัการอยูร่่วมกนั สามารถทาํงานร่วมกบั
คนอืน 

         โทมสั และคิลเมน  (Thomas and Kilmann, 1974  : 15 – 16)  ไดศึ้กษาว่า  
ในกรณีทีคนเราตอ้งเผชิญกับความขดัแยง้  เราจะมีวิธีการจดัการ (หรือขจดั)  ความขดัแยง้นัน
อยา่งไร  ซึงผลจากการศึกษาไดจ้าํแนกวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ออกเป็น    แนวทาง ดงันี 

 .  การเอาชนะ (Competition)  เมือคนเราพบกบัความขดัแยง้  จะมีบางคน
ทีแกไ้ขความขดัแยง้นนั ดว้ยวิธีการเอาชนะ  โดยมุ่งเนน้ชยัชนะของตนเองเป็นสาํคญั  จึงพยายามใช้
อิทธิพล  วิธีการหรือช่องทางต่าง ๆ เพือจะทาํให้คู่กรณียอมแพห้รือพ่ายแพต้นเองใหไ้ด ้ การแกไ้ข
ความขดัแยง้ในแนวทางนี  จะทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ในลกัษณะ “ชนะ-แพ”้ 

  .  การยอมรับ (Accommodation)  จะเป็นพฤติกรรมทีเน้นการเอาใจผูอื้น 
อยากเป็นทียอมรับและได้รับความรัก  มุ่งสร้างความพอใจให้แก่คู่กรณี  โดยทีตนเองจะยอม
เสียสละ  แนวทางการแกไ้ขความขดัแยง้แบบนี เกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ “ชนะ-แพ”้ 

  .  การหลีกเลียง (Avoiding)  เป็นวิธีจดัการกบัความขดัแยง้ในลกัษณะไม่สู้
ปัญหา  ไม่ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา  ไม่สนใจความตอ้งการของตนเองและผูอื้น  พยายามวางตวั
อยู่เหนือความขดัแยง้  พูดง่าย ๆ ก็คือทาํตวัเป็นพระอิฐพระปูนนันเอง  แนวทางการแกไ้ขความ
ขดัแยง้แบบนี  มกัเกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ “แพ-้แพ”้ เป็นส่วนใหญ่ 

  .  การร่วมมือ (Collaboration)  เป็นพฤติกรรมของคนทีมุ่งจดัการความ
ขดัแยง้  โดยตอ้งการให้เกิดความพอใจทงัแก่ตนเองและผูอื้น  เป็นความร่วมมือร่วมใจในการแกไ้ข
ปัญหาทีมุ่งใหเ้กิดประโยชน์ทงัสองฝ่ายซึงวิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในแบบนี  เรียกไดว้่าเป็น



 

 

 

วิธีการแกไ้ขความขดัแยง้ที Win-Win  ทงัสองฝ่ายแนวทางการแกไ้ขแบบนีจึงเกิดผลลพัธ์ใน
ลกัษณะ  “ชนะ-ชนะ” 

  .  การประนีประนอม (Compromising)  เป็นความพยายามทีจะใหคู่้กรณี
ทงัสองฝ่ายไดรั้บความพอใจบา้ง  และตอ้งยอมเสียสละบา้ง  แต่กมี็แนวโนม้ทีจะใชว้ิธีที   คือวิธี
เอาชนะมากกวา่วิธีอืน แนวทางการแกไ้ขความขดัแยง้แบบนี  จึงเกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ “แพ-้แพ”้ 
หรือ  “ชนะ-แพ”้  ดงัตารางที  4  แสดงประโยชนแ์ละขอ้ควรระวงัของความขดัแยง้  ดงันี 

 
ตารางที  4   ประโยชนแ์ละขอ้ควรระวงัของความขดัแยง้ 

 

ประโยชน์ ข้อควรระวงั 

. ป้องกนัความเฉือยชา  เชืองชา้ขององคก์ร . ขาดการยอมรับ ขาดความไวว้างใจ 

. เกิดการพฒันาและเปลียนแปลง . ขาดความร่วมมือ ขวญัและกาํลงัใจถดถอย 

. เมือเกิดความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานหรือ
ระหวา่งกลุ่ม จะส่งผลใหเ้กิดความสามคัคี
ภายในหน่วยงานหรือในกลุ่มของตนเอง 

. การสือสารถูกบิดเบือน คลุมเครือ 

. เกิดความรอบคอบและมีเหตุผล . ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง 

. สร้างพฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็น
อยา่งอิสระและไดรั้บการยอมรับ 

. เกิดความเฉือยในงาน เพราะขาดความมนัใจ 

 

ทีมา : Thomas, K.W., and Kilmann, R.H. Thomas – Kilmann Conflict Model Instrument. 

(New York : Xicom, 74), 16. 

 

2.4.2 แนวคดิเรืองความขัดแย้งกบัการทํางานองค์กร 

แนวคิดดงัเดิมเกียวกบั  “ความขดัแยง้”  เรามกัมองวา่ความขดัแยง้เป็น 

อุปสรรคของการทาํงานเสียเวลา  คนทีมีความขดัแยง้จะถูกคนอืนมองว่าเป็นพวกมองโลกในแง่ร้าย  
พวกแกะดาํ  ไม่มีสัมมาคารวะไม่ห่วงอนาคต แถมยงัทาํให้องค์กรไม่กา้วหน้า  เสียเวลาในการ
ทาํงาน ฯลฯ  ดว้ยเหตุนีคนเราจึงไม่ค่อยกลา้แสดงความเห็นทีขดัแยง้  เพราะกลวัภาพลกัษณ์ของ
ตนเองจะถูกคนอืนมองในดา้นลบ  โดยมีความเชือวา่ความขดัแยง้เป็นเรืองทีสามารถหลีกเลียงได ้

                  “แนวคิดใหม่”  ของโทมสัและคิลเมน (Thomas and Kilmann, 1974 : 16 – 

17 ) สาํหรับความขดัแยง้  มองว่าความขดัแยง้เป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได ้ ความขดัแยง้สามารถส่งผล
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ทงัดา้นบวกและดา้นลบแก่องคก์ร  ทาํให้องคก์รไม่หยุดนิง  ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค ์ เกิดการ
ยอมรับและไวว้างใจซึงกนัและกนั  ช่วยในการสร้างทีมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

                   ความขดัแยง้อาจเกิดจากปัญหาในการทาํงาน  แต่บ่อยครังก็มีสาเหตุมาจาก
เรืองอืน ๆ  ทีไม่ใช่เรืองงาน  แต่ส่งผลกระทบต่อการทาํงานร่วมกนั  แลว้ก็มีหลายครังทีมีสาเหตุมา
จากเรืองอืนทีไม่เกียวขอ้งกบังาน  แต่ส่งผลกระทบต่องานและเพือนร่วมงานอย่างหลีกเลียงไม่ได ้ 
ซึงทา้ยสุดก็คืออาจส่งผลกระทบถึงลูกคา้  ทงัลูกคา้ภายในซึงเป็นเพือนร่วมงานและลูกคา้ภายนอก  
ผลลพัธ์ทีเกิดขึนทงัหมดลว้นมีผลต่อความผาสุกในการทาํงานของมวลหมู่พนกังานและบริษทัอยา่ง
แน่นอน    การพิจารณาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  จะตอ้งใชค้วามรอบรู้และรู้รอบ  
ตอ้งมีการวางแผน รู้จงัหวะ และหาโอกาสทีเหมาะสม  นอกจากนี  การไดแ้ลกเปลียนประสบการณ์
และมุมมองกบัผูเ้กียวขอ้ง  ยงัช่วยให้ไดข้อ้มูลและพบทางออกทีไดรั้บการยอมรับจากสังคมมาก
ทีสุด 

                               2.4.3 การจําแนกความขัดแย้ง 

               จากการศึกษาความขดัแยง้ในหลากหลายมิติ  โทมสั และ คิลเมน  (Thomas 

and Kilmann, 1974 : 18 )  ไดส้รุปจาํแนกความขดัแยง้ออกเป็น 6  ประเภท  ดงันี  
               .  ความขดัแยง้ภายในบุคคล  เป็นความขดัแยง้ภายในจิตใจ ความคิด 
ความรู้สึก เจตคติภายในของแต่ละบุคคล 
               .  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล เป็นความขดัแยง้ทีเกิดขึนระหวา่งบุคคล 2 
คน 
               .  ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม เป็นความขดัแยง้ทีเกิดขึนจากบุคคล 2 คนขึน
ไปภายในกลุ่มของตนเอง 
               .  ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม เป็นความขดัแยง้ทีเกิดขึนระหวา่งกลุ่ม 2 กลุ่ม 
               .  ความขดัแยง้ภายในองคก์ร เป็นความขดัแยง้ของสมาชิกภายในองคก์รที
ทํางานร่วมกัน  อาจจะเป็นความขัดแย้งของสมาชิกกับสมาชิก  หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
               .  ความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ร เป็นความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ร 2 องคก์ร 
ทีเกิดจากการทาํงาน การแข่งขนัทางผลประโยชน์ หรือการทาํธุรกิจ  
                               2.4.4 ประโยชน์ของความขดัแย้ง 

                หลายคนมีความสงสัยว่า ความขดัแยง้ดีหรือไม่  เพราะเพียงแค่ไดย้ินชือก็
เกิดความรู้สึกในทางลบขึนมาทนัที แต่ในความเป็นจริงนนัความขดัแยง้มีทงัขอ้ดีและขอ้เสีย  ไม่ใช่
จะส่งผลร้ายเสียหายเสมอไป   เราพบความหลากหลายและความแตกต่างระหวา่งบุคคลไม่ว่าจะเป็น



 

 

 

ความเชือ วิถีชีวิต ค่านิยม  ทศันคติ ความคิด ความรู้สึกทีแตกต่างจากเราหรือคลา้ยคลึงกับเรา  
จนกระทงัไม่เหมือนกบัเราเลยแมแ้ต่นิดเดียว  ดงันนั ทุก ๆ ครัง ทุก ๆ คนในโลกนีจึงยากทีจะหลีก
หนีความขดัแยง้ได ้เมือตอ้งมีตดัสินใจเลือกกระทาํสิงใดสิงหนึง  คงไม่มีใครในโลกนีไม่เคยขดัแยง้
กบับุคคลอืน  ไม่มีใครคนไหนจะมีความคิดเห็นทีตรงกนัไปไดทุ้กเรืองและทุกเวลา  หรือแมก้ระทงั
ความขดัแยง้ในตวัเอง มนุษยทุ์กคนยงัเกิดความสับสนในการกระทาํ ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
เมืออยูใ่นสถานการณ์ความขดัแยง้ต่าง ๆ  แต่ตอ้งถามกลบัว่า  มีความขดัแยง้อีกมากเท่าไหร่ทีเรายงั
ไม่ไดจ้ดัการความขดัแยง้นนั ๆ ให้เหมาะสม  มีคาํกล่าวไวว้่า  อยากเป็นใหญ่ตอ้งผูกมิตรมากกว่า
สร้างศตัรู  แต่คนทีประสบความสําเร็จอนัยิงใหญ่ลว้นมีศตัรูทีแข็งแกร่งและเขม้แข็งทงัสิน  นัน
หมายความว่า  อุปสรรคยิงยาก  เราก็ยงิแขง็แกร่ง  ดงันนั บุคคลใดหรือองคก์รใดไม่มีความขดัแยง้  
บุคคลนนัหรือองคก์รนนักย็ากทีจะประสบความสาํเร็จได ้ 
               พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2547 : 139 - 146)  กล่าวว่า 
ความขดัแยง้นําไปสู่การเปลียนแปลง การเปลียนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลียนแปลงทงัในเชิง
กายภาพ และจิตภาพ พระพุทธเจา้ยอมรับว่า มนุษยปุ์ถุชน มีความขดัแยง้ และความแปลกแยกใน
ตวัเองอนัเกิดจากแรงผลกัของความโลภ ความโกรธ และความหลง อย่างไรก็ตาม ผลของความ
แปลกแยก หรือความขดัแยง้ภายในลกัษณะดงักล่าวไดท้าํใหเ้กิดแง่มุมทีสาํคญัหลายประการ  ไดแ้ก่ 

  1. ความขดัแยง้เป็นทีมาของการพฒันาศกัยภาพมนุษยใ์นเชิงปัจเจก 

  2. ความขดัแยง้เป็นทีมาของการเมืองการปกครอง 

  3. ความขดัแยง้เป็นทีมาของการบญัญติัพระวินยั  
  4. ความขดัแยง้เป็นทีมาของการจดัระเบียบสังคม 

  5. ความขดัแยง้เป็นทีมาของการพฒันาสงัคม และเศรษฐกิจ 

                                  2.4.5  แนวทางการลดข้อขัดแย้งในองค์กร 

                   สุรเชษฎ ์ พลวณิช (2551: 4 -9  ไดเ้สนอแนวทางการลดขอ้ขดัแยง้ในองคก์ร
ว่า  วิธีการลดความขดัแยง้ภายในองค์กรทีนิยมปฏิบติักนัมา  คือ การประชุมผูเ้กียวขอ้ง การตงั
ทีมงานเพือแกไ้ขปัญหา การโอนยา้ยงาน  การทาํงานแบบขา้มสายงาน  การเปิดรับขอ้เสนอแนะ  
การสาํรวจความคิดเห็นจากผูเ้กียวขอ้ง  การออกเสียงขา้งมาก  แต่มีอยู่วิธีหนึงซึงผูเ้ขียนไดท้ดลอง
นาํไปใชก้บัหน่วยงานบางแห่ง  ผลปรากฎวา่  กลุ่มคนทีขดัแยง้กนัเริมมีความเขา้อกเขา้ใจซึงกนัและ
กนัมากขึน  โดยทดลองใหพ้วกเขาเขา้ร่วมกิจกรรม  “สุนทรียสนทนา”  หรือ  “Dialogue”       

                    กิจกรรม  “สุนทรีสนทนา”  เป็นเรืองของการเปิดใจยอมรับฟัง  และการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมุ่งไปทีการแกไ้ขปัญหาและการเสนอแนะ ไม่ไดเ้น้นทีตวับุคคลหรือ
คน้หาผูก้ระทาํผิด  พร้อมทงัสร้างทศันคติทีดีต่อกนั ผลลพัธ์สุดทา้ยของกิจกรรมนีก็คือ  องคก์รจะ



 
 

 

77 

เกิดความไวว้างใจซึงกนัและกนั  เกิดบรรยากาศในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และรู้สึก
ปลอดภยัในการใหข้อ้มูล  ซึงเมือเกิดความรู้สึกแบบนีแลว้ความขดัแยง้กจ็ะสลายไปในทีสุด 

                   ความขัดแยง้เป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได้  แต่สามารถใช้ความขัดแยง้เป็น
เครืองมือ  “สร้างโอกาส” ในการพฒันาและปรับปรุงองค์กรได้เป็นอย่างดี  หากบุคคลมีส่วน
เกียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  บุคคลนนัจะเลือกทางออกอย่างไรระหว่างการเอาชนะ  
( Competition)  ก า ร ย อ ม ใ ห้  ( Accommodation)  ก า รห ลี ก เ ลี ย ง ( Avoiding)  ก า ร ร่ ว ม มื อ  
(Collaboration)  หรือการประนีประนอม (Compromising)  อยา่งไรกดี็สิงสาํคญัทีตอ้งตระหนกักคื็อ  
การกาํลงัหาทางออกของปัญหา  ไม่ใช่การหาผูก้ระทาํผิด หรือผูที้มีความเห็นไม่ตรงกบักลุ่มหรือ
บุคคล และพยายามอยา่งยงิในการหาทางออกแบบ  “ชนะ-ชนะ”  ทกัษะทีสาํคญัอยา่งหนึงในการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้กคื็อ  ทกัษะในการฟัง  โดยตอ้งเป็นการฟังอยา่ง  “เขา้อกและเขา้ใจ”  ดงัคาํ
ว่า   “First to understand and then to be understood”  และทดลองใชเ้ครืองมือเพือขอความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะ  ขอความร่วมมือ  เพือลดปัญหาความขดัแยง้  “แบบเชิงรุก” โดยใช ้“สุนทรียสนทนา” 
(Dialogue)  ซึงสอดคลอ้งกบั ทวีศกัดิ  สุวคนธ์  (2549 : 1) กล่าวไวใ้นหนงัสือ  “คมัภีร์ผูน้าํ วิถีสู่ ...
สันติ”  ว่า  วิธีทีนิยมนาํมาใชใ้นการขจดัความขดัแยง้ มี 2 วิธีดว้ยกนั คือ การเจรจากกนัโดยตรง
เพือใหเ้กิดสนัติ (Dialogue)  และการไกล่เกลียประนีประนอมโดยคนกลาง  

                  2.4.6  การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธีิ 

                       วนัชยั วฒันศพัท ์( 2547 : 114 ) มองว่า การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี 
(Peaceful Conflict Management) หมายถึง กระบวนการจดัการ (Management) หรือแก ้
(Resolution) ปัญหาความขดัแยง้อยา่งสันติ โดยขยายความว่า “เมือเกิดความขดัแยง้ หรือขอ้พิพาท
แลว้จะหาทางออกในการจดัการ หรือแกปั้ญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรงไดอ้ยา่งไร”  

        มารค ตามไท (2542 : 80)  กล่าววา่ การจดัการความขดัแยง้โดยสนัติวิธีเป็น
การแกไ้ขความขดัแยง้ (Conflict Resolution) และการเปลียนรูปความขดัแยง้ไปเป็นรูปแบบอืน 
(Transformation)    

       การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีจึงเป็นวิธีการหรือแนวทางหนึงทีดีทีสุด 
(Best Alternative) ในการแสวงหาทางออกร่วมกนั โดยการหาทางออกร่วมกนัโดยไม่ใชค้วาม
รุนแรง   

2.4.7  รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธีิ  
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2557 : 95 - 108) ไดส้รุป

รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีไวว้่า การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี (Conflict 

Management by Peaceful Means) ในโลกปัจจุบนันี มีรูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี



 

 

 

หลายหลายวิธี หากจะจดัหมวดหมู่สามารถจดัออกเป็น 3 ชุดวิธี  ได้แก่ วิธีการการทูตเชิงสันติ  
วิธีการกฎหมายเชิงสนัติ และทางเลือกเชิงสนัติอืน ๆ  โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

                                      1. การจดัการความขดัแยง้โดยวิธีการทางการทูตเชิงสันติ (Peaceful 

Diplomatic Means) ไดแ้ก่ การเจรจา (Negotiation) เป็นกระบวนการพูดคุย แลกเปลียนขอ้มูลเพือ
หาทางออกร่วมกนัของทงัสองฝ่าย  การไต่สวน (Inquiry) เป็นการจดัการขอ้พิพาททงัในประเทศ
และระหว่างประเทศซึงจะดําเนินการโดยระดับรัฐ  การไกล่เกลีย (Reconciliation) เป็นการ
ปฏิบติัการของรัฐทีสาม หรือบุคคลทีสาม ในกรณีทีคู่กรณีไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองโดย
ทางการเจรจาเพือใหคู่้กรณีทาํความตกลงกนัในปัญหาทีพิพาท   (วนัชยั วฒันศพัท,์ 2542 : 7 อา้งถึง 
Chirtopher W. Moor, 1996 : 10)   

                      2.  การจดัการความขดัแยง้โดยวิธีการทางกฎหมายเชิงสันติ (Peaceful 

Legal  Means) ไดแ้ก่ อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นกระบวนการทีทงัคู่สมคัรใจขอให ้“บุคคล
ทีสามทีเป็นกลาง”  ไม่มีส่วยไดเ้สียเป็นผูช่้วยตดัสินใจในปัญหาความขดัแยง้  กระบวนการทางศาล 
(Judicial Approach) เป็นกระบวนการแกปั้ญหาระหว่างกนัเองไปสู่กระบวนการของรัฐ โดยคู่กรณี
ดาํเนินการจา้ง “ทนายความ” ให้ทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการสู้คดี ซึงมีการนาํสืบต่อหนา้บุคคลที
สามทีเป็นกลาง  คือ  “ผู ้พิพากษา”หรือ  “คณะลูกขุน” แล้วแต่ระบบศาลของรัฐนัน  ๆ  และ
กระบวนการออกกฎหมาย (Legislative Approach) เป็นกระบวนการออกกฎหมายเพือแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ หรือขอ้พิพาท ดาํเนินการโดยภาครัฐโดยอาศยักระบวนการทางกฎหมายในรูปแบบ
ของพระราชกาํหนด หรือพระราชบญัญติันิรโทษกรรม (Amnesty Act)  (วนัชยั วฒันศพัท,์ 2542 : 9  

อา้งถึง  Chirtopher W. Moor, 1996 : 10) 
                              3.  ทางเลือกเชิงสันติอืน ๆ (Peaceful Alternative Means)  ในโลกนีมี
ทางเลือกสันติวิธีเป็นทางเลือกอืน ๆ   พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2557 : 105 - 108)  
ไดร้วบรวมไว ้ ประกอบดว้ยทางเลือกเชิงสันติอืน ๆ  ดงันี  
  3.1  การหลีกเลียง หรือถอนตวั (Avoiding or Withdrawing) เป็นการหลบ
ฉาก หรือถอนตวัออกจากประเดน็ทีกาํลงัมีการขดัแยง้  
  3.2   การเผชิญหนา้ (Confrontation) เป็นการพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็น 
รวมไปถึงการเจรจาตกลงถึงขอ้เรียกร้องของแต่ละฝ่าย โดยมีการกาํหนดการเผชิญหน้ากนัอย่าง
สนัติ นึกถึงความถูกตอ้งเทียงธรรมเป็นบรรทดัฐาน ไม่ไดนึ้กถึงประโยชน์ของตนเองเป็นทีตงั   
  3.3   การโนม้นา้ว (Persuasion)   เป็นวิธีการทีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

พยายามเปลียนความคิดเห็นของผูอื้น ตลอดจนวิธีคิด ความรู้สึก และความคิดเห็น โดยใชว้ิธีการ
อุปมาอุปมยั รวมถึงการใชเ้หตุผลประกอบ  
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  3.4 การสนบัสนุน (Supporting)  เป็นการใหโ้อกาสบุคคลทีอยูภ่ายใตค้วาม
กดดนั สามารถระบายความรู้สึก ความคิดเห็น ความโกรธ ความไม่พอใจ และช่วยให้ตดัสินใจง่าย
ว่าจะทาํอะไร โดยผูส้นบัสนุนไม่จาํเป็นตอ้งเจรจาไกล่เกลียเสมอไป คืออาจใชค้วามสนบัสนุนเป็น
ช่องทางเพือหลีกเลียงการเจรจาไกล่เกลีย หรือการแทรกแซงการแข่งขนั 

  3.5 การบงัคบั และผลกัดนั (Competing ,Forcing and Compelling) เป็นการ
ใชอ้าํนาจในลกัษณะ  “การลุกขึนสู้”  เพือปกป้องหลกัการและสิทธิทีตนสมควรจะได ้วิธีการนีเนน้
การแบ่งสันปันส่วน (Distributive Approach) เป็นการเจรจาไกล่เกลียทีเนน้การแพ ้การชนะ เพราะ
มุ่งเรืองผลประโยชน์ (Interests) มากกวา่มุ่งเนน้เรืองความสมัพนัธ์ (Relationship) 
  3.6 การโอนอ่อนผ่อนตามหรือทาํให้ราบรืน (Accommodating or 

Smoothing)  เป็นการเน้นวิธีการรักษาความสัมพนัธ์มากกว่าเป้าหมายในการแกไ้ขความขดัแยง้ 
มองดูว่าเป็นวิธีการทีอ่อนแอ หรือตอ้งการความสงบ เป็นการยอมเสียผลประโยชน์ เพือรักษา
ความสัมพนัธ์เป็นหลกั (Relational in Orientation)  
  3.7 การร่วมมือกนั หรือการแกปั้ญหา (Collaborating ,Integrating ,or 

Problem Solving ) เป็นการร่วมมือในลกัษณะบูรณาการ หรือการแกไ้ขปัญหา ให้ความสาํคญักบั
จุดมุ่งหมายเป็นวิธีทงัเชิงรุก และเชิงรับ เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการประสานผลประโยชน์ของ
ทงัสองฝ่าย เนน้การเจรจาไกล่เกลียและการไกล่เกลียโดยคนกลางเป็นการใชท้งัวิธีบูรณาการ และ
การแบ่งสนัปันส่วนในการเจรจาไกล่เกลีย แมว้ิธีการนีใหค้วามสาํคญัแก่ความสัมพนัธ์ แต่เป้าหมาย
กมุ่็งเนน้ไปทีการยติุความขดัแยง้ และผลการเจรจายติุความขดัแยง้ทีตามมาภายหลงั  
  3.8  การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นวิธีการแกไ้ขความขดัแยง้อยา่งสันติ
ทีเน้นการมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป้นการ “สร้างเวที”  และ “เปิดเวที” 
ให้แก่ประชาชน (Public) หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทีได้รับผลกระทบโดยตรง 
(Direct) หรือโดยออ้ม (Indirect) เขา้มามีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วม
สงัเกตการณ์ ร่วมรับผดิชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ 
  3.9  การลงมติ หรือการลงคะแนนเสียง (Voting) การลงคะแนนเสียงจดัเป็น
แนวทางสันติวิธีอีกรูปแบบหนึง เป็นวิธีการลงคะแนนเสียงเพือตดัสิน หรือหาทางออกให้แก่ความ
ขดัแยง้หรือขอ้พิพาททีเกิดขึนในประเด็นต่าง ๆ การลงมติ หรือการลงคะแนนเสียง มีทงัผลดีและ
ผลเสีย กล่าวคือ หากฝ่ายทีไดรั้บการลงมติ หรือฝ่ายเสียงขา้งมาก นาํมติทีไดรั้บไปใชจ้ดัการความ
ขดัแยง้โดยการไม่เคารพและไม่ฟังเสียงของฝ่ายทีไม่ไดรั้บการลงมติ หรือฝ่ายเสียงขา้งนอ้ย มองว่า
ฝ่ายตนเป็นฝ่าย  “เสียงขา้งมาก”  ไม่จาํเป็นตอ้งฟังฝ่าย  “เสียงขา้งนอ้ย”  อาจจะนาํไปสู่ปัญหาความ
ขดัแยง้ได ้ หรือฝ่ายทีไม่ไดรั้บการลงมติ หรือฝ่ายเสียงขา้งน้อย  ไม่ยอมรับในการลงมติของฝ่าย



 

 

 

เสียงขา้งมาก และมองวา่ฝ่ายเสียงขา้งมากใชค้วามเผดจ็การ “พวกมากลากไป” ปัญหาความขดัแยง้ก็
จะดาํเนินอยู ่และนาํไปสู่ความรุนแรงไดเ้ช่นเดียวกนั 

  ในทศันะของผูว้ิจยั ทางเลือกการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีโดยการใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นวิธีการทีเหมาะสมกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนรวม เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมทาํใหเ้กิดการ “ร่วมมือ ร่วมทาํ” กนัในทุกขนัตอนก่อนทีจะ
ตดัสินใจ  “เลือก”  หรือ “ไม่เลือก”  วิธีการแกไ้ขความขดัแยง้นนั ไดผ้า่นการสาํรวจและตรวจสอบ
ซึงกนัและกนั ในลกัษณะการทาํ  “ประชาพิจารณ์” (Public Hearing) เป็น “สัญญาประชาชน” เกิด
กระบวนการ “การสานเสวนา”  หรือ  “หลกัเสวนาประชาคม” (Citizen ’s Dialogue) ในระหว่าง
กลุ่มประชาชนทีมีส่วนได้ ส่วนเสียโดยตรงและโดยอ้อมว่า “จะเอา” หรือ “ไม่เอา” และถ้า
ประชาชนรับรู้ขอ้มูลจากการพูดคุยในทุก ๆ มิติแลว้ ทาํการลงประชามติ และหากตดัสินใจว่า “จะ
เอา” จึงเริมมีการดาํเนินโครงการ  อนัเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่าง
แทจ้ริง 

           นอกจากนนั การจดัการความขดัแยง้โดยสนัติวิธี ยงัมีนกัวิชาการ นกัคิด นกั
ปฏิบติั นกัสันติวิธี   ไดน้าํเสนอรูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีในรูปแบบต่าง ๆ มีการ
นาํเสนอ การนาํไปทดลองใช ้ และนาํไปใชแ้กไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในระดบัองคก์ร ระดบัทอ้งถิน 
ระดบัชุมชน ระดบัสังคม และระดบัประเทศ  ดงัเช่น  
                     รอบบินส์ (Robbins, 1998 : 435) ไดว้ิเคราะห์สาเหตุของการขดัแยง้ใน
องคก์รและวิธีการจดัการความขดัแยง้ในองคก์ร ไวด้งัต่อไปนี  
                     สาเหตุของความขดัแยง้ในองคก์ร มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. โครงสร้างขององคก์าร ไดแ้ก่ ขนาดองคก์าร ซึงสมัพนัธ์กบัความ 

ตอ้งการทรัพยากรอนัเป็นมูลเหตุใหเ้กิดความขดัแยง้มาตรฐานการทาํงานต่างกนั 

2. การสือสาร ซึงเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ ไดแ้ก่ ความยากใน 

ความหมายของภาษาการแลกเปลียนขอ้มูลทีไม่มีประสิทธิภาพ ขอ้มูลไม่เพียงพอในการสือสาร 
ขอ้มูลมากเกินไป เสียงรบกวน   

         3. พฤติกรรมส่วนบุคคล ความแตกต่างของบุคคลไดแ้ก่ อายุ อายุมากมี
ความขดัแยง้นอ้ย อายนุอ้ยมีความขดัแยง้มากระบบค่านิยมทีแตกต่างกนั    บุคลิกภาพของแต่ละ
บุคคล  ถา้สภาพการณ์ในองคก์ารมีความขดัแยง้ในระดบัตาํหรือไม่มี  

                      นอกจากนนั  รอบบินส์ไดเ้สนอเทคนิคการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 9 วิธี  คือ  
                     1. การแกปั้ญหาหรือเป็นทีรู้จกักนัดีว่า เป็นการแกปั้ญหาแบบเผชิญหนา้กนั 

หรือการร่วมมือร่วมใจกนัแกปั้ญหา กลุ่มต่าง ๆ จะร่วมกนักาํหนดปัญหา ประเมินผลและแกปั้ญหา  
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                     2. การพิจารณาวตัถุประสงคร์ะดบัสูง การนาํเอาวตัถุประสงคท์วัไป ซึง 2 

กลุ่มหรือมากกว่ากาํลงัขดัแยง้กนัอยู ่ซึงแต่ละกลุ่มตอ้งการ และไม่สามารถบรรลุจุดหมายได ้ ถา้
ปราศจากความช่วยเหลือจากกลุ่มทีเกียวขอ้งเพือช่วยกนัคน้หาวิธีการทีดีทีสุด                    

  3. การเพมิทรัพยากร ใชท้รัพยากรเพมิขึน                     

4.  การหลีกเลียง หนี รวมทงัการถอนตวัและการกดไว ้ 
                    5.  กลบให้เรียบ ลืมส่วนทีแตกต่าง เนน้ส่วนทีเหมือนกนัมาเป็นพืนฐาน
ของความร่วมมือในส่วนทีเหมือนกนั เนน้ความกลมกลืน หลีกเลียงการแตกแยก                  
  6.  การประนีประนอม ตอ้งการให้แต่ละกลุ่มเลิกค่านิยมบางสิงบางอยา่ง 

รวมทงัใหบุ้คคลภายนอกหรือกลุ่มทีสาม มาเจรจาตกลงกนัและใหมี้การลงมติ                 
   7. การใชอ้าํนาจบงัคบัเป็นการแกปั้ญหาแบบผูบ้ริหารใชอ้าํนาจในตาํแหน่ง
บงัคบั                    

8.  การเปลียนเปลียนพฤติกรรมและเจตคติของกลุ่มบุคคลทีกาํลงัขดัแยง้กนั  
การใหก้ารศึกษา การฝึกความมีเหตุผล ฝึกมนุษยสมัพนัธ์  
                   9.  การเปลียนแปลงโครงสร้างเปลียนแปลงสมาชิกของกลุ่ม เพิมตาํแหน่ง
ประสนงาน พฒันาระบบ ขยายกลุ่มหรือขยายขอบข่ายขององคก์าร  
                รอบบินส์ สรุปไวว้่า ไม่มีเทคนิคเพียงเทคนิคเดียวทีจะบริหารความขดัแยง้
ไดป้ระสบความสาํเร็จ  การจดัการความขดัแยง้ทีมีประสิทธิผลนนัขึนอยูก่บัว่า เราจะทราบสาเหตุ
และสาระของความขดัแยง้เพียงใดเท่านนั ดงันนั ผูบ้ริหารควรพิจารณาสาเหตุของความขดัแยง้
ก่อนทีจะตดัสินใจใชเ้ทคนิคในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ (สิทธิพงศ ์ สิทธิขจร, 2535 : 17)   
                    แดเนียล ดานา (2549  : 71 - 77)  ไดเ้สนอการแกไ้ขความขดัแยง้ 3 รูปแบบ 
(The Three Way)  ไวด้งันี 

  1. การต่อสู้ดว้ยการใชอ้าํนาจ (Power Contest) การแกไ้ขความขดัแยง้ใน
รูปแบบการต่อสูด้ว้ยการใชอ้าํนาจ เป็นรูปแบบการต่อสู้ ทีมีเป้าหมาย คือ การชนะ หรือ การแพ ้ จดั
ไดว้า่เป็นการแกไ้ขความขดัแยง้ทีดีนอ้ยทีสุด เพราะบางครังความขดัแยง้จากการชนะ การแพ ้มกัจะ
กลบัมาต่อสูด้ว้ยการใชอ้าํนาจใหม่อีก  
                   2.  การต่อสู้ดว้ยการใชสิ้ทธิ (Rights Contest) การแกไ้ขความขดัแยง้ใน
รูปแบบการการต่อสู้ดว้ยการใชสิ้ทธิเป็นการใชสิ้ทธิตามกฎหมาย เมือบุคคลมีความขดัแยง้จากการ
ถูกละเมิดสิทธิ บุคคลนนั ยอ่มสามารถใชสิ้ทธิทีตนเองมีตามกฎหมายในการต่อสูเ้พือรักษาสิทธิของ
ตนเอง   



 

 

 

                  3.  การปรองดองเพือผลประโยชน์ (Interest Reconciliation)  การแกไ้ข
ความขดัแยง้ในรูปแบบการปรองดองเพือผลประโยชน์  เป็นการแกไ้ขความขดัแยง้แบบบูรณาการ 
เนน้การพูดคุย การเจรจาต่อรอง และกระบวนการไกล่เกลียความขดัแยง้ ซึงเป้าหมายของการแกไ้ข
ความขดัแยง้เป็นแบบชนะทงัคู่ จดัว่าเป็นการแกไ้ขความขดัแยง้ทีดีทีสุด เพราะมีการร่วมมือกนั 
ไม่ใช่การแกไ้ขความขดัแยง้แบบอ่อนแอ แต่เป็นความฉลาดในการแกไ้ขความขดัแยง้ 

    การจดัเสวนาทางวิชาการ หอ้งเรียนคนธรรมดา ครังที 1 วิชา “ความรุนแรง 
101”  เมือวนัที 9  กนัยายน 2551  ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  จดัโดยศูนยศึ์กษา
และพฒันาสันติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกบัเครือข่ายสันติวิธี  มีการนาํเสนอการแกไ้ขความ
ขดัแยง้  ดงัต่อไปนี  (ศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติวิธี, 2555) 

      วิธีที 1 คือ การประเมินสถานการณ์ (Assessment) เมือมีความขดัแยง้เกิดขึน
ทุกฝ่ายทีเกิดขึน ทุกฝ่ายตอ้งมีสงบและใชส้ติเพือประเมินสถานการณ์ ว่าสถานการณ์ทีเป็นจริงคือ
อะไร แลว้รวบรวมขอ้มูลหรือเอกสารต่างๆทีเกียวขอ้งกบัความขดัแยง้ จากนนัประเมินประเด็นหรือ
แง่มุมทีเกิดขึนเพือให้เต็มใจให้มีการประนีประนอม ประเมินตนเองและฝ่ายตรงขา้มว่าตอ้งการ
อะไร สุดทา้ยกาํหนดแบบพฤติกรรมเบืองตน้ทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ ความสัมพนัธ์ และ
สภาพแวดลอ้ม 

    วิธีที 2  คือ การยอมรับความคิดเห็น (Acknowledgement) รับฟังความเห็น
ของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง โดยอาจใชว้ิธีการสานเสวนา (Dialoge) พยายามเขา้ใจแง่มุมความคิดเห็นของ
ทุกคน ไม่ปิดกนัหรือด่วนตดัสินวา่ฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผดิ ใครอยูฝ่่ายไหนอยา่งไร ซึงในส่วนนีตอ้งการ
ความร่วมมือกบั “สือ” อยา่งมาก    

    วิธีที  3  คือ การปรับทศันคติ (Attitude) หลีกเลียงการกาํหนดความเห็นนาํ 
หรือชีนาํประเด็นล่วงหนา้ หรือบิดเบือนขอ้มูล เพราะมนัจะนาํไปสู่การแกไ้ขความขดัแยง้อยา่งไม่
จริงใจ ตอ้งรักษาความเป็นกลางทางความคิดโดยไม่ยดึอตัวิสยั พยายามเปิดกวา้งและยดึหยุน่ใหม้าก
ทีสุด เนืองจากทศันคติจะส่งผลต่อท่าทีทีคนหนึงจะแสดงออกมาดว้ย 

    วิธีที 4  คือ การปฏิบติั (Action) สังเกตและระวงัการใชภ้าษาในการเจรจา
โตต้อบ สังเกตการณ์ใชภ้าษากายและการสือสารรูปแบบอืนๆ (Non-verbal Communication) สังเกต
ว่าอีกฝ่ายสือสารอยา่งไรทงัดว้ย Verbal  หรือ Non - verbal Language ยดึประเด็นหลกัไวใ้หไ้ด ้ไม่
เบียงเบนประเด็น หรือออกนอกกรอบ ไม่ควรสัญญาในสิงทีคิดว่าทาํไม่ได ้ หรือปฏิบติัไม่ได ้อยา่
นาํเสนอประเด็นทีส่งผลให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึงไดห้รือเสีย ตอ้งมีความจริงใจ เชือมนัและน่าเชือถือ 
พยายามเปิดใจและยืดหยุ่น ใชพ้ฤติกรรมทีแสดงถึงการมุ่งแกไ้ขปัญหาอย่างจริงจงั ปรับแก้
พฤติกรรมให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปต่อท่าทีของคนทีแสดงออกมาซึงมนัส่งผล
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ในการคลีคลายความขดัแยง้ พร้อมกนันนัคนทีเขา้มาจดัการความขดัแยง้นนัก็ตอ้งไดรั้บการยอมรับ
ดว้ย 

    วิธีที 5  คือ การวิเคราะห์ผล (Analysis) ตอ้งทาํใหแ้น่ใจวา่ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมตรวจสอบและพิจารณา โดยร่วมกนัทาํขอ้สรุปและทาํความชดัเจนในประเด็น
เนือหาทีตอ้งตดัสินใจ ทบทวนวิธีการเพือนาํไปสู่การปฏิบติัเพือใหเ้กิดผลต่อการเปลียนแปลงต่อไป  
จากวิธีการในการแกไ้ขความขดัแยง้ทีกล่าวมาทุกคนจะตอ้งให้ความร่วมมือกบัการรับสภาพความ
ขดัแยง้ หรือการร่วมกนัเดินทางทางสายกลาง โดยการประนีประนอม รอมชอมโดยทุกฝ่าย ซึงการ
ใหค้วามร่วมมือ ซึงถือว่าเป็นการแกไ้ขความขดัแยง้ทีเป็นการแสวงหาทางเลือกทีเป็นประโยชน์กบั
ทุกฝ่ายในทีสุดนนัเอง 

  สถาบนัพระปกเกลา้ ( 2555 : 18 - 19)  อา้งถึง วนัชยั วฒันศพัท์ (2550) ว่า 
เครืองมือในการแกไ้ขความขดัแยง้  สามารถเลือกใชเ้ครืองมือและวิธีการในการยติุความรุนแรงได้
หลากหลายวิธีประกอบไปดว้ย การเจรจา (Negotiation) การไกล่เกลีย (Mediation) การสานเสวนา 
(Dialogue)  และการประชาเสวนาหาทางออก (Deliberation)  ดงัต่อไปนี 

  การเจรจา (Negotiation)  เป็นการเจรจาระหว่างคู่ขดัแยง้ทีมีอาํนาจตดัสินใจ 
นอกจากนี การเจรจามีความแตกต่างจากการไกล่เกลียอย่างชดัเจน กล่าวคือ การเจรจาเป็นการทีคู่
ขดัแยง้พูดคุยเพือหาขอ้ตกลงหรือยติุปัญหาดว้ยกนัเองโดยไม่ตอ้งพึงพิงบุคคลทีสาม และการเจรจา
เป็นวิธีการทีคู่ขดัแยง้มกัเลือกใชใ้นการจดัการปัญหาเป็นอนัดบัแรก นอกเสียจากว่าปัญหามีระดบัที
รุนแรงมากขึนจนควบคุมไดย้าก คู่ขดัแยง้จึงจะใชว้ิธีการไกล่เกลียโดยคนกลาง 

  การไกล่เกลีย (Mediation)  เป็นกระบวนการทีบุคคลทีสามเขา้มาช่วยกาํกบั
กระบวนการและกระตุน้ใหคู่้ขดัแยง้ตดัสินใจหาขอ้ตกลงร่วมกนั การใชก้ารไกล่เกลียเนืองจากทงั 2 
ฝ่าย ไม่สามารถเจรจากนัไดเ้อง ก็ตอ้งอาศยัฝ่ายทีสามเขา้มาช่วยไกล่เกลียหรือทีเรียกว่า การไกล่
เกลียคนกลาง    
  การสานเสวนา  (Dialogue)  เป็นกระบวนการเพือให้เกิดความเขา้ใจและ
เห็นใจซึงกันและกัน ทงัภายในและระหว่างกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในสังคม เพือปรับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ตลอดจนเพือร่วมกนัหาทางออกหรือแนวทางในการปรับโครงสร้างต่าง 
ๆ ทีเกียวขอ้ง  ขอ้ตกลงทีได้จะเกิดการยอมรับร่วมกันจากสังคมมากน้อยเพียงใด ก็ขึนอยู่กับ
กระบวนการทีใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มาถึงเนือหาทีควรจะเป็นรวมถึงภาพของอนาคตร่วมกนัใน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึงวิธีการต่าง ๆ เหล่านีตอ้งดาํเนินการควบคู่กนัไปบนฐานคิดที
ทุกฝ่ายเห็นตรงกนัวา่ ความรุนแรงไม่อาจนาํมาซึงเป้าหมายและทางออกทียงัยนืได ้



 

 

 

  การประชาเสวนาหาทางออก (Deliberation) เป็นกระบวนการทีจะนาํไปสู่
การตดัสินใจในเรืองยากทีมีหลายฝ่ายเกียวขอ้งและต่างมีความคิดเห็นทีแตกต่างกนั กระบวนการ
ประชาเสวนามีความแตกต่างจากการสานเสวนา คือ การประชาเสวนาทางออกจะเนน้ทีผลลพัธ์คือ
การตดัสินใจร่วมกนัของผูเ้ขา้ร่วม ส่วนการสานเสวนาอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีการตดัสินใจร่วมกนักไ็ด ้  
  นอกจากนัน ยงันําเสนอแนวคิดและกระบวนการสร้างความปรองดอง
(Reconciliation)  ว่าเป็นกระบวนการทีนาํไปสู่การลดความขดัแยง้ ลดความเกลียดชงัแตกแยก และ
สร้างความไวว้างใจเพือฟืนคืนความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มคนทีเคยขดัแยง้รุนแรง โดยผา่นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อการกระทาํในอดีต การยอมรับความจริงทีเกิดขึน การเมตตาให้อภยั ตลอดจน
การมองภาพอนาคตของสังคมร่วมกนั (Abu – Nimer,  2001)  โดยมีหลกัการสร้างความปรองดอง 
ดงัต่อไปนี 

  1. การสานเสวนาเป็นเงือนไขสําคญัสําหรับการนาํไปสู่การสร้างความ
ปรองดอง 

  2. การเนน้หรือจดัการกบัอารมณ์และความรู้สึกของคน 

  3. ความปรองดองเกิดขึนได้เมือความต้องการของมนุษย์ได้รับการ
ตอบสนอง 

  4. ศาสนาเป็นเครืองมือทีสาํคญัมากในการแกไ้ขความขดัแยง้ 

  5. การสร้างความปรองดองจาํเป็นมากทีจะตอ้งใชแ้นวทางทีหลากหลาย 

  6. การสร้างความปรองดองเนน้ทีหวัใจ (Heart) และ ความคิด (Head) 
  7. คาํนึงถึงวฒันธรรมทีหลากหลายในกระบวนการสร้างความปรองดอง 

  8. การใหอ้ภยัมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละสงัคม 

  9. ความยติุธรรมระยะเปลียนผา่นมีความเหมาะสมสาํหรับการสร้างความ
ปรองดอง 

  ขนัตอนและกระบวนการต่าง ๆ ของการปรองดอง  
  ลุกค ์ฮวยเซ่  (Luc Huyse, 2003)  ศาสตราจารยว์ิชาสังคมวิทยาและสังคม
วิทยากฎหมาย มหาวิทยาลยักฎหมายลอยเ์วน (Leuven) ไดเ้สนอขนัตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ
ปรองดองไว ้ 3  ขนัตอน  ซึงอาจจะไม่ตอ้งดาํเนินการตามขนัตอนทงัหมด ขึนอยู่กบับริบทและ
สถานการณ์ความขดัแยง้นนั  ไดแ้ก่ 

  ขนัตอนที 1 หยุดใช้ความรุนแรงเพือหยุดยงัความหวาดกลวั (Replacing 

Fear by Non - Violent Coexistence)  เพือขจดัความเกลียดชงั ความเคียดแคน้ และความทรงจาํที
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เจ็บปวด โดยขนัตอนแรกสุดของการเดินทางสู่ความปรองดอง คือ จะตอ้งหยุดใชค้วามรุนแรงทุก
รูปแบบ 

  ขันตอนที  2 การสร้างความเ ชือมันและความไว้วางใจ  ( Building 

Confidence and Trust) หลงัจากทีไดห้ยดุการใชค้วามรุนแรงแลว้ รัฐบาลตอ้งสร้างความเชือมนัและ
ความไวว้างใจในสังคมให้กลบัคืนมา ทงันีคุ่ขดัแยง้ เหยือ และผูไ้ดรั้บผลกระทบกบัความขดัแยง้
ทางการเมืองจะตอ้งสร้างความไวว้างใจ โดยอยูบ่นพนืฐานของความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชน 

  ขนัตอนที 3  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Towards Empathy) คือการเขา้ใจถึง
สาเหตุทีมาของความขดัแยง้จากมุมมองของฝ่ายตรงขา้ม โดยเหยือยินดีทีจะรับฟังเหตุผลของ
ผูก้ระทาํผดิ และผูก้ระทาํผดิกพ็ร้อมทีจะรับรู้ความรู้สึกเจบ็ปวดของเหยอื เพือหยดุยงัความเกลียดชงั
และแกแ้คน้ต่อกนั   (Abu – Nimer,  2001)   

2.4.8  วธีิการจัดการความขัดแย้งด้วยหลกัศาสนธรรม 

  อมรา  รอดดารา (2554 : 6 - 11)  กล่าวว่า  ธรรมชาติของศาสนาเป็นเรือง
เกียวกบัความตอ้งการทางจิตใจของมนุษยที์แฝงไวด้ว้ยความศกัดิสิทธิเป็นศรัทธาสูงสุดของมนุษยที์
จะเชือและปฏิบติัตาม เพือความอยู่รอดและความสงบสุขของสังคมมนุษย  ์เป้าหมายสําคญัของ
ศาสนา  คือ  มีทศันคติทีดีต่อชีวิต เพือนมนุษย ์และสิงแวดลอ้ม เพือการอยู่รวมกนัดว้ยดี สามคัคี 
และเกิดสันติสุข  ด้วยเป้าหมายของศาสนามีความสอดคล้องกับการจัดการความขดัแยง้ของ
มนุษยชาติเพือสันติภาพของโลก  การนาํหลกัศาสนามาใชใ้นการจดัการความขดัแยง้จึงเป็นอีกหนึง
วิธีทีมนุษยน์าํมาปฏิบติักนัอยา่งยาวนาน  ซึงสอดคลอ้งกบั  พระมหานครินทร์ แกว้โชติรุ่ง (2548 : 

48)  กล่าวว่า ในแต่ละศาสนามีหลกัธรรมคาํสอนทีเป็นแนวทางเดียวกนัในเบืองตน้ คือ สอนให้
มนุษยทุ์กคนทาํความดีละเวน้ความชวั เมือมนุษยป์ระพฤติปฎิบติัไดต้ามคาํสอนดงักล่าว ก็จะทาํให้
มนุษยแ์ละสงัคมทุกระดบัเกิดความสุข สงบ มีสนัติภาพได ้ ดงันนั ทุกศาสนาจึงนาํเสนอสันติภาพที
เริมต้นภายในปัจเจกบุคคลแต่ละคนซึงเป็นองค์ประกอบส่วนย่อยในสังคมก่อน  แต่เป็น
องคป์ระกอบย่อยทีสาํคญัยิง  แลว้จึงค่อยขยบัขยายภาวะสันติภาพไปยงัระดบัสังคมต่อ ๆ ไป โดย
การรวมตวักนัของบุคคลหลาย ๆ คนทีมีสันติภาพภายในจนเกิดเป็นกลุ่มสันติภาพ คือ สันติภาพ
ภายนอก   และสอดคลอ้งกบั พระศรีปริยติัโมลี (สมชยั กุสลจิตโต) ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนใหค้น
ในสังคมอยูก่นัอยา่งสันติภาพ  โดยเนือแทแ้ละวตัถุประสงคต์รงแลว้ก็คือ เรืองสันติภาพ เรืองความ
สงบร่มเยน็ เริมทีภายในตวัเราแต่ละคนก่อน แลว้จึงขยายไปสู่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และ
โลกทงัหมดทงัมวล   



 

 

 

  จากความสาํคญัดงักล่าว ศาสนาทุกศาสนาจึงมีความสาํคญัในการส่งเสริม
สันติภาพ และสามารถนําหลกัศาสนธรรมของแต่ละศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจดัการความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ ของมนุษยไ์ด ้  โดยในงานวิจยันีเนน้ศึกษาศาสนาสากล  ดงัต่อไปนี 

 

  1. วธีิการจัดการความขัดแย้งด้วยหลกัพระพุทธศาสนา 
การจดัการความขดัแยง้ดว้ยหลกัพระพทุธศาสนามีเป้าหมายเพือสนัติภาพ   

ไดแ้ก่ สันติภาพภายใน หมายถึง  การมีสภาวะจิตไดบ้รรลุพระนิพพานซึงเป็นสันติภาพทีแทจ้ริง
และสูงสุดในพระพุทธศาสนา ซึงเกิดจากการฝึกฝนอบรมตนตามหลกัไตรสิกขา คือ “ศีล สมาธิ 
ปัญญา”  และสันติภาพภายนอก หมายถึง การอยูดี่ มีสุขของประชาชนหรือสังคมหรือโลกทงัหมด 
ซึงเป็นภาวะทีทุกคนรับรู้ได ้และภาวะทีเกิดขึนจากการทีสังคมสงบสุขเรียบร้อย ไม่มีการรบราฆ่า
ฟัน ไม่มีสงครามอยู่กนัโดยไม่เบียดเบียน  การฝึกตนเองในดา้นพฤติกรรมภายนอกทางกาย วาจา 
เรียกว่า “ศีล”  การฝึกฝนพฒันาคนในดา้นจิตใจ เรียกว่า “สมาธิ”  และการฝึกฝนพฒันาคนในเรือง
ของความรู้ความเขา้ใจใหเ้ขา้ถึงความจริง เรียกว่า “ปัญญา”  (พระธรรมปิฎ ป.อ.ปยตุ.โต, 2538 : 6)   
นอกจากหลกั “ศีล สมาธิ ปัญญา” ทีสามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการความขดัแยง้แลว้ ยงัมี
หลักคาํสอนในพระพุทธศาสนาจํานวนมากมายทีเกียวข้องกับความสงบสุขและสันติภาพ  
หลกัธรรม “เมตตาธรรม”  เป็นหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาทีสามารถนาํมาใชใ้นการจดัการความ
ขดัแยง้ได้โดยทนัที เพราะ เมตตาธรรม เป็นคุณธรรมประจาํใจทีเปิดจิตให้กวา้งขวาง พน้จาก
ความเห็นแก่ตวั และขยายความรู้สึกทีดีงามออกไปทวัทงัโลก แผ่ออกไปถึงสรรพสัตว ์ เมือจิตพน้
จากความยดึติดในตวัตนและสิงทีจะเอาเป็นของตน ก็พร้อมทีจะรองรับและเปิดโอกาสใหคุ้ณธรรม
อืน ๆ เจริญงอกงามขึนไดอี้ก พร้อมทีจะปฏิบติัคุณธรรมขอ้อืน ๆ ไดอ้ยา่งจริงใจและเตม็ที   
(พระธรรมปิฎ  ป.อ.ปยตุ.โต, 2542 : 356 - 357 )    
  นอกจากนนั  ผลการประชุมของประมุขสงฆ ์ผูน้าํชาวพุทธกว่า 80 ประเทศ
ทวัโลกในการประชุมผูน้าํชาวพุทธนานาชาติเนืองในวนัวิสาขบูชาโลก ประจาํปี 2557 ทีประเทศ
เวียดนาม  เมือวนัที 7 – 11 พฤษภาคม 2557 มีมติทีประชุมว่า “พระพุทธศาสนา คือ ศาสนาแห่ง
สันติภาพ และชาวพุทธควรเป็นแบบอย่างของการใช้สันติวิธีแก้ปัญหาความขัดแยง้ เพราะ
พระพทุธศาสนาไม่เคยเป็นขอ้ขดัแยง้จนเกิดสงครามระหว่างศาสนาอืน ๆ มาก่อนในประวติัศาสตร์ 
ดงันนั ชาวพทุธจึงควรเป็นแบบอยา่งในการนาํหลกัขนัติ สนัติวิธีมาใชใ้นการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
ทงัยงัเรียกร้องใหแ้ต่ละประเทศ ช่วยกนัเยยีวยาผูที้ไดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้ดว้ย”  แสดงให้
เห็นวา่ พระพทุธศาสนาสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการความขดัแยง้โดยสนัติวิธีไดเ้ป็นอยา่งดี  
(ไทยรัฐออนไลน์, 2557)  
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  2. วธีิการจัดการความขัดแย้งด้วยหลกัคริสต์ศาสนา 

ศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาแห่งความรักของพระเจา้ศาสนาแห่งความรักของ 

มนุษย ์อนัพระยีซสัไครัสต ์(เยซู)  ทรงเป็นผูน้าํมาเผยแผ่โก  (เสถียร พนัธรังสี, 2542 : 327)
หลกัธรรมสาํคญัของคริสตศ์าสนาทีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความขดัแยง้ คือ “หลกั
แห่งความรัก”  ซึงความรักในคริสตศ์าสนา มี 2 ระดบั คือ  ระดบัแรก ความรักระหว่างมนุษยก์บั
พระเจา้ และระดบัสอง ความรักระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ทงันีมนุษยทุ์กคนลว้นเป็นบุตรของพระเจา้  
นอกจากนนัยงัมีหลกัจริยธรรมทีพระเยซูไดส้ังสอนเกียวกบัจริยธรรมของมนุษยไ์วห้ลายประการ 
ไดแ้ก่  การอยา่กล่าวโทษผูอื้น  การอยา่ใชว้ิธีการรุนแรงแกแ้คน้กนั  จงเป็นผูมี้ความดีพร้อม  การให้
อภยัแก่กนั  และการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อผูอื้น  (อมรา รอดดารา, 2554 : 6 - 44)  จะเห็นไดว้่า  
หลกัธรรมและหลกัจริยธรรมในศาสนาคริสต์ เป็นหลกัธรรมทีส่งเสริมการเกิดสันติภาพ โดยคาํ
สอนทีเนน้ความรักในพระเจา้ รักในครอบครัว และรักเพือนมนุษยท์งัหลาย ยอ่มก่อใหเ้กิดสันติภาพ
ในสงัคมอยา่งแทจ้ริง 

 

  3. วธีิการจัดการความขัดแย้งด้วยหลกัศาสนาอสิลาม  
  ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม มีท่านศาสดา มูฮมัหมดั ผูไ้ด้
ชือว่า “นบี”  หรือ ศาสดาประกาศเผยแพร่ศาสนาอิสลาม โดยมีธรรมนูญทีพระผูเ้ป็นเจา้ คือ “อลั
เลาะห์” ประทานให้เป็นระบอบสันติธรรม  ศาสนาอิสลามสอนว่า  ชีวิตเป็นเอกภาพ ไม่แยกวตัถุ
และจิตใจออกจากกนั จึงไม่เชือเรืองการทรมานกาย ไม่สอนให้มนุษยห์นีจากโลกวตัถุ แต่ยกระดบั
จิตใจให้อยู่ในกรอบแห่งความดี เพือสร้างดุลยภาพแห่งชีวิต คือ วตัถุกบัจิตใจ ทาํให้ชีวิตสมบูรณ์ 
เพือสันติสุข และสันติภาพ  จะเห็นได้ว่า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพอย่างแทจ้ริง  
(อมรา รอดดารา, 2554 : 6 - 46) ในหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาอิสลามนนั สามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความขดัแยง้  โดยสอนใหม้นุษยด์าํเนินชีวิตอยา่งอ่อนนอ้มถ่อมตนเชือฟัง 
และปฏิบติัตามพระประสงคข์องอลัเลาะห์ เพราะมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสันติภาพอยา่งแทจ้ริงให้
เกิดขึนภายในจิตและสังคมโดยทวัไป ไดแ้ก่ เพือนาํมนุษยชาติไปสู่แนวทางแห่งความดี มีสันติสุข
ทงัโลกนีและโลกหน้า  เพือปรับปรุงขดัเกลาอุปนิสัยของมนุษยใ์ห้ปราศจากความชวัต่าง ๆ  มุ่ง
ประพฤติปฏิบติัอยู่ในศีลธรรมอนัดี  เพือฝึกให้มนุษยชาติมีความเป็นอยู่อย่างอิสระอย่างแทจ้ริง  
และมุ่งส่งเสริมหลกัมนุษยธรรมให้มีขึนในสังคมของมนุษยชาติ ฝึกจิตใจให้มีความเมตตากรุณา
เอือเฟือเผอืแผต่่อกนั (ดลมนรรจน์  บากา และแวอูเซ๊ง มะแดเฮาะ, 2536 : 3 )   
 



 

 

 

2.4.9  วธีิการจัดการความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลยีแบบพุทธ 

พระไพศาล วิสาโล (2550 : 2 – 8 ) กล่าววา่ การไกล่เกลียแบบพทุธ เกิด 

ในพระพุทธประวติัมีหลายครังทีพระพุทธองค์ไดท้รงเป็นผูไ้กล่เกลียความขดัแยง้  เช่นกรณี
ความขดัแยง้ระหว่างพวกศากยะกบัพวกโกลิยะเคยทาํสงครามเพือแยง่นาํกนั และกรณีพระเจา้
วิฑูฑภะ โอรสพระเจา้ปเสนทิโกศลคิดทีจะยกทพัไปทาํลายพวกศากยะทีเป็นพระญาติของ
พระองคที์กรุงกบิลพสัดุ์ พระพุทธองคท์รงเขา้ไปห้ามโดยวิธีการเป็นผูไ้กล่เกลียความขดัแยง้
ดว้ยตวัของพระองคเ์อง  นอกจากนันพระพุทธองคท์รงตรัสต่อ พระอานนทที์เพิกเฉยและวาง
เฉยต่อกรณีพระภิกษุถูกจาบจ้วงเบียดเบียน พระพุทธทรงเห็นว่าเรืองแบบนีวางเฉยไม่ได ้
พระพุทธศาสนาจะไม่วางเฉยเมือมีความขดัแยง้ ตอ้งเขา้ไปแกไ้ข เพราะถือว่าเป็นกิจส่วนร่วม 
เป็นประโยชน์ต่อผูอื้น และหลกัการของพุทธศาสนาให้ความสาํคญักบัสิงทีเรียกว่า “อกุศลมูล” 
ความขดัแยง้และการแกไ้ขความขดัแยง้มี 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบทีหนึง คือ 
ประเด็นหรือขอ้เรียกร้อง  องคป์ระกอบทีสอง คือ บุคคลหรือคู่ขดัแยง้ และองคป์ระกอบทีสาม 
คือกระบวนการหรือปฏิสัมพนัธ์ เช่น การตอบโตก้นั การเผชิญหนา้กนั การใชค้วามรุนแรงต่อ
กนัหรือการเจรจาต่อกนั  ซึงพระพุทธองคท์รงเนน้การเจรจาต่อกนัโดยการเป็นผูไ้กล่เกลียความ
ขดัแยง้ 

                      นอกจากนนั พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2547 : 241 -246)  
ไดก้ล่าวถึง บทบาทของพระพุทธเจา้ในการไกล่เกลียความขดัแยง้ เช่น ในกรณีโกสัมพีศึกษา ครัง
นันเกิดการทะเลาะวิวาทของคณะสงฆ์สองฝ่าย  ระหว่างฝ่ายพระธรรมกถึก และพระวินัยธรทีมี
ความขดัแยง้เรือง “การเหลือนาํชาํระเอาไวใ้นกระบวย ว่าเป็นอาบติั หรือไม่อาบติั”  วิธีการไกล่
เกลียของพระพุทธเจา้คือ การเขา้ไปเป็นนกัเจรจาไกล่เกลีย  คือเป็นคนกลาง โดยพระพุทธองคท์รง
เขา้ไปพูดคุย เพือคา้หาสาเหตุของความขัดแยง้จากคณะสงฆ์ทงัสองฝ่ายก่อน โดยในครังแรก ๆ 
คณะสงฆท์งัสองฝ่ายยงัประกาศทีจะทะเลาะวิวาทกนัต่อ  พระพุทธเจา้จึงทรงตรัสว่า “ จงวางตนอยู่
อยา่งชอบธรรมเถิด”  แลว้นาํคณะสงฆเ์ดินทางออกจากเมืองโกสัมพีทีมีแต่ความขดัแยง้ไปยงัเมือง
สามตัถี   และทรงนาํหนา้ทีไกล่เกลียความขดัแยง้ไปเรือย ๆ จนในทีสุดพระสงฆที์ทะเลาะบาดหมาง
กนัเกิดความสมานฉันทน์  เกิดกระบวนการสร้างสันติ   ทีเรียกว่า  “สังฆเสวนา” (Shangha ’s 

Dialogue) ในเมืองสาวตัถีจนสามารถไดข้อ้ตกลงร่วมกนัของพระภิกษุทงัสองฝ่าย   
                  จากวิธีการจดัการความขดัแยง้ดว้ยการไกล่เกลียแบบพุทธจากทงัสองกรณี
ดงักล่าว  จะเห็นไดว้่าการไกล่เกลียแบบพุทธสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นสังคมไทย ทีมีลกัษณะ
เด่นทางโครงสร้างเชิงวฒันธรรม คือการนับถือพระพุทธศาสนา และวีถีวฒันธรรมในการดาํเนิน
ชีวิตแบบพุทธสามารถทีนาํมาประยุกต์ใช้ในการจดัการความขดัแยง้ดว้ยการไกล่เกลียพูดคุยกนั
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อย่างมีเหตุมีผล และการเขา้ใจซึงกันและกันทีเรียกว่า  การสานเสวนา “Dialogue”  ทีมีมาแต่
พทุธกาลแลว้   
                                         2.4.10  การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวธีิเชิงนโยบายในสังคมไทย  
  สันติวิธีไดเ้ขา้มามีบทบาทในสังคมไทยอย่างจริงจงัตงัแต่มีความขดัแยง้
รุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตงัแต่ปี พ.ศ. 2547 และเหตุการณ์
ความขดัแยง้ทางการเมือง ตงัแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2557 รัฐบาลแต่ละสมยัมีการนาํ
สันติวิธีเชิงนโยบายผ่านนโยบายของรัฐเป็นการเชือมโยงแนวทางสาํคญัของ “ยทุธศาสตร์สันติวิธี
เพือความมนัคงของชาติ” กบั “นโยบายความมนัคงแห่งชาติ” ทีเนน้การเสริมสร้างพลงัความสามคัคี
บนพืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เช่น นโยบายความมันคงแห่งชาติเกียวกับจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้(พ.ศ.2542 – 2546), นโยบายการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี ตามคาํสังสาํนกั
นายกรัฐมนตรีที 187/2546, พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี พ.ศ.2548, 

นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คาํสงันายกรัฐมนตรีที 206/2549, นโยบายการ
บริหารราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  คาํสังนายกรัฐมนตรีที 207/2549  และยทุธศาสตร์การ
สนบัสนุนการศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ, คาํสังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. 2557 เป็น
ตน้ 

  จากการศึกษากรณีตวัอย่างผลการนําสันติวิธีเชิงนโยบายไปปฏิบติั เช่น 
นโยบายการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี ตามคาํสังสํานักนายกรัฐมนตรีที 187/2546 เรือง 
นโยบายการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี สัง ณ วนัที 1 กนัยายน 2546 ทีเนน้การสร้างความ
สมานฉันท์และการสร้างความปรองดองของชาติ คือ การใชก้ระบวนการพูดคุย (Dialogue) เป็น
เครืองมือในการแกไ้ขปัญหา โดยอาจหาทางเลือกต่าง ๆ ใหมี้หน่วยงานกลางช่วยทาํหนา้ทีประสาน
หาทางออกร่วมกนัของทุก ๆ ฝ่าย   ศูนยข่์าวอิศรา สมาคมนกัข่าวหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ได้
นาํเสนอรายงานวิจยัเรือง การจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธีภาครัฐของคณะกรรมการยทุธศาสตร์
สันติวิธี  พบว่า ทหาร ตาํรวจ ฝ่ายปกครองในพืนที 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ยงัไม่เขา้ใจและรับรู้
แนวทางสันติวิธี  อนัเนืองมาจากเงือนไขขอ้จาํกดัของการถ่ายทอดจากนโยบายของภาครัฐสู่ฝ่าย
ปฏิบติั และการตอ้งเร่งสร้างความเขา้ใจและเชือมนักบัระดบัล่าง รวมถึงการสร้างกิจกรรมสันติวิธี
และพฒันารูปแบบการจดัการความขดัแยง้ในพืนทีความขดัแยง้อยา่งต่อเนือง   ซึงสอดคลอ้งกบั
รายงานการวิจยัเรือง  ระดบัการเรียนรู้และเขา้ใจการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธีของเจา้หนา้ที
ทหาร ตาํรวจ และฝ่ายปกครองในพืนทีจงัหวดัยะลา ปัตตานีและนราธิวาส คาํสังนายกรัฐมนตรีที 
187/2546 โดยผูช่้วยศาสตราจารยชิ์ดชนก นกัวิชาการจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี  ทีมีจุดประสงคเ์พือนาํเสนอผลงานวิจยัต่อคณะทาํงานเตรียมความพร้อมและขบัเคลือน



 

 

 

แนวทางสันติวิธีในภาครัฐ คณะกรรมการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธีของคณะกรรมการอิสระ
เพือความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ (กอส.)  พบว่า ความไม่ชดัเจนในแนวทางสันติวิธีของภาครัฐเกิดจาก
วิธีการปฏิบติัตามแนวทางสันติวิธีดว้ยการขบัเคลือนนโยบายสู่การปฏิบติัของระบบราชการไทยที
ไม่ชดัเจน ไม่เอือต่อผูป้ฏิบติัระดบัล่างในการรับรู้และการเขา้ใจนโยบาย  ประกอบกบัวฒันธรรม
องคก์ร ประสบการณ์จาการทาํงานและภูมิหลงัของเจา้หนา้ทีแต่ละคน มีผลโดยตรงต่อการรับรู้หรือ
การปฏิเสธทีจะเรียนรู้คาํสังฯ และส่งผลต่อความเขา้ใจในแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยสันติวิธีที
แตกต่างกนั  อย่างไรก็ดีแมว้่าเจา้หน้าทีรัฐระดบัทอ้งถินจะเห็นพอ้งว่า สันติวิธีเป็นแนวทางการ
จดัการความขดัแยง้ทีมีทิศทางทีถูกตอ้ง เป็นการแก้ไขปัญหาทียงัยืน และตอ้งใช้เวลา แต่ความ
เชือมนัในพลงัสนัติวิธีต่อการแกไ้ขปัญหาจะมีความแตกต่างหลากหลายขึนอยูก่บัวฒันธรรมองคก์ร
ของเจา้หนา้ทีของรัฐทีสังกดั ทุกองคก์รทีเกียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาความขดัแยง้ตอ้งสร้างและ
ถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรทีเกียวขอ้งกับการจดัการปัญหาความขดัแยง้ตอ้งสร้างและถ่ายทอด
วฒันธรรมองคก์รในเรืองการจดัการปัญหาดว้ยสันติวิธีให้อยู่ในจิตสาํนึก เพือให้การจดัการปัญหา
ดว้ยสันติวิธีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  (ประชาไทออนไลน,์ 2556)   

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไดเ้กิดเหตุการณ์รัฐประหาร 19  กนัยายน พ.ศ. 2549   
โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข
(คปค.) นาํโดยพล.อ.สนธิ บุญยะรัตกลิน หัวหนา้คณะฯ ทาํการรัฐประหารอาํนาจการบริหารของ
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร  และประกาศใช ้“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย (ฉบบัชวัคราว) พุทธศกัราช 2549 และแต่งตงัพล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
บริหารประเทศ  ต่อมามีการยกร่างและทาํประชามติรับรองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550  สาํเร็จนาํไปสู่การจดัการเลือกตงัใหม่ไดน้ายสมคัร สุนทรเวช จากพรรคพลงั
ประชาชน (พรรคไทยรักไทยถูกศาลรัฐธรรมนูญสังยบุพรรค) เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมานายสมคัร 
สุนทรเวช พน้จากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมติของศาลรัฐธรรมนูญวา่การขาดคุณสมบติัเนืองจาก
การเป็นพิธีกรรายการทาํอาหารทางสถานีโทรทศัน์ จึงไดน้ายกรัฐมนตรีคนใหม่จากพรรคพลงั
ประชาชน นายสมชาย วงศ์สวสัดิ มาบริหารประเทศต่อ แต่กลบัถูกกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพือ
ประชาธิปไตย  (พธม.) หรือ กลุ่มคนเสือเหลืองต่อตา้นรัฐบาลใหน้ายกรัฐมนตรีลาออก ดว้ยเหตุผล
เป็น “นายกนอมินี” จากการเป็นพีเขยของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร โดยการเขา้
ไปยดึทาํเนียบรัฐบาล  เกิดการสลายการชุมนุมกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตยดว้ยแก๊ส
นาํตาบริเวณหนา้รัฐสภา และถนนรอบ ๆ ทาํเนียบรัฐบาล  เหตุการณ์เริมบานปลายกลุ่มพนัธมิตร
ประชาชนเพือประชาธิปไตยเขา้ยึดสนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินดอนเมือง และสนามบินต่าง ๆ 
ในต่างจงัหวดั สร้างความสับสนวุ่นวายให้กบัสังคมไทยจนเป็นข่าวโด่งดงัไปทวัโลก  เหตุการณ์
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ความไม่สงบจบลงเมือศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรคพลงัประชาชน และตดัสิทธิทางการเมือง
หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค  ทําให้นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ  พ้นจากตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรีจนนาํไปสู่การเลือกตงัใหม่อีกครังในปี พ.ศ. 2552 ไดรั้ฐบาลนายกรัฐมนตรี นาย
อภิสิทธิ เวชชาชีวะ มาบริหารประเทศแต่กลบัสร้างความขดัแยง้ทางการเมืองสูงมากขึน เพราะ
พรรคประชาธิปัตยไ์ม่ไดช้นะเลือกตงั แต่สามารถรวบรวมเสียงขา้งมากมาได ้นาํไปสู่การชุมนุม
เรียกร้องของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผดจ็การแห่งชาติ (นปช.) ใหรั้ฐบาลนายกรัฐมนตรี 
นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ยุบสภาเพือจดัการเลือกตงัใหม่ รัฐบาลไดป้ระกาศใช้นโยบายการสร้าง
ความปรองดอง พ.ศ. 2553  เพือนาํเสนอแผนการปรองดองแห่งชาติ เป็น Road Map ประเทศไทย ที
จะนาํพาประเทศไทยสู่การปรองดอง  

รัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ไดมี้การเจรจากบัแกนนาํผู ้
ร่วมชุมนุม นปช. และมีการถ่ายทอดสดใหป้ระชาชนไดรั้บทราบการเจรจาทางสถานีโทรทศัน์  แต่
สุดทา้ยการเจรจาก็ลม้เหลวนาํไปสู่เหตุการณ์สลายการชุมนุม เกิดมีความสูญเสียทงัทางชีวิต และ
ทรัพยสิ์น  ตลอดจนบาดแผลในใจของประชาชนชาวไทยออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสนบัสนุนรัฐบาล 
และฝ่ายสนับสนุนผูชุ้มนุม โดยมีพรรคการเมือง 2  พรรคใหญ่ ให้การสนับสนุน   จากรายงาน
โครงการยทุธศาสตร์สันติวิธีสาํหรับสังคมไทยในศตวรรษที 21  ของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุน
งานวิจยั (สกว.)  เมือวนัที 9  กุมภาพนัธ์ 2554  (สาํนกังานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั, 2554)  พบ
ขอ้สรุปปัญหาความขดัแยง้จนนาํไปสู่ความรุนแรง มีมูลเหตุจากการใชป้ฏิบติัการไร้ความรุนแรง 
(Nonviolent action)โดยสนัติวิธีของทงั 2 ฝ่าย มีการแอบแฝง การบิดบงัขอ้มูล  การใชว้าทกรรม  ใช้
สือสารมวลชน  และมีผูส้นับสนุนทีเป็นมวลชนของตวัเองคอยสนับสนุนความถูกตอ้งในการ
จดัการความขดัแยง้ของฝ่ายตน มีการใช้การต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์ผ่านวาทกรรมและมีการผลิตซํา
เพือให้เกิดเป็นความเชือว่าเป็นความจริงเขา้ต่อสู้กนั  เช่น  ประชาธิปไตย สถาบนักษตัริย ์ ชนชนั 
อาํมาตย ์– ไพร่  ผูก่้อการร้าย ชายชุดดาํ การกระชบัพืนที  การขอคืนพืนที เขตการใชก้ระสุนจริง  
เขตสันติวิธี  สองมาตรฐาน  เป็นตน้  แมภ้ายหลงัเหตุการณ์สงบลงหลงัจากทีฝ่ายรัฐไดใ้ชก้าํลงัทหาร
เขา้สลายการชุมนุมจนสาํเร็จ  ไดส้ร้างความขดัแยง้ในสังคมไทยและสร้างประวติัศาสตร์บาดแผล
แยกคนไทยออกจากกนัอยา่งชดัเจน  ก่อนทีรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ  เวชชาชีวะ จะมีการ
ประกาศยุบสภาเพือจัดการเลือกตังใหม่ ได้มีการแต่งตังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย 
คณะกรรมการสมชัชาปฏิรูปประเทศไทย และคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริง
เพือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เพือศึกษาข้อมูลและนําเสนอแนวทางในการสร้างความ
ปรองดองแห่งชาติในระยะยาว   โดยผลการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย 
คณะกรรมการสมชัชาปฏิรูปประเทศไทย และคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริง



 

 

 

เพือการปรองดองแห่งชาติไดน้าํเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิงลกัษณ์ ชิน
วตัร และสาธารณะชน แต่ผลของการศึกษาไม่ไดรั้บการตอบรับหรือนาํมาใชเ้ป็นนโยบายในการ
สร้างความปรองดองมากนัก เพราะคณะกรรมการฯ  ดงักล่าวจดัตงัในสมยันายกรัฐมนตรี นาย
อภิสิทธิ เวชชาชีวะ ทีเป็นคู่ขดัแยง้ทางการเมืองกับรัฐบาลชุดปัจจุบนั โดยเฉพาะผลการศึกษา
รายงานฉบบัสมบูรณ์ของ  คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพือการปรองดอง
แห่งชาติ หรือ คอป. (2555 )  ทีมีศาสตราจารย ์คณิต ณ นคร เป็นประธานคณะกรรมการฯ ไดส้รุป
ความจริงในเหตุการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองระหวา่งกลุ่มผูชุ้มนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้น
เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กบัรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ต่างกรรมต่างวาระว่ามี
การใชค้วามรุนแรงกนัจริง มีการใชอ้าวุธกระสุนและระเบิดจริงในระหว่างเหตุการณ์จากทงักลุ่มผู ้
ชุมนุมและเจา้หนา้ทีฝ่ายรัฐ รวมทงัมีกองกาํลงัไม่ทราบฝ่าย (ชายชุดดาํ) เขา้ร่วมในเหตุการณ์ความ
รุนแรงครังนีดว้ย แต่ไม่ทราบวา่เป็นกองกาํลงัจากฝ่ายใด  จึงควรมีการพิสูจน์เพือคน้หาความจริงกนั
ต่อไป   

นอกจากนนัยงัมีการนาํเสนอรายงานวิจยั การสร้างความปรองดองแห่งชาติ   
จดัทาํโดย สถาบนัพระปกเกลา้ (2555 : 154 - 155) นาํเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา
ศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผูแ้ทนราษฎร  เมือเดือน มีนาคม 2555  สรุปผล
การศึกษาวิจยั  ดงัต่อไปนี  
  1. การจดัการเกียวกบัความจริงของเหตุการณ์รุนแรงทีนาํมาสู่ความสูญเสีย 

โดยการเปิดเผยของเทจ็จริงของเหตุการณ์ทีไม่ระบุตวับุคคลในระยะเวลาทีเหมาะสมกบัสถานการณ์
และบริบททางสังคม  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใหบ้ทเรียนทีเกิดขึนในอดีตและป้องกนัมิใหเ้หตุการณ์
ดงักล่าวเกิดขึนอีกในอนาคต 
  2. การให้อภยัผา่นกระบวนการนิรโทษกรรมคดีทีเกียวเนืองกบัการชุมนุม
ทางการเมืองโดยรวมถึงกลุ่มผูชุ้มนุมทุกฝ่าย เจา้หน้าทีรัฐและผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนผูมี้หน้าที
รับผดิชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  3.  การเสริมสร้างความเชือมนัในกระบวนการยติุธรรมใหเ้ป็นไปตามหลกั
นิติธรรมและการลดเงือนไขของขอ้กล่าวอา้งว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในส่วนของการดาํเนินคดี
กบัผูก้ล่าวหาจากกระบวนการตรวจสอบการกระทาํทีทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) 
  4. การกาํหนดกติกาทางการเมืองซึงอาจรวมถึงการแกไ้ขกฎหมายหลกั/
รัฐธรรมนูญ ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งควรพิจารณาขอ้สรุปต่อประเด็นทีอาจจะขดัต่อหลกันิติธรรมและ
ความเป็นประชาธิปไตย และตอ้งหลีกเลียงการสร้าง “ความยติุธรรมของผูช้นะ” อาทิ การยบุพรรค
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การเมืองโดยง่าย การเพิกถอนสิทธิทางการเมืองโดยง่าย และการถ่วงดุลอาํนาจระหว่างฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนิติบญัญติั และองคก์รอิสระ 

  5. การสร้างการยอมรับในมุมมองต่อประชาธิปไตยทีแตกต่าง ในประเด็น
คุณลกัษณะของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไทยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ
สาระสาํคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (กติกาการเมือง) 
  6. การวางรากฐานของประเทศไทยเพือความเป็นธรรมในสังคม ไดแ้ก่ การ
ลดความเหลือมลาํทางเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างวฒันธรรมความเป็นพลเมืองและการอยู่
ร่วมกนัในความแตกต่าง 

  7. การสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดอง โดยรัฐบาลควรสร้างความ
ตระหนกัของทุกภาคส่วนในสังคมให้เห็นความสาํคญัของการสร้างความปรองดองแห่งชาติ มีการ
เยียวยาผูที้ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทงัในรูปของตวัเงินและความรู้สึก  ทุกฝ่าย
ควรงดเวน้การกระทาํทีแสดงถึงการไม่เคารพกฎหมายและหลกันิติรัฐ เช่น การใชม้วลชนกดดนั
เรียกร้องดว้ยวิธีการอนัผดิกฎหมาย  มีกระบวนการพูดคุย (Dialogue) ใน 2 ระดบั คือ ระดบัตวัแทน
ทางการเมืองและกลุ่มทีมีส่วนไดเ้สียโดยตรง และระดบัประชาชนฐานรากในรูปแบบการจดั “เวที
ประเทศไทย” ในพืนทีทวัประเทศ เพือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการถกเถียงประเด็นปัญหาความ
ขดัแยง้และร่วมกนัหาทางออกของประเทศร่วมกนั   
                                   ขอ้เสนอการสร้างความปรองดองแห่งชาติดงักล่าว สร้างความไม่พอใจใหผู้ ้
ทีมีส่วนไดเ้สียในเหตุการณ์ออกมาต่อตา้น และไม่ยอมรับผลของการศึกษาวิจยั โดยเฉพาะประเด็น
ความจริงของเหตุการณ์การสลายการชุมนุมทีแตกต่างกัน การนิรโทษกรรม และการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ   แมรั้ฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิงลกัษณ์ ชินวตัร จะพยายามนาํผลการศึกษามา
ปฏิบติั “สันติวิธีเชิงนโยบาย” ไดแ้ก่ การเยียวยาผูไ้ดรั้บกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง  การ
พยายามอออก พ.ร.บ. ปรองดอง, พ.ร.บ. นิรโทษกรรม, การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ  และการดาํเนินการ
กระบวนการพูดคุย (Dialogue)  เพือสร้างความปรองดองในชาติ  ในประเด็นความพยายามทีจะ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง โดยการนาํเสนอร่างกฎหมายการปรองดอง และร่างกฎหมาย 

นิรโทษกรรม เพือสนองตอบนโยบายความปรองดองแห่งชาติ  มาเป็นระยะ ๆ นบัตงัแต่ปีแรก พ.ศ. 

2554  ของรัฐบาลจนถึงปัจจุบนั  กฎหมายการปรองดองและกฎหมายนิรโทษกรรมทีรัฐบาลพยายาม
นาํเสนอเขา้พิจารณาในรัฐสภาในรูปร่าง  พ.ร.บ. การปรองดอง  ซึงนาํเสนอโดยหัวหน้าพรรค
มาตุภูมิ  พล.อ.สนธิ  บุญยะรัตกลิน อดีตหัวหนา้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข (คปค.) และร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ทีนาํเสนอจาก
ฝ่ายรัฐบาล  กลบัถูกต่อตา้นโดยสมาชิกพรรคฝ่ายคา้นโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตยแ์ละมวลชน



 

 

 

หลาย ๆ ฝ่ายทีไม่เห็นดว้ย เช่น กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตย กลุ่มคนเสือหลากสี กลุ่ม
องคก์รพิทกัษส์ยาม กลุ่มคนไทยหวัใจรักชาติ เป็นตน้ รวมกลุ่มต่อตา้นไม่ใหมี้การพิจาณากฎหมาย
ดงักล่าว    แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยงัคงอยู่ในวงัวนของความขดัแยง้อยูใ่นปัจจุบนั เพราะฝ่าย
ตรงขา้มยงัไม่เกิดความไวว้างใจต่อรัฐ มีคาํถามว่าสิงทีรัฐบาลกระทาํตามขอ้เสนอของรายงานวิจยั
การสร้างความปรองดองแห่งชาติของสถาบนัพระปกเกลา้ มีวาระซ่อนเร้นเพือช่วยเหลืออดีต
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร นักการเมืองและแกนนาํผูชุ้มนุมทางการเมือง รวมทงั
ประเด็นการแกไ้ขรับธรรมนูญเพือผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคการเมืองของรัฐบาล  แสดง
ให้เห็นว่า “สันติวิธีเชิงนโยบาย” ยงัไม่สามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ความหวาดระแวง 
ความไม่ไวว้างใจ และผลประโยชน์ทางการเมืองของผูมี้ส่วนไดเ้สียทางการเมืองยงัคงดาํเนินอยู่
ต่อไปจนกระทงัเกิดการชุมนุมประทว้งทางการเมืองของประชาชนในนามกลุ่มคณะกรรมการ
ประชาชนเพือการเปลียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยทีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข หรือกลุ่มกปปส. กบัรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิงลกัษณ์ ชินวตัร ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557  มีการปิดกรุงเทพ ปิดถนน ปิดสถานทีราชการไม่ใหข้า้ราชการเขา้
ไปทาํงาน การลม้การเลือกตงัดว้ยการขดัขวางไม่ให้มีการใชสิ้ทธิเลือกตงั มีเหตุการณ์ความรุนแรง
จากการปะทะกนัระหว่างกลุ่มผูส้นับสนุนทงัสองฝ่ายหลายครังหลายคราวอย่างต่อเนืองยาวนาน
หลายเดือน จนนาํไปสู่การทาํรัฐประหารยึดอาํนาจการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) โดยพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา หวัหนา้คณะ คสช. เมือวนัที 22  พฤษภาคม 2557 ทีผา่นมา 
  ในดา้นการจดัการความขดัแยง้ ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ใน
สมยัรัฐบาลของนางสาวยงิลกัษณ์ ชินวตัร สภาความมนัคงแห่งชาติไดล้งนามแสดงเจตนารมยเ์พือ
ความสงบเรียบร้อยในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กบัผูแ้ทนขบวนการบีอาร์เอ็น(BRN) ณ กรุง
กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (General Consensus Document to Launch a Dialogue Process for 

Peace in the Border Provinces of Southern Thailand ) เมือวนัที 28 ก.พ. 2556  แต่เหตุกาณ์ความไม่
สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัคงดาํเนินอยูอ่ยา่งเดิม  จนสังคมตงัคาํถามว่า สันติวิธีเชิงนโยบาย
ด้วยการเจรจาต่อรองกับผูก่้อความไม่สงบได้เดินทางมาถูกต้องและถูกทางมากขนาดไหน 
(สาํนกังานสภาความมนัคงแห่งชาติ, 2556)  โดยปัจจุบนั พ.ศ. 2557 รัฐบาลของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ก็ยงัมีความพยายามทีจะจดัการความขดัแยง้
ในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายความมันคงอย่างจริงจังควบคู่กับ
กระบวนการเจรจาสนัติวิธี แต่เหตุการณ์ความไม่สงบกย็งัคงเกิดขึนอยา่งต่อเนือง 
  การเสนอวิธีการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีในสังคมไทยนนั มีจาํนวน
พอประมาณ แต่ยงัมีนอ้ยวิธีการทีสามารถจดัการความขดัแยง้ไดอ้ยา่งยงัยนื โดยเฉพาะในสังคมไทย
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ปัญหาความขดัแยง้เป็นปัญหาทีซับซ้อน มีลกัษณะผูกติดกบัโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครอง  การแสวงหาทางออกการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีจึงเป็นสิงทีน่าทา้
ทาย และคน้ควา้ศึกษาอยา่งยงิ การศึกษา “สันติศึกษา” อยา่งกวา้งขวาง และลึกซึงน่าจะเป็นคาํตอบ
ทีแทจ้ริงหนทางหนึง ในการหาวิธีการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีไดเ้หมาะสมกบัสังคมไทย
อยา่งมีปฏิสัมพนัธ์กบัปัญหาทีซบัซอ้น 
  จากการศึกษาการจัดการความขัดแยง้โดยสันติวิธี     พระมหาหรรษา         
ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)  (2547 : 69 -  )  ไดส้รุปสันติวิธีเป็นเครืองมือชนิดหนึงในการจดัการ
ความขดัแยง้ ความรุนแรง  3  ประการ  ดงันี  

1) สันติวิธีในฐานะเครืองมือในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะการ
จดัการความขดัแยง้ภายในจิตใจของตนเอง  การมีหลกัธรรมะ  การควบคุมพฤติกรรม  และการมีวิถี
แห่งการใหอ้ภยั  ตามนยัของกลุ่มสนัตินิยมบางกลุ่ม 
                                   2) สันติวิธีในฐานะเครืองมือในการเรียกร้องความตอ้งการ โดยเฉพาะการ
เรียกร้องความยุติธรรม   เมือถูกละเมิดสิทธิ  ตามนัยของกลุ่มสันตินิยมบางกลุ่ม มหาตมะ คานธี 
และยนี ชาร์ป  
                                   3) สันติวิธีในฐานะเครืองมือในการจดัการความขดัแยง้   โดยเฉพาะการ
จดัการความขดัแยง้ทวั ๆ ไป  เมือเราอยู่ในสถานการณ์ ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มคน และสังคม  
ตามนยัของนกัสนัติวิธีทุกกลุ่ม ยกเวน้มหาตมะ คานธี  
  โดยทงัสามกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกนั คือ “ตอ้งการสันติภาพ” และ การไดม้า
ซึงสันติภาพนัน ทงัสามกลุ่มมองว่าตอ้งใช ้“สันติวิธี”  สิงทีมุ่งหวงัคือ  “สังคมจะสันติ”  ตอ้งใช้
“วิธีการทีสันติ”  หรือ “วิธีการทีไม่รุนแรง”  เท่านนั  อยา่งไรก็ตาม “สันติภาพ” และ “สันติวิธี” หาก
มองในมิติหนึงก็ไม่ใช่คนละสิง หากเป็นสิงเดียวกนั แต่ปัญหาจึงอยู่กบัการมองสันติภาพว่าอยู่ใน
ฐานะทีเป็นเป้าหมาย และมองสันติภาพในฐานะทีเป็นวิธีการ 

 
สันติวิธีจึงอยูใ่นฐานะเครืองมือในการจดัการความขดัแยง้ และความรุนแรง    

ทีมีเป้าหมายที “สันติภาพ”   ดงัแผนภูมิที  3 แสดงสันติวิธีในฐานะเครืองมือการจดัการความขดัแยง้ 
ความรุนแรง  ดงันี  
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที   3   แสดงสันติวิธีในฐานะเครืองมือการจดัการความขดัแยง้ ความรุนแรง 

ทีมา : พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). “พุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห์ กรณีลุ่มนาํแม่
ตาชา้ง จงัหวดัเชียงใหม่.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา.  
(บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2547), 69 – 70. 

 

                        3. แนวคดิเกยีวกบัการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

    หลงัจากทีองคก์ารสหประชาชาติไดป้ระกาศให ้ปี พ.ศ. 2529 เป็นปีสันติภาพสากล
และเชิญชวนให้รัฐสมาชิก รวมทงัองค์การและสถาบนั ตลอดจนประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันจัด
กิจกรรมส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศ และส่งเสริมสันติภาพถาวรใหเ้กิดขึนในโลก เพือ
เฉลิมฉลองปีสันติภาพสากล และบริจาคให้แก่กองทุนสาํหรับโครงการปีสันติภาพสากล เนืองจาก

 

ในฐานะเครืองมือในการ 

ดําเนินชีวติ             

 

ในฐานะเครืองมือใน 

การเรียกร้องความต้องการ 
 

สันติภาพ 
 

สันติวธีิ 

 

ในฐานะเครืองมือในการ 

จัดการความขดัแย้ง 
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เรืองปีสันติภาพสากลเป็นเรืองสืบเนืองจากการเสนอของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ  ซึง
ทบวงมหาวิทยาลยัสมยันันไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุม ระหว่างวนัที 1 – 6 กรกฎาคม 2527 
กระทรวงการต่างประเทศจึงไดข้อให้ทบวงมหาวิทยาลยัเป็นหน่วยงานกลางของประเทศ ในการ
ดาํเนินงานเฉลิมฉลองปีสันติภาพสากล  โดยทบวงมหาวิทยาลยัไดด้าํเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การปาฐกถาสัญจร ไปตามหน่วยงานและ
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  และได้รวบรวมความรู้เกียวกับปีสันติภาพสากลและความรู้เกียวกับ
สันติภาพ สันติศึกษา และสันติวิทยา ไวใ้นหนงัสือ “ประมวลความรู้เรืองสันติภาพ” ซึงถือว่าเป็น
หนงัสือทีสาํคญัของทบวงมหาวิทยาลยัในการรวบรวมองคค์วามรู้การเคลือนไหวทางสนัติภาพ และ
สันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไทย  (ทบวงมหาวิทยาลยั, 2530 : 1 – 412)   
                 วิชยั  ตนัศิริ (2529 : 221 – 229)  กล่าวไวว้่า  การศึกษาสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
ไทยไดพ้ฒันาระหว่างปี พ.ศ. 2516 – 2534  เริมตน้จากการยกร่างหลกัสูตรวิชาเอกสันติศึกษา การ
เปิดสอนวิชาสันติศึกษา  วิชาด้านสันติวิทยา  และการสอนสอดแทรกเนือหาสันติภาพใน
กระบวนการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ   มีการพยายามเปิดวิชาเอกสันติศึกษา ยกร่างเป็นหลกัสูตรคุรุ
ศึกษา ประโยคปริญญาตรี วิชาสันติศึกษา โดยศาสตราจารย ์ดร . ประชุมสุข อาชวอาํรุง ประธาน
กรรมการสมาคมนักการศึกษานานาชาติเพือสันติภาพโลก สําหรับใช้สอนในคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ไดย้กร่างหลกัสูตรนีนาํเสนอต่อทีประชุม World Congress ณ กรุง
วอชิงตนั สหรัฐอเมริกา  แต่ทา้ยทีสุดไม่ไดถู้กนาํมาใชส้อนจริงในคณะครุศาสตร์ รายวิชายอ่ยของ
วิชาเอกสนัติศึกษา เนืองจากความไม่พร้อมทางดา้นการบริหารจดัการ  และปัญหาอาจารยผ์ูส้อน 

          ต่อมาความพยายามในการเปิดวิชาสันติศึกษาขึนครังแรกสาํเร็จในปีการศึกษา 2532  ที
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  มีการเปิดรายวิชาสันติศึกษา พร้อมเอกสารชุดการสอนวิชาสันติ
ศึกษา  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  และต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ไดเ้ปิดรายวิชา “มนุษยก์บัสันติภาพ”  โดยมีหนังสืออ่านประกอบวิชาเลือกดา้นสันติภาพใน
โครงการศึกษาทวัไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   เอกสาร/หนงัสือทงัสองเล่มกลายเป็นผลงาน
บุกเบิกทางดา้นสันติศึกษาทีทรงคุณค่าต่อการพฒันาสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยเป็นอยา่ง
ยิง  เป็นการเปิดพืนทีแห่งพรหมความรู้ดา้นสันติภาพ และสันติวิธีของไทยออกไปอย่างมาก โดย
ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์(2539  : 8 - 9) ไดว้ิจารณ์งานทงั 2 ชิน ไวว้่า  “งานชินแรกเป็นเสมือนเวทีดึง
ผูเ้ชียวชาญในสาขาต่าง ๆ ทงัปรัชญา ศาสนารัฐศาสตร์ การทหาร วิทยาศาสตร์ สือสารมวลชน และ
การศึกษาจากหลากหลายสถาบนัมานาํเสนอ  “สันติศึกษา” อยา่งรอบดา้น ในขณะทีงานชินหลงัเป็น
การพิจารณความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสนัติภาพในแง่มุมวชิาการสาขาต่างๆ คือ จิตวิทยา สังคม



 

 

 

วิทยาการเมือง ปรัชญา  ศาสนา  กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์การเมือง ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  
การบริหารองคก์าร การศึกษา และประวติัศาสตร์ ” 

 นอกจากนนัยงัมีหน่วยงานต่าง ๆ และนักการศึกษาไดเ้สนอแนวทางในการสอนสันติ
ศึกษา ไวด้งัต่อไปนี  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2542)ได้จัดทําคู่มือการเรียนการสอนเพือสันติภาพ สิทธิ
มนุษยชน และประชาธิปไตย หนังสือเรือง ขันติธรรม : ประตูสู่สันติภาพ (Tolerance : The 

Threshold  Of Peace) ขององคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ แปล
โดย คณะผูร่้วมประชุมปฏิบติัการฝึกทกัษะการแปลเพือสร้างนักแปลรุ่นใหม่เครือข่ายภาคอีสาน  
โดยมีเนือหา 5 บท ไดแ้ก่  การศึกษาเพือขนัติธรรม, การปลูกฝังสันติภาพ การคน้หาสาเหตุของการ
ไร้สันติธรรมและลกัษณะของขนัติธรรม, ปัญหาและแนวทางใหก้ารศึกษาเพือเสริมสร้างขนัติธรรม
, ขนัติธรรมในโรงเรียน : หอ้งปฏิบติัการขนัติธรรม และการสอนขนัติธรรมในชนัเรียนทุกวิชา ทุก
ระดบั และทุกประเทศ  สรุปเนือหาเกียวกบัรูปแบบและวิธีการสอน จะเน้นการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนเขา้ใจคาํว่า “ขนัติธรรม”  หมายถึง วิธีการไม่ให้เกิดความรุนแรงและการกดขีข่มเหง เพือให้
เกิดสนัติภาพ  การสอนขนัติธรรมเพือใหเ้กิดสนัติภาพ ตอ้งเริมตน้ทีผูส้อนขนัติธรรม  คณะผูบ้ริหาร 
ผูป้กครอง และสมาชิกองค์กรในสังคมทีเกียวขอ้งกับการจัดการศึกษาจะตอ้งมีมโนทศัน์ และ
ทศันคติทีดีต่อการสอนขนัติธรรม  ส่วนการสอนขนัติธรรมนนั สามารถสอนไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การ
ยกกรณีตวัอย่าง  การอภิปราย  การสอนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย การจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร การสอนให้เขา้ใจและยอมรับวฒันธรรมทีแตกต่าง การจดับรรยากาศเชิงสร้างสรรคใ์น
โรงเรียน การสอนขนัติธรรมในทุกวิชา ทุกชนัเรียน เช่น การสอนภาษาเป็นสือในการศึกษาหลาก
วฒันธรรม การสอนวรรณคดี เพือเป็นสือในการศึกษาค่านิยม การสอนประวติัศาสตร์เพือเกิดทศันะ
ทีรวมประสบการณ์แห่งมวลมนุษย ์ การสอนสังคมศึกษาและหน้าทีพลเมืองเพือการเรียนรู้เรือง
บรรทดัฐานของขนัติธรรม การสอนวิทยาศาสตร์เพือศึกษาปัญหาศีลธรรมและความรับผิดชอบ  
การสอนคณิตศาสตร์เพือสถิติแห่งสมดุล การสอนศิลปะเพือสือสากลของมนุษย์ การสอน
ศิลปหัตถกรรมเพือสร้างสรรคชุ์มชน การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพือเสริมสร้างจิตสํานึก การ
ทาํงานร่วมกนั การสือสารความหมาย  การสร้างความซาบซึงและชืนชมในบุคคลอืน การต่อตา้น
อคติในเรืองเพศหญิง เพศชาย  และบุคคลทีแตกต่างจากตน  การขจดัการเลือกปฏิบติัทางเชือชาติ 
ศาสนา และวฒันธรรม การเคารพในศกัดิศรีของมนุษย ์ เป็นตน้ 

ศนัสนีย ์ จนัทร์อานุภาพ (2549 : 133 - 137)  ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการศึกษาสันติ
ศึกษาตามแนวทางทีองค์การยูเนสโกใช้เพือสร้างเสริมสันติภาพ สามารถดาํเนินการได้หลาย
แนวทาง (อา้งถึง วิชยั ตนัศิริ, 2530) ไดแ้ก่ แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Education) 
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แนวทางการศึกษาสหวฒันธรรม (Inter – Cultural Studies) แนวทางสกลทศัน์ศึกษา ( Global 

Education)  และแนวทางพฒันศึกษา ( Development Education) ในการจดัการศึกษาสันติศึกษา
สามารถจดัไดท้งัในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการจดัสิงแวดลอ้มภายนอกทีเอือต่อ
กระบวนการเรียนรู้สันติศึกษา  มี  5  ขนัตอนใหญ่  อา้งถึง โจฮนั กลัตุง (Johan Galtung, 1969)  
ดงันี 

 1.  ขนัการจาํแนก แยกแยะปัญหา (Analysis) 
 2.  ขนัการกาํหนดเป้าหมาย (Goal formation)  
 3.  ขนัการวิเคราะห์วิจารณ์และการคาดเกณฑ ์(Critique) 
 4.  ขนัเสนอทางเลือก (Proposal – making) 
 5.  ขนัการลงมือปฏิบติั (Action)  
 โดยการสอนทีสําคญั คือ การฝึกฝนทกัษะและค่านิยมของสันติศึกษาดว้ยการร่วมมือ 
การทาํงานกลุ่ม การเขา้ใจและยอมรับความคิดเห็นและความเชือทีแตกต่างหลากหลาย การไม่ด่วน
ตดัสินใจว่าใครดี ใครเลว การใชเ้หตุผลในชีวิตจริง ความอดทนและสาํนึกทีจะทาํงาน และการยึด
มนัยนืหยดัในสิงทีถูกตอ้ง 

อมรวิชช์ นาครทรรพ  และจิรัฐกาล พงศภ์คเธียร (2549) ไดเ้สนอตวัอย่างทางเลือกใน
การสอนสันติศึกษา  ว่าแทจ้ริงแลว้มิใช่เพียงกิจกรรมการเรียนรู้ในชนัเรียนเท่านนั แต่ยงัสามารถทาํ
ใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมในโรงเรียน   ทางเลือกใหม่ ไดแ้ก่ 

            1.  การสอนสันติศึกษาผา่นภาษา เพราะการเรียนรู้ภาษาจะทาํใหผู้เ้รียนมีโอกาส
พูดคุยอภิปรายถึงประเด็นต่าง ๆ เกียวกบัความขดัแยง้ ความเขา้ใจในคุณค่าของมนุษย ์และการ
ตระหนกัถึงความแตกต่าง 
             2. การสอนสันติภาพผา่นศาสนาและวฒันธรรม การเรียนรู้เกียวกบัศาสนาและ
ความเชือ เช่น การฟังนิทาน หรือการเล่าเรืองในศาสนาต่าง ๆ  ทงัศาสนาทีตนเองนบัถือและศาสนา
อืน ๆ  เนน้การพดูคุยและเขียนเล่าความรู้สึกของตนเอง 
             3.  ใชร้ะบบการประเมินผลจาก “ความร่วมมือ” และ “กระบวนการทาํงานของ
นักเรียน” ครูมิใช่ผูพ้ิพากษา แต่เป็นผูพ้ยายามช่วยเหลือ หลีกเลียงการบรรยาย การต่อรอง ข่มขู่
นกัเรียน 

            4.  การขจดัความขดัแยง้สอนใหรู้้จกั  “ชนะโดยไม่ใชค้วามรุนแรง”  เช่น การใช้
หลกัสูตร “การจดัการความโกรธ”  ของ Indiana Prevention Resource  โดยการเปิดวีดีทศัน์สอน
วยัรุ่น เพือใหรู้้จกัการจดัการความโกรธ เมืออยูใ่นสภาวะโกรธ โดยไม่ใชค้วามรุนแรง 



 

 

 

            5.  การสอนสันติศึกษาแบบบูรณาการในวิชาต่าง ๆ โดยการสอนสันติศึกษาเป็น
การสอนแบบปกติ 

พระไพศาล วิสาโล  (2550 : 123 - 125)  ไดก้ล่าวถึงวิธีการสร้างสันติภาพดว้ยมือเราไว้
ในหนงัสือ  “สร้างสันติภาพดว้ยมือเรา คู่มือสันติวิธีสาํหรับนกัปฏิบติัการไร้ความรุนแรง” จดัพิมพ์
โดยศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลยัมหิดล  ว่า การปฏิบติัการไร้ความรุนแรง 
แบ่งออกเป็น 3 วิธี ไดแ้ก่ 

1. การประทว้งและการโนม้นา้ว มี 10 วิธีการยอ่ย คือ การประกาศอยา่งเป็นทางการ  
การสือสารกบัคนวงกวา้ง การจดักลุ่มตวัแทน การปฏิบติัการเชิงสัญลกัษณ์ การกดดนัต่อปัจเจก
บุคคล ละครและดนตรี ขบวนแถว การให้เกียรติผูต้าย การชุมนุมในทีสาธารณะ และการเพิกถอน
และสละสิทธิ 

2. การไม่ให้ความร่วมมือ  แบ่งออกเป็น การไม่ให้ความร่วมมือทางสังคม  เช่น การ
ไม่ใหค้วามร่วมมือ      กบัสถาบนัทางสังคม  กิจกรรมทางประเพณีและวฒันธรรม การไม่ใหค้วาม
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ  เช่น การควาํบาตรทางเศรษฐกิจ การควาํบาตรของผูบ้ริโภคต่อสินคา้และ
นายทุน  และการไม่ใหค้วามร่วมมือทางการเมือง  เช่น  การดือแพ่งโดยประชาชนต่อบุคลากรของ
รัฐ รัฐบาล และรัฐบาลทอ้งถิน การควาํบาตรรัฐบาล การนดัหยดุงาน เป็นตน้ 

3. การแทรกแซงโดยไร้ความรุนแรง เป็นวิธีการทา้ทายและเสียงต่อการถูกตอบโต ้ เช่น 
การแทรกแซงทางจิตวิทยา (การอดอาหาร) การแทรกแซงทางกายภาพ  เช่น การเขา้ไปในทีหา้มเขา้  

โดยในคู่มือ ฯ ดงักล่าว จะมีกิจกรรมและประเด็นอภิปรายให้ผูศึ้กษาไดล้องฝึกปฏิบติั  
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสันติภาพทังในระดับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ระดับประเทศได้เป็นอย่างดี ซึงถือได้ว่าเป็นคู่มือในการสร้างสันติภาพทีประกอบด้วยความรู้
เกียวกบัสันติภาพ สันติศึกษา และสันติวิธี ทีบุกเบิกงานทฤษฎีสันติศึกษาสู่ภาคปฏิการสันติวิธีเล่ม
แรก ๆ ของประเทศไทย  

เสมสิกขาลยั  (2550)  หน่วยงานการศึกษาทางดา้นมนุษยนิยม จิตวิญญาณ และจิตวิทยา
เพือสันติสุข  เป็นหน่วยงานทีจดักระบวนการสือสารสันติ (Nonviolent Communication  - NVC ) 
ของมาแชล โรเซนเบอร์ก  มาประยุกต์ใชใ้นการฝึกอบรมนักประสานสันติของเสมสิกขาลยัเช่น 
หลกัสูตรอบรมทกัษะการใช้ภาษา (Body Language)  การสร้างสัมพนัธภาพ (Relationship 

Building) การฟังอย่างลึกซึง (Deep Listening) การสะทอ้น (Refection or Mirroring)  คาํถาม
ปลายเปิด (Open Question) การแสดงความเห็นอกเห็นใจ (Emphthy) การแสดงความรับรู้ (Minimal 

Encouragers) รูปแบบการแกปั้ญหา (Problem Solving Model)   
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นอกจากนันยงัมีหลกัสูตรฝึกอบรมนักประสานสันติ ภายใตห้ลกัวิชาการสมานไมตรี 
ใชห้ลกัการสาํคญั คือ วิธีการสนทนาวิสาสะอย่างเปิดใจกวา้ง รับฟังอีกฝ่ายดว้ยการเอาใจใส่อย่าง
ลึกซึง คลา้ยคลึงกบักุญแจสําคญัของสมานไมตรี เช่น การลดละอคติ (Prejudices) ของตนเองลง 
การยอมรับความจริง (Truth)  จากขอ้เท็จจริงต่าง ๆ และความกลา้ทีจะให้อภยัอย่างจริงใจ (Moral 

Courage)  เป็นตน้  (เสมสิกขาลยั  2550)   
ชาญชยั  ชยัสุขโกศล ( 2551 : 9  อา้งถึง อริยา โหราษฎร์, ม.ป.ป.) จากสถาบนัสิทธิ

มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ไดศึ้กษางานวิจยัเรือง “ศิลปะ ความรัก และสันติ” 
ของ อาริยา โหราษฎร์  แห่งศูนยศึ์กษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่า จงัหวดัสุรินทร์ พบว่า เป็นงานวิจยั
ทีน่าสนใจ เพราะไดศึ้กษาเด็ก ๆ ในสามจงัหวดัภาคใตที้อยูใ่นสภาวะประสบความรุนแรงในพืนที  
การทีจะสอนสันติวิธีแก่เด็ก ๆ ในสามจงัหวดัภาคใต ้และทีอืน ๆนนั  ควรจะสอนโดยให้เด็ก ๆ ได้
แสดงออกซึง ความรู้สึก นึกคิด  และการเรียนรู้โลกของตนเอง ผ่านการสร้างสรรคง์านศิลปะอนั
เป็นงานเชิงสุนทรียศาสตร์แขนงหนึง  จะช่วยรักษาและเยียวยาตนเองแก่เด็ก ๆ จากสถานการณ์
ความรุนแรงได ้ โดยชาญชยั ชยัสุขโกศล ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า  “งานของอาริยาจึงน่าสนใจ
ทงัในแง่วิธีการสอนสันติวิธีให้เด็ก ๆ อย่างละเมียดละไมและสดใส และทงัยงัน่าจะนาํมาสู่การ
กระตุน้เตือนให้ผูใ้หญ่และวงวิชาการดา้นสันติวิธีของไทย หันมาสนใจมิติทางสุนทรียศาสตร์ใน
ฐานะการสร้างสรรคส์ันติวฒันธรรมและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงดว้ยสันติวิธี ทงั
ทีเป็นงานดา้นทศันศิลป์  วรรณศิลป์  กวีนิพนธ์  คีตศิลป์ ฯลฯ ”     
 นอกจากนัน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (25 7) ได้เสนอการพฒันา
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  ไวว้่า อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาควรมีการ
พฒันารูปแบบการสอนหรือวิธีการสอนสันติศึกษาทีสามารถตอบโจทยส์ภาพปัญหาของผูเ้รียนเป็น
สาํคญั เช่น ถา้นกัศึกษามีปัญหาการใช ้Hate Speech หรือ การใชถ้อ้ยคาํแห่งความเกลียดชงั อาจารย์
ผูส้อนจะมีวิธีการสอนอยา่งไรในการสอนใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ และรู้จกัวิธีการลด Hate 

Speech ในการติดต่อสือสารกบับุคคลอืน หรือถา้หากนักศึกษามีพฤติกรรมกา้วร้าว ชอบใชค้วาม
รุนแรงในการตดัสินปัญหา เช่น การทะเลาะวิวาท การยกพวกตีกนั  การทาํลายร่างกาย การชกต่อย/
ตบตีเพือแยง่ชิงบุคคลหรือสิงของ  อาจารยผ์ูส้อนจะมีวิธีการสอนอยา่งไรในการสอนใหน้กัศึกษามี
ความรู้ ความเขา้ใจ และรู้จกัวิธีการไม่ใชค้วามรุนแรงในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา  การสอนสันติ
ศึกษาจึงมีเป้าหมายอยูที่การสอนใหเ้กิด “สันติภายใน” (Internal Peace) แก่ผูเ้รียน คือ สอนให้เกิด 
“สติ สันติ และขนัติ”  ไดแ้ก่  การสอนใหน้กัศึกษารู้จกัการควบคุมตวัเอง มีสติ รู้เท่าทนัอารมณ์ของ
ตวัเอง  การละอายต่อการทาํบาปทงัปวง ทงัทางร่างกาย วาจา และใจ สามารถทีจะอดทนต่อ
ความเห็นต่าง  อดทนทีจะฟังผูอื้น  อดทนทีจะตอบคาํถามผูอื้นอยา่งมีสติ มีเหตุผล ไม่ใชอ้ารมณ์ใน



 

 

 

การตอบคาํถาม  ฯลฯ  การสอน “สันติภายใน” แก่ผูเ้รียนจึงเป็นการสอนสันติศึกษาเพือใหเ้กิดความ
สมดุลของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา  กล่าวคือ สมองซีกซ้าย เป็นการสอนถึง “Funtion”  

บทบาท/หน้าทีเกียวกบัเนือหา ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัสันติศึกษา และวิธีการในการ
จดัการความขดัแยง้ ซึงเปรียบไดก้บั  “เครืองมือ” ในการศึกษาสันติศึกษา   และสมองซีกขวา เป็น
การสอนถึง  “Emotion”  เกียวกบัการฝึกสติให้รู้เท่าทนัอารมณ์ ซึงเป็นบ่อเกิดสาํคญัในการแสดง
ความขดัแยง้และความรุนแรง  หากสามารถสอนให้รู้จกัการควบคุมอารมณ์ทีกาํลงัก่อตวัสู่ความ
ขดัแยง้ ความรุนแรงได ้ จะทาํใหเ้กิด   “สันติภายใน” ต่อผูเ้รียน ซึงเปรียบไดก้บั “วิธีการ” ในการ
จดัการความขดัแยง้ ความรุนแรง หรือ  “สันติวิธี” จากภายในตวัเอง นนัเอง  ดงัแผนภูมิที    แสดง
การสอนสันติศึกษาเพือปรับสมดุลสมองซีกซา้ยและสมองซีกขวา  
 

แผนภูมิที     แสดงการสอนสันติศึกษาเพือปรับสมดุลของสมองซีกซา้ยและสมองซีกขวา 
ทีมา :  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร).  บนัทึกการใหค้าํปรึกษาการพฒันารูปแบบการ
สอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย.  (นครปฐม : สาขาวิชาพฒันศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์, 2557), 1. 
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                      จากการศึกษารูปแบบและวิธีการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  พบว่า 
การสอนสันติศึกษาในสถานศึกษาไทย  สามารถสอนได้หลากหลายูปแบบและหลากหลายวิธี  
เนืองสันติศึกษาเป็นการศึกษาด้านสันติภาพ และสันติวิธี ซึงมีขอบข่ายวิชาการกว้างขวาง 
ครอบคลุมหลายศาสตร์ เช่น รัฐศาสตร์  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์  จิตวิทยา  
สุนทรียศาสตร์  ศิลปศาสตร์  ปรัชญา ศาสนา จริยธรรม ฯลฯ  การสอนสันติศึกษาจึงหลากหลาย
และมีลกัษณะศาสตร์เชิงสหวิทยาการ (Multidisciplinary Subjects) ทีผูส้อนสามารถศึกษา และ
ออกแบบรูปแบบการสอนและวิธีการสอนให้เหมาะสมกบับริบทของรายวิชา ผูเ้รียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม  ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะศึกษาและพฒันารูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนืองจากการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยยงัมีไม่มากนกั  ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของทศันีย ์จนัอินทร์ (  : 
153 - 154 )  เรือง “วิวฒันาการของมโนทศัน์การศึกษาเพือสันติภาพในประเทศไทย” สรุปไวว้่า 
การศึกษาและการวิจยัดา้นสันติภาพในประเทศไทยยงัไม่มีงานวิจยัเชิงปฏิบติัการในพืนทีความ
ขัดแย้งมากนักและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการศึกษาด้านสันติภาพยังมีอยู่จ ํานวนน้อยมาก
เช่นเดียวกนั    

จากนโยบายสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย เกิดจากปัญหาความขดัแยง้ ความ
รุนแรงทีเกิดขึนในสงัคมไทย  ตงัแต่ระดบัครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานทีทาํงาน สังคม และ
ประเทศทีสะสมมาเป็นเวลานาน ในบางยุคบางสมยัแต่ละรัฐบายจึงมีนโยบายเกียวกบัสันติวิธีเพือ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงต่าง ๆ  เรือยมา  โดยมีจุดเริมตน้จากทีองคก์ารสหประชาชาติ
ไดป้ระกาศให้ ปี พ.ศ. 2529 เป็นปีสันติภาพสากลและเชิญชวนให้รัฐสมาชิก รวมทงัองคก์ารและ
สถาบนั ตลอดจนประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกนัจดักิจกรรมส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างประเทศ 
และส่งเสริมสันติภาพถาวรให้เกิดขึนในโลก เพือเฉลิมฉลองปีสันติภาพสากล และบริจาคให้แก่
กองทุนสาํหรับโครงการปีสันติภาพสากล เนืองจากเรืองปีสันติภาพสากลเป็นเรืองสืบเนืองจากการ
เสนอของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ  ซึงทบวงมหาวิทยาลยัสมยันนัไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการ
ประชุม ระหวา่งวนัที 1-6 กรกฎาคม 2527  กระทรวงการต่างประเทศจึงไดข้อใหท้บวงมหาวิทยาลยั
เป็นหน่วยงานกลางของประเทศ  ในการดํา เ นินงานเฉลิมฉลองปีสันติภาพสากล   โดย
ทบวงมหาวิทยาลยัไดด้าํเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจดัประชุม สัมมนา การจดันิทรรศการ 
การปาฐกถาสัญจร ไปตามหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  ต่อมาคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเมือ
วนัที 29 พ.ย. 2548 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลนักรองเรืองเสนอรัฐมนตรีคณะที 7 ฝ่าย
กฎหมาย,พลงังาน, ระบบราชการ, และประชาสัมพนัธ์   อา้งจากหนังสือของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที  นร0504/18022  (สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2548) เห็นชอบใหจ้ดัตงัศูนยส์ันติวิธีหรือ



 

 

 

ศูนยส์ันติศึกษาขึนในมหาวิทยาลยั เพือบรรจุเรืองการขจัดความขดัแยง้เป็นหลกัสูตรหนึงของ
มหาวิทยาลยั และจดัตงัสถาบนัหรือองคก์รอิสระ เพือแกปั้ญหาความขดัแยง้ และไกล่เกลียความ
ขดัแยง้ทีเกิดขึนในสังคมไทย  ทาํใหส้ถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ  ไดจ้ดัตงัหน่วยงานสันติศึกษาขึนใน
สถาบนัการศึกษาทาํหนา้ทีในการศึกษาและการวิจยัเกียวกบัสันติศึกษา เพือส่งเสริมและสนบัสนุน
การจดัการความขดัแยง้ การลดความขดัแยง้เพือสร้างสันติวิธีแก่สังคมและประเทศชาติ  ไดแ้ก่   
ศูนยศึ์กษาสันติภาพและความขดัแยง้  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล (เกิดจากการรวมกันของศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติวิธีกับศูนยสิ์ทธิ
มนุษยชนศึกษาและการพฒันา)  ศูนยข่์าวสารสันติภาพ  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
สถาบนัสันติศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  สถาบนัสันติศึกษา  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ศูนย์
สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ สถาบนัศาสนา วฒันธรรมและ
สันติภาพ  มหาวิทยาลยัพายพั  ศูนยศึ์กษาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
และหน่วยงานสนัติศึกษาและสนัติวิธีสงักดั สงักดัสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร คือ  สาํนกั
สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกลา้  หน่วยงานสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
จาํนวน 8 แห่ง ดงักล่าวเปิดดาํเนินการจากนโยบายของมหาวิทยาลยัทีใหค้วามสาํคญัต่อบทบาทของ
สถาบนัอุดมศึกษาในการศึกษาและการวิจยัเกียวกบัสันติศึกษา ซึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ความ
ขดัแยง้ในสังคมไทย และสถานการณ์ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และสนองตอบต่อ
คาํสังนายกรัฐมนตรีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที นร0504/18022  (สํานักนายกรัฐมนตรี, 

2548) เห็นชอบใหจ้ดัตงัศูนยส์นัติวิธีหรือศูนยส์ันติศึกษาขึนในมหาวิทยาลยั เพือบรรจุเรืองการขจดั
ความขดัแยง้เป็นหลกัสูตรหนึงของมหาวิทยาลยั และจดัตงัสถาบนัหรือองคก์รอิสระ เพือแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ และไกล่เกลียความขดัแยง้ทีเกิดขึนในสังคมไทย  ทาํใหส้ถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ  ได้
จดัตงัหน่วยงานสันติศึกษาขึนในสถาบนัการศึกษาทาํหนา้ทีในการศึกษาและการวิจยัเกียวกบัสันติ
ศึกษา เพือส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการความขดัแยง้ การลดความขดัแยง้เพือสร้างสันติวิธีแก่
สังคมและประเทศชาติ  หน่วยงานส่วนใหญ่จะเน้นเรืองการวิจยั และการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประเทศ และต่างประเทศ เป็นสาํคญั และบางแห่งมีการผลิตบณัฑิตระดบัมหาบณัฑิตทางดา้นสันติ
ศึกษา สิทธิมนุษยชน หรือการจดัการความขดัแยง้  ยงัไม่ปรากฏมีการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
แต่อย่างไร  โดยทีบางแห่งได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในหมวดวิชาศึกษาทวัไป หรือหมวดวิชาเลือกเสรี ไดแ้ก่ สถาบนัสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา เปิดสอนรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี และรายวิชาสังคม สงคราม 
และสันติ  สถาบนัสันติศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เปิดสอนายวิชาการจดัการความขดัแยง้  
สาํหรับสาํนกัสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบนัพระปกเกลา้  แมจ้ะเป็นหน่วยงานสังกดัรัฐสภา  แต่
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มีบทบาทในดา้นการศึกษาและวิจยัทางดา้นสันติศึกษา และสันติวิธี  ทีทาํงานประสานความร่วมมือ
กบัหน่วยงานสันติศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอย่างใกลชิ้ด  นอกจากนนัยงัมีการส่งบุคลากรของ
สาํนกัสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบนัพระปกเกลา้ ไปเป็นทีปรึกษาและอาจารยพ์ิเศษในรายวิชา
สนัติศึกษาทงัในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกดว้ย 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยได้มีการบรรจุวิชาเกียวกับสันติศึกษาไวใ้น
หลกัสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มีรายวิชา “มนุษยก์บัสันติภาพ” ใน
หมวดวิชาศึกษาทวัไป  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีรายวิชา “สันติศึกษา” สาํหรับ
นิสิตคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีหนังสือ “สันติศึกษา” สําหรับนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหิดล    มีรายวิชา “การเปลียนแปลงความขดัแยง้โดยสันติวิธี”  และ
รายวิชา “สังคม สงคราม และสันติ”  สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จดัการเรียนการสอนโดย
สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล  มหาวิทยาลยัสยามมีรายวิชา “สันติภาพ
ศึกษา” ในหมวดวิชาศึกษาทวัไป  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีรายวิชา “มนุษยก์บัสันติภาพ” 
ในหมวดวิชาศึกษาทวัไป  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ มีรายวิชา “การจดัการความขดัแยง้ใน
ชีวิตประจาํวนั” ในหมวดวิชาศึกษาทวัไป เป็นตน้  แมบ้างมหาวิทยาลยัไม่มีรายวิชาเกียวกบัสันติ
ศึกษาโดยตรง แต่มีการบรรจุหวัขอ้เกียวกบัสนัติศึกษา การจดัการความขดัแยง้แทรกในหลกัสูตรทงั
ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาต่าง ๆ ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้สันติศึกษาแทรก
ในหลกัสูตรบา้ง   นอกจากนันยงัมีการเปิดหลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเกียวกับ
สันติภาพ ในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัข่อนแก่น มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นตน้   

 ต่อมามีการจดัตงัเครือข่ายอุดมศึกษาเพือสันติศึกษา ซึงประกอบดว้ยนักวิชาการจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัต่าง ๆ จดัการประชุมใหญ่สันติศึกษาระดบัอุดมศึกษา ใน
หวัขอ้  “ สนัติศึกษากบัความรับผดิชอบของมหาวิทยาลยัต่อสงัคม”  เมือวนัที 18 – 19 เมษายน 2554  

ณ หอ้งประชุม 202  อาคารจามจุรี 4 เพือระดมความคิดจากนกัวิชาการทางดา้นสันติศึกษาและแสดง
บทบาทของมหาวิทยาลยักบัการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยหลกัสันติวิธี โดยมี
คณาจารย ์นกัวิชาการ และผูป้ฏิบติังานทีเกียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมกวา่  80  คน    

 ในการประชุมครังนี นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานสถาบันศึกษากับการพฒันา
ประชาธิปไตย ไดก้ล่าวถึงบทบาททางวิชาการในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ มีสาระสาํคญัดงันี  

 1. บทบาททางวิชาการในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสังคมไทยว่ามีความพยายาม
ในเรืองนีในวงจาํกดั อนัเนืองมาจากสาเหตุ เช่น ความอ่อนไหวและความล่อแหลมต่อการเขา้ใจผิด 



 

 

 

รวมทังอาจถูกมองว่าเป็นการเลือกขา้ง ทาํให้การแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไม่มีนําหนัก 
บทบาทของนกัวิชาการสนัติศึกษาในการแกไ้ขความขดัแยง้ขาดความน่าเชือถือ  

 2. นกัวิชาการสันติศึกษาจะตอ้งเป็นหลกัให้กบัสังคม และยืนหยดัในหลกัวิชาการทาํ
หน้าทีเผยแพร่ความรู้แก่ฝ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนือง ความรู้เรืองสันติวิธีมีความหลากหลาย ซึง
สังคมไทยยงัขาดองคค์วามรู้ในเรืองเหล่านีอยูม่าก 

 3. ทุกฝ่ายควรหลีกเลียงความรุนแรง หาทางแกไ้ขปัญหาความแตกต่างทางสังคมและ
ความคิดดว้ยหลกัสันติวิธี รัฐตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายโดยหลกันิติธรรม โดยคาํนึงถึงการรักษาชีวิต
ของประชาชน ทีผ่านมาเรายงัยึดติดกบัเรืองสันติวิธี โดยมองว่าตอ้งไม่ใชค้วามรุนแรงเพียงอย่าง
เดียว แต่ไม่ไดแ้กที้ตน้เหตุของปัญหา ทาํให้ความขดัแยง้นาํไปสู่การใชค้วามรุนแรงดงัทีเป็นอยู ่
สถาบนัอุดมศึกษาและนักวิชาการสันติศึกษาจึงเป็นหลกัสําคญัในการความรับผิดชอบต่อสังคม
อยา่งมาก 

 จากการประชุมใหญ่สันติศึกษาระดบัอุดมศึกษาไดส้รุปแถลงการณ์ของเครือข่ายสันติ
ศึกษา ณ วันที 19 เมษายน 2554 ทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบุคคล องค์กร และ
สถาบนัการศึกษา จะพยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือกนัเพือพฒันาและสร้างองคค์วามรู้ทางดา้น
สันติศึกษา โดยส่งเสริมการศึกษาวิจยัทงัทฤษฎีและปฏิบติัดา้นสันติศึกษาในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
อยา่งมุ่งมนัและต่อเนือง พยายามเสริมสร้างปัญญาร่วมกบัสังคมให้มีการสร้างความตระหนกัรู้และ
ความเขา้ใจต่อสงัคม ในการใชพ้ลงัปัญญาในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนโดยยดึคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของสังคมส่วนร่วม และประการสุดทา้ยคือ พยายามแสวงหาวิธีในการสร้างสรรค์
สงัคมทีนาํไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย โดยอาศยัองคค์วามรู้และภูมิปัญญาในสนัติศึกษาทีสงัสมไว ้
และพฒันายิง ๆ ขึน เพือเป็นพลงัในการเสริมสร้างสู่สังคมแห่งสันติสุขอย่างยงัยืน  (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,  2554 : 2 – 3 )  
      ผลจากแนวคิดการจดัตงั “เครือข่ายสันติศึกษาอุดมศึกษา”  ดงักล่าวไดเ้กิดการร่วมตวั
กนัอย่างหลวม ๆ ของนกัวิชาการและหน่วยงานดา้นสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  ผลจาก
การนําเสนอตามขอ้เรียกร้องของเครือข่ายมีหน่วยงานทีรับผิดชอบนําไปปฏิบติัในระดับหนึง 
เท่านนั  แต่ความตระหนกัในการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธียงัไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ซึงอาจจะเกิดจากหน่วยงานดา้นสันติศึกษา และสันติวิธี ต่างฝ่ายต่างปฏิบติัไปตาม
แนวทางนโยบายของหน่วยงานของตนเอง  ยงัไม่มีหน่วยงานกลางดา้นสันติศึกษาและสันติวิธีทีจะ
ผลกัดนัเป็น “นโยบาย” หรือ “วาระแห่งชาติ” ก็เป็นการยากอยา่งยงิที ขบวนการหรือเครือข่ายสันติ
ศึกษาอุดมศึกษาจะมีพลงัในการดาํเนินงานเพือ นําสันติวิธีมาใช้ในการจดัการความขดัแยง้ใน
สังคมไทยได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  ในทัศนะของผู ้วิจัยเห็นว่า หากสํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับเป็นเจา้ภาพในการจดัตงั “เครือข่ายสันติ
ศึกษาอุดมศึกษา”  และผลกัดันให้เกิด การจัดการเรียนการสอนสันติศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาทุกแห่ง  ย่อมจะทาํให้เกิดการผลกัดนั “สันติศึกษา” เขา้สู่มหาวิทยาลยัทีมีภารกิจ
หลกัในการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ด้านสันติศึษา  การทาํงานวิจัยด้านสันติศึกษา  การบริการ
วิชาการด้านสันติศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้านสันติศึกษา ย่อมจะส่งผลให้
สังคมไทยโดยรวมตระหนกัเห็นความสาํคญัของสันติศึกษาและสันติวธีในการจดัการความขดัแยง้ 
ความรุนแรงทงัในปัญหาความมนัคงของชาติ  การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ต่อไป 

นอกจากนัน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี้ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรือง แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  

(สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 : 6 – 20) ไดก้าํหนดการเรียนรู้และมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยไว ้อย่างน้อย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ทกัษะดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) ดา้นความรู้ (Knowledge) ดา้นทกัษะทางปัญญา 
(Cognitive Skills) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 

Skills and Responsibility) และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis Communication  and Information Technology Skills)  ในดา้น
ทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ความรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการ
แกปั้ญหา เมือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ ทีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน  

 นอกจากนนัไดก้าํหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตทีพึงประสงคข์องแต่ละระดบัคุณวุฒิ ใน
ระดบัปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย  จาํนวน 3 ใน 5 ขอ้
ไว ้ดงันี 

 1. มีความคิดริเริมในการแกไ้ขปัญหา และขอ้โตแ้ยง้ทงัในสถานการณ์ส่วนบุคคล 

และของกลุ่ม โดยการแสดงออกซึงภาวะผูน้าํในการแสวงหาทางเลือกใหม่ทีเหมาะสมไปปฏิบติัได ้

 2.  สามารถประยกุตค์วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาคน้ควา้ใน 

สาขาวิชาของตนเพือใชใ้นการแกปั้ญหาและขอ้โตแ้ยง้ในสถานการณ์อืน ๆ  
                3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยยอมรับขอ้จาํกดัของธรรมชาติและความรู้ในสาขาวิชาของตน 

               จากการเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ และคุณลกัษณะของบณัฑิตทีพึงประสงค์
ของแต่ละระดบัคุณวฒิุ ในระดบัปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาของประเทศ



 

 

 

ไทยดงักล่าว ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อทกัษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา เมือตอ้ง
เผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ และมีคุณสมบติัในการแกปั้ญหา ความขดัแยง้ในสถานการณ์ส่วน
บุคคล และกลุ่ม สามารถการแสวงหาทางเลือกในการแกปั้ญหาและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้นนั มี
ความสอดคลอ้งกบัการสอนสนัติศึกษาอยา่งมาก เพราะวิชาสนัติศึกษานนั มุ่งสอนใหผู้เ้รียนมีทกัษะ
ทางปัญญา มีความสามารถในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ ทงัความ
ขดัแยง้ในระดบับุคคล กลุ่ม ชุมชน สังคม และประเทศ  และมีสามารถในการจดัการความขดัแยง้
โดยสนัติวิธีเป็นทางเลือกใหม่ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  

 ซึงสอดคลอ้งกบัรายงานประจาํปีของคณะอนุกรรมการการดาํเนินกิจกรรมการสร้าง
รายวิชาและการจดัการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทวัไป เพือพฒันานิสิตนกัศึกษา เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพือพฒันาบณัฑิตอุดมคติไทย  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2554 : 5) ไดส้รุปไวว้่า การจดัการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทวัไปตามหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมีการสร้างหลกัสูตรและเปิด
รายวิชาทีมีความทนัสมยั เหมาะสมกบัเหตุการณ์หรือบริบทของสังคมไทยในปัจจุบนั และรองรับ
สิงทีจะเกิดขึนและเกิดผลกระทบต่อสังคมไทยในอนาคต ในรายวิชาทีมหาวิทยาลยัควรนําไป
พิจารณาเปิดการเรียนการสอน ได้แก่  รายวิชาเกียวกับ การเป็นพลเมืองโลกและพลเมืองทีดี  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สันติศึกษาหรือสันติภาพ  การป้องกนัภยัพิษติัธรรมชาติ  อาเซียนศึกษา 
และการเรียนรู้สู่จิตสํานึกทีดี  เช่น จิตตปัญญาศึกษา การพฒันาจิต  เป็นตน้   จากการประชุม
ดงักล่าวมีมหาวิทยาลยัทีเป็นเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพือพฒันาบณัฑิตอุดมคติไทย  
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดท้าํการเปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษาในหมวด
วิชาศึกษาทวัไป ไดแ้ก่ รายวิชามนุษยก์บัสันติภาพ ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  การสอน
สอดแทรกความรู้สันติศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ของหมวดวิชาศึกษาทวัไป และหมวดวิชาเลือก ของ
มหาวิทยาลยัเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพือพฒันาบณัฑิตอุดมคติไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  แต่การเรียนการสอนสันติศึกษายงัมีจาํนวนนอ้ยมากเมือเปรียบเทียบ
กบัจาํนวนสถาบนัการศึกษาทีเปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 
 

.     แนวคดิเกยีวกบัการพฒันารูปแบบการสอน 
.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอนไว ้ อาทิเช่น 
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 จอยส์  เวลและซาวเวอร์  (Joyce Weil and  Showers, 1992 : 197-210) ไดเ้สนอรูปแบบ           
การจดัการเรียนการสอน โดยเริมจากเสนอภาพเหตุการณ์ในหอ้งเรียน (Scenario) เพือนาํไปสู่                
การจดัการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบซึงแต่ละรูปแบบมีองคป์ระกอบ 4 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 กล่าวถึงทีมาของรูปแบบการเรียนการสอน (Orientation to the Model) 

ประกอบดว้ยเป้าหมายของรูปแบบ ขอ้ตกลงเบืองตน้ หลกัการ มโนทศัน์ทีสาํคญัทีเป็นพนืฐานของ
รูปแบบการสอน 

ส่วนที 2 รูปแบบการเรียนการสอน (The Model of Teaching)  มี 4 ส่วน  คือ กิจกรรมที
จะสอนเป็นขนั ๆ  ซึงแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขนัตอนการสอนแตกต่างกนัไป 

 1.  ขนัตอนของรูปแบบ (Syntax) เป็นการจดัเรียงตามลาํดบักิจกรรมทีจะ
สอนเป็นขนั ๆ ซึงแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขนัตอนการสอนแตกต่างกนัไป 

 2.  รูปแบบของสงัคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของครู และ
นกัเรียนซึงแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกนัไป 

 3.  หลกัการแสดงการโตต้อบ (Principle of Reaction) เป็นการบอกวิธีการที
ครูจะตอบสนองต่อสิงทีนกัเรียนกระทาํ อาจเป็นการใหร้างวลั การสร้างบรรยากาศอิสระไม่มี               
การประเมินวา่ ถูกหรือผดิ เป็นตน้ 

 4.  สิงสนบัสนุนการเรียนการสอน (Support System)  เป็นการบอกเงือนไข  
หรือสิงจาํเป็นในการทีจะใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนให้เกิดผล เช่น การสอนฝึกทกัษะ
นกัเรียนจะตอ้งไดฝึ้กการทาํงานในสถานทีและดว้ยอุปกรณ์ทีใกลเ้คียงกบัสภาพการทาํงานจริง ๆ 

 ส่วนที 3  การนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้(Application)  เป็นการแนะนาํ และให้
ขอ้สังเกตการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนนนั เช่น จะใชเ้นือหาประเภทใดใชก้บัเด็กระดบัใดจึงจะ
เหมาะสม เป็นตน้ 

 ส่วนที 4  ผลทีเกิดขึนกบันกัเรียนทงัทางตรง  และทางออ้ม (Instructional and Nurturant 

Effects)  เป็นการบอกใหรู้้ว่าแต่ละรูปแบบจะเกิดผลอะไรบา้งกบันกัเรียน โดยทีผลทางตรงมาจาก
การสอนของครูทีจดัขึนตามขนัตอน  ส่วนผลทางออ้มมาจากสภาพแวดลอ้ม ซึงถือเป็นผลกระทบ          
ทีเกิดแฝงไปกบัการสอนซึงสามารถใชเ้ป็นขอ้พิจารณาในการเลือกรูปแบบการสอนไปใช ้

อาร์เรนด ์ (Arend,  : 7)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนวา่
มี    องคป์ระกอบ  ดงันี 

        .  หลกัการตามทฤษฎีทีใชเ้ป็นแนวคิดพืนฐานในการพฒันารูปแบบ 

        .  ผลการเรียนรู้ทีตอ้งการ 

                     .  วิธีสอนทีจะทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 



 

 

 

                     .  สิงแวดลอ้มในการเรียนการสอนทีจะนาํไปสู่ผลการเรียนรู้ทีตอ้งการ    
  ทิศนา  แขมมณี  (  : )  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ไว ้ ดงันี 

 1.  มีปรัชญา  ทฤษฎี  หลกัการ  แนวคิด  หรือความเชือทีเป็นพนืฐานหรือเป็นหลกัของ
รูปแบบการสอนนนั 

 2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนทีสอดคลอ้ง
กบัหลกัทียดึถือ 

 3.  มีการจดัระบบ  คือ  มีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของ
ระบบใหส้ามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนนั ๆ 

 4.  มีการอธิบายหรือใหข้อ้มูลเกียวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ  อนัจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนนั ๆ  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จากองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนทีกล่าวมาขา้งตน้   สามารถสรุปได ้            
ดงัตารางที  5 

 

ตารางที  5   องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

Joyce  Weil  and  Showers 
(1992) 

Arends   

( ) 
ทิศนา  แขมมณ ี 

 ( ) 
หลกัการ   มโนทศัน ์ หลกัการตามทฤษฎี ปรัชญา  ทฤษฎี  หลกัการ  

แนวคิด 

รูปแบบการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ สภาพและลกัษณะของการ
จดัการเรียนการสอน 

การแนะนาํ และการให้
ขอ้สังเกตต่อรูปแบบการสอน 

วิธีสอน การจดัระบบ 

ผลทีเกิดขึน สิงแวดลอ้ม ผลการเรียนรู้ วิธีสอน เทคนิคการสอน 
กระบวนการเรียนการสอน 

 

 จากตารางที  5  จะเห็นไดว้่า  ผลการสรุปองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ของนกัการศึกษาทงั 3  ท่าน  ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น    
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องคป์ระกอบ  ทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัขึนอยูก่บัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี  การเรียนการสอน  วิธีการ
สอนต่าง ๆ  ทีเกิดขึนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
.  แนวคดิเกยีวกบัการถอดบทเรียน 

.1 ความหมายของการถอดบทเรียน 

        ความหมายของการถอดบทเรียนได้มี นักวิชาการ  นักการศึกษา  หน่วยงานได้ให้
ความหมายของการถอดบทเรียน  ดงันี 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  (  : 3)  การถอดบทเรียน  หมายถึง  
วิธีการเรียบเรียงความรู้จากการเล่าเรือง  และการถ่ายทอดเป็นเอกสารงานเขียนการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนของครูทีจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  ทงัการ
จดักิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน  และกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์  แลว้นาํมา
พฒันาเป็นความรู้การจดักิจกรรมผูเ้รียน  สาระสาํคญัทีไดม้าจากประสบการณ์และการปฏิบติัของ
ครูทีดาํเนินการอยูใ่นโรงเรียนซึงสามารถนาํไปปรับใชไ้ดจ้ริง 

 กนกภรณ์ ชูเชิด  และสกรรจ ์พรหมศิริ (ม.ป.ป. : 3)  การถอดบทเรียน หมายถึง วิธีการ
จดัการความรู้รูปแบบหนึงทีเนน้เสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มทีเป็นระบบ เพือสกดัความรู้ทีฝังลึกใน
ตวัคนและองคค์วามรู้ของทอ้งถินออกมาเป็นบทเรียนทีสามารถนาํไปสรุปและสังเคราะห์เป็นชุด
ความรู้ คู่มือ สือรูปแบบต่างๆ โดยผลทีไดจ้ากการถอดบทเรียนนอกจากเรืองของสือชุดความรู้แลว้ 
สิงทีสาํคญัทีสุด คือ ผูร่้วมกระบวนการถอดบทเรียนจะตอ้งเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั อนันาํมาซึงการ
ปรับวิธีคิด และวิธีการทาํงานทีสร้างสรรค ์ และมีคุณภาพยงิขึน  
 อรศรี  งามวิทยพงศ ์(2549 : 122)  การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการทบทวน  
สรุปประสบการณ์ทีผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ เพือให้เห็นถึงรายละเอียดอนัชดัเจนและความรู้ในเหตุ
ปัจจยัอยา่งเชือมโยงทงัภายในและภายนอก ซึงทาํให้เกิดผลอยา่งทีเห็นอยูใ่นปัจจุบนั ไม่ว่าผลดา้น
บวกหรือดา้นลบ  
 นรินทร์  สังขรั์กษา และคณะ  (  :  55)  การถอดบทเรียน  หมายถึง  เป็นวิธีการ
จดัการความรู้หรือคลา้ยกบัการประเมินผลแบบหนึง เพือสกดัความรู้ทีฝังลึกในตวัคน ออกมาเป็น
บทเรียน ในการสร้างสรรคง์านใหมี้คุณภาพตามเรืองทีสนใจศึกษา  
 จากความหมายทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า  การถอดบทเรียน  หมายถึง  การเรียนรู้ที
เกิดขึนจากกระบวนการจดัการความรู้ในระหว่างการปฏิบติักิจกรรม  เพือการพฒันา  หรือปรับปรุง
การปฏิบติักิจกรรมในการปฏิบติัต่อไปของการปฏิบติังานให้ดีขึน  โดยการสะทอ้นการเรียนรู้หลงั



 

 

 

ปฏิบติักิจกรรมดว้ยการอธิบายเหตุการณ์จากประสบการณ์ทีเกิดขึนในระหว่างการปฏิบติักิจกรรม  
จนเกิดผลการปฏิบติัตามความสามารถ   
              .2 การดําเนินการถอดบทเรียน 

 การถอดบทเรียน  มีแนวทางการดาํเนินการถอดบทเรียน  ซึง นรินทร์  สังขรั์กษา  และ
คณะ  (  : 56)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการถอดบทเรียนวา่โดยทวัไปมี    รูปแบบ  ดงันี 

 1. การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เป็นการถอดบทเรียนทีเนน้เฉพาะกิจกรรมสาํคญั
ของโครงการ และสามารถนาํผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนัน ๆ ไปใชป้ระโยชน์ในพฒันา
โครงการใหป้ระสบความสาํเร็จในอนาคต (Best  Practice) 

 2. การถอดบทเรียนทงัโครงการ เป็นการถอดบทเรียนทงัระบบ โดยเริมตงัแต่ความ
เป็นมาของโครงการ กระบวนการดาํเนินงาน และผลลพัธ์เมือสินสุดโครงการ 

 จะเห็นไดว้่าการถอดบทเรียนทงั 2 รูปแบบจะตอ้งใชก้ารวิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์
ดว้ย SWOT เพือศึกษาปัจจยั  และเงือนไขทีนาํไปสู่ผลของการดาํเนินโครงการ  ดงันนัการถอด
บทเรียนจึงมีขนัตอนทีสาํคญั คือ  การสร้างบรรยากาศ เพือใหผู้เ้ขา้ร่วมการถอดบทเรียนมีความผอ่น
คลายเป็นกนัเอง  การกาํหนดกติกาในการถอดบทเรียนอยา่งมีส่วนร่วม โดยกาํหนดประเดน็ทีสาํคญั 
คือการกาํหนดเป้าหมายการถอดบทเรียนคืออะไร มีวตัถุประสงคเ์พืออะไร วิธีการถอดบทเรียนใช้
วิธีอะไร เช่น ใช้การระดมความคิดเห็น เน้นการแลกเปลียนความคิดเห็น หน้าทีของผูร่้วมถอด
บทเรียนเป็นอยา่งไร เช่น ทุกคนให้การยอมรับความเป็นจริง  และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
งานให้ดีขึน ขอ้พึงระวงัในการถอดบทเรียนควรเป็นอยา่งไร เช่น ไม่ตาํหนิ และไม่ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูร่้วมถอดบทเรียน เป็นตน้  และการเขา้สู่ประเด็นสาํคญัของการถอดบทเรียน  เป็น
ขนัตอนสําคญัในการสกัดความรู้จากผูร่้วมถอดบทเรียน โดยการเล่าประสบการณ์จากวิธีการ
ปฏิบติังานของผูร่้วมถอดบทเรียน  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิบติังานที
กาํหนดในแผนปฏิบติังานกบัวิธีการปฏิบติังานจริง การวิเคราะห์ผลการปฏิบติังานทีทาํไดเ้ป็นอยา่ง
ดี การให้ขอ้เสนอแนะวิธีการปฏิบติังานต่อไปให้ดีขึน การวิเคราะห์อุปสรรคทีเกิดขึนระหว่างการ
ปฏิบติังาน การใหข้อ้เสนอแนะในสิงทีควรทาํเพิมเติมในการปฏิบติังานทีผา่นมา  ขอ้เสนอแนะใน
สิงทีควรทาํเพิมเติมในการปฏิบติังานทีผา่นมา  และการประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังานที
ผา่นมา  ซึง นรินทร์  สังขรั์กษา  (  : 18-33)  ไดแ้สดงขนัตอนการถอดบทเรียน  ดงัตารางที 6 
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ตารางที  6  ขนัตอนการถอดบทเรียน 

 
ท ี การดําเนินการถอดบทเรียน ขันตอนการถอดบทเรียน 

1 การออกแบบแผนการถอด
บทเรียน 

ขนัที 1  การกาํหนดรูปแบบในการถอดบทเรียน 

             -  การถอดบทเรียนทงัโครงการ 

             -  การถอดบทเรียนเฉพาะประเดน็ 

ขนัที  2  การเลือกเทคนิคการถอดบทเรียน 

             -  การถอดทบเรียนดว้ยเทคนิคการทบทวนหลงั
ปฏิบติั (Retrospect) 

             -  เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการทาํงาน 
(Performance measurement : PM) 

             -  เทคนิคการทบทวนระหวา่งปฏิบติั (After 

action review : AAR) 

             -  เทคนิคแผนทีผลลพัธ์ (Outcome mapping : 

OM) 

ขนัที  3  การกาํหนดปฏิทินการถอดบทเรียน 

2 การดาํเนินการถอดบทเรียน ขนัที  4  การถอดบทเรียนเฉพาะประเดน็ 

ขนัที  5  การถอดบทเรียนทงัโครงการ 

3 การสือสารผลการถอดบทเรียน ขนัที  6  การบนัทึกบทเรียน 

 ขนัที 7  การพฒันาชุดความรู้ 

               -  การเขียนชุดความรู้แบบเล่าเรือง 

             -  การเขียนชุดความรู้แบบวิเคราะห์ 

4 การติดตามการนาํบทเรียนไปใช ้ ขนัที  8  การติดตามการใชบ้ทเรียน 

             -  การติดตามการใชบ้ทเรียนระหวา่งการ
ปฏิบติังาน 

             -  การติดตามการใชบ้ทเรียนหลงัสินสุด
โครงการ 



 

 

 

 
               .3 วธีิวทิยาในการถอดบทเรียน 

                วิธีวิทยา (Methodology) ในการถอดบทเรียนเป็นการศึกษาทีมีระบบเกียวกบัวิธีการ
หรือเทคนิควิธี คุณค่าของวิธีวิทยามิไดอ้ยู่ทีความแพร่หลาย ความทนัสมยัหรือความนิยมชมชอบ 
แต่อยู่ทีว่าวิธีวิทยานัน ๆ ไดส้ร้างความรู้ใหม่และนาํไปสู่การใชป้ระโยชน์จากความรู้นันไดม้าก
เพียงใด ซึง  นรินทร์  สังขรั์กษา และคณะ (  : 58 - 60)  ไดก้ล่าวถึงวิธีวิทยาทีใชใ้นการถอด
บทเรียน ดงันี 

.  การเรียนรู้จากเพือน (Peer assist : PA)  การเรียนรู้จากเพือนไดรั้บการพฒันาจาก
บริษทั BP Amaco ซึงเป็นบริษทันาํมนัของประเทศองักฤษ โดยการเชิญทีมงานภายนอก (ทีมเยอืน) 
มาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ใหก้บัทีมเจา้ของบา้นหรือทีมภายใน (ทีมเหยา้) การเรียนรู้จากเพือน 
เป็นการเรียนรู้ก่อนทาํกิจกรรม โดยคาํวา่ “เพือน” ในทีนี หมายถึง ทีมผูช่้วยกบัทีมทีปรึกษาภายนอก  
ขนัตอนสาํคญัของวิธีการเรียนรู้จากเพือน ดงันี 

1.1 กาํหนดวตัถุประสงคว์า่อะไรคือโจทยที์ตอ้งการเรียนรู้ 

                     1.2 ออกแบบการดาํเนินงาน โดยการกาํหนดวา่ ใครคือผูรู้้ ใครคือผูด้าํเนินการ ใครคือ
ผูร่้วม (เพือใหเ้กิดความหลากหลายในทกัษะและประสบการณ์) และกาํหนดบทบาทของแต่ละฝ่าย
ใหช้ดัเจนในแต่ละช่วงเวลา 4 ช่วงหลกั อนัไดแ้ก่ 1) ทีมเหยา้-ใหข้อ้มูลพืนฐาน 2) ทีมเยอืน-ซกัถาม
สิงทีสงสยั 3) ทีมเยอืน-เสนอมุมมอง และ 4) ทีมเหยา้-ทีมเยอืนแลกเปลียนความรู้ 

    .  การเรียนรู้พลงัการดาํเนินงาน (Retrospect) มีรายละเอียดทีลึกซึงมากกวา่ AAR ทงันี
เป้าหมายสาํคญัอยูที่การนาํบทเรียนทีไดไ้ปใชใ้นโครงการต่อไปมิใช่เพือใหที้มงานบรรลุเป้าหมาย
ของงานเดิม  ซึงขนัตอนการดาํเนินงาน ดงันี  

2.1 จดัประชุมพร้อมหนา้ (Face to face) ไม่ควรใชว้ิธีการประชุมทางไกล (Video 

conference) หรือการติดต่อทางไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

2.2  เชิญบุคคลทีเหมาะสมและ เช่น แกนหลกัของโครงการ ผูรั้บผลจากโครงการ  
2.3 คดัเลือกวิทยากรและทีมงานทีมีทกัษะและไม่ควรเป็นผูที้เกียวขอ้งใกลชิ้ดกบั

โครงการเพราะจะทาํใหไ้ปมุ่งเนน้ อธิบาย “สิงทีเราทาํผา่นมา” มากกว่าทีจะพิจารณาว่า “ เราควรจะ
ทาํอะไรต่อไปในอนาคต หากมีเหตุการณ์ทีคลา้ยคลึงกนั”  

2.4  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละผลทีส่งมอบของโครงการ 

2.5  ทบทวนแผนงานและกระบวนการดาํเนินโครงการ 

2.6  ตงัคาํถามวา่ “อะไรทีเป็นไปไดดี้และทาํไมหลีกเลียงคาํถามทีตอกยาํความผดิ 

2.7  คน้หาวา่อะไรทาํไดดี้ และมีขอ้เสนอแนะในอนาคตอยา่งไร 
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2.8  อะไรทีสามารถทาํใหดี้ยงิขึน “ทุก ๆ ความสาํเร็จมีช่องวา่งของการพฒันาเสมอ” 

2.9  ปัญหา อุปสรรคทีเกิดขึนและพยายามหลีกเลียงการทาํผดิซาํ 
2.10  แน่ใจวา่ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมไปดว้ยความชืนชม 

2.11  จะทาํอะไรต่อไป 

2.12  บนัทึกผลการประชุม โดยมีคาํแนะนาํสาํหรับอนาคต 

      .  การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After action review : AAR) เป็นเครืองมือทีเชือใน
แนวคิดเรือง  “ตีเหล็กกาํลงัร้อน” โดยพฒันามาจากการพฒันาการเรียนรู้ในกองทพัสหรัฐอเมริกา 
กล่าวกันว่าการเรียนรู้หลงัปฏิบติัการมีสถานะเป็นระบบทีสถาปนาเป็นกระบวนการเรียนรู้เชิง
สถาบนั (Institutional learning system) ทีสาํคญัของทหารอเมริกนัในช่วงช่วงทีอเมริกาประสบ
ความพ่ายแพใ้นสงครามเวียดนาม อนัทาํให้ความภาคภูมิในในตนเองของทหารอเมริกนัเสือมถอย
ไปมาก แต่ดว้ยการะบวนการการเรียนรู้หลงัปฏิบติัการทีเขม้ขน้  หรือดว้ยการถอดบทเรียนจาก
สถานการณ์รบจาํลอง เมือทบทบนความสาํเร็จหรือลม้เหลวภายหลงัจากกลุ่มปฏิบติัภารกิจทีไดรั้บ
มอบหมาย เพือหาหนทางทีจะทาํใหดี้ยงิขึนในวนัขา้งหนา้ ทาํใหก้องทพัเกิดการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก 
จนทาํให้สามารถสถาปนาความรู้สึกภาคภูมิใจในกองทพัให้หวนกลบัมาไดอี้กครัง  ดงันนัการ
เรียนรู้หลงัปฏิบติัการทีนาํมาประยุกต์ใช้ในโครงการพฒันานันมีชือเรียกต่าง ๆ กนั เช่น Lesson  

learned,  Post-operation  view,  Learning  review  และLearning  after the event เป็นตน้ แต่คาํถาม
หลกั ๆ ทีเรียกกนัวา่ Key learning points เพือการเรียนรู้ ไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั ดงัเช่น ชุดคาํถาม  
ดงันี 
  .  เราวางแผนกนัอยา่งไร อะไรคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบติัการ 

  3.2 เมือเราดาํเนินโครงการพฒันาไประยะหนึงแลว้สิงทีเกิดขึนนนั เป็นไปตามที
วางแผนไวห้รือไม่/ทาํไมเป็นเช่นนนั 

  3.3  มีสิงใดบา้งไม่เป็นไปตามทีวางแผนไว/้ทาํไมเป็นเช่นนนั 

  3.4  เรามีปัญหาอะไรบา้ง 
  3.5  เราน่าจะสามารถทาํสิงใดใหดี้ขึนกวา่เดิมไดบ้า้ง 

  3.6  ในการดาํเนินงานครังต่อไป มีสิงใดทีเราจะปฏิบติัใหแ้ตกต่างไปจากครังทีผา่นมา 
              การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After action review : AAR) ซึง  เนาวรัตน์ พลายนอ้ย  (2547 

: 5-8)  ไดก้ล่าวถึง  ความเชือพืนฐานเกียวกบัการเรียนรู้ของมนุษยว์่า  ในการดาํเนินโครงการพฒันา
เพือใหเ้กิดการเปลียนแปลงวิธีคิด ระบบคุณค่าและพฤติกรรมนนั แมมี้โครงการทีออกแบบวางแผน
ไว้อย่างดีในขันตอนแรกแล้ว ก็ยงัจะต้องการจัดการในขันตอนของการดําเนินการและใน
กระบวนการของโครงการให้มีลกัษณะ “Effect process” ไปโดยตลอด เนืองจากในความเป็นจริง 



 

 

 

เงือนไขและปัจจยัต่าง ๆ ในสงัคมเปลียนแปลงอยูเ่สมอ องคค์วามรู้และวิธีคิดในการทาํงานก็จะตอ้ง
มีพลวตัปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ดว้ย องคค์วามรู้ทุกดา้นโดยเฉพาะองคค์วามรู้ในการบริหาร
จดัการให้เกิดการเปลียนแปลงตามเป้าหมายนัน จึงตอ้งมีพลวตัอยู่ตลอดเวลา การเปลียนแปลง
เหล่านีจาํเป็นตอ้งอาศยัวิธีคิดทีหลากหลายและมีพลงัอนัจะทาํให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนืองของ
บุคคล กลุ่มบุคคลและองคก์ร การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After action review : AAR) เกิดจากความ
เชือพืนฐาน  ดงันี 
      1. ความรู้ ความรู้เกิดจากการใคร่ครวญ ครุ่นคิดและจดัระบบจากปฏิบติัการจริงอย่าง
ทนัเวลา 
      2. ใครคือผูรู้้ ผูรู้้ในโครงการพฒันา คือ ผูรู้้ทีมิใช่ปัจเจกบุคคลทีตงัตวักาํหนดแนวปฏิบติั
ใหผู้อื้นปฏิบติัตาม หากแต่ผูรู้้ คือ เครือข่ายของบุคคล และเครือข่ายความสัมพนัธ์ทางความรู้ ของผู ้
ทีมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงมาด้วยกัน ผูป้ฏิบัติการทีหลายหลายคือแหล่งความรู้ 
(Source of knowledge) ของการเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After action review : AAR)   
      3. ความรู้สร้างขึนหรือแสวงหามาไดอ้ยา่งไร การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After action 

review : AAR) สร้างความรู้ผา่นการกระทาํหรือการปฏิบติัจริงของกลุ่มอยา่งกระตือรือร้น ทงันี
ความรู้จะผา่นการสังเคราะห์ โดยความช่วยเหลือของผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) นาํไปใช้
และสร้างความรู้ใหม่อยา่งเป็นระบบต่อเนืองไปเรือย ๆ  
      4. ความรู้ถ่ายทอด (Transmit) อยา่งไร   การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After action review : 

AAR) เชือในการถ่ายทอดความรู้ในเชิงปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มผูป้ฏิบติัการดว้ยกนั (Community of 

practices) และเชือว่าจะตอ้งมีกระบวนการให้ความรู้ใหม่เชิงปฏิบติัการทีสร้างขึนไดน้นั ถ่ายทอด
เผยแพร่ให้เป็นทีรับรู้และเรียนรู้ในองค์กรให้ทวัถึงโดยเร็วทีสุดโดยมีเงือนไขและสถานการณ์
แวดลอ้มทางการเรียนรู้ทีเหมาะสมสนบัสนุน 

      5. ความรู้ทีไดจ้ากการเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After action review : AAR)  จะถูก
นาํไปใช ้(Utilized) อย่างไร ความรู้ทีเห็นพอ้งร่วมกนัจะถูกนาํไปใชเ้พือปฏิบติัการครังต่อไป
ในทนัที AAR เชือในเรืองการเปลียนแปลงทีจะบรรลุไดด้ว้ยการบริหารจดัการความรู้ทีผา่นการเห็น
พอ้งอย่างมีประสิทธิภาพ AAR มิเพียงให้ความสําคญักับการสร้างความรู้เท่านัน หากแต่ให้
ความสาํคญักบัสมรรถนะของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์ร ในการเลือกหยิบความรู้ทีมีอยูแ่ลว้มา
ใชเ้พือปฏิบติัการใหไ้ดผ้ลดว้ย 

       6. ความรู้มีการสะสม (Accumulated) อยา่งไร การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After action 

review : AAR) แต่ละครังจะมีการทาํเอกสารสรุปทบทวนโดยกลุ่มจนเป็นความเห็นรวม การสะสม
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ความรู้โดยการบนัทึกผ่านปฏิบติัการ แต่ละครังและนาํความรู้เหล่านันมาเผยแพร่ไปสู่การคน้พบ 
“บทเรียนทีดี” 

       7.  สิงใดคือกระบวนการเรียนรู้ (Process of learning) กระบวนการเรียนรู้ในการเรียนรู้
หลงัปฏิบติัการ (After action review : AAR)  คือการใชฐ้านการปฏิบติัการจริง วิธีการเขา้สู่ความรู้
ใช้แนวทางการมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพนัธ์ในทางราบและพิจารณาสิงต่าง ๆ อย่างบูรณาการ ทงันี
วิธีการเรียนรู้ (Learning method) ในการเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After action review : AAR)  ไดใ้ห้
ความสาํคญัเป็นอยา่งมากกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ขา้งตน้ และให้ความสาํคญัอยา่งมากกบัผูอ้าํนวย
ความสะดวก ทีจะเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการอาํนวยการใหก้ลุ่มเกิดการเรียนรู้ 

 จากทีกล่าวมา สรุปไดว้่าการถอดบทเรียนเป็นการเรียนรู้ทีเกิดขึนจากกระบวนการจดัการ
ความรู้ในระหว่างการปฏิบติักิจกรรม  เพือการพฒันา  หรือปรับปรุงการปฏิบติักิจกรรมในการ
ปฏิบติัต่อไปของการปฏิบติังานให้ดีขึน  โดยการสะทอ้นการเรียนรู้หลงัปฏิบติักิจกรรมดว้ยการ
อธิบายเหตุการณ์จากประสบการณ์ทีเกิดขึนในระหว่างการปฏิบติักิจกรรม  จนเกิดผลการปฏิบติั
ตามความสามารถ 

 ในงานวิจยัครังนี จะใชก้ารถอดบทเรียนการเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After action review : 

AAR) การสนทนากลุ่มเพือพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา หลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสอน
สนัติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยเสร็จสิน   
 

    6. แนวคดิเกยีวกบัความพงึพอใจ 
 6.1  ความหมายของความพงึพอใจ  
  จากการศึกษาคน้ควา้งานเอกสารและแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัความพึงพอใจ มี
นกัวิชาการและนกัวิจยัไดใ้หค้วามหมายแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ ไวด้งันี 

 วรูม (Vroom,  : 99 ) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจและทศันคติในสิงหนึงสามารถใช้
แทนกนัได ้เพราะทงัสองคาํนี หมายถึง ผลทีไดจ้ากการทีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในสิงนนั ทศันคติ
ดา้นบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิงนันและทศันคติดา้นลบจะแสดงให้เห็นถึง
สภาพความไม่พึงพอใจ     
 โวลแมน(Wolman, 1973 : 384) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึก (Feeling) มีความสุขเมือไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมายทีตอ้งการหรือตามแรงจูงใจ 

 ราชบณัฑิตยสถาน (2542 : 775)  ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า “ความพึงพอใจ” หมายถึง 
พอใจ ชอบใจ  



 

 

 

 มอร์ส  (Morse อา้งถึงใน กมลมาศ อุเทนสุต, ) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ทุกสิงทุกอยา่งทีสามารถลดความตึงเครียดของบุคคลให้นอ้ยลงได ้ถา้ความตึงเครียดมีมากก็จะทาํ
ใหเ้กิดความไม่พอใจ ซึงความเครียดมีผลมาจากความตอ้งการของมนุษย ์หากมนุษยมี์ความตอ้งการ
มากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง แต่ถา้เมือใดความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง ก็จะทาํให้เกิดความ
พอใจ 

 จีรพร วีระหงส์ ( ) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของความพึงพอใจไว ้  ประการ ไดแ้ก่  
. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) เป็นลกัษณะความรู้สึก หรืออา

รมณืของบุคคล มี  ลกัษณะคือ ความรู้สึกทางบวก คือ ความชอบ ความพอใจ เห็นใจ เป็นตน้ และ
ความรู้สึกทางลบ คือ ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่เห็นใจ เป็นตน้   

. องคป์ระกอบทางดา้นความคิด (Cognitive Component)  คือ การทีสมองของบุคคล
รับรู้และวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ทีได้รับเกิดความรู้ความคิดเกียวกับวัตถุบุคคลหรือสภาพขึน 
องคป์ระกอบทางความคิดเกียวขอ้งกบัการพิจารณาทีมาของทศันคติออกมาวา่ถูกหือผดิ ดีหรือไม่ดี 

. องคป์ระกอบทางพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นความพร้อมทีจะกระทาํหรือ
พร้อมทีจะตอบสนองต่อทีมาของทศันคติ 

 6.2  แนวคดิทฤษฎเีกยีวกบัความพงึพอใจ  
 แนวคิดทฤษฎีเกียวกบัความพึงพอใจทีมีชือเสียงมากทีสุด คือ ทฤษฎีลาํดบัขนัความ
ตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow, 1970 : 170)  โดยทีมาสโลวมี์ความเชือพืนฐานว่า “ความพึงพอใจ
ของมนุษยเ์ป็นกระบวนจูงใจให้มนุษยแ์สวงหาความตอ้งการตามลาํดบัขนั เมือมนุษยมี์ความพึง
พอใจอย่างสมบูรณ์ มนุษยจ์ะพึงพอใจต่อสิงนันและยงัคงเรียกร้องความพึงพอใจสิงอืน ๆ ต่อไป
จนกวา่จะบรรลุความพึงพอใจในความตอ้งการขนัสูงสุด” 

 ลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์(The Need Hierarchy Conception of Human 

Motivation) เรียงลาํดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากขนัตน้ไปสู่ความตอ้งการขนัต่อไปเป็นลาํดบั
ดงันี 

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร  
นาํ ออกซิเจน การพกัผอ่นนอนหลบั ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการทางการสัมผสั 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการรู้สึกมนัคงทาง 

ร่างกายและจิตใจ  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  
3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and Love Needs)  

ไดแ้ก่  ความตอ้งการความรัก การมีความสมัพนัธ์กบับุคคลอืน ความเป็นเจา้ของ และการมีส่วนร่วม 
4. ความตอ้งการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ (Esteem Needs) ไดแ้ก่ ความยอมรับนบัถือ 
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ตนเอง  ความเชือมนัในตนเอง การมีความสามารถในตนเอง ความศรัทธาในตวัเอง และการตอ้งการ
เกียรติยศ ชือเสียง และการยอมรับนบัถือ 

5. ความตอ้งการทีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self –Actualization Needs) ไดแ้ก่ การ 

คน้พบคุณค่าและความสามารถของตนเอง  มีความภาคภูมิใจในตนเองอย่างลึกซึง  และมีความ
เขา้ใจในตวัเองอยา่งแทจ้ริง  

สรุปลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์มีการเรียงลาํดบัขนัความตอ้งการทีอยูใ่นขนั 

ตาํสุด จะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผา่นพน้ไปสู่ความตอ้งการทีอยูใ่นขนั
สูงขึนตามลาํดบั  
 มาสโลว์ มีขอ้สังเกตเกียวกับความตอ้งการของมนุษย์ทีมีผลต่อพฤติกรรมทีแสดง
ออกมาประกอบดว้ย หลกัการสาํคญั  2  ประการ คือ  

1. หลกัการแห่งความขาดตกบกพร่อง (The Deficit Principle) เมือมนุษยพ์ลาดหวงั 

จากความตอ้งการของตวัเอง จะทาํให้ความตอ้งการของตวัเองหยดุไปไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้
เกิดพฤติกรรมอืน ๆ ต่อไป จะกลายเป็นคนทียอมรับความพอจในสภาพตามความเป็นจริง ยอมรับ
และพอใจต่อความขาดตกบกพร่องของตวัเองได ้

2. หลกัการแห่งความเจริญกา้วหนา้ (The Progression Principle)  เมือมนุษยบ์รรลุ 

ความตอ้งการในขนัทีตาํกว่า มนุษยจ์ะตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ในขนัทีสูงขึนไปตามลาํดบัเรือย 
ๆ แมค้วามตอ้งการของมนุษยไ์ม่สามารถบรรลุในขนัความตอ้งการทีสูงกว่า มนุษยก์็จะพยายามให้
ถึงทีสุดเพือใหค้วามตอ้งการสูงสุดในชีวิตเกิดขึนใหไ้ด ้ 
 นอกจากนัน  ความพึงพอใจของมนุษยย์งัมีความสัมพนัธ์กบัสิงล่อใจหรือเครืองล่อใจ 
(Incentive) ดงัที สมโภชน์ เอียมสุภาษิต (2540 : 187 – 188) กล่าวไวว้่า สิงล่อใจอาจเป็นวตัถุ 
สิงของหรือเงือนไขทีสามารถจะตอบสนองความพึงพอใจของความตอ้งการได ้ดงันนัสิงล่อใจจึง
อาจจะเป็นเป้าหมายทีจะจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพือให้ไดม้าซึงสิงล่อใจนันได ้ สิงล่อใจ 
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 1) สิงล่อใจทีเป็นเงิน ค่าจา้ง หรือสิงของ  และ 2) สิงล่อใจทีไม่ใช่เงิน 
เช่น คาํยกย่องสรรเสริญ  คาํชมเชย  มนุษยอ์าจแสดงความพึงพอใจต่อสิงล่อใจไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึงขึนอยูก่บัสภาพชีวิตจริงของแต่ละบุคคล บางครังสิงล่อใจทีมีแรงจูงใจให้บุคคลแสดง
พฤติกรรม อาจจะเกิดขึนไดท้งัสองลกัษณะในเวลาเดียวกนั นนัคือ แสดงพฤติกรรมเพือให้สิงของ
บางอย่าง ในขณะเดียวกนัก็สามารถทีจะหลีกเลียงพฤติกรรมบางอย่างทีทาํให้ไม่พึงพอใจได ้เช่น 
การสอบไดเ้กรดทีดีอาจไม่ใช่เพราะตอ้งการไดเ้กรดทีดี แต่เป็นเพราะไม่อยากถูกลงโทษ การตาํหนิ
จากบุคคลอืนก็เป็นได ้จึงอาจกล่าวไดว้่า ความพึงพอใจจากสิงล่อใจเป็นผลจากเป้าหมายของความ
ตอ้งการหลาย ๆ อยา่งทีสมัพนัธ์กบัสภาพการณ์ทีเป็นจริง 



 

 

 

 จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัความพึงพอใจ สรุปไดว้่า ความพึงพอใจเป็น
ความตอ้งการตามธรรมชาติของมนุษย ์ในการแสวงหาความพอใจตอบสนองต่อร่างกายและจิตใจ
ของตวัเอง หากไดรั้บความพึงพอใจจากความตอ้งการมนุษยจ์ะเกิดทศันคติทางบวก พึงพอใจใน
ชีวิตและพยายามแสวงหาความตอ้งการในขนัทีสูงกว่าต่อ ๆ ไป จนกว่าจะเกิดความพึงพอใจหรือมี
ทศันคติทางบวกในระดบัสูงสุดนัน แต่ถา้หากมนุษยไ์ม่ไดรั้บความพึงพอใจต่อความตอ้งการที
ตอ้งการมนุษยจ์ะเกิดทศันคติเชิงลบต่อความพึงพอใจทีไดรั้บ อาจจะผลให้มนุษยไ์ม่มีปฏิกิริยา คือ 
เฉย ๆ ต่อความพึงพอใจนัน ๆ ได้ จนไม่อยากจะแสวงหาความตอ้งการในลาํดับขนัทีสูงกว่าก็
เป็นได ้
                           7. งานวจิัยทีเกยีวข้อง 

  7.1  งานวจิัยเกยีวกบัรูปแบบการสอน 

 อารีย ์ ปรีดีกลุ (2544 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการศึกษารูปแบบการสอนภาษาองักฤษทีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยใชว้ิธีสตอรีไลน์สําหรับนักศึกษาในสถาบนัราชภฎั : กรณีศึกษาสถาบนั
ราชภฎัพิบูลสงคราม  โดยมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษารูปแบบการสอนภาษาองักฤษทีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางโดยใชว้ิธีการสตอรีไลน์สาํหรับนกัศึกษาสถาบนัราชภฎัพิบูลสงคราม  เพือเปรียบเทียบ
ความสามารถของนักศึกษาในสถาบันราชภัฎระหว่างกลุ่มทีได้รับการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางโดยวิธีสตอรีไลน์และกลุ่มทีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีปกติใน 2 ดา้น คือ ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนและความคิดเห็นทีมีต่อกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาการสอนภาษาองักฤษทวัไป   

ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนรายวิชาการอ่านภาษาองักฤษทวัไปและความ
คิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนของนกัศึกษาทีไดรั้บการสอนของนกัศึกษาทีไดรั้บการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยวิธีสตอรีไลน์และวิธีการสอนปกติมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทีระดับ .05 โดยผูเ้รียนกลุ่มทีได้รับการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยใช้วิธีสตอรีไลน์มี
ผลสมัฤทธิสูงกวา่กลุ่มทีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีปกติ 
 ทิศนา แขมมณี  (  : 282 - 284)  ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model)  โดยการบูรณาการประสบการณ์การสอนและวิธีการ
สอนตลอดระยะเวลา  ปี นาํไปทดลองใชจ้นเป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีมีชือเสียงในวงการ
การศึกษาไทย โดยมีรายละเอียดดงันี  

รูปแบบการสอนตามรูปแบบ CIPPA  
รูปแบบการสอนตามรูปแบบ CIPPA มาจาก   
C (Construction) คือ ครูจดักิจกรรมทีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  

I (Interaction) คือ ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมทีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ ปฏิสัมพนัธ์ทาง
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สงัคมกบับุคคลและแหล่งความรู้ทีหลากหลาย  

P (Physical Participation) คือ จดักิจกรรมทีใหผู้เ้รียนไดเ้คลือนไหวร่างกาย  

P (Process Learning) คือ จดักิจกรรมทีใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่น 

กระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการทาํงานใหส้าํเร็จ  

A (Application) คือ การจดักิจกรรมทีใหน้กัเรียนไดน้าํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น 

ชีวิตประจาํวนั 

กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ CIPPA model 

1. ขนัการทบทวนความรู้เดิม เป็นการสนทนาซกัถามถึงกิจกรรมทีเคยเรียนรู้ หรือพืน
ความรู้ของนกัเรียนในเรืองทีจะดาํเนินการสอน 

. ขนัการแสวงหาความรู้ใหม่ หมายถึง ใหน้กัเรียนไดรู้้จกัแหล่งทีจะคน้หาความรู้ เช่น 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นหอ้งสมุด สือเอกสาร มุมประสบการณ์ต่าง ๆ หรือแหล่งเรียนรู้
ในทอ้งถิน เช่น ภูมิปัญญา สถานทีสาํคญัในชุมชน เป็นตน้ 

. ขนัการศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มูล/ความรู้ใหม่และเชือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 

เป็นกิจกรรมทีจัดให้ผูเ้ รียนได้นําความรู้ทีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาทําความเข้าใจแล้วใช้
กระบวนการคิดในการประมวลขอ้มูลทีรับเขา้มาใหม่กบัขอ้มูลเดิมทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ หรือ
สิงใหม่ 

. ขนัการแลกเปลียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม เป็นกิจกรรมทีผูเ้รียนเมือไดเ้รียนรู้แลว้ 
นาํองคค์วามรู้นนัมาแลกเปลียนเรียนรู้ เพือสะทอ้นความคิดของตน 

.  ขนัการสรุปและการจดัระเบียบความรู้ เพือให้ผูเ้รียนจดจาํสิงทีเรียนไดง่้าย เป็น
กิจกรรมสรุปร่วมกนั โดยสงัเคราะห์สิงทีไดเ้รียนรู้ 

.  ขนัการแสดงผลงาน เป็นกิจกรรมเสนอสิงทีเรียนรู้ในรูปของการจดักิจกรรม 

.  ขนัการประยกุตใ์ชค้วามรู้ นาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ หรือเพือแกปั้ญหาในสิง
ทีตอ้งการคาํตอบต่อไป 

ผลการทดลองใชรู้ปแบบการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA 

Model)  ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในสิงทีเรียน สามารถอธิบาย ชีแจง ตอบคาํถามไดดี้  
นอกจากนนัยงัไดพ้ฒันาทกัษะในการคิดวเิคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์ การทาํงานเป็น

กลุ่ม การสือสาร รวมทงัเกิดความใฝ่รู้ดว้ย   
บญัชา  จนัมาคอ้  (2548 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการสอนสอดแทรก

ความรู้ดา้นจริยธรรมในวิชากระบวนการการทาํงาน (พอ 011) ชนัมธัยมศึกษาปีที 5  เพือพฒันา
รูปแบบการสอนสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรมในวิชากระบวนการการทาํงาน (พอ 011) ชัน



 

 

 

มธัยมศึกษาปีที 5  และเพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชากระบวนการทาํงาน (พอ 011) 
ของนกัเรียนก่อนการเรียนและหลงัการเรียน  ผลการวิจยัพบว่า  1) รูปแบบการสอนสอดแทรก
ความรู้ดา้นจริยธรรม ในวิชากระบวนการการทาํงาน  (พอ 011)   สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 
5  มีองคป์ระกอบทีสาํคญั 4 ดา้นคือ ดา้นปัจจยั ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และดา้นผลสะทอ้น 
กระบวนการจัดการเรียนตามรูปแบบการสอนประกอบด้วย  4 ขัน คือ ขันนํา ขันสอน ซึง
ประกอบด้วย 6 ขนัย่อย คือ กําหนดจุดมุ่งหมาย วางแผนการทาํงานร่วมกัน ปฏิบัติตามแผน 
วิเคราะห์ความรู้ดา้นจริยธรรม ประเมินสรุปการดาํเนินการเชือมโยงองคค์วามรู้ นาํเสนอรูปแบบ 
และขนัสรุป ) ระดบัความรู้ดา้นจริยธรรมของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .001 และผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนมากกว่าร้อยละ 80 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05  

 บณัฑิต  ฉตัรวิโรจน์ (  : 183-185) ศึกษาเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียน
การสอนแบบการจดัการความรู้ เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู  มีวตัถุประสงค์
เพือ พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการความรู้เพือเสริมสร้างสมรรถนะการ
สอนของนักศึกษาครู และเพือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการ
ความรู้ทีเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู  พบว่า  1) การพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียน การสอนแบบการจดัการความรู้ ซึงไดรั้บการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ชียวชาญทีระดบั
มากทีสุด รูปแบบนีมีลกัษณะเด่น คือ  การบูรณาการการจดัการความรู้ กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้
แบบร่วมมือ การเรียนรู้แนวสร้างสรรคนิ์ยม  การนาํความรู้ไปสู่การปฏิบติั  และการประเมินผลตาม
สภาพจริง ) การนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการความรู้ไปทดลองกบักลุ่ม
ทดลอง พบวา่ มีผลสมัฤทธิทางการเรียนและสมรรถนะการสอนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .    
 ทศันีย ์ ทองไชย  (2557 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  การวิจยัในครังนีมี
วตัถุประสงคเ์พือ  )  พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  2)  ประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ) ถอดบทเรียน
การจดัการความรู้หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ผลการวิจยั  พบว่า  ) ผลการศึกษาขอ้มูลเบืองตน้ในการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  โดยยึดหลกัการเรียนรู้ทีเน้นให้นักเรียนไดป้ฏิบติัทงัในระดบับุคคลและ
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ระดบักลุ่ม มุ่งเน้นให้นกัเรียนสร้างความรู้จากการปฏิบติัร่วมกนัและมีการจดัเก็บความรู้ทีมีอยู่ใน
ตวัตนของนกัเรียนเปลียนเป็นความรู้ทีชดัแจง้ดว้ยการแลกเปลียนความรู้  ) รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษามี
องคป์ระกอบสาํคญั  คือ  )  หลกัการ  )  วตัถุประสงค ์ )  กระบวนการจดัการความรู้  )  การวดั
และประเมินผล  )  ปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้ ส่วนผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา กลุ่ม
ทดลองมีผลสัมฤทธิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .  

ส่วนทกัษะการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน ทุก
ขนัตอนของการจดัการเรียนการสอน และ )  ผลการถอดบทเรียน  นกัเรียนสามารถเล่าเรืองจากการ
ดาํเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ได ้ ส่วนการบนัทึกความรู้  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  
 จากการศึกษางานวิจยัเกียวกบัรูปแบบการศึกษาดงักล่าว ทาํให้ทราบว่า รูปแบบการ
สอนเป็นนวตักรรมทางการศึกษา ทีอาจารยผ์ูส้อน หรือบุคลากรทางการศึกษาสามารถผลิตรูปแบบ
การสอนให้มีความเหมาะสมกบัการสอนในแต่ละวิชา ไดทุ้กระดบัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนถึงระดบัอุดมศึกษา เพราะรูปแบบการสอนมีความเป็น “ศาสตร์การสอน” ทีผูส้อนสามารถทาํ
การวิจยั หรือผลิตรูปแบบการสอนไดอ้ย่างไม่มีขอ้จาํกดั เพราะการศึกษาไม่มีทางหยุดนิง รูปแบบ
การสอนทีวิจยัขึนมาสามรถสร้าง “องคค์วามรู้” ใหม่ไดเ้ช่นเดียวกนั 

7.2  งานวจิัยเกยีวกบัสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง 

        7.2.1   งานวจิัยเกยีวกบัสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้งภายในประเทศ 
        ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล (2533) ได้ทาํการวิจยัเรือง “การสอนด้วยวิธีปรากฎการณ์

วิทยา : การศึกษารายวิชาสันติภาพศึกษา” ในวิชามนุษยก์บัสันติภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ซึงเป็นการวิจยัการสอนสันติศึกษาชินแรก ๆ ในระดบัอุดมศึกษาไทย โดยใชก้ารวิจยัเกียวกบัการ
เรียนการสอนสันติศึกษาด้วยวิธีการปรากฎการณ์วิทยา ( Phenomenology) คือ กระบวนการ
การศึกษาแบบปฏิสัมพนัธ์ทีผูเ้รียนมีบทบาทหลกัในการแสวงหาความรู้ ผูส้อนมีบทบาทสนบัสนุน 
ชีแนะภายใตบ้รรยากาศแห่งเสรีภาพทีมีระบบระเบียบ ตอ้งการความซือสัตยแ์ละความรับผิดชอบ
สูง องคป์ระกอบหลกัของการศึกษาครังนี คือ 1) สิงสร้าง ทงัสิงเดิมและสิงใหม่ 2) กระบวนการ 
ไดแ้ก่  การจดบนัทึก การทาํรายงาน และการนาํเสนอรายงาน และ 3) ผลทีได ้ไดแ้ก่ ผลงานของ
นิสิตและอาจารย  ์ ซึงมีความสําคญัและความสัมพนัธ์กัน ผลทีได้จากการศึกษา พบว่า นิสิตมี
พฒันาการ จาํนวน 3 ดา้น หลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนสันติศึกษาดว้ยวิธีการ
ปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenology)  ไดแ้ก่ 1) ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัสันติภาพ 2) ความคิด



 

 

 

วิเคราะห์ทีเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผลในมุมกวา้ง และ 3) คุณธรรม ไดแ้ก่ การเขา้ใจตนเอง สังคม 
ทงัระบบใกลแ้ละไกลตวั ซึงนาํไปสู่ทศันคติและปฏิบติัในทางใฝ่สนัติภาพมากขึน 

วลยั พานิช ( 2542 : 1 – 10) ไดท้าํการศึกษากรณีศึกษาการเรียนรู้จากการบริการในวิชา
สันติศึกษา วิชาเลือกในหมวดวิชาครูของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพือศึกษาผลที
นิสิตไดรั้บจากประสบการณ์การทาํโครงการการเรียนรู้จากการบริการแก่สังคม การดาํเนินการวิจยั
เป็นการทดลองนาํการเรียนรู้จากการบริการแก่สังคมมาใชเ้ป็นส่วนหนึงของการเรียนการสอนวิชา
สันติศึกษา ผลการวิจยัพบว่า นิสิตไดรั้บประสบการณ์จากการทาํโครงการการเรียนรู้บริการแก่
สังคมผา่นรายงานเป็นผลเชิงบวกทงัสิน  ไดแ้ก่ 1) ในดา้นส่วนตวั นิสิตไดเ้ห็นคุณค่าของตนเองใน
การทาํงานเพือสังคมมากขึน รู้จกัการให้และแบ่งปันเพิมขึน รู้จกัการเสียสละ มีความภาคภูมิใจใน
สิงทีทาํ มีความมนัใจในการทาํงาน มีความเขา้ใจผูอื้นมากขึนและมีกาํลงัใจในการดาํรงชีวิต ไดฝึ้ก
ความคิดและเกิดความรักในผูเ้รียนมากขึน 2) ดา้นการใหบ้ริการแก่สงัคม นิสิตมีการเปลียนความคิด
ว่าจะตอ้งรู้จกัตอบแทนสังคม รู้จกัการทาํงานเพือบริการสังคม เพือส่วนร่วม ไดเ้รียนรู้การบริการ
มากขึน รู้จกัสังคมมากขึนและมองเห็นปัญหาสังคมมากขึน และ 3) ดา้นการร่วมงานกบัหน่วยงาน
หรือบุคคลทีเกียวขอ้ง คือ นิสิตรู้จกัการทาํงานอย่างเป็นระบบมากขึน ไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นทีม 
ได้มีโอกาสพบปะบุคคลหลายประเภท มีมนุษยสัมพนัธ์ดีขึน รวมทังเรียนรู้วิธีการติดต่อกับ
หน่วยงาน หรือชุมชนมากขึน จึงสรุปไดว้่า การสอนดว้ยการใชโ้ครงการเรียนรู้จากการบริการเป็น
วิธีการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง นิสิตไดเ้พิมพูนการเรียนรู้เนือหาในหลกัสูตรและงานทีเขา
ไดล้งมือทาํ นนัมีผลต่อสังคม เป็นการเชือมโยงห้องเรียนและสังคม หรือมหาวิทยาลยัและสังคม
ภายนอก การสอนดว้ยวิธีการนีเป็นการเปิดกวา้งใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้จากสภาพจริง โดยผา่นการปฏิบติั
การ่วมกนั (Cooperative Action) และการนาํการเรียนรู้จากการบริการแก่สังคมมาเป็นส่วนหนึงของ
การสอนวิชาสนัติศึกษาทีประสบความสาํเร็จในระดบัทีดีและน่าพอใจยงิ 

จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล  (2547)  อาจารยป์ระจาํภาควิชาการเมืองการปกครอง 
วิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไดน้าํเสนองานวิจยัเรือง “ การใชแ้นวทาง
สันติวิธีในการแกไ้ขความขดัแยง้ : ศึกษากรณีโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย - มาเลเซีย 
อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลาระหว่างพ.ศ.  -  ”  วตัถุประสงคก์ารวิจยั  เพือศึกษาแนว
ทางการใชแ้นวทางสันติวิธีในการแกไ้ขความขดัแยง้ศึกษากรณีโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซ
ไทย - มาเลเซีย อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ระหว่าง พ.ศ.  -   ระเบียบวิธีการวิจยัเป็น
งานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR ) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น  ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นการ
สํารวจและรวบรวมเอกสารโดยการคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลและเอกสาร และส่วนทีสอง เป็นการ
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สัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั ซึงประกอบดว้ยบุคคล  กลุ่ม คือ บริษทัผูรั้บผิดชอบ
โครงการ ฯ ฝ่ายสนบัสนุนโครงการ ฯ ฝ่ายคดัคา้นโครงการ ฯ  เจา้หนา้ทีของรัฐ ฯ และบุคคลทีมี
บทบาทในฐานะสือกลาง โดยมีกรอบการศึกษา  เรือง คือ การรับรู้ สันติวิธีของคู่ขดัแยง้ ความ
ไวว้างใจ และช่องทางการสือสาร 

ผลการศึกษาวิเคราะห์การใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขความขดัแยง้ ศึกษากรณี
โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย – มาเลเซีย อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ระหว่าง พ.ศ.  
-   พบว่า  )  การรับรู้ว่า สันติวิธีมีความหมายว่าอย่างไรเป็นปัจจยัเบืองตน้ในการกาํหนด
วิธีการหรือมาตรการต่าง ๆ ในการเผชิญหน้ากบัความขดัแยง้ เพราะหากมีการรับรู้ทีครอบคลุม
ประเด็นความรุนแรงทางโครงสร้าง การกาํหนดวิธีการและมาตรการต่าง ๆ ก็จะสามารถหลีกเลียง
การใชค้วามรุนแรงทางโครงสร้างเหล่านีได ้ซึงก็จะทาํใหค้วามขดัแยง้สามารถทีจะอยูใ่นขอบเขตที
จะจดัการได้โดยปราศจากความรุนแรง  )  การสร้างความไวว้างใจและไม่ไวว้างใจระหว่างคู่
ขดัแยง้ยงัเป็นประเด็นหนึงทีจะต้องพิจารณาในการใชแ้นวทางสันติวิธี เพราะปัจจยันีมีผลต่อการ
สร้างอคติขึนระหว่างกัน หากเกิดอคติทางลบก็จะส่งผลต่อการใช้แนวทางสันติวิธีโดยเฉพาะ
ประเด็นการตีความพฤติกรรมต่าง ๆ ของอีกฝ่ายไปในทางลบ การสือสารระหว่างกนัก็จะถูกปิดลง 
และยิงหากไม่มีการสร้างช่องทางการสือสารระหว่างกนัอย่างทนัการณ์ และสามารถสร้างความ
เชือถือของช่องทางการสือสารนันแก่ทุกฝ่ายได ้ความขดัแยง้ก็จะมีแนวโนม้ทีจะตึงเครียดขึนและ
อาจจะนาํไปสู่ความรุนแรงได ้  และ ) วิธีการการใชแ้นวทางสันติจึงควรใหค้วามเขา้ใจในเบืองตน้ 
ว่าแนวทางดงักล่าวไม่ยอมรับการใชค้วามรุนแรงโดยเจตนาไม่ว่าจะมีขอ้อา้งใด ๆ ก็ตาม พร้อม ๆ 
กัน นันก็ตอ้งหาทางจดัการกับความไม่วางใจต่าง ๆ ทีเกิดขึน และพยายามเสริมสร้างความไม่
ไวว้างใจออกไป พยายามหาช่องทางการติดต่อสือสารแบบสันติวิธีระหว่างกนัใหเ้กิดขึนซึงลกัษณะ
สาํคญัของช่องทางดงักล่าวคือ ตอ้งเปิดกวา้งให้กบัทุกฝ่ายในความขดัแยง้สามารถเขา้มาพูดคุยได้
อยา่งเปิดเผยและร่วมกนัหาทางออกจากความขดัแยง้ทีกาํลงัเผชิญอยูไ่ดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2547) ไดท้าํวิทยานิพนธ์เรือง “รูปแบบการ
จดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธี  :  ศึกษาวิเคราะห์ กรณีลุ่มนาํแม่ตาชา้ง จงัหวดัเชียงใหม่”      
(A Pattern of Conflict Management by Buddlish Peaceful Means : A Critical Study of Mae Ta 

Chang Watershed Chiang Mai)   วตัถุประสงคก์ารวิจยั  เพือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกียวกบัความ
ขดัแยง้และรูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธีตามทีปรากฎในคมัภีร์พระไตรปิฎก 
และอรรถกถา   เพือศึกษาวิเคราะห์ความขดัแยง้ และรูปแบบในการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี
ในลุ่มนาํแม่ตาชา้งจงัหวดัเชียงใหม่  และเพือนาํเสนอแนวทาง และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทีเกียวกบั 
“รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวิธี” ใหเ้กิดขึนในสังคมไทยปัจจุบนั   ระเบียบวิธีการ



 

 

 

วิจยั  เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาวิจยัเอกสาร (Ducumentary Research)  
ทงัในแนวคิด ทฤษฎี และปฏิบติัการ “สันติวิธีเชิงพุทธ” ในคมัภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และ
วรรณกรรมพุทธศาสนา  และงานวิจยัเพือการพฒันารูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติ
วิธีดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการกลุ่มลุ่มนาํแม่ตาชา้ง จงัหวดั
เชียงใหม่   

ผลการวิจยัพบว่า   ผลการศึกษาวิเคราะห์ความขดัแยง้และรูปแบบการจดัการความ
ขดัแยง้โดยสันติวิธี พบว่า ความขดัแยง้เป็นทุกขใ์นระดบัโลกิยวิสัย ถือว่าเป็นสิงจาํเป็นของบุคคล
และสังคม   แต่ในระดับโลกุตระนัน  ความขัดแย้งมี  ปัจจัยทังภายในและภายนอกตัวเอง  
พระพุทธเจา้ นําเสนอสันติวิธีไวห้ลายวิธีไดแ้ก่ การเจรจากนัเอง การไกล่เกลียคนกลาง การตงั
คณะกรรมการไต่สวน การพิจารณาตดัสินโดยสงัฆสภา (สภาสงฆ)์ ดว้ยวิธีการการตดัสินใจโดยการ
เงียบ การใชเ้สียงขา้งมาก การโนม้นา้ว การประนีประนอม เป็นตน้ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ความขดัแยง้ในลุ่มนาํตาชา้ง จงัหวดัเชียงใหม่  เกิดจากการแย่ง
ชิงทรัพยากรนาํ การรุกลาํริมนาํ การขยายตวัของรีสอร์ท วิธีการแกไ้ขโยการเจรจากนัเอง การเจรจา
โดยการไกลเกลียคนกลาง และการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนลุ่มนําได้รูปแบบ          
“ธัมมิกมชัฌิมวิธี” วิธีการแบบกลาง ๆ ในการแกไ้ขความขดัแยง้ตามแนวทางพระพุทธศาสนาที
สามารถนาํไปทดลองใชก้บัชาวบา้นจนเป็นทียอมรับและเห็นว่ารูปแบบดงักล่าวจะนาํสันติมาสู่ลุ่ม
นาํแม่ตาชา้งไดอ้ยา่งยงัยนื 

 เสริมศกัดิ  บุตรทอง  (2547 : บทคดัยอ่)  ไดท้าํวิทยานิพนธ์ “การจดัการเรียนรู้ของครู
สังคมศึกษาเพือเสริมสร้างสันติภาพสําหรับผูเ้รียนช่วงชันที 4 สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานราธิวาส เขต 1 และเขต 2 ”   วตัถุประสงคข์องการวิจยั  เพือศึกษาการ
จดัการการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาเพือเสริมสร้างสันติภาพสาํหรับผูเ้รียนช่วงชนัที 4 สถานศึกษา
ขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานราธิวาส เขต 1 และเขต 2  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 
2546 จาํนวน 63 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบวา่  การจดัการเรียนรู้สังคมศึกษาเพือเสริมสร้าง
สันติภาพสําหรับผูเ้รียนช่วงชนัที 4 ในห้องเรียนมีการเสริมสร้างมาก คือ การสร้างคุณธรรมหลกั 
การปลูกฝังความภูมิใจในการเป็นชาติของตน และการเสริมสร้างปานกลาง คือ  การลดความขดัแยง้
ในตนเองและระหว่างบุคคล  การสร้างทศันคติทีดีในการเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มและคนในโลก  
การรู้จกัการให้ความเคารพผูอื้น  และการเสริมสร้างสันติภาพนอกห้องเรียน ส่วนการเสริมสร้าง
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น้อย ได้แก่ คือ การทาํโครงการกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ทางวิชาการเกียวกับการเสริมสร้าง
สนัติภาพ และกิจกรรมการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  

สุชิน   การสมวรรณ์   (2548) ได้ทําวิทยานิพนธ์เรือง  “ การพัฒนาหลักสูตรการ
ปฏิบติัการเพือรักษาสันติภาพของกองทพับกไทย” (Curriculum Development for Peace Keeping 

Operation of Royal Thai Army)  วตัถุประสงคก์ารวิจยั  เพือพฒันาหลกัสูตรการปฏิบติัการเพือ
รักษาสนัติภาพของกองทพับกไทยในการสนบัสนุนสหประชาชาติ ระเบียบวิธีการวิจยั เป็นงานวิจยั
ในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and Development)   ผลการวิจยั  พบว่า ) การพฒันา
หลกัสูตร ผูว้ิจยัไดน้าํผลจาการศึกษาเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผลสอบถาม และการสัมภาษณ์
เจา้หนา้ทีทีเคยร่วมปฏิบติัการเพือรักษาสันติภาพ และนาํผลการสาํรวจมาเป็นขอ้มูลขนัพืนฐานใน
การสร้างโครงร่างหลักสูตรการปฏิบัติการเพือรักษาสันติภาพแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก  ซึง
ประกอบดว้ยการเรียนรู้ย่อย   module  คือ เรืองขอ้มูลพืนฐาน เรืองความมนัคงและรักษาความ
ปลอดภยั เรืองประเด็นสาํคญัในการปฏิบติั เรืองการสนบัสนุนในการปฏิบติัการ  และเรืองการฝึก
แกปั้ญหาทีตอ้งการบงัคบัการ ภายในหน่วยการอบรมแต่ละหน่วย ประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์อง
การฝึก ขนัตอนในการแกปั้ญหา กิจกรรมการฝึกอบรม สือและอุปกรณ์การจดั และการประเมินผล 
โดยจดัทาํขึนเป็นแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั    2) การทดลองใชห้ลกัสูตร พบว่าการ
ทดสอบผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิทาง
ความรู้ ความสามารถและการปฏิบติัการเพือรักษาสันติภาพหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเขา้รับการ
ฝึกอบรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   และ 3) การประเมินผลหลกัสูตร จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทีมีต่อหลกัสูตรการปฏิบติัการเพือรักษาสันติภาพ จาํนวน  
คน ภาพโดยรวมทงัหมดส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัการจดัทาํหลกัสูตรระดบัมาก  ซึง
หลกัสูตรทีพฒันาขึนในการวิจัยครังนี จะเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อนายทหารทีจะเดินทางไป
ปฏิบัติการเพือรักษาสันติภาพ แต่ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์และพืนทีปฏิบติัการ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมทีแตกต่างกนัไป เพือให้
หลกัสูตรมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้

นงเยาว ์แข่งเพญ็แข  (2549)  ไดเ้สนองานวิจยัเรือง รูปแบบการสร้างค่านิยมสันติวิธี
ร่วมกบัจริยธรรมในสถานศึกษา  ปี พ.ศ. 2549 โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจากสาํนกัวิจยัและพฒันา 
สถาบนัพระปกเกลา้ ระหว่าง พ.ศ. 2548 –  พ.ศ. 2553  วตัถุประสงคก์ารวิจยั เพือศึกษาและพฒันา
รูปแบบการสร้างค่านิยมสันติวิธีร่วมกบัจริยธรรมในสถานศึกษา ในการลดความขดัแยง้และความ
รุนแรงในสถานศึกษา ระหวา่งครูกบันกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน และความขดัแยง้ของนกัเรียนกบั
องค์กร หรือสังคม   ระเบียบวิธีการวิจยั  เป็นงานวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา (Research and 



 

 

 

Development) รูปแบบการสร้างค่านิยมสันติวิธีร่วมกบัจริยธรรมในสถานศึกษาแก่โรงเรียนใน
สังกดัสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขึนพืนฐาน   ผลการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสร้างค่านิยม
สนัติวิธีร่วมกบัจริยธรรมในสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิต – พฤติกรรมใชค้วาม
รุนแรงแก่เด็กและเยาวชน ความขดัแยง้ของเด็กเป็นการรังแกตามธรรมชาติของวยั ซึงมีลกัษณะ
แตกต่างจากความขดัแยง้ในองคก์ร ระหว่างองคก์รและชุมชน ฯ ดงันัน  รูปแบบการจดัการความ
ขดัแยง้การรังแกในสถานศึกษาจะยึดหลกัปรัชญาพฒันาตามทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาบุคลิกภาพ การ
เสริมสร้างพลังทางบวกต่อตนและเหตุการณ์ การสือสารปฏิสัมพนัธ์ทางบวกทีมีประสิทธิผล 
“ทกัษะฟังใจ” การบริหารชนัเรียนทางบวก การใชส้ันติวิธีจิตวิทยาจดัการความขดัแยง้และป้องกนั
การรังแก และกระบวนการเรียนรู้ทีเนน้สมอง : เทคนิคบูรณาการสมองครบส่วนและพหุปัญญา  มา
ประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษาสามารถช่วยลดความรุนแรง และจดัการความขดัแยง้และความรุนแรงแก่
นกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จิรศกัดิ  ชาํนาญเวช (2550 : บทคดัย่อ) ไดท้าํวิทยานิพนธ์เรือง “แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้อย่างสันติวิธี : กรณีศึกษาการทะเลาะวิวาทของวยัรุ่นในชุมชนชนบท” โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพือศึกษาคุณสมบติัส่วนบุคคล และพฤติกรรมของวยัรุ่นในชนบท สาเหตุ
ของความขดัแยง้และการทะเลาะวิวาทของวยัรุ่นในชนบท และแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ขดัแยง้อย่างสันติวิธีของวยัรุ่นในชนบท  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ วยัรุ่นชาย/หญิง 
ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พระสงฆ ์ขา้ราชการ นกัเรียน นกัศึกษา 
ในพืนทีตาํบลสระพงั อาํเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ จาํนวน 154 คน  ผลการวิจยั พบว่า 1)สาเหตุ
ของความขดัแยง้ และการทะเลาะวิวาทวยัรุ่นมีพฤติกรรมดงักล่าวมาจาก พฤติกรรมส่วนบุคคล ส่วน
ดา้นสภาพแวดลอ้มของชุมชน โดยรวมมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้มของชุมชน เช่น มีสิงยวัยทุาง
กามารมณ์ แหล่งอบายมุข และแหล่งมวัสุ่มในชุมชน  )  แนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อยา่ง
สนัติวิธีโดยบุคคลและกลุ่มบุคคล  คือทุกคนในชุมชนช่วยกนัสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อย ดา้น
แนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อย่างสันติวิธีโดยองคก์รของรัฐและเอกชน คือ โรงเรียนจดั
กิจกรรมให้นักเรียนปฏิบติัการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในชุมชนอย่างสันติวิธี  ) ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทของวยัรุ่นในชุมชนชนบท มีสาเหตุหลกัจาก พ่อแม่ผูป้กครองไม่เอาใจใส่ดูแลบุตร
หลาน เป็นเหตุใหข้าดความอบอุ่นในครอบครัว ตอ้งการการยอมรับจากเพือนและสังคมเป็นเหตุให้
วยัรุ่นแสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมออกมา เพือตอ้งการใหพ้อ่แม่ผูป้กครอง และเพือนยอมรับ และ
ให้ความสนใจ เช่น การขบัรถจกัรยานยนตเ์สียงดงั การเลียนแบบสือและรุ่นพี  การทะเลาะวิวาท 
การดืมสุราของมึนเมาประเภทต่าง ๆ การเทียวกลางคืน เป็นตน้ วิธีการแกไ้ขปัญหาอยา่งสันติ ควร
เนน้ทีพ่อแม่ผูป้กครองตอ้งดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ หมนัอบรมสังสอนให้รู้จกัผิดชอบชวัดี ให้รู้จกั
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ระเบียบวินยัของสังคม และทาํตวัให้เป็นแบบอย่างทีดีแก่วยัรุ่น  ในส่วนองคก์รของรัฐหรือเอกชน 
ควรจดัใหว้ยัรุ่นไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั เช่น การจดัอบรมความรู้หลกัสูตรการแกไ้ขปัญหาอยา่งสันติ 
เพือฝึกพฒันาวุฒิภาวะทางอารมณ์และวิธีการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อย่างสันติวิธี
สาํหรับวยัรุ่นในชนบท 
               ธญัญรัตน์ ทิวถนอม  (2550) ไดท้าํวิทยานิพนธ์เรือง  “การลงโทษประหารชีวิต : อาํนาจ 
ความรุนแรง และรัฐไทย”  (Death Penalty : Power Violence and the Thai State)   โดยมีคาํถามหลกั
ในการศึกษาวิจยัว่า  การศึกษาวิจยัเรืองการลงโทษประหารชีวิตในสังคมไทย ส่วนใหญ่จะศึกษาใน
เรืองแนวคิดในการลงโทษ ตวับทกฎหมาย วิธีการลงโทษ ประโยชน์ทีคาดว่าจะไดรั้บและผลเสีย
จากการลงโทษประหารชีวิต การศึกษาส่วนใหญ่มุ่งทีจะตอบคาํถามว่าควรยกเลิกโทษการประหาร
ชีวิตในสังคมไทยหรือไม่  ระเบียบวิธีการวิจยั เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใช้
วิธีการวิจยัเอกสาร (Ducumentary Research)  ซึงเอกสารทีใชแ้บ่งออกเป็น ) เอกสารชนัตน้  เช่น 
ตวับทกฎหมาย เอกสารนโยบายของรัฐ   และเอกสารทางประวติัศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบัเรืองการ
ลงโทษประหารชีวิต ตงัแต่สมยัรัชกาลที  จนถึง พ.ศ.   และ ) เอกสารชนัสอง เช่น หนงัสือ 
เอกสาร วารสาร บทความ สิงพิมพ ์และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตทีเกียวกบัเรืองรัฐ การใชค้วามรุนแรง 
และการลงโทษประหารชีวิต ตงัแต่สมยัรัชกาลที  จนถึง พ.ศ.   ผลการวิจยัพบว่า รัฐไทยมี
ความจาํเป็นตอ้งเปลียนแปลงรูปแบบวิธีการลงโทษประหารชีวิตในแต่ละยคุสมยั เพราะระบอบการ
ปกครองทีต่างกนัยอ่มมีวิธีในการสร้างความชอบธรรมใหก้บัการลงโทษประหารชีวิตทีแตกต่างกนั
ไป อย่างไรก็ตามอาํนาจในการลงโทษประหารชีวิตก็ยงัคงอยู่กับรัฐไทย นอกจากนีสังคมไทย
ยอมรับและให้การสนบัสนุนการลงโทษประหารชีวิตผูที้กระทาํความผิดก็เนืองจากเหตุผลทีไดถู้ก
รองรับโดย ความรุนแรงเชิงวฒันธรรมทีไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดในไตรภูมิพระร่วง (เรืองกรรมใน
พุทธศาสนา) ซึงรัฐมกัอา้งการทาํดีไดดี้ทาํชวัไดช้วั เป็นการสร้างความชอบธรรมในการลงโทษ
ประหารชีวิต  และเพือใช้เป็นขอ้อา้งในการสร้างความชอบธรรมให้กบัเจา้หน้าทีของรัฐในการ
ดาํเนินการตามกฎหมายกบัผูก้ระทาํผิดกฎหมายบา้นเมือง ซึงบางครังกลบันาํไปสู่ความรุนแรง เช่น 
การใชน้โยบายปราบปรามอาชญากรรม นโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐ  ฯลฯ มีการใชอ้าํนาจ
รัฐละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนทาํใหอ้งคก์รสิทธิมนุษยชน และองคก์รทางศาสนาออกมา
ทกัทว้ง 

ประชุม โพธิกุล (  : 20)  ไดพ้ิสูจน์ผลงานของรอบบินส์ (Robbins) โดยทาํการวิจยั   
“การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตภูมิภาคตะวนัตก” โดยใชท้ฤษฎี
ของรอบบินส์ ปรากฏว่า ผูบ้ริหารให้อนัดบัความสาํคญัของการใชย้ทุธวิธีการจดัการความขดัแแย้
งสูงสุด และเท่ากนั มี 2 วิธี  คือ  การแกปั้ญหาร่วมกนั กบัการเปลียนแปลงพฤติกรรมส่วนบุคคล 



 

 

 

อนัดบัความสาํคญัตาํสุดไดแ้ก่การใชย้ทุธวิธีการเพิมทรัพยากร ความสาํเร็จของการใชย้ทุธวิธีต่าง ๆ 
ในการจดัการความขดัแยง้ เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ  การแกปั้ญหาร่วมกนั การเปลียน
พฤติกรรมส่วนบุคคล การประนีประนอม การพิจารณาวตัถุประสงคร์ะดบัสูง การหลีกเลียง การ
เปลียนโครงสร้าง การใชอ้าํนาจ การเพมิทรัพยากร การกลบเกลือนในฐานะส่วนบุคคลของผูบ้ริหาร
ยงัไม่บรรลุถึงซึงนิพพาน ผูบ้ริหารก็ยงัตอ้งประสบกบัความขดัแยง้อยูต่ลอดดูจะเป็นเรืองธรรมดา
ของชีวิตมนุษยที์เกิดมามีความแตกต่าง การขจดัความขดัแยง้เป็นเรืองทีทาํไม่ได ้เพราะขจดัความ
ขดัแยง้กคื็อขจดัมนุษย ์การเลือกใชย้ทุธวิธีใดนนัขึนอยูก่บัผูบ้ริหารจะคน้หาสาเหตุ เนือหาสาระของ
ความขดัแยง้ สถานการณ์รอบดา้น วิธีใดก็ไดแ้ลว้แต่ความเหมาะสมของสังคมไทย  และดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารเอง 

 นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข (2553) ได้ศึกษางานวิจยัเรืองรูปแบบการสร้างค่านิยมสันติวิธี
ร่วมกบัจริยธรรมในสถานศึกษา ปี 2553 พบว่า การเรียนการสอนจริยธรรมของครูในสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอนแบบ 3 M  (Moraling Modeling Manipulating) คือ การสอนว่าอะไรดี/ควร
ทาํ และอะไรไม่ดี/ไม่ควรทาํ การให้ทาํตามตวัแบบทีดี หรือการให้รางวลั การลงโทษ การปรับ
พฤติกรรมหรือการแรงเสริมต่าง ๆ ใหก้บัเดก็บา้ง ซึงนกัจิตวิทยาวิพากษว์ิจารณ์อยา่งมากไม่สามารถ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมได้ไม่ กลุ่มนกัจิตวิทยาพฒันาบุคลิกภาพซึงนาํโดยนกัจิตวิทยาชือดงั เอ. 

เอช มาสโลว ์(A.H. Maslow) ไดเ้สนอทฤษฎีใหม่พฒันาบุคลิกภาพครองคุณธรรม จริยธรรมและ
วินยัดว้ยการตอบสนองความตอ้งการ 5 ขนั โดยเฉพาะทีขาดไม่ไดข้นัที 3-4  เป็นโครงสร้าง
บุคลิกภาพทีมีประสิทธิภาพ คือความตอ้งการความรักและความภูมิใจในความมีค่าของตน เมือ
บุคคลไดรั้บการเติมเต็มแลว้จะผลกัดนัให้แสวงหาคุณธรรมจริยธรรมและวินัยดว้ยตน ประการ
สาํคญั ดร.โทมสั กอร์ดอน (Dr. Thomas Gordon) ไดพ้ฒันาความรักความภาคภูมิใจเป็นเทคนิคการ
สือสารปฏิสัมพนัธ์ทางบวกทีมีประสิทธิผล “ทกัษะฟังใจ” (Active Listening) ทาํให้ครูและ
ผูป้กครองสามารถนําไปสือสารทางบวกกับครู-ศิษยแ์ทน การสือสารทางลบแบบเดิมทีเคยชิน 
ประการสาํคญัสันติวิธีการเจรจาไกล่เกลียจดัการความขดัแยง้และปัญหาตอ้งใชท้กัษะการฟังเป็น
เครืองมือสําคญัทุกขนัตอน ดว้ยเหตุนีการสร้างค่านิยมสันติวิธีจึงบูรณาการกบัการสร้างค่านิยม
จริยธรรมตามหลกัจิตวิทยาพฒันาบุคลิกภาพไดเ้ป็นอยา่งดี ครูไม่ตอ้งสอนแยกส่วน ประการสาํคญั
สันติวิธีเป็นวิธีทีชอบดว้ยจริยธรรม ยกระดบัจิตใจ เคารพในชีวิตเพือนมนุษยม์ากขึน เอือเฟือ ดีงาม
ไม่ถูกครอบงาํดว้ยความเกลียดชงั ความโกรธแคน้ และพยาบาทไม่ทาํลายชีวิตผูอื้น สันติวิธีคือ
จริยธรรมนันเอง สรุปคือ ความรุนแรงเป็นปัญหาสังคมไทยอย่างหนึงแล้ว ซึงเด็กเรียนรู้จาก
โรงเรียน บา้น และสังคม การสอนจริยธรรมมีปัญหารอบดา้นและการสอนจริยธรรม การสอน
จริยธรรมตามทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาบุคลิกภาพสามารถบูรณาการกบัสนัติวิธีได ้
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  สถาบนัพระปกเกลา้  (2555 : 9 - 155)  ไดน้าํเสนอรายงานวิจยัการสร้างความปรองดอง
แห่งชาติ  ต่อรัฐบาลและสาธารณะชน หลงัเกิดเหตุการณ์การสลายการชุมนุมทางการเมือง เมือเดือน
เมษายน – พฤษภาคม 2553  การศึกษาวิจยัใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาวิจยัเอกสาร 
(Documentary Research) การประมวลวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฎการณ์ความขดัแยง้ในสังคมไทย  การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษา (Case Study Research) โดยการถอดบทเรียนกรณีศึกษา 10 
ประเทศ  การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ
ซึงประกอบดว้ย นกัการเมืองอาวุโส ผูมี้บทบาทนาํทีเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์ ผูมี้บทบาทเกียวขอ้งกบั
กระบวนการสร้างความปรองดอง และผูที้เกียวขอ้งโดยใชค้าํถามปลายเปิดสําหรับการสัมภาษณ์
แบบกึงโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) และการระดมความคิดเห็นโดยการประชุมกลุ่ม 
(Focus Group)   ผลการศึกษาวิจยั พบว่า  1) การจดัการเกียวกบัความจริงของเหตุการณ์รุนแรงที
นาํมาสู่ความสูญเสียโดยการเปิดเผยของเท็จจริงของเหตุการณ์ทีไม่ระบุตวับุคคลในระยะเวลาที
เหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบททางสังคม  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใหบ้ทเรียนทีเกิดขึนในอดีต
และป้องกนัมิให้เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึนอีกในอนาคต   2) การให้อภยัผ่านกระบวนการนิรโทษ
กรรมคดีทีเกียวเนืองกบัการชุมนุมทางการเมืองโดยรวมถึงกลุ่มผูชุ้มนุมทุกฝ่าย เจา้หน้าทีรัฐและ
ผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนผูมี้หน้าทีรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อย    3) การเสริมสร้าง
ความเชือมนัในกระบวนการยติุธรรมให้เป็นไปตามหลกันิติธรรมและการลดเงือนไขของขอ้กล่าว
อา้งว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในส่วนของการดาํเนินคดีกบัผูก้ล่าวหาจากกระบวนการตรวจสอบ
การกระทาํทีทาํให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)   4) การกาํหนดกติกาทางการเมืองซึงอาจรวมถึง
การแกไ้ขกฎหมายหลกั/รัฐธรรมนูญ ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งควรพิจารณาขอ้สรุปต่อประเด็นทีอาจจะขดั
ต่อหลกันิติธรรม และความเป็นประชาธิปไตย และตอ้งหลีกเลียงการสร้าง “ความยุติธรรมของผู ้
ชนะ” อาทิ การยุบพรรคการเมืองโดยง่าย การเพิกถอนสิทธิทางการเมืองโดยง่าย และการถ่วงดุล
อาํนาจระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั และองคก์รอิสระ  5) การสร้างการยอมรับในมุมมองต่อ
ประชาธิปไตยทีแตกต่าง ในประเด็นคุณลกัษณะของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไทยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และสาระสําคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (กติกา
การเมือง)   6) การวางรากฐานของประเทศไทยเพือความเป็นธรรมในสังคม ไดแ้ก่ การลดความ
เหลือมลาํทางเศรษฐกิจและสงัคม การเสริมสร้างวฒันธรรมความเป็นพลเมืองและการอยูร่่วมกนัใน
ความแตกต่าง   และ 7) การสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดอง โดยรัฐบาลควรสร้างความตระหนกั
ของทุกภาคส่วนในสังคมใหเ้ห็นความสาํคญัของการสร้างความปรองดองแห่งชาติ มีการเยยีวยาผูที้
ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทงัในรูปของตวัเงินและความรู้สึก  ทุกฝ่ายควรงดเวน้
การกระทาํทีแสดงถึงการไม่เคารพกฎหมายและหลกันิติรัฐ เช่น การใชม้วลชนกดดนัเรียกร้องดว้ย



 

 

 

วิธีการอนัผดิกฎหมาย  มีกระบวนการพูดคุย (Dialogue) ใน 2 ระดบั คือ ระดบัตวัแทนทางการเมือง
และกลุ่มทีมีส่วนไดเ้สียโดยตรง และ ระดบัประชาชนฐานรากในรูปแบบการจดั “เวทีประเทศไทย” 
ในพืนทีทวัประเทศ เพือใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการถกเถียงประเด็นปัญหาความขดัแยง้และร่วมกนั
หาทางออกของประเทศร่วมกนั   
                    7.2.2 งานวจิัยเกยีวกบัสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้งในต่างประเทศ 
                     มานีชา แซมพาท พาสเควล (Maneesha Sampath Pasqual, 2001) ไดท้าํวิทยานิพนธ์
เรือง  “การพูดจากหวัใจเพือการศึกษาสันติภาพในศรีลงักา” (Speaking to the heart Education for 

peace in Sri Lanka)  ผลการวิจยัสรุปว่า การสร้างสันติภาพจาํเป็นตอ้งเขา้ใจในดา้นวฒันธรรม 
โครงสร้างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ อยา่งลึกซึงและเป็นองคร์วมมากกว่าการมองแคบ ๆ เพียง
ความรุนแรงภายในประเทศ  การสร้างสันติภาพจะตอ้งมีการพฒันาคุณค่า และเจตคติดา้นบวก ซึง
การสร้างคุณลกัษณะดงักล่าวสามารถใชก้ารศึกษาเป็นส่วนช่วยได ้  โดยเฉพาะการพูดดว้ยหวัใจเพือ
การศึกษาสันติภาพ  จากการศึกษาวิจยัการศึกษาสันติภาพในประเทศศรีลงักา พบว่า  หากมีการ
พูดคุยกนัอย่างจริงใจดว้ยหัวใจทีปรารถนาสันติภาพ ทงัในระดบับุคคล สังคมและประเทศย่อมจะ
นาํไปสู่สนัติภาพไดใ้นอนาคต  
                     ฮากิท  กลั เอด็ (Hagitte Gal – Ed, 2001)  ไดศึ้กษาวิจยัเรือง  “การสร้างความรู้เกียวกบั
สันติภาพดว้ยการใชท้ฤษฎีฐานราก  ผ่านวีดิทศัน์เกียวกบัการสนทนาดา้นสันติวิธีชุด Articulation 

เป็นเครืองมือในการเรียนรู้การศึกษาเพือสันติภาพ”  (The making of art the knowledge of peace A  

grounded theory Study of video ARTiculation as a learning tool  in a dialogic program  of peace 

education)    การวิจยันีเป็นกรณีศึกษาของการวิจยัฐานราก  ซึงอธิบายควมสัมพนัธ์ของการสนทนา
ว่าเป็นรูปแบบหนึงของความรู้ และศิลปะในสือเป็นหนทางหนึงทีจะช่วยจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้านสันติภาพ  กระบวนการนําความรู้จากผลงานศิลปะไปสู่การตระหนักรู้ถูกเรียกว่า 
ARTiculation  การศึกษาวิจยัครังนีมีมโนทศัน์ของงานวิจยัมุ่งศึกษาประเด็นทางญาณวิทยาของ
ศิลปะวา่ศิลปะไม่ใช่เพียงภาพประทบัใจ   แต่ยงัเป็นกระบวนการตระหนกัรู้และการพฒันาจิตสาํนึก
อย่างหนึง เช่น เดียวกนักบัการนาํเสนอเรือง สันติภาพ และศิลปะยงัเป็นส่วนสําคญัในการเชือม
ประสานพรมแดนของวิทยาศาสตร์ และพรมแดนของศิลปะเขา้ไวด้ว้ยกนั ผลการวิจยัพบว่า ความ
คล้ายคลึงระหว่างศิลปะและสันติภาพในฐานะทีเป็นกระบวนการตระหนักรู้ซึงถูกจัดสร้ า 
นอกจากนียงัพบการเปลียนแปลงคุณลกัษณะของประสบการณ์การเรียนรู้โดยการสนทนาผ่าน 
ARTiculation  อย่างเห็นได้ชัด    ผลการวิจัยครังนีได้ถูกสร้างเป็นทฤษฎีฐานราก (Agrounded 

Theory) ของญาณวิทยาสนทนาเกียวกบัสนัติภาพ 
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                  แจนนา คลาวเนวา (Janna Khloudneva, 2002) ไดท้าํวิทยานิพนธ์เรือง  “การส่งเสริม
สันติวฒันธรรมผา่นการศึกษานอกระบบโรงเรียน”  (Promotion of a Culture of peace through  

nonformal education)   จุดประสงคข์องการวิจยัเพือสํารวจศกัยภาพของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนในดา้นการส่งเสริมสันติภาพ ศึกษาทงัในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน องคก์รทาง
ศาสนา และกลุ่มการเมือง  การวิจยัครังนีทาํการศึกษาผูที้อยูใ่นพืนทีกาํลงัพฒันามาร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ดว้ยกนัผา่นการแลกเปลียนประสบการณ์   และทาํการวิเคราะห์เชิงลึก ผลการศึกษาวิจยัพบว่า 
การจดัหาความรู้ และทกัษะทีเป็นประโยชน์ ช่วยเพมิความตระหนกัและความเคลือนไหวของผูที้อยู่
ในพืนทีกาํลงัพฒันาในการสร้างความมนัคง สนัติภาพ และประชาธิปไตยในอนาคต 
  ลอวเ์รนส์ เจราลด ์แมค็โดนลัล ์ (Lawrence Gerard MacDonald, 2003) ไดศึ้กษาวิจยั
เรือง “การศึกษาดงัเดิมจากพลเมืองศึกษาสู่กรอบแนวคิดการศึกษาเพือสันติภาพในยคุโลกาภิวฒัน์” 
(Traditional approaches to citizenship education, globalization, towards a peace education 

framework)  ผลการศึกษาวิจยัพบประเด็นการโตแ้ยง้ในการศึกษาสันติภาพทีมีประสิทธิภาพนนั 
ควรทีจะศึกษามากกว่าประเด็นความเป็นพลเมือง  การศึกษาสันติภาพจึงมีความเหมาะสมใน
ศตวรรษที 21   เนืองจากการศึกษาสันติภาพมีขอบข่ายการศึกษาทีกวา้งขวาง  มีการศึกษาเป็นองค์
รวมมีลกัษณะการบูรณาการในศาสตร์ต่าง ๆ   และเชือมโยงกบัระบบธรรมชาติมากกว่าทีจะศึกษา
เพียงประเดน็ใด ประเดน็หนึง  
  เจนนิเฟอร์ แอน คอตติก (Jennifer Anne Kottick, 2003) ไดท้าํวิทยานิพนธ์เรือง “การไต่
สวนในประเด็นเกียวกบัการศึกษาประชาธิปไตยและสันติภาพในระดบัชนัอนุบาล”  (Inquiry in to 

the issue of democracy and peace education in kindergarten program) ผลการศึกษาวิจยัสรุปว่า 
การศึกษาเป็นเครืองมือชนิดหนึง ซึงผูส้อนสามารถนํามาใช้ในการเสริมสร้างสันติภาพและ
ประชาธิปไตยได ้การทาํความเขา้ใจธรรมชาติของเด็ก และการเล่นของเด็กจะช่วยสนับสนุนการ
พฒันาสนัติภาพและประชาธิปไตยในช่วงวยัทีมีคุณลกัษณะเหล่านีกาํลงัก่อตวัได ้           
โซลา ไอ มาร์ติน และ แอนดริว (Sola I Martin and Andreu, 2004) ไดท้าํวิทยานิพนธ์เรือง “ ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรักษาสันติภาพกบัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยการศึกษากรณีศึกษา 
MINURSO ในการลงมติสหประชาชาติในเวิสเทิร์น ซาฮารา” (The United Nations mission for the 

referendum in Western Sahara : a case study of MINURSO, including a re-evaluation of the 

relationship between peacekeeping and conflict resolution)   วตัถุประสงคก์ารวิจยั  เพือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรักษาสันติภาพกบัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยการศึกษา กรณีศึกษา 
MINURSO ในการลงมติสหประชาชาติในเวิสเทิร์น ซาฮารา   ระเบียบวิธีการวิจยัเป็นงานวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาวิจยัเอกสาร (Ducumentary Research) เกียวกบัภารกิจของ



 

 

 

สหประชาชาติในการดาํเนินการจดัการความขดัแยง้ และสร้างสันติภาพใน MINURSO  ทฤษฎีฐาน
ราก (Ground Theory)  โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบฟูโกต ์(Foucaultian Analysis) เพือการรักษา
สันติภาพและไดแ้นวทางการปฏิบติัการสันติภาพใน MINURSO                    

ผลการวิจยัพบวา่ ผลการศึกษาวิเคราะห์ศึกษา “ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรักษา 
สันติภาพกบัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยการศึกษากรณีศึกษา   MINURSO   ในการลงมติ
สหประชาชาติในเวิสเทิร์น ซาฮารา   พบวา่ งานวิจยันีประกอบดว้ย  2  ส่วน   คือ 

ส่วนแรก เป็นการสาํรวจและตรวจสอบภารกิจ MINURSO  โดยใชก้าร 

วิเคราะห์รูปแบบตามธรรมเนียมปฏิบติัซึงถูกประกอบสร้างท่ามกลาง 3  ภารกิจหลกั ซึงสร้างโดย
ชุมชนระหว่างประเทศในการตอบโตก้บัความ ขดัแยง้  การกระทาํ สันติภาพ  การรักษาสันติภาพ  
และการสร้างสันติภาพ    

ส่วนที  การตรวจสอบศกัยภาพในการวิเคราะห์เชิงปฏิบติัการของทฤษฎีฐานราก 
(Ground Theory)  ในการ   รักษาสันติภาพ และใชก้ารวิเคราะห์แบบฟูโกต ์(Foucaultian Analysis) 
เพือมองหาความเชือมโยงสัมพนัธ์ระหว่างการรักษาสันติภาพ นโยบายของต่างประเทศเกียวกบั
ความขดัแยง้ และการสร้างอาํนาจ - ความรู้   
  สรุปสุดทา้ยดว้ยการเสนอการขยายแนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  ในการรักษา
สันติภาพ และแนวทางในการปฏิบติัการสันติภาพในภารกิจ MINURSO  สามารถนาํไปใช้เป็น
กรณีศึกษาต่อการรักษาสนัติภาพและการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้      

กิบบอนส์ และเฮลกา้ ไอ (Gibbons, Helga I, 2004) ไดท้าํวิทยานิพนธ์เรือง “การศึกษา
เพือประเมินผลกระทบสันติภาพ บทบาทของทฤษฎีประกอบสร้างส่วนบุคคล :  การศึกษาเชิง
วิพากษเ์กียวกบัทฤษฎีประกอบสร้างส่วนบุคคลทีใชใ้นการประเมินคุณค่าเชิงสนัติทีแปรเปลียนโดย
การมีส่วนร่วมในการศึกษาเพือการริเริมสร้างสันติ ”  (Educating for peace impact assessment : a 

role for personal construct theory ? : a critical study of  personal construct theory ’s contribution 

to the assessment of peaceable value transfer generated by  participation in eduating for peace 

initiative)   วตัถุประสงคก์ารวิจยั  เพือประเมินผลกระทบสันติภาพ ตามทฤษฎีประกอบสร้างส่วน
บุคคล  ระเบียบวิธีการวิจยัเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)มุ่งศึกษาวิจยัเพือวิพากษ์
ทฤษฎีประกอบสร้างส่วนบุคคล (Personal Construct Theory) ในการสร้างสนัติภาพในส่วนบุคคล 
  ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาเพือประเมินผลกระทบสันติภาพ บทบาทของทฤษฎี
ประกอบสร้างส่วนบุคคล : การศึกษาเชิงวิพากษเ์กียวกบัทฤษฎีประกอบสร้างส่วนบุคคลทีใชใ้นการ
ประเมินคุณค่าเชิงสันติทีแปรเปลียนโดยการมีส่วนร่วมในการศึกษาเพือการริเริมสร้างสันติ  
งานวิจยันีโตแ้ยง้ทฤษฎีประกอบสร้างส่วนบุคคล  (Personal Construct Theory) เพือหาหนทางใน
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การประเมินการนาํคุณค่าเชิงสันติมาใช ้เป็นผลจากการมีส่วนร่วมใน การริเริมการศึกษาสันติภาพ 
รวมทงัทาํงานขยายกลไกในการประเมินผลของการสร้างสันติภาพ  การศึกษานีชีให้เห็นการขยาย
ไปสู่การเห็นชอบระดบันานาชาติ ทีปรากฎออกมาให้เราเห็น ซึงเกียวขอ้งกบัทฤษฎีและปฏิบติัการ
เกียวกบัการศึกษาเพือสนัติภาพ และทาํการพิจารณาเหตุการณ์ใน Sierra Leone   
                    งานวิจยันีไดแ้ยกความทา้ทายทีหลากหลายทีเกียวขอ้งกบัผลการประเมินในพืนที และ
การตดัสินใจ กลไกการประเมินทีไม่เพียงพอทีจะเป็นมาตรฐานกลางในการศึกษาเพือสันติภาพ วิธี
วิทยาเชิงการประเมินมีพืนฐานขึนอยูก่บัญาณวิทยา วิธีวิทยาและเทคนิคการวิพากษเ์กียวกบัทฤษฎี
ประกอบสร้างส่วนบุคคล (Personal Construct Theory) ว่าไม่สามารถเปลียนแปรคุณค่าทีเป็นผล
จากการมีส่วนร่วมในการศึกษาริเริมเพือสันติ โดยใชห้ลกัการ วิธีการและวิเคราะห์ดว้ยทฤษฎี  เพือ
ประเมินการสร้างสันติภาพได ้

                    ดูโดเอต์ เวโรนิค  (Dudouet Veronique, 2004)  ได้วิทยานิพนธ์เรือง “ การสร้าง
สันติภาพและการต่อตา้นความรุนแรง : กรณีศึกษาความสัมพนัธ์ในการสนับสนุนกันระหว่าง
กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้และการไกล่เกลียทีไม่ใช้ความรุนแรงในอิสราเอล - 
ปาเลสไตน์ ” (Peacemaking and nonviolent resistance : a study of the complementarity between 

conflict resolution processes and nonviolent intervation, with special reference to the case of 

Israel / Palestine) วตัถุประสงคก์ารวิจยั   เพือศึกษาการสร้างสันติภาพและการต่อตา้นความรุนแรง
ในอิสราเอล – ปาเลสไตน์  ระเบียบวิธีการวิจยั เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่ง
ศึกษาวิจยัเอกสาร (Ducumentary Research) เกียวกบัการสร้างสนัติภาพและการต่อตา้นความรุนแรง
ในอิสราเอล - ปาเลสไตน์  

ผลการวิจยัพบวา่ งานวิจยันีตอ้งการสาํรวจความเกียวขอ้งทีหลากหลายระหวา่งการต่อ 

ตา้นแบบสงบ และการต่อตา้นแบบรุนแรงกบัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ทงัในเชิงวิชาการและใน 

รูปแบบความร่วมมือกันทีจะไกล่เกลีย การแทรกแซงความขัดแยง้ทีไม่เหมาะสมโดยดาํเนิน
การศึกษาออกเป็น  ดงันี   การกล่าวถึงรากฐานของความขดัแยง้ทีเกิดจากเศรษฐกิจ การเมือง สังคม   
รวมถึงกระบวนการแกไ้ขปัญหา  การหาสมมติฐานในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทีผา่นมา   ทาํให้
เกิดการหารูปแบบการไกล่เกลียความขดัแยง้ทีไม่เหมาะสม   การบูรณาการต่อความรุนแรง   และ
การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ใหอ้ยูใ่น     กรอบทีส่งเสริมซึงกนัและกนั     การแสดงรูปแบบความ
ขดัแยง้ทีไม่สมส่วน การประเมินเชิงวิพากษว์ิจารณ์   กิจกรรมการสร้างสันติภาพทีมีอยู่      รวมถึง
การโตแ้ยง้วา่เกิดความลม้เหลวในการแกไ้ขปัญหาเกียวกบัองคป์ระกอบเชิงโครงสร้าง  
                     การวิเคราะห์ประเด็นเกียวกบัการต่อตา้นทีใชค้วามรุนแรงและการไม่ใชค้วามรุนแรง
ในช่วง เวลา 1987 – 1993 ในอิสราเอลและปาเลสไตน์และการจดัการความขดัแยง้แบบบูรณาการ



 

 

 

และการสาํรวจระดบัของการสนบัสนุนให้เกิดความสาํเร็จ และการร่วมมือเชิงหนา้ทีระหว่างการ
ไกล่เกลียทีเนน้ความยุติธรรมกบัสันติภาพในอิสราเอลและปาเลสไตน์ทีเกิดจากกลุ่มความขดัแยง้
ภายในดินแดนและประชาคมระหว่างประเทศ    สรุปความขัดแยง้ทีนําไปสู่ความรุนแรงใน
อิสราเอลและปาเลสไตน์ เกิดจากปัญหาโครงสร้างการเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจสังคม และมีการ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา  จากทงัภายในและภายนอก มีทงัประสบความสําเร็จบา้งและ
ลม้เหลวบา้ง  การทีจะทาํใหส้นัติภาพขึนได ้   จาํเป็นตอ้งมีการไกล่เกลียเพือลดเงือนไขความขดัแยง้
ความรุนแรงภายในดินแดนทงัสอง   และประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมมือในการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้อยา่งจริงจงั 

 เอ็ม เซลิน เติรกส์ (M.Selin Turkes, 2006) ไดท้าํวิทยานิพนธ์เรือง “บทบาทของอตั
ลกัษณ์ในพลวตัของรูปแบบใหม่ของความขดัแยง้ทีรุนแรง” The Role of Identity in the Dynamics 

of New Form of Violent Conflict)   วตัถุประสงคก์ารวิจยั  เพือศึกษาบทบาทของอตัลกัษณ์ใน
พลวตัของรูปแบบใหม่ของความขดัแยง้ทีรุนแรงช่วงหลงัสงครามเยน็  ระเบียบวิธีการวิจยัเป็น
งานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาวิจยัเอกสาร (Ducumentary Research) เกียวกบั
บทบาทของอตัลกัษณ์ในพลวตัของรูปแบบใหม่ของความขดัแยง้ทีรุนแรงช่วงหลงัสงครามเยน็ 

ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบอัตลักษณ์เฉพาะทีถูกสร้างในช่วงโลกาภิวัฒน์  การ
เปลียนแปลงโครงสร้างทีเกิดขึนช่วง หลงัสงครามเยน็  เช่น ความอ่อนแอของรัฐสวสัดิการ ความ
ลม้เหลวของแนวคิดสังคมนิยม และอุดมการณ์หลงัอาณานิคมนําไปสู่ความไม่แน่นอนและไม่
ปลอดภัย ความจริงเหล่านีทาํให้เห็นช่องว่างในการเกิดขึนของรูปแบบใหม่ของภาพรวมทาง
การเมือง ทงัศาสนา และอตัลกัษณ์ชาตินิยม กลายเป็นสงครามรูปแบบใหม่ “State VS Non - State” 
เช่น กรณีโคโซโว  อตัลกัษณ์ทีก่อรูปแบบใหม่ของความขดัแยง้ มกัจะเกิดจากพลวตัทางโครงสร้าง
สงัคม การเมือง และเศรษฐกิจ ทีสามารถเปลียนเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างนาํไปสู่ความขดัแยง้ 
และความรุนแรงไดใ้นทีสุด 

ดาเนสลา  นาชชิเมนโต (Daniela Nascimento, 2006) ไดท้าํวิทยานิพนธ์เรือง “ การ
แกไ้ขความผิดพลาด : ความสําคญัของสิทธิมนุษยชนในความขดัแยง้ภายหลงัการสร้างสันติภาพ
ช่วงหลงัสงครามเยน็ ”  (Mending the Wrongs : the importance of human rights in post – conflict 

peace – building)   วตัถุประสงคก์ารวิจยั  เพือศึกษาวิธีการทีองคก์รสิทธิมนุษยชน เขา้ไปมีส่วนร่วม
ในกระบวนการสร้างสันติภาพภายหลงัการสร้างสันติภาพช่วงหลงัสงครามเยน็    ระเบียบวิธีการ
วิจยัเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาวิจยัเอกสาร(Ducumentary Research) 
เพือวิพากษว์ิธีการทีองคก์รสิทธิมนุษยชน เขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสนัติภาพ 
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ผลการวิจยัพบว่า ผลการศึกษาวิเคราะห์ศึกษาการแกไ้ขความผิดพลาด : ความสําคญั
ของสิทธิมนุษยชนในความขดัแยง้ภายหลงัการสร้างสันติภาพช่วงหลงัสงครามเยน็ พบวา่หนา้ทีของ
องคก์รสิทธิมนุษยชนทีเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพทีผ่านมาหลงัช่วงสงคราม
เยน็ทีพยายามสร้างกระบวนการให้คู่ขดัแยง้ในกรณีไดมี้โอกาสเจรจาไกล่เกลียความขดัแยง้   เพือ
ไม่ให้ความขดัแยง้นาํไปสู่ความรุนแรงอนัจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ผลทีผ่านมามีทงั
ประสบความสาํเร็จและความลม้เหลวพอ ๆ  กนั   บางครังบางพืนทีดูประสบความสาํเร็จดีในการนาํ
กระบวนการสันติภาพเขา้ไปแกไ้ขปัญหา แต่ก็ยงัมีการวนเวียนกลบัมาใชค้วามรุนแรงกลายเป็นวฎั
จกัรความรุนแรงซาํแลว้ซาํอีก   เช่น   ปัญหาดินแดนอิสราเอล  ปาเลสไตน์  กวัเตมาลา  เอลซา
วาดอร์  อฟักานิสถาน ปากีสถาน อิรัก แอฟริกา โคโซโว  เป็นตน้   จาํเป็นอย่างยิงทีองคก์รสิทธิ
มนุษยชนควรทีจะแกไ้ขสิงทีผิดในกระบวนการสร้างสันติภาพที ประสบความลม้เหลวนี เพือจะ
นําไปสู่การเลือกใช้หนทางอืน  เช่น การใช้ระบบศาลอิสระ การสร้างความไวว้างใจ  การใช ้
Technical Skill and Resources ทีเป็นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อการมีสันติภาพที
ยงัยนื และไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน 

จากการศึกษาจากการศึกษางานวิจยัและงานวิทยานิพนธ์เกียวกบัสันติศึกษาและการ
จดัการความขดัแยง้ทงัในประเทศและต่างประเทศขา้งตน้   สามารถสรุปได้ดังตารางที  7   
ดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที  7   สรุปผลการศึกษางานวิจยัและงานวิทยานิพนธ์เกียวกบัสนัติศึกษาและการจดัการความ 

ขดัแยง้ 

 

 

หัวข้อวทิยานิพนธ์ /วจิัย 

  

    ทฤษฎ ีหรือองค์ความรู้ทพีบ 

    ประเดน็ที 
      มุ่งศึกษา 

  มโนทศัน์ใน 

    การศึกษา 
   สันติศึกษา 

1.การสอนดว้ยวิธีทางปรากฎ 

การณ์วิทยา : การศึกษาราย 

วิชาสันติภาพศึกษา  ในราย 

วชิามนุษยก์บัสันติภาพของ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

โดย ศรีเพญ็ ศุภพิทยากลุ 

 

วิธีศึกษาปรากฎการณ์วิทยา   
(Phenomenology) 
แนวคิด/หลกัการสอน 

 

การสอนดว้ยวธีิ 

ทางปรากฎการณ์ 

วิทยาในรายวิชา 
มนุษยก์บั 

สันติภาพ  
 

มิติทางการศึกษา 
/การสอน 

2.กรณีศึกษาการเรียนรู้จาก 

การบริการในวิชาสันติศึกษา 
 วิชาเลือกในหมวดวชิาครูของ 

คณะครุศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 โดย วลยั พานิช   

 

การศึกษากรณีศึกษา 
แนวคิด/หลกัการสอน 

การสอนสันติศึกษา 
สาํหรับนกัศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั 

มิติทางการศึกษา 
/การสอน 

3.การใชแ้นวทางสันติวิธีใน 

การแกไ้ขความขดัแยง้ :  
ศึกษากรณีโครงการท่อส่งก๊าซ 

และโรงแยกก๊าซไทย – มาเลเซีย 

อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  
โดย จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล  
  

แนวทางสันติวิธี  เรือง คือ การ 

รับรู้ สันติวธีิของคู่ขดัแยง้ ความ 

ไวว้างใจ และช่องทางการสือสาร  
 

แนวทางสันติวิธีใน
การจดัการความ
ขดัแยง้ในสังคม 

มิติทางสังคม 
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ตารางที   7    สรุปผลการศึกษางานวิจยัและงานวิทยานิพนธ์เกียวกบัสนัติศึกษาและการจดัการความ
ขดัแยง้ (ต่อ)  

 

 

หัวข้อวทิยานิพนธ์ /วจิัย 

  

             ทฤษฎ ีหรือองค์ความรู้ทพีบ 

    ประเดน็ที 
      มุ่งศึกษา 

  มโนทศัน์ใน 

    การศึกษา 
   สันติศึกษา 

4. รูปแบบการสร้างค่านิยม 

สันติวธีิร่วมกบั 

จริยธรรมในสถานศึกษา  
โดย นงเยาว ์แข่งเพญ็แข   
  

 

 

 

 

    

เทคนิคสันติวธีิ ไดแ้ก่ การเสริมสร้างพลงั 

ทางบวกต่อตนและเหตุการณ์ 

การสือสารปฏิสัมพนัธ์ทางบวกทีมี
ประสิทธิผล “ทกัษะฟังใจ” การบริหาร
ชนัเรียนทางบวก การใชส้ันติวธีิจิตวทิยา
จดัการความขดัแยง้และป้องกนัการ
รังแก การสอนจริยธรรมตามหลกั
จิตวทิยาพฒันาบุคลิกภาพ และ
กระบวนการเรียนรู้ทีเนน้สมอง : เทคนิค
บูรณาการสมองครบส่วนและพหุปัญญา 
 

เทคนิควธีิสันติ
ศึกษาใน
สถานศึกษา 

มิติทาง
การศึกษา 
/การสอน 

5. การจดัการความขดัแยง้ของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ในเขตภูมิภาคตะวนัตก 

 โดย ประชุมโพธิกลุ  
 

แนวคิดการจดัการความขดัแยง้ของ 

รอบบินส์ 

การจดัการความขดัแยง้ 

การจดัการความ 

ขดัแยง้ของผู ้
บริหารโรงเรียน 

มธัยมศึกษาในเขต 

ภูมิภาคตะวนัตก 

 

มิติทางสังคม 
 

6. รูปแบบการสร้างค่านิยมสันติ 

วธีิร่วมกบัจริยธรรมในสถาน 

ศึกษา ปี 2553  
โดย นงเยาว ์แข่งเพญ็แข 

 

รูปแบบการสร้างค่านิยมสันติวธีิ 

รูปแบบการสร้างจริยธรรม 
รูปแบบการสร้าง 

ค่านิยมสันติวิธี 

ร่วมกบัจริยธรรม 

 

มิติการศึกษา 
/การสอน 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที   7   สรุปผลการศึกษางานวิจยัและงานวิทยานิพนธ์เกียวกับสันติศึกษาและการจดัการ
ขดัแยง้ (ต่อ)  

 

 

หัวข้อวทิยานิพนธ์ /วจิัย 

  

             ทฤษฎ ีหรือองค์ความรู้ทพีบ 

    ประเดน็ที 
      มุ่งศึกษา 

  มโนทศัน์ใน 

    การศึกษา 
   สันติศึกษา 

7.รูปแบบการจดัการความขดั 

แยง้โดยพุทธสันติวิธี :ศึกษา 
วเิคราะห์ กรณีลุ่มนาํแม่ตาชา้ง  
จงัหวดัเชียงใหม่ ” 

โดย พระมหาหรรษา ธมมหาโส  
(นิธิบุณยากร) 
 

ทฤษฎีความขดัแยง้ของคาร์ลมากซ์   
ทฤษฎีความขดัแยง้ของจอร็ช ซิมเมล  
ทฤษฎีความขดัแยง้ของราลฟ์ ดา
เรนดอร์ฟ  
ทฤษฎีสันติวิธีของเจมส์ โค  
ทฤษฎีสันติภาพเชิงโครงสร้างของโยฮนั 
กลัตุง  
แนวคิดอหิงสาของมหาตมะ คานธี  
แนวคิดอริยสัจจ ์4 ของพระพทุธเจา้ 
แนวคิดสันติวิธีของพระธรรมปิฎก  
(ป.อ.ประยตุ.โต) 
 

การจดัการความ
ขดัแยง้พุทธสันติ
วิธี 

มิติความเป็น
มนุษย ์

8. การจดัการเรียนรู้ของครูสังคม 

ศึกษาเพือเสริมสร้างสันติภาพ 

สาํหรับผูเ้รียนช่วงชนัที 4 

 สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 
นราธิวาส เขต 1 และเขต 2 

เสริมศกัดิ  บุตรทอง    
 

การจดัการการเรียนรู้ 

การเสริมสร้างสันติภาพ 
การจดัการเรียนรู้ 

ของครูสังคม 

ศึกษาเพือเสริม 

สร้างสันติภาพ 

 

มิติทาง
การศึกษา 
/การสอน 

 

9. การพฒันาหลกัสูตรการ 

ปฏิบติัการเพือรักษาสันติภาพ 

ของกองทพับกไทย   โดย  
พนัเอกสุชิน  การสมวรรณ์   

การรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ, 

การรักษาสันติภาพของกองทพัไทย,  

การพฒันาหลกัสูตร 

การพฒันา
หลกัสูตร
สันติภาพ 

มิติทาง
การศึกษา 
/การสอน 
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ตารางที   7   สรุปผลการศึกษางานวิจยัและงานวิทยานิพนธ์เกียวกบัสันติศึกษาและการจดัการความ
ขดัแยง้ (ต่อ)  

 

 

หัวข้อวทิยานิพนธ์ /วจิัย 

  

             ทฤษฎ ีหรือองค์ความรู้ทพีบ 

    ประเดน็ที 
      มุ่งศึกษา 

  มโนทศัน์ใน 

    การศึกษา 
   สันติศึกษา 

10.แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
ความขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ : กรณี 

ศึกษาการทะเลาะวิวาทของวยัรุ่น 

ในชุมชนชนบท 

โดย จิรศกัดิ  ชาํนาญเวช 

 

แนวคิดสันติวิธี 

การจดัการความขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ 
แนวทางการแกไ้ข 

ปัญหาความ 

ขดัแยง้อยา่งสันติ
วิธี 

มิติทาง
การศึกษา 

11. การลงโทษประหารชีวิต : 
 อาํนาจ ความรุนแรง และรัฐ 

ไทย   โดย ร.ต.ท. หญิง  
ธญัญรัตน์ ทิวถนอม 

 

การลงโทษประหารชีวิตของรัฐไทย 
สมยั ร.5 – 2546  แนวคิดในไตรภูมิพระ
ร่วง (เรืองกรรมในพทุธศาสนา) 

การใชอ้าํนาจรัฐ
ในการลงโทษ
ประหารชีวิต 
และการใชค้วาม
รุนแรง 

 

มิติทางสังคม 

12. รายงานวิจยัการสร้างความ 

ปรองดองแห่งชาติ  
โดยสถาบนัพระปกเกลา้   
 

กระบวนการสร้างความปรองดอง 

แนวคิดการจดัการความขดัแยง้โดยสันติ
วธีิจากต่างประเทศ 

 

 

การสร้างความ 

ปรองดองแห่งชาติ 
 

มิติทางสังคม 

13.  การพูดจากหวัใจเพือการ 

ศึกษาสันติภาพในศรีลงักา 
โดย Maneesha Sampath 

 Pasqual   
 

การศึกษาเพือสันติภาพ 

การสานเสวนาสันติภาพ 
การพูดดว้ยหวัใจ
เพือการศึกษา
สันติภาพใน
ประเทศศรีลงักา 
   

มิติทาง
การศึกษา 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที   7   สรุปผลการศึกษางานวิจยัและงานวิทยานิพนธ์เกียวกบัสันติศึกษาและการจดัการความ
ขดัแยง้ (ต่อ)  

 

 

หัวข้อวทิยานิพนธ์ /วจิัย 

  

 ทฤษฎ ีหรือองค์ความรู้ทพีบ 

    ประเดน็ที 
      มุ่งศึกษา 

  มโนทศัน์ใน 

    การศึกษา 
   สันติศึกษา 

14.  การสร้างความรู้เกียวกบั 

สันติภาพดว้ยการใชท้ฤษฎีฐาน 

รากผา่นวีดิทศัน์เกียวกบัการ 

สนทนาดา้นสันติวิธีชุด   
Articulation เป็นเครืองมือใน 

การเรียนรู้การศึกษาเพือสันติภาพ” 

โดย Hagitte Gal – Ed 

 

ทฤษฎีฐานราก 

 (Agrounded Theory)   
ญาณวิทยาสนทนาเ กียวกับ
สันติภาพ 

 

กระบวนการนาํความรู้
จากผลงานศิลปะไปสู่
การตระหนกัรู้ในการ 

สนทนาเพือสันติภาพ 
(ARTiculation) 

     มิติทาง 

    การศึกษา 

15. การส่งเสริมสันติวฒันธรรม 

ผา่นการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

โดย Janna Khloudneva 

 

การศึกษาสันติภาพในการ 

ศึกษานอกระบบโรงเรียน 

การศึกษาสันติวฒันธรรม  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 

การศึกษานอกระบบ 

โรงเรียนในดา้น 

การส่งเสริมสันติภาพ  
ศึกษาทงัในหน่วยงาน 

ของรัฐ หน่วยงาน 

เอกชน องคก์รทาง 

ศาสนา และกลุ่ม 

การเมือง 

มิติทาง 

การศึกษา 

16.  การศึกษาดงัเดิมจากพลเมือง 

ศึกษาสู่กรอบแนวคิด 

การศึกษาเพือสันติภาพ 

ในยคุโลกาภิวฒัน์ 
 โดย Lawrence Gerard MacDonald 
 

 

 

การศึกษาสันติภาพใน 

ศตวรรษที 21 

การศึกษาความเป็นพลเมือง 
 

การศึกษาสันติภาพ
เหมาะสมในศตวรรษที
21 เนืองจากมีการศึกษา
เป็นองคร์วมมีลกัษณะ
การบูรณาการในศาสตร์
ต่างๆ   และเชือมโยงกบั
ระบบธรรมชาติ  

     มิติทาง 

    การศึกษา 
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ตารางที   7    สรุปผลการศึกษางานวิจยัและงานวิทยานิพนธ์เกียวกบัสนัติศึกษาและการจดัการความ
ขดัแยง้ (ต่อ)  

 

 

หัวข้อวทิยานิพนธ์ /วจิัย 

  

             ทฤษฎ ีหรือองค์ความรู้ทพีบ 

    ประเดน็ที 
      มุ่งศึกษา 

  มโนทศัน์ใน 

    การศึกษา 
   สันติศึกษา 

17. การไต่สวนในประเดน็
เกียวกบัการศึกษาประชาธิปไตย
และสันติภาพในระดบัชนัอนุบาล 

โดย Jennifer Anne Kottick  
 

การเสริมสร้างสันติภาพ 

การเสริมสร้างประชาธิปไตย 

ธรรมชาติการเรียนรู้ของเดก็ 

การเสริมสร้าง
สันติภาพและ
ประชาธิปไตยใน 

ระดบัชนัอนุบาล 

 

 

มิติทางการศึกษา 
/การสอน 

18. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

การรักษาสันติภาพกบัการ 

แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดย 

การศึกษากรณีศึกษา  
MINURSO ในการ 

ลงมติสหประชาชาติใน 

เวิสเทิร์น ซาฮารา  
โดย Sola I Martin , Andreu.  

 

การจดัการความขดัแยง้ และสร้าง 

สันติภาพใน MINURSO   
ทฤษฎีฐานราก (Ground Theory) 
โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบฟูโกต ์

 (Foucaultian Analysis) เพือการรักษา 
สันติภาพและไดแ้นวทาง 

การปฏิบติัการสันติภาพ 

 

ภารกิจของ 

สหประชาชาติ 

ในการรักษาสันติภ
 

มิติทางสังคม 

19.การศึกษาเพือประเมิน 

ผลกระทบสันติภาพ บทบาท 

ของทฤษฎีประกอบสร้าง 

ส่วนบุคคล :  การศึกษาเชิง 

วพิากษเ์กียวกบัทฤษฎี 

ประกอบสร้างส่วนบุคคลทีใช ้

ในการประเมินคุณค่าเชิงสันติที 

แปรเปลียนโดยการมีส่วนร่วม 

ในการศึกษาเพือการริเริมสร้าง 

สันติ ”โดย Gibbons,Helga I.  

 

ทฤษฎีประกอบสร้างส่วน 

บุคคล (Personal Construct Theory) 
ในการสร้างสันติภาพในส่วนบุคคล 
 

ทฤษฎีประกอบ
สร้างส่วนบุคคล
ในการเสริมสร้าง
สันติในบุคคล 

มิติความเป็น 

มนุษย ์

 

 



 

 

 

ตารางที   7   สรุปผลการศึกษางานวิจยัและงานวิทยานิพนธ์เกียวกบัสันติศึกษาและการจดัการความ
ขดัแยง้ (ต่อ)  

 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ /วจิัย 

  

             ทฤษฎ ีหรือองค์ความรู้ทพี
    ประเด็นท ี

      มุ่งศึกษา 
  มโนทัศน์ใน 

    การศึกษา 
   สันติศึกษา 

20. การสร้างสันติภาพและ 

การต่อตา้นความรุนแรง : 
กรณีศึกษาความสัมพนัธ์ใน 

การสนบัสนุนกนัระหวา่ง 

กระบวนการแกไ้ขปัญหา 
ความขดัแยง้และการไกล่เกลีย 

ทีไม่ใชค้วามรุนแรงใน 

อิสลาเอล – ปาเลสไตล ์ 
โดย Dudouet Veronique.  

การสร้างสันติภาพ 

การต่อตา้นความรุนแรงโดยวิธีการ
ไกล่เกลียทีไม่ใชค้วามรุนแรง 

การสร้างสันติภาพ 

การต่อตา้นความ 

รุนแรงโดยวิธีการ 

ไกล่เกลียทีไม่ใช ้

ความรุนแรง 

มิติทางสงัคม 

21. บทบาทของอตัลกัษณ์ใน 

พลวตัของรูปแบบใหม่ของ 

ความขดัแยง้ทีรุนแรง    
โดย M.Selin Turkes  

อตัลกัษณ์ในพลวตัของรูปแบบ 

ใหม่ของความขดัแยง้ทีรุนแรง 

อิทธิพลของ 

โครงสร้างทาง 

สงัคม เศรษฐกิจ 

 การเมือง 

มิติทางสงัคม 

22. การแกไ้ขความผดิ 

พลาด :ความสาํคญัของ 

สิทธิมนุษยชนในความ 

ขดัแยง้ภายหลงัการสร้าง 

สนัติภาพช่วงหลงัสงครามเยน็ ”
โดย Daniela Nascimento. 

สิทธิมนุษยชน 

ในความขดัแยง้ภายหลงัการสร้าง 

สนัติภาพช่วงหลงัสงครามเยน็  
 

สิทธิมนุษยชน 

กบัการจดัการความ
ขดัแยง้หลงั 

สงครามเยน็ ” 

 

มิติทางสงัคม 

 

จากการศึกษางานวิจยัและงานวิทยานิพนธ์ทงัในประเทศและต่างประเทศขา้งตน้  ผูว้ิจยั
สามารถการสังเคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  และจุดพฒันาของงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ดา้นสันติศึกษา 
สนัติภาพ และการแกไ้ขความขดัแยง้ความรุนแรงดว้ยสันติวิธีทงัภายในประเทศและในต่างประเทศ  
ไดด้งัต่อไปนี  
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  จุดแข็งของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสันติศึกษา สันติภาพ และการแก้ไขความ
ขดัแยง้  ความรุนแรงดว้ยสันติวิธีทงัภายในประเทศ  และในต่างประเทศ    งานวิทยานิพนธ์และ
งานวิจยัทงั 22  เรือง  เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพแทบทงัสิน แต่อาจจะแตกต่างกนัไปตามระเบียบวิธี
วิจยั  ส่วนมากงานวิจยัเชิงคุณภาพจะเน้นทีการศึกษาเอกสาร    เพือทาํการวิเคราะห์และเสนอ
แนวทางในการกาํเนินการ แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี อีกทงังานวิจยัและวิทยานิพนธ์ทงั  
22 เรือง  จะมีทฤษฎีและองคค์วามรู้ทางดา้นสันติภาพ สันติศึกษา และสันติวิธี ทีค่อนขา้งสมบูรณ์
ทาํให้ไดเ้ห็นแนวทางในการศึกษางานวิจยัดา้นสันติศึกษา สันติภาพ และการแกไ้ขความขดัแยง้ 
ความรุนแรงดว้ยสนัติวิธีทงัภายในประเทศ และภายนอกประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 
  จุดอ่อนของงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ดา้นสนัติศึกษา สนัติภาพและการแกไ้ขความขดัแยง้
ความรุนแรงดว้ยสนัติวิธีทงัภายในประเทศและในต่างประเทศ   งานวิทยานิพนธ์และ 

งานวิจยัทงั  22  เรือง เป็นงานวิจยัทีการศึกษาดา้นสันติศึกษา สันติภาพ และการแกไ้ขความขดัแยง้ 
ความรุนแรงดว้ยสันติวิธีทีมีมโนทศัน์ทางการศึกษาสันติภาพในมิติทางสังคมจาํนวนมาก กล่าวคือ 
มีการศึกษาในเชิงรัฐศาสตร์  การเมือง การปกครอง ทีเป็น   “สันติภายนอกมนุษย”์  มากกว่าทีจะ
ศึกษาในมิติความเป็นมนุษย ์ ซึงเป็น “สันติภายในมนุษย”์   และมิติทางการศึกษา มีจาํนวน 12 เรือง 
ทาํให้เห็นแนวทางในการศึกษาทีค่อนขา้งนอ้ย เกิดองคค์วามรู้ทียงัไม่หลากหลายมากในการศึกษา
สันติศึกษา  สันติภาพ และการแกไ้ขความขดัแยง้ ความรุนแรงดว้ยสันติวิธีทีหลากหลายและลึกซึง
มากนกั  โดยเฉพาะมิติทางการศึกษาทางดา้นการพฒันาการสอนสันติศึกษา มีจาํนวนเพียง 4  เรือง
เท่านนั  ซึงนบัวา่เป็นจุดอ่อนในการศึกษาดา้นการพฒันาการสอนสันติศึกษา 

จุดพฒันาของงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ดา้นสันติศึกษา สันติภาพ และการแกไ้ขความ
ขดัแยง้  ความรุนแรงด้วยสันติวิธีทงัภายในประเทศและในต่างประเทศ งานวิทยานิพนธ์และ
งานวิจยัทงั 22  เรือง เป็นงานวิจยัทีการศึกษาดา้นสันติศึกษา สันติภาพ และการแกไ้ขความขดัแยง้ 
ความรุนแรงด้วยสันติวิธี ทีมีรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิจัยศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research) จาํนวนมาก  แต่รูปแบบการศึกษาในเชิงปฏิบติัการในพืนทีมีเพียง   เรือง
โดยมีลกัษณะการวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) จาํนวน 2 เรือง  และมี
การศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR )  จาํนวน  เรือง  
เป็นการวิจยัแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) จาํนวน  1 เรือง และเป็นการวิจยัแบบญาณ
วิทยา (Epiststemology) จาํนวน 1 เรือง ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ ทศันีย ์จนัอินทร์ (  : 
153 - 154 )  ไดส้รุปไวว้า่ การศึกษาและการวิจยัดา้นสันติภาพยงัไม่มีงานวิจยัเชิงปฏิบติัการในพืนที
ความขดัแยง้มากนัก  และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาดา้นสันติภาพยงัมีอยู่จาํนวนน้อยมาก
เช่นเดียวกนั  และสอดคลอ้งกบั ศรีเพญ็ ศุภพิทยากุล (2533)  กล่าวไวว้่า  การสอนรายวิชาสันติภาพ



 

 

 

ศึกษา ควรจะมีการศึกษาคน้ควา้วิจยัวิธีการสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ ในลกัษณะวิธีการบูรณา
การศาสตร์ต่าง ๆ เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนสันติภาพมากยิงขึน  เพราะ
การศึกษาดา้นสันติภาพนนัตอ้งมีการศึกษาในหลาย ๆ แง่มุม ทงัในมุมกวา้ง และลึกซึงจากศาสตร์
ต่าง ๆ ร่วมกนั  นอกจากนนัยงัสอดคลอ้งกบั ลอเรล แอล ฟินเลย ์(Laura L. Finley, 2004 )  กล่าวถึง 
การสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ปรากฎมี 2 รูปแบบ คือ  1) การสอนแบบ
ครอบงาํใชอ้าํนาจโดยครูต่อศิษย ์ (Dominator Model ) ซึงปรากฏใชม้านาน ในปัจจุบนัยงัปรากฏให้
เห็นทวัไป เนืองจากการไม่มีเปลียนแปลงในเชิงโครงสร้างและวิธีการแบบครอบงาํ   และ 2) การ
สอนทีเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน (Partnership Model) ช่วยคดั ช่วยทาํ ช่วยกาํหนดกิจกรรมต่าง 
ๆ ในรายวิชา  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการให้คะแนน การประเมินผล และการให้เกรดดว้ย   การ
สอนทีเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนจึงเป็นการสอนรูปแบบใหม่ เป็นสิงทีทา้ทายครูอาจารยผ์ูส้อน
สนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาเป็นอยา่งยงิ  

จากการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบังานวิจยัการพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  ทาํให้ทราบว่ารูปแบบการสอนมีความเป็นสากล เนืองจากมีทฤษฎีและ
แนวคิดศาสตร์การสอนเป็นฐานคิด  การจะนาํรูปแบบการสอนไปใชใ้นสอนในรายวิชาต่าง ๆ นนั  
จะตอ้งใชว้ิธีการทางการวิจยั และการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกนั จึงจะไดรู้ปแบบการสอนใน
รายวิชานัน ๆ อย่างมีหลกัการทางทฤษฎีและแนวคิด ความรู้ในศาสตร์วิชานัน ๆ การจะพฒันา
รูปแบบการสอนสันติศึกษาจึงจาํเป็นอย่างยิงทีตอ้งศึกษารูปแบบการสอนทีเป็นสากล ทฤษฎีการ
เรียนรู้และการสอน  ประกอบกับความรู้เกียวกับสันติศึกษา สันติภาพและสันติวิธีทีมีลกัษณะ
แตกต่าง ๆ จากรายวิชาอืน ๆ   เพือวิจยัและพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
บริบทในการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยทังในส่วนการจัดการเรียนการสอน  อาจารย์ผูส้อน  
นักศึกษา  กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ   ผูว้ิจัยมองเห็นว่า 
การศึกษาเกียวกบัสันติศึกษา สันติภาพ  และการแกไ้ขความขดัแยง้ ความรุนแรงดว้ยสันติวิธีใน
ประเทศไทย   ควรจะพฒันาโดยการนาํ “พฒันศึกษา” (Development Education) มาใชเ้พือเป็น
เครืองมือในการศึกษาและพฒันากระบวนการเรียนรู้สันติศึกษา   สันติภาพ    และการแกไ้ขความ
ขดัแยง้ ความรุนแรงดว้ยสันติวิธี  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ไชยนัต ์ รัชชกูล (2537 : 33 )  ได้
ระบุลกัษณะสาํคญัของวิชาสันติศึกษา มีลกัษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary Studies) เป็นการ
ประมวลใชค้วามรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ มาช่วยทาํความเขา้ใจและอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ และ 
ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (  :166 – 167) กล่าวว่า การศึกษากบัสันติภาพนันพิจารณาไดเ้ป็น  
ลกัษณะใหญ่ คือ นยัแรก หมายถึง การศึกษาเกียวกบัเรืองสันติภาพ (Education about Peace) และ
อีกนยัหนึง การศึกษาเพือสร้างสันติภาพ (Education for Peace)  เป็นการศึกษาเพือแกปั้ญหาหรือ
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สร้างสันติภาพให้เกิดขึน เนน้หนกัเนือหาและกระบวนการทางการศึกษา เพือให้การศึกษาเป็นไป
เพือสร้างความสงบสุขในตวัมนุษย ์สันติสุขในสังคมและสันติภาพขึนในโลก   นกัวิชาการบางท่าน
ใชค้าํว่า “สันติวิทยา” (Peace Studies) หรือ สันติศาสตร์ (Peace Science)  แต่สาํหรับผูว้ิจยัขอ
เรียกว่า “สันติศึกษา”   ตามทีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มี
การศึกษาในรายวิชา  “สันติศึกษา”  มาตงัแต่ปีการศึกษา   และ  ตามลาํดบั งานวิจยัดา้น 
“สันติศึกษา”   

โดยการศึกษาวิจยั “การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย” นี
ผูว้ิจยัใช ้“พฒันศึกษา” ซึงมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Subjects)  มาเป็นเครืองมือ
ในการศึกษาและพฒันา   เพราะทงั “สันติศึกษา” และ “พฒันศึกษา” ทงัสองศาสตร์มีลกัษณะ
เป็นสหวิทยาการทงัคู่  ดว้ยวิธีการศึกษาวิจยัดงักล่าวจะศึกษาภาพรวมของความรู้สันติศึกษา ทฤษฎี
และแนวคิดสันติศึกษาและสันติวิธี  ทงัดา้นสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศาสนศาสตร์ 
และศึกษาศาสตร์  ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนและรูปแบบการสอน เพือทีจะศึกษาขอ้มูลพืนฐาน
เกียวกบัสันติศึกษาทีสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ดาํเนินการอยู่  การวิจยัและพฒันารูปแบบการสอน
สันติศึกษา  วิธีการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  และมหาวิทยาลัยเอกชน 
สถาบนัอุดมศึกษาไทย   ประโยชน์ทีจะไดจ้ากการวิจยัทาํให้ไดรู้ปแบบการสอน และกระบวนการ
การเรียนการสอนตามแนวสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาทีสถาบนัต่าง ๆ สามารถนาํไปปรับใช ้
เพือให้ผูเ้รียนเกิดการศึกษาทีในการเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองสันติภาพ 
สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง และการลดความขดัแยง้ ความรุนแรงดว้ยสันติวิธี  
ไดแ้นวทางการพฒันาอาจารยใ์นระดบัมหาวิทยาลยัใหมี้ความรู้และทกัษะในการสอนตามแนวสันติ
ศึกษา   และก่อใหเ้กิดความตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการศึกษาตามแนวสันติศึกษาในหมู่
นกัการศึกษา และการจดัการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของไทย  ช่วยผลกัดนัการจดัการเรียนการ
สอนสนัติศึกษาใหมี้การแพร่หลายมากขึนในวงการศึกษาไทย  ดงัแผนภูมิที    แสดงความสัมพนัธ์
ของการศึกษา สันติศึกษา พฒันศึกษา และสหวิทยาการ ในการพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย   ดงันี 
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บทท ี  

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
     การศึกษาวิจยัเรือง  การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย มี

วตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาขอ้มูลพืนฐานและสถานการณ์เกียวกบัสันติศึกษาทีสถาบนัอุดมศึกษาต่าง 
ๆ ดาํเนินการอยู ่ 2)  เพือศึกษาแนวทางการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยั
เอกชนสถาบนัอุดมศึกษาไทย และ 3) เพือศึกษารูปแบบการสอนสันติศึกษา วิธีการสอนสันติศึกษา
ในมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาไทย  ผลทีไดจ้ากการศึกษาใน
ครังนี จะไดข้อ้มูลพืนฐานและสถานการณ์เกียวกบัสันติศึกษาทีสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ดาํเนินการ
อยู่  และจะได้รูปแบบการสอนสันติศึกษา  วิธีการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวทิยาลยัเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาไทย  
 

     แบบแผนการวจัิย 
 การวิจยัครังนีใช้ระเบียบวิธีการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มีการ
ดาํเนินการวจิยั 4  ขนัตอน ดงันี 

 ขันตอนที 1 (R1) การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ อาจารย์ผู้สอนสันติศึกษา 
ผู้เรียนสันติศึกษา และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  เป็นการศึกษาเอกสาร การสัมภาณ์ผูเ้ชียวชาญ 
อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา นกัศึกษารายวิชาสันติศึกษา การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการศึกษา
หน่วยงานดา้นสันติวิธีในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  เพือให้ไดข้อ้มูลแนวคิดเกียวกบัสันติศึกษาแนว
ทางการจดัการศึกษา กระบวนการเรียนรู้แบบสันติศึกษาและปัจจยัทีมีผลต่อการจดัการศึกษาแบบ
สันติศึกษาในสถาบนัการศึกษาในประเทศ 

     ขันตอนที 2 (D1) การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษา โดยการจดัการสนทนากลุ่ม
ผู ้สอนรายวิชาด้านสันติศึกษา  เพือยกร่างและออกแบบรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย เพือนาํไปใชส้อนในชนัเรียนรายวชิาสันติศึกษาทีเลือกเป็นกรณีตวัอยา่ง  

 ขันตอนที 3 (R2) การทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษา โดยการสังเกตอยา่งมีส่วน
ร่วมในชันเรียนรายวิชาสันติศึกษาทีเลือกเป็นกรณีตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลแบบบูรณาการขอ้มูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  



 
 

 

 

 ขนัตอนท ี4 (D ) การปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา โดยการถอดบทเรียนจากการ
จัดการสนทนากลุ่มอาจารย์ผู ้สอนเพือประเมินและพัฒนารูปแบบ และขอข้อเสนอแนะต่อ
ผลการวจิยั  สรุปผลการวจิยัและจดัทาํรายงานการวจิยั 

 วธีิการและขันตอนการวจัิย 
                 วิธีการและขนัตอนในการดาํเนินการวิจยัโดยใช้กระบวนการวิจยัและพฒันาในครังนี 
สามารถแสดงไว้ในตารางที  8 แสดงวิ ธีการและขันตอนในการดํา เ นินการวิจัยโดยใช้
กระบวนการวิจยัและพฒันา และแผนภูมิที  6 แสดงขนัตอนการดาํเนินงานวิจยัการพฒันารูปแบบ
การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  ดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 

ตารางที   8   วธีิการและขนัตอนในการดาํเนินการวจิยัโดยใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา 

 

ขนัตอนที วตัถุประสงค์ วธีิดําเนินการ แหล่งข้อมูล ผลทไีด้รับ 
1 (R1) การ
วจิยั
เอกสาร 
การ
สัมภาษณ์
ผูเ้ชียวชาญ 
และการ
สังเกตแบบ
มีส่วนร่วม 

1.เพือศึกษาองค์
ความรู้ดา้นสันติ
ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 

2.เพือศึกษาสภาพ
ปัญหาและความ
จาํเป็นในการ
สอนสันติศึกษา 
3.เพือศึกษา
รูปแบบการสอน
สันติศึกษา 

1.ศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

2.การสัมภาณ์
ผูเ้ชียวชาญผูบ้ริหาร
อาจารยผ์ูส้อนสันติ
ศึกษา นกัศึกษาวชิา
สันติศึกษา 
การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และการศึกษา
หน่วยงานดา้นสันติวธีิ
ในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 

-เอกสารและ
งานวจิยัที
เกียวขอ้ง 

-ผู้ เ ชี ย ว ช า ญ  
ผู้บ ริ ห า ร  แ ล ะ
อาจารยผ์ูส้อน 
สั น ติ ศึ ก ษ า 
นกัศึกษาวิชาสันติ
ศึกษา 
-หน่วยงานสันติ
ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 

- องคค์วามรู้สันติ
ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 

-สภาพปัญหาและ
ความจํา เ ป็นใน
ก า ร ส อ น สั น ติ
ศึกษา 
- ขอ้เสนอแนะใน
ก า ร ส อ น สั น ติ
ศึกษา 

.( D1) การ
พฒันา
รูปแบบ
การสอน
สันติศึกษา 

1.เพือศึกษาวจิยั
และพฒันา
รูปแบบการสอน
สันติศึกษา 

1.การจดัการสนทนา
กลุ่มผูส้อนรายวชิา
ดา้นสันติศึกษา 
2. การยกร่างรูปแบบ
การสอนสันติศึกษา 
4. การรับรอง / 
ตรวจสอบรูปแบบโดย
ผูเ้ชียวชาญสันติศึกษา 
จาํนวน  คน ดว้ยวธีิ 

การตรวจสอบความ
เทียงตรงของนือหา  
และการนาํไปใช ้
 

-ผูส้อนสันติศึกษา 
-ผูเ้ชียวชาญสันติ
ศึกษา 
- การตรวจสอบ
ความ เ ที ย งตรง
ของเ นือหาและ
การนาํไปใช ้ 
 

 

-ร่างรูปแบบการ
สอนสันติศึกษา 

 

 



 
 

 

 

ตารางที   8   วธีิการและขนัตอนในการดาํเนินการวจิยัโดยใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา (ต่อ) 
 

ขนัตอนที วตัถุประสงค์ วธีิดําเนินการ แหล่งข้อมูล ผลทไีด้รับ 
3 (R2 ) การ
ทดลองใช้
รูปแบบ
การสอน
สันติศึกษา 

1.เพือทดลองใช้
รูปแบบการสอน
สันติศึกษา 

1.การสังเกตอยา่งมี
ส่วนร่วมในชนัเรียน
รายวชิาสันติศึกษาที
เลือกเป็นกรณีตวัอยา่ง 

2. การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล
ผลการเปลียนแปลงใน
ตวัผูเ้รียน ก่อนและ
หลงัการสอนสันติ
ศึกษาในชนัเรียน ทงั
ขอ้มูลเชิงปริมาณจาก
แบบวดัต่าง ๆ  และเชิง
คุณภาพ จากการ
สัมภาษณ์ การสังเกต 
และการจดัสนทนา
กลุ่ม 

- ผูส้อนสันติ
ศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่ง 

- นกัศึกษา
รายวชิาสันติ
ศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่ง  
หอ้งเรียน 
 

-ก า ร ท ด ล อ ง ใ ช้
รูปแบบการสอน
สันติศึกษาในชัน
เ รี ย น ข อ ง ก ลุ่ ม
ตวัอยา่ง จาํนวน  
หอ้งเรียน  

4.( D ) การ
พฒันา
ปรับปรุง
รูปแบบ
การสอน
สันติศึกษา 

.  เ พือปรับปรุง
รูปแบบการสอน
สั น ติ ศึ ก ษ า ใ น
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 

. เ พื อประ เ มิ น
คว า ม พึ งพอ ใ จ
รูปแบบการสอน
สันติศึกษาฯ  
 

1.การถอดบทเรียนจาก
การจดัการสนทนากลุ่ม
อาจารยผ์ูส้อนสันติ
ศึกษา เพือประเมินและ
พฒันารูปแบบ 

2. ขอขอ้เสนอแนะต่อ
ผลการวจิยั   
3. สรุปผลการวิจยัและ
จดัทาํรายงานการวจิยั 

 

- ผูส้อนสันติ
ศึกษา 
- ผลการประเมิน
ทัง เ ชิ งป ริม าณ 
และเชิงคุณภาพ
จ า ก า รทดลอ ง
รูปแบบการสอน
สันติศึกษาในชัน
เรียน 

-รูปแบบการสอน
สันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   ขนัตอนการวจิยั                                                    การดาํเนินงาน                                                  ผลทีไดรั้บ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
   
 
   
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การวจิยัครังนี  ผูว้จิยั 

 ขนัตอนที   
วธีิและขันตอนการวจัิย 
 
แผนภูมิที  6  แสดงขนัตอนการดาํเนินงาน งานวจิยัการพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาใน          
                      สถาบนัอุดมศึกษาไทย 

ขนัตอนที 1 (R1) การ
วิ จั ย เ อ ก ส า ร  ก า ร
สัมภาษณ์ผู ้เ ชียวชาญ 
อาจารยผ์ูส้อน และการ
สงัเกตแบบมีส่วนร่วม   
 

-ทบทวนและสงัเคราะห์เอกสาร กรอบแนวคิดในการวิจยั 

-ศึกษาทฤษฎีการเรียนการสอน และ
รูปแบบการสอน 

- ยกร่างรูปแบบการสอนสนัติศึกษา 
   ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  

ขนัตอนที 3 การวิจัย 
(R ) การทดลองใช้
รูปแบบการสอนสันติ
ศึกษา 

 

-รูปแบบการสอน 
สนัติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย 

-ศึกษาขอ้มูลพืนฐานและสถานการณ์การ
สอนสนัติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

- ประเมิน 
- แกไ้ขและปรับปรุง 
- ถอดบทเรียน /ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอนสนัติศึกษา 

ขนัตอนที  การพฒันา 
(D )  การปรับปรุงพฒันา
รูปแบบการสอนสนัติ
ศึกษา 

-ขอ้มูลพืนฐานและ
สถานการณ์ การสอนสนัติ
ศึกษาจากหน่วยงาน และ
ผูเ้ชียวชาญ อาจารยแ์ละ
นกัศึกษาวชิาสนัติศึกษา 
- แนวทางการสอนสนัติ
ศึกษา 

ขนัตอนที 2 การพฒันา 
(D1)  การพฒันารูปแบบ
การสอนสนัติศึกษา 
 

- ขอ้มูลความแตกต่างจาก 
การทดลองใช ้ 
-ผลจากการใชรู้ปแบบการ
สอนสนัติศึกษา 

-ขอ้เสนอแนะ  
-แนวทางการพฒันารูปแบบ 
การสอนสนัติศึกษา 

- ตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน  คน 
โดยการตรวจสอบความเทียงตรงของนือ
หา และการนาํไปใช ้

-ทดลองใชก่้อนและหลงั   
- แบบประเมิน 
  . ความรู้ดา้นสนัติศึกษา 

. เจตคติต่อวิชาสนัติศึกษา 
  . ดา้นความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ 
 



 
 

 

 

 

การดาํเนินงานทงั 4  ขนัตอน มีรายละเอียดในแต่ละขนัตอนของการวจิยั  ดงัต่อไปนี 

 

1. ขนัตอนท ี1 (R1) การวจัิยเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาณ์ผู้เชียวชาญ 
ผู้บริหารหน่วยงานสันติศึกษา ผู้บริหารหมวดวชิาศึกษาทวัไป อาจารย์ผู้สอน นักศึกษารายวิชาสันติ
ศึกษา และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม   

เพือให้ได้ เ รียนรู้ข้อมูลแนวคิดเกียวกับสันติศึกษา  แนวทางการจัดการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้แบบสันติศึกษาและปัจจัยทีมีผลต่อการจัดการศึกษาแบบสันติศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจากในประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์  แหล่งขอ้มูล  ตวัแปรทีใช้ในการวิจยั  และ
วธีิดาํเนินการ  ดงันี 

วตัถุประสงค์ 
 เพือวิเคราะห์สภาพขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัสันติศึกษา  การจดัการเรียนการสอนสันติ

ศึกษาในหน่วยงานดา้นสันติศึกษาและสถาบนัอุดมศึกษาไทย    
แหล่งข้อมูลเอกสาร 

.  เอกสารบทบาทและภารกิจของหน่วยงานดา้นสันติศึกษา  จาํนวน 9 แห่ง  
2.  เอกสารงานวจิยั หรือบทความของหน่วยงานดา้นสันติศึกษา   

. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  ทฤษฎีการเรียนการสอน และทฤษฎีสันติศึกษา สันติวธีิ  
                   แหล่งข้อมูลบุคคล 
                  1.  แหล่งขอ้มูลทีเป็นผูบ้ริหารหน่วยงานด้านสันติศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
เกียวกบัรูปแบบการสอนสันติศึกษา และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  จาํนวน  8  คน  

                  2.  แหล่งขอ้มูลทีเป็นผูบ้ริหารหน่วยงานศึกษาทวัไป  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกียวกบั
รูปแบบการสอนสันติศึกษา จาํนวน  7  คน  

                   3.  แหล่งขอ้มูลทีเป็นผูเ้ชียวชาญสันติศึกษา  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกียวกบัรูปแบบ
การสอนสันติศึกษา และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  จาํนวน  5  คน  

                  4.  แหล่งขอ้มูลทีเป็นอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมเกียวกบัรูปแบบการสอนสันติศึกษา จาํนวน  5  คน 

                 .  แหล่งขอ้มูลทีเป็นอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมในชนัเรียนเกียวกบัการสอนสันติศึกษา จาํนวน  4  คน 

                  .  แหล่งขอ้มูลทีเป็นนกัศึกษารายวิชาสันติศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกต
แบบมีส่วนร่วมเกียวกบัรูปแบบการสอนสันติศึกษา จาํนวน  6  คน 



 

 

 

 

                  ตัวแปรทศึีกษา   
                  ความรู้สันติศึกษา และการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
                โดยมีขนัตอนและวธีิการศึกษา ดงันี  
 1.1 ข้อมูลทีสืบค้น ศึกษาจากเอกสารทีนาํเสนอแนวคิด แนวทาง และกระบวนการ
เรียนรู้แบบสันติศึกษา (Peace Studies) ไดแ้ก่ บทความวชิาการ ตาํรา บทสัมภาษณ์ งานวิจยัทงัทีเป็น
หนงัสือ และจากสืออิเลคโทรนิค CD-ROM และเวบ็ไซด ์เอกสาร เกียวกบัแนวทางการจดัการศึกษา
แบบสันติศึกษาทีองค์กร หรือสถาบนัต่าง ๆ ทีจดัการศึกษาแบบสันติศึกษา รวมถึงคาํให้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์ผูที้เกียวขอ้ง  
         1.2  แหล่งข้อมูลสําคัญ ศึกษาเอกสารงานวิจยัหรือบทความของสถาบนัการศึกษาหรือ
องคก์รทีจดัการเรียนรู้แบบสันติศึกษาในประเทศ   โดยแบ่งออกเป็น 

 - เอกสารงานวิจยั หรือบทความของหน่วยงาน สถาบนัการศึกษาและมหาวิทยาลยัต่าง 
ๆ ทีจดัการเรียนรู้แบบสันติศึกษาในประเทศ  และสถาบนัสันติศึกษาอืน ๆ   ได้แก่  สถาบนัสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล   สถาบนัสันติศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
สถาบนัสันติศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น สถาบนัศาสนา วฒันธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลยั
พายพั  ศูนยศึ์กษาสันติภาพและความขดัแยง้   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ศูนยศึ์กษาสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา วิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ศูนยข์่าวสารสันติภาพ  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยส์ันติวธีิและธรรมาภิบาลนกัศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ และสาํนกัสันติวธีิและธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกลา้     
     1.3  การคัดเลอืกเอกสาร พิจารณาจากเอกสารทีมีความน่าเชือถือโดยให้ความสําคญักบั
ผูเ้ขียนทีมีประสบการณ์และมีบทบาททางวิชาการ เพือให้ไดข้อ้มูลทีถูกตอ้งตรงตามเนือหา อีกทงั
ใหค้วามสาํคญัดา้นแหล่งผลิตทีเป็นหน่วยงาน ทีมีบทบาทในการจดัพิมพเ์อกสารทางวิชาการ ขอ้มูล
ด้านการวิจัย และวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบจากสถาบันการศึกษาทีน่าเชือถือ เป็นทียอมรับ 
นอกจากนียงัมีผูเ้ชียวชาญทีไดชี้แนะเอกสารทีมีความเกียวขอ้งกบังานวจิยัใหผู้ว้จิยัไดศึ้กษาเพิมเติม 
      1.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation)  กบั ผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิดา้นสันติศึกษา และ
อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาสันติศึกษา  โดยการคดัเลือกผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นสันติศึกษาทีมีประสบการณ์  ความรู้  ความสามารถทางดา้นสันติศึกษา  มีผลงานเป็นทียอมรับ
และมีชือเสียงเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี   และอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการ
สอนรายวชิาสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  ดงันี 



 
 

 

 

1.4.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation)  กับ ผู้บริหารหน่วยงานสันติศึกษา ในองคก์รสันติวิธี จาํนวน 8 แห่ง 
ได้แก่ สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล สํานกัสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบนัพระปกเกลา้  ศูนยศึ์กษาสันติภาพและความขดัแยง้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ศูนยข์่าวสาร
สันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบนัศาสนา วฒันธรรมและสันติภาพ  
มหาวิทยาลยัพายพั  ศูนยส์ันติวิธีและธรรมาภิบาลนกัศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ สถาบนั
สันติศึกษา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น และสถาบนัสันติศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

1.4.2  การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
(Participant Observation)  กับผู้เชียวชาญด้านสันติศึกษา จาํนวน 7 คน  ไดแ้ก่  ศ. ดร.ชยัวฒัน์ 
สถาอานันท์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, รศ. ดร.โคทม อารียา  สถาบนัสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล, รศ. ศรีเพญ็  ศุภพิทยากุล  ผูเ้ชียวชาญศูนยศึ์กษาทวัไป 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ,พระไพศาล วิสาโล  วดัป่าสุคะโต  อาํเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ, ศ. ดร. 
เกรียงศกัดิ  เจริญวงศ์ศกัดิ  รศ. ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)  มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  อาํเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  และท่านอาจารยมิ์ตซูโอะ ชิบา
ฮาริ 

1.4.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผู้บริหารหมวดวิชาศึกษาทัวไป 
จาํนวน  7 คน ไดแ้ก่  ผศ.ดร. วรีะพนัธ์ รังสีวจิิตรประภา  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาทวัไป  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ดร. ประภาศ ปานเจียง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ,รศ.นฤมล  ธีรวฒัน์  หวัหนา้สาขาวิชาศึกษาทวัไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ,อาจารยอ์ธิป  ปทุมวรรณ  ผูอ้าํนวยการกองการศึกษาทวัไป  มหาวิทยาลยั
นเรศวร,ดร.สุจริรา หาผล คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเนชนั  อาจารย์
ปฏิญญา ธรรมเมือง หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทวัไป  มหาวิทยาลยัเนชัน  และดร.เลิศชาย ศิริชัย 
คณบดีสาํนกัวชิาศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์    

    1.4.4  การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)  อาจารย์ผู้สอนสันติศึกษา จาํนวน  5 

คน ไดแ้ก่  อาจารยสุ์เมษย ์หนกหลงั  อาจารยป์ระจาํวิชามนุษยก์บัสันติภาพ สํานกันวตักรรมการ
เรียนรู้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,อาจารยก์รรณิกา อุสสาสาร อาจารยป์ระจาํวิชา ความเป็น
ธรรมทางสังคมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร,อาจารย์พิกุล  อิทธิหิรัญวงศ ์ 
อาจารย์ประจําวิชา   การจัดการความขัดแย้ง  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ,อาจารยธ์วชัชยั ป้องศรี อาจารยป์ระจาํวิชาวิทยาลยัการเมืองการปกครอง  



 

 

 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  และผศ.ดร. ณัฐพล  จิตรนิรัตน์ อาจารยป์ระจาํคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

1.4.5 การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)  และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation)  กับอาจารย์ผู้สอนสันติศึกษา จาํนวน 5 คน เก็บขอ้มูลไดส้มบูรณ์ 
จาํนวน 4 คน  ดงันี 

           การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทีได้จากการศึกษา
เอกสารเพือใชใ้นการวจิยั รวมถึงขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ หรือการบนัทึกของผูที้เกียวขอ้ง โดย
ประมวลข้อมูลทีสืบค้นมา จดัจาํแนกประเภทข้อมูลเพือทาํการวิเคราะห์ตามประเด็นต่าง ๆ ที
กาํหนดไวต้ามกรอบแนวคิดในการวจิยั  
                          การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการคัดเลือกสถานทีเพือทําการศึกษา ผูว้ิจยั
เลือกมหาวทิยาลยัของรัฐ และมหาวทิยาลยัเอกชน  ทีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาทีให้ความสําคญัต่อการ
จดัการเรียนการสอนทางดา้นสันติศึกษา แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัมหิดล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลยัพายพั  และสถาบนัการ
จดัการปัญญาภิวฒัน์   

การคัดเลอืกรายวชิา คณะวชิา และมหาวทิยาลยั  พิจารณาจากอาจารย ์

ผู้สอนใน  มหาวิทยาลัยมหิดล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัพายพั  และสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  ทีมีแนวทางการสอนโดยมีเป้าหมายเพือ
พฒันาการตระหนกัรู้ในคุณค่าความเป็นมนุษยแ์ละสิงต่าง ๆ ในตวัผูเ้รียน  และมีประสบการณ์ใน
การสอนรายวชิาสันติศึกษาทีตนเป็นผูส้อน 

  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ผูว้ิจยัได้คดัเลือกอาจารยจ์าํนวน 7 คนใน 5 
มหาวทิยาลยัทีเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายการส่งเสริมสันติศึกษาอุดมศึกษา ซึงลว้นมีประสบการณ์ในการ
สอนรายวชิาสันติศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และมีการฝึกปฏิบติักระบวนการเรียนรู้สันติศึกษา
และสันติวิธีมาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี  จากหน่วยงานหรืสถาบนัการศึกษาทีศึกษาทางด้านสันติ
ศึกษา 
  รายวิชาทีศึกษา  ผูว้ิจยัเลือกอาจารย ์5 ท่านทียินดีให้ผูว้ิจยัเขา้ไปศึกษาการ
จดักระบวนการเรียนรู้รายวิชาทีอาจารยแ์ต่ละท่านเป็นผูส้อน และเนืองจากอาจารยท์งั 5 คน สังกดั
อยูใ่นคณะและมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทาํให้สามารถไดข้อ้มูลของการจดัการศึกษาตามแนวสันติศึกษา
ในบริบททีแตกต่าง ดงัตารางที  9   ดงันี 

 

 



 
 

 

 

 ตารางที   9  รายวชิาทีศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบ 

                       มีส่วนร่วมในชนัเรียน ก่อนการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาใน 

                       สถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 

รายวชิา คณะ/หน่วยงาน มหาวทิยาลัย อาจารย์ผู้สอน 
1.การแปลงเปลียนความ
ขดัแยงโดยสันติวธีิ  

สถาบนัสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา  

มหาวทิยาลยัมหิดล ดร.เอกพนัธ์  
ปิณฑวณิช 

 2. สังคม สงคราม และ
สันติ 

สถาบนัสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา  

มหาวทิยาลยัมหิดล ดร.ชาญชยั  
ชยัสุขโกศล 

3. สันติภาพกับความ
สมานฉนัท ์

สาํนกัวชิาศึกษาทวัไป มหาวทิยาลยัพายพั ดร.ประสิทธิ  
ฤกษพ์ิศุทธิ 

4. มนุษยก์บัสันติภาพ 

(สังเกตแบบมีส่วนรวม) 
สาํนกันวตักรรม 
การเรียนรู้ 

มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 
อาจารยช์ลทั 

ประเทืองรัตนา 
5.การจดัการความขดัแยง้
ในชีวติประจาํวนั 

หมวดวชิาศึกษาทวัไป สถาบนัการจดัการ 

ปัญญาภิวฒัน์ 
อาจารยพ์ิมลมาศ 

เนตรมยั 

 

ระยะเวลาทีศึกษา  ผูว้ิจยัเขา้ไปสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในชนัเรียนทงั 5 รายวิชาใน 4 

มหาวทิยาลยั   ระหวา่งเดือนสิงหาคม  2556 –  กนัยายน  2556  

 

1.4.6  การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)  ผู้เรียนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน  16 

คน เพือศึกษาสภาพปัญหาความขดัแยง้ของนกัศึกษา และความตอ้งการของนกัศึกษาต่อการจดัการ
เรียนการสอนสันติศึกษา ได้แก่ นักศึกษารายวิชาการแปลงเปลียนความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 8 คน  และนกัศึกษารายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  จาํนวน 8 คน  ประจาํภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2556  โดยการ
สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  

            1.5    การวเิคราะห์ข้อมูล   ดาํเนินการประมวลขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร  
นาํมาวิเคราะห์เนือหา (Contest Analysis)  เพือหาแนวคิดสันติศึกษาในปรัชญา และพนัธกิจของ
สถาบนั ศึกษาแนวทางการจดัการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้แบบสันติศึกษา และศึกษาใน
ประเด็นทีสนใจศึกษาตามกรอบแนวคิดการวจิยั ไดแ้ก่ 



 

 

 

                  1.5.1 ข้อมูลพืนฐานในรายวิชาสันติศึกษา ไดแ้ก่ คาํอธิบายรายวิชา เนือหา
รายวชิา อาจารยผ์ูส้อน วทิยากร และนกัศึกษารายวชิาสันติศึกษา  

          1.5.2 แนวทางการสอนสันติศึกษา ไดแ้ก่ กิจกรรม รูปแบบ วธีิการหรือ 

กระบวนการในการจดัการเรียนการสอนทีส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้แบบสันติศึกษา  
          จากนนัจึงนาํขอ้มูลทีรวบรวมไดม้าเป็นแนวทางในการตงัขอ้สังเกตและเก็บ 

ขอ้มูลการจดัการเรียนการสอนตามแนวสันติศึกษาในรายวิชาสันติศึกษาของมหาวิทยาลยัของรัฐ 
และมหาวิทยาลยัเอกชน ในขนัตอนต่อไป  สรุปไดด้งัแผนภูมิที 7 แสดงขนัตอนที 1 (R1) การวิจยั
ศึกษาเอกสาร การสัมภาณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  และตารางที  10  สรุป
วธีิดาํเนินการวจิยัขนัที    (R1)  การวจิยัศึกษาเอกสาร การสัมภาณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม  ดงัต่อไปนี  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิที  7   แสดงขนัตอนที 1 (R1) การวจิยัศึกษาเอกสาร การสัมภาณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบ 

                       มีส่วนร่วม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .ศึกษาเอกสาร             

2. สัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ ผู้บริหาร 
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 

3. การสังเกตแบบมส่ีวนร่วม 

 
4. การเกบ็

รวบรวมข้อมูล 
 

5. การวเิคราะห์
ข้อมูล 



 
 

 

 

ตารางที  10   สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัขนัที    (R1)  การวิจยัศึกษาเอกสาร การสัมภาณ์เชิงลึก และ 

                      การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
 

 

วตัถุประสงค์ 
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งข้อมูล 
เครืองมอืที
ใช้ในการ
วจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลการดาํเนินการ 

เพือวเิคราะห์
ขอ้มูลพืนฐาน
ดา้นสนัติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย   

การวเิคราะห์
เอกสาร   

-เอกสารบทบาทและ
ภารกิจของ
หน่วยงานดา้นสนัติ
ศึกษา  จาํนวน 9 

แห่ง  
-เอกสารงานวจิยั 
หรือบทความของ
หน่วยงานดา้นสนัติ
ศึกษา   
-งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  
ทฤษฎีการสอน และ
ทฤษฎีสนัติศึกษา 
สนัติวธีิ  

แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เนือหา  
(Content  

Analysis) 

ขอ้มูลพืนฐาน
ดา้นสนัติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย   

เพือศึกษาขอ้มูล
เกียวกบั          
การจดัการเรียน
การสอนสนัติ
ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 

.  การ
วเิคราะห์
เอกสาร 

 

 

 

 

 

.  การ
สมัภาษณ์ 
เชิงลึก 

.  เอกสารแนวคิด  
ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบั
การเรียนการสอน
สนัติศึกษา 
2.  ผูบ้ริหาร
หน่วยงานสนัติ
ศึกษา จาํนวน 8 คน  
ผูบ้ริหารศึกษาทวัไป
จาํนวน 7 คน  และ
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  
5 คน 
3. อาจารย ์ผูส้อน        
จาํนวน  9  คน และ 

. แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 

 

 

2. แบบ
สมัภาษณ์
เชิงลึก 

 
3. แบบ
สงัเกต
แบบมีส่วน
ร่วม 

การวเิคราะห์
เนือหา  
(Content  

Analysis) 
 

การวเิคราะห์
เนือหา  
(Content  

Analysis) 

.  ขอ้มูลแนวคิด
ทฤษฎีทีเกียวกบั
การเรียนการสอน
สนัติศึกษา            
2.  รูปแบบการ
สอนสนัติศึกษา 
  



 

 

 

ตารางที  10   สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัขนัที    (R1)  การวิจยัศึกษาเอกสาร การสัมภาณ์เชิงลึก และ 

                      การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (ต่อ)    
 

 

วตัถุประสงค์ 
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งข้อมูล 
เครืองมอืทใีช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลการ
ดาํเนินการ 

  . นกัศึกษา
รายวชิาสนัติศึกษา 
จาํนวน  6  คน 

 

   

เพือศึกษา
แนวคิด  ทฤษฏี  
และงานวจิยัที
เกียวขอ้ง 

การวเิคราะห์ 

เอกสาร 
ทฤษฎีการเรียน
การสอน ทฤษฎี
สนัติศึกษาและ
สนัติวธีิ  

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เนือหา  
(Content  

Analysis) 
 

กรอบแนวคิด
การวจิยั 

 
 

2. ขนัตอนท ี2  (D1)  การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา 
เพือวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมี

วตัถุประสงค ์ แหล่งขอ้มูล  ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั  และวธีิดาํเนินการ  ดงันี 

วตัถุประสงค์ 
 เพือพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
 แหล่งข้อมูลเอกสาร 

. เอกสารงานวจิยั หรือบทความของหน่วยงานดา้นสันติศึกษา   

. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  ทฤษฎีการเรียนการสอน และทฤษฎีสันติศึกษา สันติวธีิ  
                   แหล่งข้อมูลบุคคล 
                 1.  แหล่งขอ้มูลทีเป็นอาจารยผ์ูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุ  จาํนวน 5  คน โดยการสนทนากลุ่ม
เกียวกบัการพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  จาํนวน 3 ครัง   
                  ตัวแปรทศึีกษา   
                  ความรู้ด้านสันติศึกษา เจตคติต่อวิชาสันติศึกษา  ความสามารถในการจดัการความ
ขดัแยง้ และความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 



 
 

 

 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 การหาประสิทธิผลจาการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทย จาํเป็นตอ้งมีเครืองมือทีมีคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงสร้างเครืองมือเพือเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงันี 

 1. แบบวดัความรู้สันติศึกษาของนกัศึกษา จาํนวน 52 ขอ้  
 2. แบบวดัเจตคติดา้นสันติศึกษา เป็นแบบประเมินเจตคติจาํนวน 39 ขอ้  
 3. แบบวดัความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ของนกัศึกษา จากการประเมินของ
อาจารยผ์ูส้อนและผูว้จิยั จาํนวน 17 ขอ้  
 4. แบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย จาํนวน 15 ขอ้  
 5. แบบบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  เป็นแบบบนัทึก
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยัต่อการสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษาของอาจารยผ์ูส้อน 
และนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

 6. แบบบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Journal)    
 7. แบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  เป็นแบบบนัทึกการสัมภาษณ์
ของผูว้ิจยัต่อการสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษาของผูเ้ชียวชาญ อาจารยผ์ูส้อน และนกัศึกษา
กลุ่มตวัอยา่ง 

 8. แบบบนัทึกการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นแบบบนัทึกการจดั
สนทนากลุ่ม ของผูว้ิจยัต่อการสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษาของผูเ้ชียวชาญ อาจารยผ์ูส้อน 
และนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

 9. แบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย จาํนวน 17 ขอ้ 
จากการประเมินของอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาและผูท้รงคุณวฒิุดา้นสันติศึกษา 
 เครืองมือและประเมินดงักล่าว มีรายละเอียดของการสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
ตวัอยา่งเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั เกณฑก์ารประเมิน และการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี 

 1. การสร้างและการตรวจสอบเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
                    การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัมีความสําคญัต่อการวิจยัเป็นอยา่งมือ เนืองจากการมี
เครืองมือทีมีคุณภาพจะทาํให้งานวิจัยดังกล่าวมีความน่าเชือถือ ผูว้ิจ ัยมีขันตอนในการสร้าง
เครืองมือแต่ละฉบบัดงันี 

 .1  แบบวดัความรู้สันติศึกษาของนกัศึกษา จาํนวน 52 ขอ้ 



 

 

 

      1.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการวดัความรู้สันติศึกษา จาํนวน 60  
ขอ้  

      .1.   สร้างแบบทดสอบทีสามารถวดัความรู้สันติศึกษา จาํนวน 60 ขอ้ ทีมีตวัเลือก 
A B C D  ถา้ทาํถูกได ้1 คะแนน ทาํผิดได ้0 คะแนน โดยขอ้คาํถามในแบบทดสอบความรู้ตอ้ง
ครอบคลุมประเด็นความรู้ ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจสันติศึกษาและการจดัการความขดัแยง้โดยสันติ
วธีิ  
       1.1.3  นําข้อคาํถามทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน ตรวจสอบความ
เทียงตรง 

       1.1.4 ผูว้ิจ ัยนําแบบวดัความรู้สันติศึกษามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ชียวชาญ พร้อมทงัคดัเลือกขอ้คาํถามทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ .  ขึนไป ผลการคดัเลือก
ไดข้อ้คาํถามทีสามารถวดัความรู้สอนสันติศึกษา จาํนวน 55 ขอ้ มาจดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบความรู้
สันติศึกษา 
       1.1.5 นาํแบบวดัความรู้สันติศึกษาไปทดลองใชก้บันกัศึกษารายวิชาสันติศึกษากบั
นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัมหิดล  และสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

50 คน เพือนาํผลทีไดม้าทดสอบค่าความยากง่ายเป็นรายขอ้  โดยใช้การวิเคราะห์ค่า P ระหว่าง 
0.20 – 0.80  ผลการวเิคราะห์พบวา่ แบบวดัความรู้สันติศึกษามีค่า  P ระหวา่ง 0.20 – 0.80  มีจาํนวน 
52 ขอ้  แลว้จึงนาํขอ้ทีผา่นการทดสอบมาจดัพิมพเ์ป็นแบบวดัความรู้สันติศึกษา 
      .1.  ตรวจสอบค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบวดัความรู้สันติศึกษาโดยใช้
สูตร KR -20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) กบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง ผลทีไดคื้อ แบบ
วดัความรู้สันติศึกษามีค่าความเชือมนั .79  

   1.2  แบบวดัเจตคติต่อวชิาสันติศึกษา   จาํนวน 39 ขอ้ 

           1.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการวดัเจตคติต่อวชิาสันติศึกษา   
          .2.  สร้างแบบวดัเจตคติทีสามารถวดัเจตคติต่อวิชาสันติศึกษา จาํนวน 45 ขอ้ 

โดยขอ้คาํถามในแบบวดัเจตคติต้องครอบคลุมประเด็นเจตคติด้านสันติศึกษา  ได้แก่ ความรู้สึก 
ความคิด  และอารมณ์ทีมีต่อความขดัแยง้ และความรุนแรง และการจดัการความขดัแยง้ 
           1.2.3 นาํขอ้คาํถามทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน ตรวจสอบความ
เทียงตรง 

           1.2.4 ผูว้ิจยันาํแบบวดัเจตคติต่อวิชาสันติศึกษามาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชียวชาญ พร้อมทงัคดัเลือกขอ้คาํถามทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ .  ขึนไป ผลการคดัเลือก



 
 

 

 

ไดข้อ้คาํถามทีสามารถวดัเจตคติดา้นสันติศึกษา จาํนวน  41 ขอ้ มาจดัพิมพเ์ป็นแบบวดัเจตคติดา้น
สันติศึกษา 
        1.2.5 นาํแบบวดัเจตคติต่อวิชาสันติศึกษาไปทดลองใช้กบันกัศึกษารายวิชาสันติ
ศึกษากบันกัศึกษาในมหาวทิยาลยัมหิดล  และสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 50 คน เพือนาํผลทีไดม้าทดสอบค่าอาํนาจจาํแนกโดยหาความสอดคลอ้งระหว่างคะแนน
รายขอ้กบัคะแนนทงัฉบบัทีตดัขอ้นนัออก (Item total for Corrected) แลว้คดัเลือกขอ้คาํถามทีมีค่า
อาํนาจจาํแนกมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   ผลการวเิคราะห์พบวา่  แบบวดัเจตคติดา้นสันติศึกษา
มีขอ้ทีมีนยัสําคญัทางสถิติ .    มีจาํนวน 39  ขอ้  แลว้จึงนาํขอ้ทีผา่นการทดสอบมาจดัพิมพเ์ป็น
แบบวดัเจตคติดา้นสันติศึกษา 
         .2.   ตรวจสอบค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบวดัเจตคติดา้นสันติศึกษา
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค กบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง ผลที
ไดคื้อ แบบวดัเจตคติต่อวชิาสันติศึกษามีค่าความเชือมนั  .83 

.3  แบบวดัความสามารถในการจดัการความขดัแยง้  จาํนวน 17 ขอ้ 
      .3.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัความสามารถในการจดัการความ
ขดัแยง้     
             1.3.2 สร้างแบบวดัความสามารถในการจดัการความขดัแยง้  แบบประเมินผลจาํนวน 
17  หวัขอ้  โดยมีรายละเอียดสําหรับวดั  ไดแ้ก่  ปัจจยันาํเขา้ (Input) ในการจดัการความขดัแยง้จาก
กรณีศึกษาในชนัเรียน จาํนวน 3 ขอ้   กระบวนการเรียนรู้ในชนัเรียนของนกัศึกษาในการจดัการ
ความขดัแยง้จากกรณีศึกษาในชนัเรียน (Process) จาํนวน 10 ขอ้ และผลผลิตจากการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา (Output) ในการจดัการความขดัแยง้จากกรณีศึกษาในชนัเรียน  จาํนวน 4 ขอ้ 
     .3.  นําแบบวัดความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง   ทีสร้างขึนไปให้
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน ตรวจสอบความเทียงตรง 

      1.3.4 ผูว้ิจยันาํแบบวดัความสามารถในการจดัการความขดัแยง้  มาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ พร้อมทงัคดัเลือกสถานการณ์หรือหัวขอ้ในการวดัทีมีค่าดชันีความ
สอดคล้องตังแต่ .  ขึนไป ผลการคัดเลือกได้สถานการณ์หรือหัวข้อในการวดัทีสามารถวดั
ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้   จาํนวน 17 หวัขอ้ มาจดัพิมพเ์ป็นแบบวดัความสามารถ
ในการจดัการความขดัแยง้   
 1.4 แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย จาํนวน 15 ขอ้  
          1.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการวดัความพึงพอใจ   



 

 

 

         .4.  สร้างแบบวดัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย จาํนวน 20 ข้อ โดยขอ้คาํถามในแบบวดัความพึงพอใจตอ้งครอบคลุม
กระบวนการสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษา 
          1.4.3 นาํขอ้คาํถามทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน ตรวจสอบความ
เทียงตรง 

          1.4.5 ผูว้ิจยันาํแบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  มาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ พร้อมทงัคดัเลือกขอ้คาํถาม
ทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ .  ขึนไป ผลการคดัเลือกไดข้อ้คาํถามทีสามารถวดัความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  จาํนวน 18 ขอ้ มาจดัพิมพ์
เป็นแบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย   
           1.4.6 นาํแบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบัน อุดม ศึกษาไทยไปทดลองใช้กับนัก ศึกษารายวิชาสัน ติ ศึกษากับนัก ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัมหิดลและสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 150 คน เพือ
นาํผลทีไดม้าทดสอบค่าอาํนาจจาํแนกโดยหาความสอดคลอ้งระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนทงั
ฉบบัทีตดัขอ้นนัออก (Item total for Corrected) แลว้คดัเลือกขอ้คาํถามทีมีค่าอาํนาจจาํแนกมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ผลการวเิคราะห์พบวา่ แบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบ
การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  มีขอ้ทีมีนยัสําคญัทางสถิติ .  มีจาํนวน  15 ขอ้ แลว้
จึงนาํขอ้ทีผา่นการทดสอบมาจดัพิมพเ์ป็นแบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย   
           .4.7 ตรวจสอบค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบวดัความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิแอลฟา 
(Alpha – Coefficient) ของครอนบาค กบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่าง ผลทีไดคื้อ แบบวดัเจตคติดา้นสันติ
ศึกษามีค่าความเชือมนั .85 

 1.5  แบบบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นแบบบนัทึก
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยัต่อการสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษาของอาจารยผ์ูส้อน 
และนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

         1.5.1  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการสังเกตแบบมีส่วนร่วม    
                1.5.2  สร้างแบบบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยมี
รายละเอียดขอ้มูลการบนัทึกทีเกียวขอ้งกบัพืนฐานของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ เช่น พืนฐานครอบครัว 



 
 

 

 

ความสนใจในอดีต และปัจจุบนั รวมถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนภายใน เพือเป็นการตรวจสอบ
ขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation)    
          .5.   นาํแบบบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วมทีสร้างขึนไปใหผู้เ้ชียวชาญ 
จาํนวน  คน ตรวจสอบความเทียงตรง 

          1.5.4 ผู้วิจัยนําแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม   มาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ พร้อมทงัคดัเลือกสถานการณ์หรือหัวขอ้ในการวดัทีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งตงัแต่ .  ขึนไป ผลการคดัเลือกไดแ้บบบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม นาํไปใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล   

.6  แบบบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Journal)  จาํนวน 2 ขอ้ 
         .6.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการเขียนบนัทึกประสบการณ์การ
เรียนรู้ (Experiential Learning Journal)    

         1.6.2 สร้างแบบบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Journal) 
โดยมีรายละเอียดสําหรับการบนัทึก ได้แก่ การแสดงออกทางด้านความคิด ความรู้สึก และการ
กระทาํเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี   เช่น การไม่ขดัแยง้กนั การไม่ทาํร้ายร่างกาย 
การลดความขดัแยง้ 

          .6.  นาํแบบบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  
คน ตรวจสอบความเทียงตรง 

          1.6.4 ผูว้ิจยันาํแบบบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้มาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ชียวชาญ พร้อมทงัคดัเลือกหัวขอ้ในการบนัทึกทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ .  ขึนไป 
ผลการคดัเลือกไดห้ัวขอ้ในการบนัทึกทีสามารถวดัประสบการณ์การเรียนรู้  จาํนวน 2 หัวขอ้ มา
จดัพิมพเ์ป็นแบบบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ 

1.7  แบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นแบบบนัทึกการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยัต่อการสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษาของอาจารย์ผูส้อน และ
นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

        1.7.1  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการสัมภาษณ์     
                1.7.2  สร้างแบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) โดยมี
รายละเอียดขอ้มูลกบัขอ้คาํถามในการสัมภาษณ์ทงัคาํถามปลายเปิด และคาํถามปลายปิด การบนัทึก
ทีเกียวขอ้งกบัพืนฐานของผูเ้รียนในด้านต่าง ๆ เช่น พืนฐานครอบครัว ความสนใจในอดีต และ
ปัจจุบัน รวมถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนภายใน เพือเป็นการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation)    



 

 

 

        .7.  นําแบบบันทึกการสัมภาษณ์ทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ จํานวน  คน 
ตรวจสอบความเทียงตรง 
        1.7.4 ผูว้ิจยันําแบบบันทึกการสัมภาษณ์  มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ชียวชาญ พร้อมทงัคดัเลือกสถานการณ์หรือหวัขอ้ในการวดัทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ .  
ขึนไป ผลการคดัเลือกไดแ้บบบนัทึกการสัมภาษณ์นาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 1.8  แบบบนัทึกการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นแบบบนัทึกการจดั
สนทนากลุ่ม ของผูว้ิจยัต่อการสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษาของผูเ้ชียวชาญ อาจารยผ์ูส้อน 
และนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

                           .8.   ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัสนทนากลุ่ม     
                1.8.2  สร้างแบบบนัทึกการจดัสนทนากลุ่ม โดยมีรายละเอียดเพือให้ได้ขอ้มูล
เกียวกับข้อคาํถามในการสนทนากลุ่ม เพือศึกษาและเก็บข้อมูลเกียวกับเจตคติทีมีต่อการเรียน
รายวิชาสันติศึกษา  และเจตคติต่อผูส้อนรวมถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนภายใน เพือเป็นการ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation)    
          .8.   นาํแบบบนัทึกการจดัสนทนากลุ่มทีสร้างขึนไปใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน  คน 
ตรวจสอบความเทียงตรง 

          1.8.4  ผูว้ิจยันาํแบบบนัทึกการจดัสนทนากลุ่มมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชียวชาญ พร้อมทงัคดัเลือกสถานการณ์หรือหวัขอ้ในการวดัทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ .  
ขึนไป ผลการคดัเลือกไดแ้บบบนัทึกการจดัสนทนากลุ่มนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1.9 แบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษา เป็นแบบประเมินผลของอาจารยผ์ูส้อน
สันติศึกษาและผูท้รงคุณวฒิุต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

           1.9.1  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการประเมินผลรูปแบบการสอน 

           1.9.2  สร้างแบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
จาํนวน 20 ขอ้  โดยขอ้คาํถามครอบคลุมองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนสันติศึกษา กระบวนการ
สอนตามรูปแบบการสอน และมีความสอดคลอ้งกบันิยาม 

                               1.9.3  ผูว้จิยันาํแบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ พร้อมทงัคดัเลือกข้อคาํถามทีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งตงัแต่  .05  ขึนไป ผลการคดัเลือกไดข้อ้คาํถามทีสามารถประเมินผลรูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย จาํนวน 17 ขอ้  มาจดัพิมพเ์ป็นแบบประเมินผลรูปแบบการ
สอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย     
 



 
 

 

 

2.   เกณฑ์การประเมิน และการตรวจสอบข้อมูล 
 เกณฑก์ารประเมินและการตรวจสอบขอ้มูล  มีดงัต่อไปนี  

2.1 แบบวดัความรู้สันติศึกษาของนกัศึกษา จาํนวน 52 ขอ้ มีเกณฑใ์นการประเมินดงันี 

(บุญเรียง ขจรศิลป์ , 2543 : 76)   
ทาํคะแนนไดร้้อยละ   ของจาํนวนขอ้ทงัหมดขึนไป หมายถึง มีความรู้มาก 

ทาํคะแนนไดร้้อยละ  -   ของจาํนวนขอ้ทงัหมด หมายถึง มีความรู้ปานกลาง 

ทาํคะแนนไดต้าํกวา่ร้อยละ  ของจาํนวนขอ้ทงัหมด หมายถึง มีความรู้นอ้ย 

 

 2.2 แบบวดัเจตคติต่อวชิาสันติศึกษา  จาํนวน 39  ขอ้  มีเกณฑใ์นการประเมินดงันี   

(Best, 1981 : 182 - 183 )  
คะแนน .  – .   หมายถึง   มากทีสุด   

คะแนน .  – .   หมายถึง   มาก   

คะแนน .  – .   หมายถึง   ปานกลาง 
คะแนน .  – .   หมายถึง   นอ้ย                        
คะแนน .  – .   หมายถึง   นอ้ยทีสุด 

 

  2.3 แบบวดัความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ของนกัศึกษา จากการประเมินของ
อาจารยผ์ูส้อนโดยใชเ้กณฑ์การประเมิน (Rubrics Assessment) จาํนวน 17 ขอ้ จาํนวนคะแนนเต็ม 

51  คะแนน แบ่งเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่  1) ปัจจยันาํเขา้ (Input) ในการจดัการความขดัแยง้จาก
กรณีศึกษาในชนัเรียน 2) กระบวนการเรียนรู้ในชนัเรียนของนกัศึกษา (Process) ในการจดัการความ
ขดัแยง้จากกรณีศึกษาในชนัเรียน  3) ผลผลิตจากการเรียนรู้ของนกัศึกษา (Output) ในการจดัการ
ความขดัแยง้จากกรณีศึกษาในชนัเรียน  (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543 : 76)  มีเกณฑใ์นการประเมินดงันี 

      คะแนน  3   หมายถึง  ดีมาก 

      คะแนน  2   หมายถึง  ปานกลาง 

      คะแนน   1  หมายถึง  นอ้ย   
      คะแนน   0   หมายถึง  ไม่มีการปฏิบติั 

ทาํคะแนนไดร้้อยละ  ของจาํนวนขอ้ทงัหมดขึนไป หมายถึง มีความสามารรถใน 

การจดัการความขดัแยง้มาก 

ทาํคะแนนไดร้้อยละ  -  ของจาํนวนขอ้ทงัหมด หมายถึง มีความสามารรถใน 

การจดัการความขดัแยง้ปานกลาง 



 

 

 

ทาํคะแนนไดต้าํกวา่ร้อยละ  ของจาํนวนขอ้ทงัหมด หมายถึง มีความสามารรถ 

ในการจดัการความขดัแยง้นอ้ย 

 
 2.4 แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย จาํนวน 15 ขอ้  มีเกณฑใ์นการประเมินดงันี  (Best, 1981 : 182 - 183 )  
                                 คะแนน .  – .   หมายถึง  พึงพอใจระดบัมากทีสุด 

  คะแนน .  – .   หมายถึง  พึงพอใจระดบัมาก 

  คะแนน .  – .   หมายถึง  พึงพอใจระดบัปานกลาง 

  คะแนน .  – .   หมายถึง  พึงพอใจระดบันอ้ย 

  คะแนน .  – .   หมายถึง  พึงพอใจระดบันอ้ยทีสุด 

 

 2.5 แบบบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)   ใช้เกณฑ์การ
วเิคราะห์เนือหา  (Contest Analysis) โดยนาํกรอบแนวคิดในการวจิยั   และใชแ้นวทางการสังเกต  
6 ประเภท (สุภางค ์จนัทวานิช, 2531 : 50 – 52) ในการสังเกตเพือให้ไดข้อ้มูลเกียวกบัการจดัการ
สอนกระบวนการเรียนรู้บนฐานสันติศึกษา และผลทีเกิดขึนจากสอนและกระบวนการเรียนรู้ โดย
ผูว้จิยัไดท้าํการสังเกตสิงต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

  1. การแสดงออก (acts) เช่น การฟัง การพูด การตงัคาํถาม วิธีการสือสาร
ของผูส้อน สีหนา้ท่าทางในขณะทาํกิจกรรมของผูเ้รียนและผูส้อน 

  2. กิจกรรม (activities) เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนอก
หลกัสูตรต่าง ๆ อาทิ การฝึกสมาธิ การจดัการความขดัแยง้ การวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์  การ
เสวนา การเจรจาต่อรอง  การไกล่เกลีย วธีิการเปลียนแปลงความขดัแยง้ เป็นตน้ 

  3. ความหมาย (meaning) คือ การทีอาจารยแ์ละนกัศึกษาอธิบายหรือสือสาร
หรือให้ความหมายในลกัษณะทีเกียวกบัการกระทาํ และ/หรือกิจกรรม เป็นการให้ความหมายใน
ลกัษณะทีเกียวกับโลกทศัน์ ความเชือ ค่านิยม บรรทดัฐาน ซึงเป็นขอ้มูลทีได้จากการสัมภาษณ์
ผูเ้รียน ผูส้อน และการวเิคราะห์เนือหาในการเขียนบนัทึก (Experiential Learning Journal) 
  4. ความสัมพนัธ์ (relationship) เช่น ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน 

ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนั หรือผูเ้รียนกบัคนอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น วิทยากร หรือบุคคลตน้แบบเป็น
ตน้ 
  5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (participation) เป็นการมีส่วนร่วมในชนัเรียน
ของนกัศึกษา การทาํกิจกรรมต่าง ๆ ทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสานเสวนาในชนั



 
 

 

 

เรียน การฝึกการจดัการความขดัแยง้ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย การวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
สร้างสรรค ์ การไปเรียนนอกสถานที เป็นตน้ 
  6. สภาพสังคม  (setting) เช่น บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มของสถานทีทีมี
การจดัการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนอกหลกัสูตร ได้แก่ ในห้องเรียน สวนสาธารณะต่าง ๆ 
สถานทีฝึกอบรม เป็นตน้ 

 

       2.6  แบบบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Journal) จาํนวน 2 ขอ้
ใชเ้กณฑก์ารวเิคราะห์เนือหา (Contest Analysis) โดยใชก้ารตรวจสอบแบบสามเส้า (Denzin, 1978 : 

29  - 304)  ดงันี 

   . การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) 
ตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีแตกต่างกนัใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ กนั เพือรวบรวม
ขอ้มูลเรืองเดียวกนั ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลจากเอกสาร แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
เจาะลึกและการสังเกต  
   . การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) การตรวจสอบแหล่งทีมา
ของขอ้มูล โดยพิจารณาจากเวลา สถานที และบุคคล  
   . การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) การใช้ทฤษฏี
ประกอบหลายมุมมอง เพือตรวจสอบว่าการใช้แนวคิดทฤษฏีวา่มีผลต่อการตีความขอ้มูลแตกต่าง
กนัหรือไม่ 
 2.7  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In -depth Interview) ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์เนือหา 
(Contest Analysis)  โดยใชก้ารตรวจสอบแบบสามเส้า (Denzin, 1978 : 29  - 304) ดงันี 

  . การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
ตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีแตกต่างกนัใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ กนั เพือรวบรวม
ขอ้มูลเรืองเดียวกนั ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลจากเอกสาร แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
เจาะลึกและการสังเกต  
  . การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) การตรวจสอบแหล่งทีมาของ
ขอ้มูล โดยพิจารณาจากเวลา สถานที และบุคคล  
  . การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) การใช้ทฤษฏีประกอบ
หลายมุมมอง เพือตรวจสอบวา่การใชแ้นวคิดทฤษฏีวา่มีผลต่อการตีความขอ้มูลแตกต่างกนัหรือไม่ 
 



 

 

 

 2.8  แบบบนัทึกการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์
เนือหา (Contest Analysis) โดยใชก้ารตรวจสอบแบบสามเส้า (Denzin, 1978 : 29 -304)  ดงันี 

  . การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
ตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีแตกต่างกนัใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ กนั เพือรวบรวม
ขอ้มูลเรืองเดียวกนั ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลจากเอกสาร แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
เจาะลึกและการสังเกต  
  . การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) การตรวจสอบแหล่งทีมาของ
ขอ้มูล โดยพิจารณาจากเวลา สถานที และบุคคล  
  . การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) การใช้ทฤษฏีประกอบ
หลายมุมมอง เพือตรวจสอบวา่การใชแ้นวคิดทฤษฏีวา่มีผลต่อการตีความขอ้มูลแตกต่างกนัหรือไม่ 
 

 2.9 แบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย จาํนวน 17 

ขอ้  มีเกณฑใ์นการประเมินดงันี  (Best, 1981 : 182 - 183 )  
                                 คะแนน .  – .   หมายถึง  มากทีสุด 

  คะแนน .  – .   หมายถึง  มาก 

  คะแนน .  – .   หมายถึง  ปานกลาง 

  คะแนน .  – .   หมายถึง  นอ้ย 

  คะแนน .  – .   หมายถึง  นอ้ยทีสุด 

 

3. สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
    3.  สถิติทใีช้หาค่าคุณภาพเครืองมือ 
        3. . . การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item – Objective Congruence Indexes หรือ 

IOC )   (สุวมิล  ติรกานนัท์,   : )   
        3.1.2  การหาค่าอาํนาจจาํแนกโดยหาความสอดคลอ้งระหวา่งคะแนนรายขอ้กบั 

คะแนนรวมทงัฉบบัทีตดัขอ้นนัออก (Item total for Corrected) ซึงคาํนวณไดจ้ากสูตรสหสัมพนัธ์
อยา่งง่ายของเปียร์สัน (สมบติั ทา้ยเรือคาํ,    : 112) 

        3.1.3 การค่าความเชือมนั (Reliability) ซึงคาํนวณไดจ้ากสูตรสัมประสิทธิแอลฟา  
(Friedenberg  Lisa,  1995  :  156)  
         3.1.4  การหาค่ายากง่าย (Difficulty) ของขอ้สอบแบบวดัความรู้สันติศึกษา โดยใช้
วธีิทางสถิติแบบ P  (ลว้น สายยศ  และองัคณา สายยศ, 2542  : 210 )  



 
 

 

 

                            3.1.5  การค่าความเชือมนั (Reliability) ของขอ้สอบแบบวดัความรู้สันติศึกษา
ดว้ยวธีิของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน โดยใชสู้ตร KR – 20    
 

       3.  สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
            3.2.1 วิเคราะห์การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
สรุปขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร  การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และการเขียนบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยวธีิการบรรยายเชิงพรรณนา 

            3.2.2 วิเคราะห์ความรู้ดา้นสันติศึกษาจากแบบวดัความรู้ดา้นสันติศึกษาโดยใช้
ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D)  ค่าร้อยละ(%)   และเปรียบเทียบความรู้ดา้นสันติศึกษา
ก่อนและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษา  (t-test dependent)  
                          3.2.3 วเิคราะห์เจตคติต่อวชิาสันติศึกษาจากแบบวดัเจตคติต่อวิชาสันติศึกษา โดย
ใชค้่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D)  และประมวลขอ้สรุปจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ยวธีิการบรรยายเชิงพรรณนา 
            3.2.4 วเิคราะห์ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้จากแบบวดัความสามารถ
ในการจดัการความขดัแยง้ โดยใชค้่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D)  และค่าร้อยละ (%)
และประมวลขอ้สรุปจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ย
วธีิการบรรยายเชิงพรรณนา  
           3.2.5 วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาจาก
แบบประเมินผลความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D)  มาวิเคราะห์
และประมวลขอ้สรุปจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ย
วธีิการบรรยายเชิงพรรณนา 
              3.2.6  วิเคราะห์ถอดบทเรียนการเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After action review : 

AAR) การสนทนากลุ่มเพือพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา หลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยเสร็จสิน  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการบรรยายเชิงพรรณนา 
         3.2.7 วิเคราะห์การประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาจากแบบประเมินผล
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  โดยใชค้่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
(S.D)  มาวิเคราะห์และประมวลขอ้สรุปจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกดว้ยวธีิการบรรยายเชิงพรรณนา 
 



 

 

 

 ขนัตอนการวิจยัการพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาเป็นการศึกษาจากการสนทนา
กลุ่มในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในรายวชิา  2 รายวิชาทีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัของรัฐ 
และมหาวทิยาลยัเอกชน โดยมีขนัตอนการดาํเนินการวจิยั ดงันี 
 2.1  การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา   โดยมีขนัตอนดงันี 

     2.1.1 ร่างรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  โดยการจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา จาํนวน 5 คน รวม  3 ครัง ช่วง
ก่อนเปิดภาคการเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556  เพือหารือเกียวกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอน 
โดยคาํนึงถึงเงือนไขต่าง ๆ  ดงันี  

1. กาํหนดหลกัการ วตัถุประสงค ์เนือหารายวชิา ตอ้งคาํนึงถึงการทีผูเ้รียน 

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาการตระหนกัรู้ในคุณค่าของมนุษยแ์ละสิงต่าง ๆ ทีปราศจาก
อคติ ความขัดแย้ง และความรุนแรง และยงัสามารถนําแนวคิดสันติศึกษาไปเชือมโยงและ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติของตนได ้

2. กาํหนดขอบเขตเนือหาวชิา มีการศึกษาเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้  
การเปลียนแปลงการขดัแยง้ และวธีิการการทางสันติวธีิ นอกเหนือจากเนือหารายวชิาทีมีอยู ่ 

3. ออกแบบกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ในรายวชิา วธีิการสอน ขนัตอน 

การสอน โดยเป็นกิจกรรมทีเน้นการมีประสบการณ์ตรง การปฏิบติัจริง และการแลกเปลียนเรียนรู้ 
เพือใหเ้กิดการตระหนกัรู้ 

4. ออกแบบหรือคดัเลือกสือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ทีเอือต่อการเรียนรู้บน 

ฐานสันติศึกษา  
5. ออกแบบวธีิการประเมินผล โดยผูเ้รียน ผูส้อน ดว้ยวธีิการทีหลากหลาย 

ทงัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ไดแ้ก่ การประเมินความรู้ดา้นสันติศึกษา เจตคติต่อวิชาสันติศึกษา 
ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ และความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย รวมถึงการใชก้ารบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา (Experiential 

Learning Journal) เป็นส่วนหนึงของการประเมิน 

6. การยกร่างรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

   
 การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา สรุปไดด้งัแผนภูมิที  8  แสดง ขนัตอนที 2 (D1)  
การวิจยัและพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา และตารางที  1  สรุปขนัตอนที 2  (D1)  การวิจยั
และพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา  ดงัต่อไปนี 

  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                      
 

 แผนภูมิที  8   แสดง ขนัตอนที 2 (D1)  การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 .การสนทนากลุ่ม 

 
2. การออกแบบ
รูปแบบการสอน 

 

3.การยกร่าง
รูปแบบการสอน 



 

 

 

 ตารางที  1  สรุปขนัตอนที 2  (D1)  การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา 
 

 

วตัถุประสงค์ 
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งข้อมูล 
เครืองมอืทใีช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลการ
ดาํเนินการ 

.  เพือพฒันา
รูปแบบการสอน
สนัติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 

     

.  สงัเคราะห์
รูปแบบการสอน 
สนัติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย      

วเิคราะห์เอกสาร   
 

เอกสารขอ้มูล
พืนฐานทีได้
จากการ
วเิคราะห์ใน 
ขนัที   

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เนือหา  
(Content  

Analysis) 

โครงร่าง
รูปแบบการ
สอนสนัติ
ศึกษาใน
สถาบนัอุดม 

ศึกษาไทย 

 
2. เพือยกร่าง
แบบจาํลองการ
สอนสนัติศึกษา
ใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 

-สนทนากลุ่ม
(Focus group 

Discussion)ดว้ย
อาจารยผ์ูส้อน
สนัติศึกษา 
จาํนวน  5  คน  
จาํนวน   ครัง 

บนัทึกการ
สนทนากลุ่ม
(Focus group 

Discussion) 

แบบบนัทึก
การสนทนา
กลุ่มการ
พฒันารูปแบบ    
การ สอนสนัติ
ศึกษาใน
สถาบนัอุดม 

ศึกษาไทย 

ขอ้เสนอแนะ
นาํมาวิเคราะห์
เนือหา 
(Content  

Analysis) 

รูปแบบการ
สอนสนัติ
ศึกษาใน
สถาบนัอุดม 

ศึกษาไทย 
ผา่นการตรวจ
จาก
ผูท้รงคุณวฒิุ 

.  รับรองรูปแบบ 
การสอนสนัติ
ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย  เพือยนืยนั
ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 

- ตรวจสอบ
รูปแบบการสอน
สนัติศึกษา โดย
การใหผู้เ้ชียวชาญ
จาํนวน  คน เพือ
ทาํการรับรอง
รูปแบบการสอน
สนัติศึกษาฯ ก่อน
นาํไปทดลองใช ้

- แนวทางการ
บนัทึกการ
ตรวจสอบและ
รับรองรูปแบบ
การสอนสนัติ
ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึ
กษาไทยของ
ผูเ้ชียวชาญ 

-แนวทางการ
บนัทึกการ
ตรวจสอบและ
รับรองรูปแบบ   
การ สอนสนัติ
ศึกษาใน
สถาบนั 

อุดมศึกษาไทย
ของ
ผูเ้ชียวชาญ 

-ผลการ
ตรวจสอบและ
รับรองรูปแบบ
การสอนและ
ขอ้เสนอ 

แนะนาํมา
วเิคราะห์
เนือหา
(Content  

Analysis) 

โครงร่าง
รูปแบบการ
สอนสนัติ
ศึกษาใน
สถาบนัอุดม 

ศึกษาไทย 
ผา่นการตรวจ
จากผูเ้ชียวชาญ
สนัติศึกษา 



 
 

 

 

 
3. ขนัตอนท ี3 (R2 ) การทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษา  
เพือทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย โดยมีวตัถุประสงค ์ 

แหล่งขอ้มูล  ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั  และวธีิดาํเนินการ  ดงันี 

วตัถุประสงค์ 
 เพือทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
 แหล่งข้อมูลเอกสาร 
1. รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

                      .   แบบวดัความรู้ด้านสันติศึกษา แบบวดัเจตคติต่อวิชาสันติศึกษา แบบประเมิน
ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติ
ศึกษา 
                   แหล่งข้อมูลบุคคล 

       1.  แหล่งขอ้มูลทีเป็นนกัศึกษา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีที
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล ประจาํ
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา   จาํนวน 82  คน และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีลงทะเบียนเรียนใน
รายวชิาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ประจาํภาคเรียน
ที 2 ปีการศึกษา   จาํนวน 49  คน  
                  ตัวแปรทศึีกษา   
                  ความรู้ดา้นสันติศึกษา  เจตคติต่อวชิาสันติศึกษา ความสามารถในการจดัการความ
ขดัแยง้ และความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา 
                      การทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  ผูว้ิจยัดาํเนินการ  
ดงันี 

       .  การเตรียมก่อนการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทย   ผูว้จิยัไดเ้ตรียมการทดลองโดยใช ้กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีนกัศึกษาระดบั
ป ริญญาตรี ทีลงทะ เ บี ยนเ รียนในรายวิช าการแปลง เป ลียนความขัดแย้งโดยสัน ติวิ ธี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา   ทีได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  จาํนวน 82  คน และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีลงทะเบียนเรียนใน
รายวชิาการจดัการความขดัแยง้ในชีวติประจาํวนั  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  ประจาํภาคเรียน
ที 2 ปีการศึกษา   ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่ายโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จาํนวน 49 คน  



 

 

 

 .  ดาํเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  มี
ขนัตอนดาํเนินการ  ดงันี 

 .  ขอ เอกสา รจ ากบัณ ฑิตวิท ย าลัย   เ พื อขอความอ นุ เค ร าะ ห์ จ าก
มหาวิทยาลยัมหิดล และสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย   
 .   ชีแจงรายละเอียดการใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทย ใหก้บันกัศึกษา และทาํความเขา้ใจในกระบวนการเรียนการสอน วธีิเรียน การประเมินผล  และ
กิจกรรมทีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติั 

 2.3  แนะนาํนกัศึกษาในการใช้แหล่งเรียนรู้ทงัภายในสถานศึกษา  และนอก
สถานศึกษา 
 .   ชีแจงเกณฑ์การประเมินผลให้นกัศึกษาเขา้ใจถึงการประเมินผลความรู้ดา้น
สันติศึกษา  ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้  เจตคติต่อวิชาสันติศึกษา  และความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา 
 .   ทดสอบวดัความรู้ดา้นสันติศึกษา ก่อนเรียนเนือหาในครังที 1  

 .   ทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษา  ตามแผนทีกาํหนด โดยมีการเก็บ
ขอ้มูลแบบประเมินความสามารถในการจดัการความขดัแยง้  การเก็บขอ้มูลโดยการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมในชนัเรียน และการเขียนบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้  จาํนวน 10 ครัง ๆ ละ  ชวัโมง 
เป็นจาํนวน 10 สัปดาห์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้รียน จาํนวน 16  คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง  

 .  ทดสอบความรู้ดา้นสันติศึกษา แบบประเมินเจตคติต่อวิชาสันติศึกษา แบบ
ประเมินความสามารถในการจดัการความขดัแยง้  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
สอนสันติศึกษา  การเขียนบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ จาํนวน  คน  และการสัมภาษณ์เชิงลึก
กบัผูเ้รียน จาํนวน 16  คน เพือเก็บรวบรวมขอ้มูล  และวเิคราะห์ขอ้มูลความรู้ดา้นสันติศึกษา เจตคติ
ต่อวชิาสันติศึกษา ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ และความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยของนกัศึกษาหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาใน
ครังที 10  

            4. การจดัสนทนากลุ่มผูเ้รียน จาํนวน 12 คน  รวม  ครัง เพือเก็บรวบรวมขอ้มูล  
และวเิคราะห์ขอ้มูลการใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 

 



 
 

 

 

รายละเอียดขนัตอนที 3 (R2 )   การทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษา  สรุปไดด้งั 

ตารางที 12  สรุปการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขนัตอนที 3 (R2 ) การทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  แผนภูมิที  9  แสดงขนัตอนที 3 (R2) การทดลองใชรู้ปแบบการ
สอนสันติศึกษา  และตารางที 3  สรุปขนัตอนที 3 (R2 ) การทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษา  
ดงัต่อไปนี  
 

ตารางที  12   สรุปการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขนัตอนที 3 (R2 ) การทดลองใชรู้ปแบบการสอน 

                     สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
 

 

การทดลองใชรู้ปแบบ 

การสอนสันติศึกษา 

 

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

แบบประมินผลเชิงปริมาณ แบบประเมินผลเชิงคุณภาพ 

ก่อนการทดลอง 

(ครังที 1) 
-แบบวดัความรู้ดา้นสันติศึกษา 
-แบบวดัความสามารถในการ
จดัการความขดัแยง้ 

- 
 

- แบบบันทึกประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
- แบบบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม 

ระหวา่งการทดลอง 

(ครังที 2 – ครังที 9) 
-แบบวดัความสามารถในการ
จดัการความขดัแยง้ 

 

- แบบบันทึกประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
- แบบบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม 

- แบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

หลงัการทดลอง 

(ครังที 10) 
-แบบวดัความรู้ดา้นสันติศึกษา 
-แบบวดัความสามารถในการ
จดัการความขดัแยง้ 

- แบบวัดเจตคติต่อวิชาสันติ
ศึกษา 
- แบบวดัความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอนสันติศึกษา 

- แบบบันทึกประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

- แบบบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม 

- แบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก 
- แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 

 



 

 

 

แบบแผนการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยในชันเรียน 
              แบบแผนการทดลอง ใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยในชัน
เรียน ผูว้จิยัใชแ้บบแผนการทดลอง  ดงันี    

                      .  วตัถุประสงค์การทดลอง : เพือเปรียบเทียบความรู้ด้านสันติศึกษาก่อนและ                
หลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
 .   ใช้แบบแผนการทดลอง  The One-Group Pretest–Posttest Design  (Campbell and 

Stanley, 1963: 7)  ดงันี 
 

                  O1            X             O2 
 

  O1    หมายถึง    การวดัความรู้ดา้นสันติศึกษาก่อนการทดลอง 
  X     หมายถึง    การทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษา 

O2     หมายถึง     การวดัความรู้ดา้นสันติศึกษาหลงัการทดลอง 

 

 1.2  ใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยการหาค่า  t-test แบบ dependent 

2. วตัถุประสงคก์ารทดลอง : เพือศึกษาคุณลกัษณะดา้นสันติศึกษา ระหวา่งการทดลอง
และหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 .   ใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  โดยการหาค่าเฉลีย  ( X ) และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน  (S.D) และค่าร้อยละ (%)  

รายละเอียดการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  โดย
การสังเกตอยา่งมีส่วนร่วมในชนัเรียนรายวิชาสันติศึกษาทีเลือกเป็นกรณีตวัอยา่ง จาํนวน 2 รายวิชา 
ไดแ้ก่ รายวิชาการแปรเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล และรายวิชาการจดัการ
ความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์   และการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิง
ปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ   ดงันี 

              3.1  การทดสอบความรู้ด้านสันติศึกษา โดยการใช้แบบทดสอบสันติศึกษา
จาํนวน 52 ขอ้  การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนนีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบทดสอบสันติ
ศึกษา    ก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Prottest) โดยการสถิติทดสอบที (t-test)  เพือให้ได้
ขอ้มูลเกียวกบัความรู้ความเขา้ใจสันติศึกษาของนกัศึกษาแต่ละคน  
                           3.2   การประเมินความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง โดยการประเมินผล
ตามแบบประเมินผลความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ ตามเกณฑ์การประเมิน ( Rubrics 



 
 

 

 

Assessment) จาํนวน 17  ขอ้  ช่วงคะแนน 0 - 51 คะแนน  การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนนีเป็นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินผลของอาจารยผ์ูส้อนและผูว้จิยั เป็นจาํนวน 10 ครัง 

              3.3  การสอบถามเจตคติต่อวชิาสันติศึกษาของผู้เรียน  หลงัเรียน (Posttest) โดย
ใช้เทคนิคการวดัเจตคติของลิเกิร์ต จาํนวน 5 ช่วงคะแนน จาํนวน 39 ข้อ ซึงเป็นคาํถามจาก
การศึกษาเอกสาร งานวจิยั  บทความทางดา้นสันติศึกษาและสันติวิธี ทีไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพ
เครืองมือจากผูเ้ชียวชาญ  ประเมินผลจากแบบสอบถามเจตคติหลงัการทดลองใช้รูปแบบการสอน
แลว้ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลของนกัศึกษาแต่ละคนมาศึกษาวเิคราะห์เจตคติต่อวชิาสันติศึกษาของผูเ้รียน 

                3.4  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผูว้ิจยัทาํการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมในชนัเรียนทงั  รายวิชา จาํนวน  คน  รวมจาํนวน 10 ครัง โดยนาํกรอบแนวคิด
ในการวิจยั และใช้แนวทางการสังเกต 6 ประเภท (สุภางค์ จนัทวานิช,  2531 : 50 – 52) ในการ
สังเกตเพือให้ไดข้อ้มูลเกียวกบัการจดัการกระบวนการเรียนรู้บนฐานสันติศึกษา และผลทีเกิดขึน
จากกระบวนการเรียนรู้ โดยผูว้จิยัไดท้าํการสังเกตสิงต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

  1. การแสดงออก (acts) เช่น การฟัง การพูด การตงัคาํถาม วิธีการสือสาร
ของผูส้อน สีหนา้ท่าทางในขณะทาํกิจกรรมของผูเ้รียนและผูส้อน 

  2. กิจกรรม (activities) เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนอก
หลกัสูตรต่าง ๆ อาทิ การฝึกสมาธิ การจดัการความขดัแยง้ การวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์  การ
เสวนา การเจรจาต่อรอง  การไกล่เกลีย วธีิการเปลียนแปลงความขดัแยง้ เป็นตน้ 

  3. ความหมาย (meaning) คือ การทีอาจารยแ์ละนกัศึกษาอธิบายหรือสือสาร
หรือให้ความหมายในลกัษณะทีเกียวกบัการกระทาํ และ/หรือกิจกรรม เป็นการให้ความหมายใน
ลกัษณะทีเกียวกับโลกทศัน์ ความเชือ ค่านิยม บรรทดัฐาน ซึงเป็นขอ้มูลทีได้จากการสัมภาษณ์
ผูเ้รียน ผูส้อน และการวเิคราะห์เนือหาในการเขียนบนัทึก (Experiential Learning Journal) 
  4. ความสัมพนัธ์ (relationship) เช่น ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน 

ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนั หรือผูเ้รียนกบัคนอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น วิทยากร หรือบุคคลตน้แบบเป็น
ตน้ 
  5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (participation) เป็นการมีส่วนร่วมในชนัเรียน
ของนกัศึกษา การทาํกิจกรรมต่าง ๆ ทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสานเสวนาในชนั
เรียน การฝึกการจดัการความขดัแยง้ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย การวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
สร้างสรรค ์ การไปเรียนนอกสถานที เป็นตน้ 

 

 



 

 

 

6. สภาพสังคม  (setting) เช่น บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มของสถานทีทีมี 

การจดัการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนอกหลกัสูตร ได้แก่ ในห้องเรียน สวนสาธารณะต่าง ๆ 
สถานทีฝึกอบรม เป็นตน้ 

  3.5 การเขียนบันทกึประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ผูว้ิจยัไดข้อความ
ร่วมมือจากผูส้อนในการกาํหนดให้นักศึกษาเขียนบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential 

Learning Journal)  เพือให้ไดข้อ้มูลดา้นความรู้สึก ความคิด เจตติ และพฤติกรรมของนกัศึกษาทีมี
ต่อเหตุการณ์ความขดัแยง้ต่าง ๆ ทีตนเองประสบหรือกาํลงัประสบอยู ่ รวมถึงการพฒันาตนเองใน
การจดัการความขดัแยง้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้บนฐานสันติศึกษาและสันติวิธี  การเขียนบนัทึกเป็น
เครืองมือในการสะทอ้นตนเอง (Self –Reflection) จากกระบวนการเรียนรู้แบบสันติศึกษา ให้ผูเ้รียน
ไดท้บทวน ไตร่ตรอง สะทอ้นตนเองออกมาเป็นตวัอกัษร เป็นจาํนวน 10 ครัง 
            3.6 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เรียน (In-depth Interview)  เพือให้ไดข้อ้มูลที
เกียวข้องกับพืนฐานของผูเ้รียนในด้านต่าง ๆ เช่น พืนฐานครอบครัว ความสนใจในอดีต และ
ปัจจุบัน รวมถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนภายใน เพือเป็นการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) และเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทีได้จากบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential 

Learning Journal) และผลการประมินนักศึกษาจากอาจารยแ์ละเพือน โดยผูว้ิจยัคดัเลือกผูเ้รียน
จาํนวน 16 คน รวม   ครัง ทีมีระดบัการเปลียนแปลงแตกต่างกนัโดยดูจากตารางเปรียบเทียบความ
เปลียนแปลงจาก Pretest กบั Prottest ประกอบกบัขอ้มูลทีไดจ้ากบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ 
และการสัมภาษณ์วา่มีการเปลียนแปลงในระดบันอ้ย  4 คน ระดบัปานกลาง 4 คน ระดบัมาก 4 คน 
และระดบัมากทีสุด 4  คน เพือให้เห็นความแตกต่างของการเปลียนแปลงในแต่ละระดบั  โดยการ
คดัเลือกนักศึกษา 16  คน จากชันเรียนของกรณีตวัอย่างทีศึกษาทงั  มหาวิทยาลัย เพือศึกษา
วเิคราะห์ในเชิงลึกมาประกอบในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

             3.7 การสนทนากลุ่มผู้เรียน (Focus Group Discussion) ผูว้ิจยัใชก้ารสนทนา
กลุ่มผูเ้รียนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของแต่ละกรณีตวัอยา่ง จาํนวน 12 คน รวม  ครัง เพือให้ได้
ขอ้มูลเกียวกบัเจตคติทีมีต่อการเรียนรายวิชาสันติศึกษา และเจตคติต่อผูส้อน ซึงผูว้ิจยัไดน้ดัหมาย
เพือสนทนากลุ่มผูเ้รียนหลงัจากสินสุดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา โดยการวางแผนการสนทนา 
เวลา สถานที ผูร่้วมสนทนา จดัเตรียมแนวคาํถาม นดัหมาย เชิญสมาชิก จดัสนทนากลุ่ม บนัทึกเสียง
และทาํการบนัทึก 

         3.8  การวเิคราะห์ข้อมูล  
            การวิเคราะห์ขอ้มูลทีเก็บรวบรวมได้จากการวิจยัเป็นแบบบูรณาการขอ้มูลเชิง
ปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 



 
 

 

 

            3.8.1  การวเิคราะห์เชิงปริมาณ  จากการเก็บขอ้มูลจากการทดลองใชรู้ปแบบการ
สอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย จากแบบวดัความรู้ดา้นสันติศึกษา แบบวดัเจตคติต่อวิชา
สันติศึกษา  แบบวดัความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ เป็นการวิเคราะห์การเปลียนแปลงของ
ผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 

1.  การวเิคราะห์ความรู้ด้านสันติศึกษาของผู้เรียนจากการทดสอบแบบวดั 
ความรู้ด้านสันติศึกษา โดยใชแ้บบวดัความรู้สันติศึกษา จาํนวน 52 ขอ้  การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วน
นีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบทดสอบสันติศึกษา ก่อนเรียน (Pretest) และหลงัเรียน 
(Prottest)  จาํนวน 10 ครัง โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) เพือให้ได้ข้อมูลเกียวกับเหตุผลทีใช้
กระบวนการสันติศึกษา  ความรู้ความเขา้ใจสันติศึกษา    
                                   2.  การวิเคราะห์เจตคติต่อวิชาสันติศึกษาของผู้เรียนจากการแบบวัดเจคติ  
การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนนีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการแบบวดัเจตคติของลิเกิร์ต จาํนวน  5  
ช่วงคะแนน จาํนวนทงัหมด 39 ขอ้   หลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสอนจาํนวน 10 ครัง  เพือให้ได้
ขอ้มูลเกียวกบัเจตคติของผูเ้รียนเกียวกบัความรู้สึก ความคิด  และอารมณ์ทีมีต่อความขดัแยง้ และ
ความรุนแรง และการจดัการความขดัแยง้ 

                                            3.  การวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการความขัดแย้งของผู้เรียน 
จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยการประเมินผลตามแบบประเมินผลความสามารถในการจดัการ
ความขดัแยง้ จาํนวน  17  ขอ้ เป็นจาํนวน 10 ครัง การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนนีเป็นการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากการประเมินผลของอาจารยผ์ูส้อนและผูว้จิยั  
                     3.8.2   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เนือหา (Contest 

Analysis) จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก การจดัสนทนากลุ่ม แบบ
บนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้  เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อการทดลองใช้รูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย   ทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในตวัผูเ้รียน ผูว้ิจยัจะไดน้าํมา
วิเคราะห์เนือหาตามประเด็นต่าง ๆ ในกรอบแนวคิดของการวิจยั อนัได้แก่ ปัจจยัภายใน ปัจจยั
ภายนอก และปัจจยัเกือหนุนของสันติศึกษาทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงภายในตวัผูเ้รียน  และผล
ของการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  นาํมาเป็นประเด็นในการ
วเิคราะห์เนือหา (Contest Analysis)  
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

                   
 

แผนภูมิที   9   แสดงขนัตอนที 3 (R2 ) การทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษา 

 
ตารางที  3   สรุปขนัตอนที  3 ( R2 ) การทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษา  
 

 

วตัถุประสงค์ 
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งข้อมูล 
เครืองมอืทใีช้ใน

การวจิยั 
การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลการ

ดาํเนินการ 
เพือทดลองใช้
รูปแบบการ
สอนสนัติ
ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึ
กษาไทย 

1.  ผูว้จิยัชีแจง
รายละเอียดการใช้
รูปแบบการสอน 

2.  ทดสอบวดัความรู้
สนัติศึกษาก่อนการ
ทดลอง 

3.ดาํเนินการทดลอง
โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลแบบประเมิน
ความสามารถในการ
จดัการความขดัแยง้ 
การเขียนแบบบนัทึก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเก็บ
ขอ้มูลโดยการสงัเกต
แบบมีส่วนร่วมในชนั
เรียนจาํนวน 10 ครังๆ
3 ชวัโมง  /10 สปัดาห์
และการสมัภาษณ์เชิง
ลึกกบัผูเ้รียน 

นกัศึกษา
รายวชิาการ
แปลงเปลียน
ความขดัแยง้
โดยสนัติวธีิ 
มหาวทิยาลยัมหิ
ดล  จาํนวน 82  
คน และ
นกัศึกษา
รายวชิาการ
จดัการความ
ขดัแยง้ใน
ชีวติประจาํวนั  
สถาบนัการ
จดัการปัญญา
ภิวฒัน์ จาํนวน 
49 คน  
 

 

.  รูปแบบการ
สอนสนัติศึกษา
ในสถาบนัอุดม 

ศึกษาไทย  
.  แบบวดั
ความรู้ดา้นสนัติ
ศึกษา 
3.แบบวดัเจตคติ
ต่อวชิาสนัติ
ศึกษา 
4. แบบวดั
ความสามารถ
ในการจดัการ
ความขดัแยง้ 

5. แบบบนัทึก
ประสบการณ์
การเรียนรู้ 
 

1.  หา
ค่าเฉลีย   
 ( X )  
2. ค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน  
(S.D) และค่า
ร้อยละ (%) 

. บรรยาย       
เชิงพรรณนา 

ไดท้ดลองใช้
รูปแบบการ
สอนสนัติ
ศึกษาในชนั
เรียนของ
มหาวทิยาลยั
รัฐและ
มหาวทิยาลยั
เอกชน 

 

2 .การเกบ็รวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ             

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

4.การวเิคราะห์
ข้อมูล 

1.การทดลองใช้ 
รูปแบบการสอน
สันตศึิกษา 



 
 

 

 

ตารางที  3   สรุปขนัตอนที  3 ( R2 ) การทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษา (ต่อ) 
 

 

วตัถุประสงค์ 
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งข้อมูล 
เครืองมอืทใีช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลการ
ดาํเนินการ 

เพือทดลองใช้
รูปแบบการ
สอนสนัติศึกษา
ใน
สถาบนัอุดมศึก
ษาไทย 

4. ทดสอบความรู้
ดา้นสนัติศึกษา 
แบบประเมินเจต
คติต่อวชิาสนัติ
ศึกษา แบบ
ประเมิน
ความสามารถใน
การจดัการความ
ขดัแยง้ และแบบ
บนัทึก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ เพือเก็บ
รวบรวมขอ้มูและ
วเิคราะห์ขอ้มูล
หลงัการทดลองใช้
รูปแบบการสอน
สนัติศึกษาในครังที 
10  

นกัศึกษา
รายวชิาการ
แปลงเปลียน
ความขดัแยง้
โดยสนัติวธีิ 
มหาวทิยาลยัม
หิดล  จาํนวน 
82  คน และ
นกัศึกษา
รายวชิาการ
จดัการความ
ขดัแยง้ใน
ชีวติประจาํวนั  
สถาบนัการ
จดัการปัญญา
ภิวฒัน์ จาํนวน 
49 คน  
 

 

แ บ บ วั ด
ค ว า ม รู้ ด้ า น
สั น ติ ศึ ก ษ า 
แบบประเมิน
เจตคติต่อวิชา
สั น ติ ศึ ก ษ า 
แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการจัดการ
ความขัดแย้ง  
แ ล ะ แ บ บ
บั น ทึ ก
ประสบการณ์
การเรียนรู้ 
 

1.  หาค่า  t-
test แบบ 
dependent 

2.  หาค่าเฉลีย   
 ( X ) และค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน  
(S.D)  และค่า
ร้อยละ (%) 

.  บรรยาย        
เชิงพรรณนา 

ขอ้มูลผลการ
ทดลองใช้
รูปแบบการ
สอนสนัติศึกษา
ใน
สถาบนัอุดมศึก
ษาในชนัเรียน 

 5.การจัดสนทนา
กลุ่มผูเ้รียน จาํนวน 

 ค รั ง  เ พื อ เ ก็ บ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  
และวเิคราะห์ขอ้มูล
การใช้รูปแบบการ
สอนสันติศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
ไทย 
 

นกัศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่ง  
จาํนวน  
12 คน 

บนัทึกการ
สนทนากลุ่ม 

บรรยาย          
เชิงพรรณนา 

ขอ้มูลผลการ
ทดลองใช้
รูปแบบการ
สอนสนัติศึกษา
ใน
สถาบนัอุดมศึก
ษาในชนัเรียน 

 



 

 

 

4. ขนัตอนท ี4  ( D ) การปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา  
เพือพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมี

วตัถุประสงค ์ แหล่งขอ้มูล  ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั  และวธีิดาํเนินการ  ดงันี 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพือถอดบทเรียนการสนทนากลุ่มเพือพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาไทย 
2.  เพือประเมินผลความพึงพอใจทีมีต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาไทย และรับรองรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
 แหล่งข้อมูลเอกสาร 
1. ผลการประเมินความรู้ดา้นสันติศึกษา  เจตคติต่อวชิาสันติศึกษา ความสามารถใน 

การจดัการความขดัแยง้  
                   2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยของนกัศึกษารายวชิาสันติศึกษาจากมหาวทิยาลยัมหิดล และสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

3. แบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
                   แหล่งข้อมูลบุคคล 

      1.  อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั  อาจารยป์ระจาํและ
ผูบ้ริหารหมวดวิชาศึกษาทวัไป  คณะศิลปศาสตร์  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ รวมจาํนวน  4  
คน 

        2. อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี   สถาบนัสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวทิยาลยัมหิดล  จาํนวน 5  คน   
 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากการเก็บขอ้มูลจากการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย จากแบบวดัความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยของผูเ้รียนโดยการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยของผูเ้รียน   จากแบบวดัความพึงพอใจ จาํนวน 15  ขอ้  เพือทาํการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาทีพฒันาขึนมา หลงัจากการเขา้ร่วมการ
สอนสันติศึกษาในชนัเรียนของนกัศึกษาแต่ละคน 

การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา โดยการประชุมสนทนากลุ่มอาจารยผ์ูส้อนและ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ เพือประเมินและพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษา  การประเมินผล  การขอ
ขอ้เสนอแนะ และการสรุปการวจิยั  มีรายละเอียด  ดงัต่อไปนี 



 
 

 

 

 4.1  การถอดบทเรียนการจัดการสนทนากลุ่มอาจารย์ผู้สอนสันติศึกษาเพือประเมินและ
พัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษา  ผูว้ิจยัได้กาํหนดการดาํเนินการประชุมสนทนากลุ่มอาจารย์
ผูส้อนสันติศึกษาเพือนาํเสนอรูปแบบการสอนแบบสันติศึกษา (Peace Studies) ในระดบัอุดมศึกษา
ทีไดจ้ากการศึกษาวิจยัให้อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาไดร่้วมการประเมินพิจารณาและเสนอแนวคิด
เกียวกับ รูปแบบและความเหมาะสมในการจัดกระบวนการเ รียน รู้แบบสันติ ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย โดยกาํหนดจดัการประชุมจาํนวน 2 ครัง  ไดแ้ก่   
 ครังที 1 วนัที 8  พฤษภาคม 2557 การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
กบัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั  อาจารยป์ระจาํและผูบ้ริหาร
หมวดวชิาศึกษาทวัไป  รวมจาํนวน  4  คน  ณ  คณะศิลปศาสตร์  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
 ครังที 2 วนัที 15  พฤษภาคม  2557  การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
กบัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี   รวมจาํนวน 4 คน ณ สถาบนั
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวทิยาลยัมหิดล 

                  4.2  การประมินผลและรับรองรูปแบบการสอนสันติศึกษา การประเมินรูปแบบการสอน
สันติ ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   และการรับรองรูปแบบการสอนสันติ ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  โดยอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาและผูท้รงคุณวฒิุดา้นสันติศึกษา 
                  4.3  การสรุปผลการวจัิย และการจัดทาํรายงานการวิจัย   การนาํเสนอผลการวิจยัไดแ้บ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  ผลทีไดจ้ากการศึกษาเอกสารเกียวกบัสันติศึกษา  การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 

และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมทีทาํงานดา้นสันติศึกษา และสันติวธีิในประเทศ  ผลการสนทนากลุ่ม
อาจารย์ผูส้อนรายวิชาสันติศึกษา และผลจาการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการประเมินผลการ
เปลียนแปลงของผูเ้รียนซึงนบัเป็นผลจาการจดัการเรียนรู้สันติศึกษาในสองรายวชิา 
 ขนัตอนที 4  (D ) การปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา  สรุปไดด้งั  แผนภูมิที 10 

แสดงขนัตอนที 4 (D )  การปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา  และตารางที  4  สรุปขนัตอนที  

4  (D )  การปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที  10   แสดงขนัตอนที 4  (D )  การปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.การถอดบทเรียนการ
จดัการสนทนากลุ่มเพอืประเมนิ
และพฒันารูปแบบการสอน 

สันตศึิกษา

2. การประเมนิความพงึพอใจต่อ
รูปแบบการสอนสันตศึิกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาไทย 

 
2.การสรุปผลการวจิยั  

           และการจดัทาํรายงานการวจิยั 

 



 
 

 

 

ตารางที  4   สรุปขนัตอนที  4  (D )  การปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งข้อมูล 
เครืองมอืทใีช้ใน

การวจิยั 
การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลการ

ดาํเนินการ 
.  เพือพฒันา
รูปแบบการสอน
สนัติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย   

     

.  เ พื อ ถ อ ด
บ ท เ รี ย น ก า ร
จัดก ารสนทนา
ก ลุ่ ม อ า จ า ร ย์
ผูส้อนสันติศึกษา
เพือประเมินและ
พัฒน า รู ป แบบ
ก า ร ส อ น สั น ติ
ศึกษา   

การจดัสนทนา
กลุ่มอาจารย์
ผูส้อนสนัติศึกษา
เพือประเมินและ
พฒันารูปแบบ
การสอนสนัติ
ศึกษา 

การประชุม
สนทนากลุ่ม 

แบบบนัทึกการ
ถอดบทเรียน
การสนทนา
กลุ่ม 

.  บรรยาย          
เชิงพรรณนา 

บทเรียนการ 
จดัการ
สนทนากลุ่ม
เพือประเมิน
และพฒันา
รูปแบบการ
สอนสนัติ
ศึกษา   

2.เพือประเมิน
ความพึงพอใจทีมี
รูปแบบการสอน
สนัติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย  

การประเมิน
รูปแบบการสอน
สนัติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 

แบบประเมิน
รูปแบบการ
สอนสนัติ
ศึกษาใน
สถาบนัอุดม 

ศึกษาไทย 

แบบประเมิน
รูปแบบการ
สอนสนัติศึกษา
ใน
สถาบนัอุดมศึก
ษาไทย 

1.  หาค่าเฉลีย   
 ( X ) และค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน  
(S.D) 
2.  บรรยาย        
เชิงพรรณนา 

การสรุปผล
การพฒันา
รูปแบบการ
สอนสนัติ
ศึกษา 

และการจดัทาํ
รายงานวจิยั
ฉบบัสมบูรณ์ 
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บทท ี 4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
     การวิจยัครังนีใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มีผลการ
ดาํเนินการวจิยั  4  ขนัตอน ดงันี 

ตอนที  1 ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานและสถานการณ์การสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยโดยการวจิยัเอกสาร การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
ตามขนัตอนที 1 (R1)  กบั ผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิด้านสันติศึกษา  อาจารย์
ผูส้อนรายวชิาสันติศึกษา  และนกัศึกษารายวชิาสันติศึกษา  

ตอนที 2 ผลการพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาตามขนัตอนที 2  (D1) โดยการ
สนทนากลุ่มเพือยกร่างพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

ตอนที 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาตามขนัตอนที 3 (R2) โดยการ
ทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 ตอนที 4 ผลการปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษาตามขนัตอนที 4 (D ) โดยการถอด
บทเรียนการจัดการสนทนากลุ่มเพือการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 

1. ตอนท ี1  ผลการการศึกษาข้อมูลพนืฐานและสถานการณ์การสอนสันติ 
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยการวิจัยเอกสาร การสัมภาณ์ผู้เชียวชาญ และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมตามขันตอนที 1 (R1)  กับผู้บริหารหน่วยงานสันติศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนรายวชิาสันติศึกษา และนักศึกษารายวชิาสันติศึกษา  
  1.1  การสอนรายวชิาสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

จากการศึกษาการสอนรายวชิาสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   ผูว้จิยัได้ 
ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในสถาบนัการศึกษา
ต่าง ๆ  พบขอ้มูลการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย หมวดวิชาศึกษาทวัไป  และหมวด
วชิาเลือกเสรี  ระดบัปริญญาตรี  ในตารางที  15 ขอ้มูลการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
หมวดวชิาศึกษาทวัไป   และหมวดวชิาเลือกเสรี  ระดบัปริญญาตรี  ดงันี 

 



 
 

 

 

ตารางที  15   ขอ้มูลการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย หมวดวชิาศึกษาทวัไป  
                      และหมวดวชิาเลือกเสรี  ระดบัปริญญาตรี 

 

 

     สถาบนัอุดมศึกษาไทย 
      
จาํนวน   
(แห่ง) 

จาํนวนสถาบนัทีเปิดสอนรายวิชา 
สันติศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทวัไป และ

หมวดวิชาเลือกเสรี   (แห่ง) 

 

     ร้อยละ 

       (%) 
1. สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

(มหาวิทยาลยัของรัฐ) 
16 5 

(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
,มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
และมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ )  

2.89 

2. สถาบนัอุดมศึกษาในกาํกบั
ของรัฐ 

(มหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ) 

15 3 

(มหาวิทยาลยัมหิดล  และมหาวิทยาลยั 

แม่ฟ้าหลวง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

1.73 

3. สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

 (มหาวิทยาลยัราชภฏั) 
40 1 

(มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร) 
0.57 

4. สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

 (มหาวิทยาลยัราชมงคล) 
9 -  

5. มหาวิทยาลยัเอกชน 40 4 

(มหาวิทยาลยัสยาม,มหาวิทยาลยัหาดใหญ่,  
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี และมหาวิทยาลัย
พายพั 

2.31 

6.สถาบนัเอกชน 9 1 

(สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์) 
0.57 

7. วิทยาลยัเอกชน 23 -  

8. วิทยาลยัชุมชน 21 -  

                      รวมจาํนวน  173  14 8.09 

                                                                                                       
                                                                                                          ขอ้มูล ณ วนัที 10 เมษายน 2557 



 

 

 

 จากขอ้มูลการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย หมวดวิชาศึกษาทวัไป และ
หมวดวิชาเ ลือกเสรีระดับปริญญาตรี  มีจํานวน  16 รายวิชา  จํานวน  14 แห่ง  จากจํานวน
สถาบนัอุดมศึกษาทงัหมดจาํนวน 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.09 แสดงใหเ้ห็นวา่ การสอนสันติศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที
เปิดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทวัไปและหมวดวิชาเลือกเสรีมีจาํนวนน้อย
มาก ส่วนใหญ่จะเป็นการสอนสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทวัไป และเปิดสอน
ในรายวชิาเอกหรือวชิาแกนของหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรพฒันาสังคม และหลกัสูตร
พฒันาชุมชน  เป็นตน้ 
                 การสอนรายวิชาทีเปิดสอนทางดา้นสันติศึกษาในระดบัปริญญาตรี สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย  มกัจะจดัอยูใ่นหมวดวชิาศึกษาทวัไป หรือหมวดวชิาเลือกเสรี  ในงานวจิยันีจะมุ่งเนน้ศึกษาใน 
15 รายวชิา ใน 13  มหาวทิยาลยั  ดงัต่อไปนี  
                       1. มหาวิทยาลยัมหิดล  ไดแ้ก่ รายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดย
สันติวธีิ  และรายวชิาสังคม สงคราม และสันติ   มหาวทิยาลยัมหิดล 

                    2. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ รายวชิาสันติศึกษา และรายวชิามนุษยก์บั
สันติภาพ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดแ้ก่ รายวชิามนุษยก์บัสันติภาพ   
4. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ไดแ้ก่ รายวชิาสันติศึกษา    
5. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ไดแ้ก่ รายวชิาสันติศึกษา 
6. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดแ้ก่ รายวชิาการจดัการความขดัแยง้ 

7. มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดแ้ก่ รายวชิาการจดัการความขดัแยง้  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

8. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ไดแ้ก่ รายวชิาความเป็นธรรมทาง 

สังคมและสันติภาพ 
9. มหาวทิยาลยัพายพั ไดแ้ก่ รายวชิาสันติภาพและความสมานฉนัท ์  

                     10. มหาวทิยาลยัสยาม ไดแ้ก่ รายวชิาสันติภาพศึกษา    
                     11. สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ไดแ้ก่ รายวชิาการจดัการความขดัแยง้
ในชีวติประจาํวนั      
                                        12. มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ไดแ้ก่ รายวชิาสันติศึกษา 
  13. มหาวทิยาลยัฟาฏอนี ไดแ้ก่  รายวชิาสันติศึกษา   
 



 
 

 

 

 โดยมีรายละเอียดในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษา ระดบัปริญญาตรีใน
หมวดวชิาศึกษาทวัไป และหมวดวชิาเลือกเสรี  ดงัต่อไปนี  
 1. มหาวทิยาลยัมหิดล 
 มหาวิทยาลยัมหิดล เปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
จาํนวน 2 รายวิชาได้แก่ รายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี และรายวิชาสังคม 
สงคราม และสันติ  มหาวิทยาลยัมหิดล  จดัการเรียนการสอนโดยสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล   มีคาํอธิบายรายวิชา วิธีการสอน/กิจกรรมการสอน สือการสอน  การ
ประเมินผล จุดเด่น และขอ้จาํกดั  ดงันี   
 
                       รายวชิาการแปลงเปลยีนความขัดแย้งโดยสันติวธีิ  
รหสัและชือวชิา          พสสศ  การแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวธีิ  

                                    PBPS 101 (Conflict transformation by peaceful means)  

จาํนวนหน่วยกิต         3 (3-0-6)   หมวดวชิาเลือกเสรี  
คาํอธิบายรายวชิา  

                ทฤษฎีสันติภาพ ความรุนแรง และความขดัแยง้  ความรุนแรงประเภทต่าง ๆ  

กรณีศึกษาความรุนแรงในชีวิตประจาํวนั การวเิคราะห์ ความขดัแยง้และการหาวธีิแนวทางสันติวธีิ
ในการแปลงเปลียนความขดัแยง้ เครืองมือสันติวธีิ การสานเสวนาทีเนน้การฟังอยา่งลึกซึง การ
สือสารอยา่งสันติ และการใชส้ันติวธีิในชีวติประจาํวนั ( ศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติวธีิ,  2556)  
 
 วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 

1. การบรรยายทฤษฎี 

2. การอภิปรายในชนัเรียน และการอภิปรายกลุ่ม 

3. กิจกรรมการวเิคราะห์ความขดัแยง้ - ปฏิบติัการสันติวธีิ 

4. กิจกรรมการสือสารอยา่งสันติและสานเสวนา 
สือการสอน 
เอกสารการสอน สือ Power Point  กรณีศึกษา คลิปวดีีโอ กิจกรรมการวาดภาพ และ
บทบาทสมมติ 

 การประเมินผล 
 1. คะแนนเก็บในชนัเรียน   50 % 

 2. รายงานกลุ่ม/การนาํเสนอ 30 % 



 

 

 

 3. สอบปลายภาค  20 % 

 หมายเหตุ 85 % ขึนไป  เท่ากบั A  นกัศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่  80 % 

 จุดเด่น 
1. การสอนเป็น Team Teaching โดยอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์โดยตรง 

2. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัจบการศึกษาดา้นสันติภาพระดบัปริญญาเอก 

 ข้อจํากดั 
 บางภาคการศึกษามีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนจาํนวนมาก ทาํใหเ้กิดปัญหาในการจดั
กิจกรรมในชนัเรียน และการตรวจงานของนกัศึกษาตอ้งใชเ้วลามาก 
 
                รายวชิาสังคม สงคราม และสันติ    
รหสัและชือวชิา           พสสศ 2  สังคม สงคราม และสนัติ 

                                      PBPS 102 (Society ,War, and Peace)  

จาํนวนหน่วยกิต           3 (3-0-6)   หมวดวชิาเลือกเสรี 

คาํอธิบายรายวชิา  
                                           ความสาํคญัของปรัชญา ปรัชญาวา่ดว้ยมนุษยแ์ละสังคม ปรัชญาวา่ดว้ย
สงครามและสันติภาพ กระบวนทศัน์ตะวนัตก ตะวนัออกและอืนๆ  สิทธิและศกัดิศรีความเป็น
มนุษย์ การอยู่ร่วมกันในสังคม ประวติัศาสตร์สงครามและสันติภาพระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ ความรุนแรงและสันติวธีิระหวา่งประเทศและภายในประเทศ ความขดัแยง้และการ
แปลงเปลียนความขดัแยง้ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรในประเทศไทยและอุษาคเนย์
(ศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติวธีิ,  2556)  
   

วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
การบรรยายทฤษฎี  การอภิปราย และกิจกรรมในชนัเรียน 

สือการสอน 
เอกสารการสอน สือ Power Point  กรณีศึกษา เกม และบทบาทสมมติ 

 การประเมินผล 
 คะแนนเก็บในชนัเรียน  รายงานกลุ่ม/การนาํเสนอ และสอบปลายภาค   

 จุดเด่น 
การสอนเป็น Team Teaching โดยอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์โดยตรง 

  



 
 

 

 

ข้อจํากดั 
 บางภาคการศึกษามีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนนอ้ย 
 
  2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  เปิดการเรียนการสอนรายวชิาสันติศึกษาจาํนวน 2  รายวชิา
ไดแ้ก่ รายวชิาสันติศึกษา  หมวดวชิาเลือกเสรี จดัการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  และรายวชิามนุษยก์บัสันติภาพ  หมวดวชิาศึกษาทวัไป  จดัการเรียนการสอนโดยศูนย์
ศึกษาทวัไป จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีคาํอธิบายรายวชิา มีคาํอธิบายรายวชิา วธีิการสอน/กิจกรรม
การสอน สือการสอน การประเมินผล จุดเด่น และขอ้จาํกดั  ดงันี   
 

                    รายวชิาสันติศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
รหสัและชือวชิา      2722354   สันติศึกษา (Peace Education)   
จาํนวนหน่วยกิต     2 (2- -4)   หมวดวชิาเอก และหมวดวิชาเลือกเสรี 

คาํอธิบายรายวชิา   
              มโนทศัน์สันติภาพ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสันติภาพกบัเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิ
มนุษยชน ประชาธิปไตย สิงแวดลอ้มและความหลากหลาย บทบาทของศาสนาและครอบครัวต่อการ
เสริมสร้างสันติภาพ กิจกรรมสันติภาพ ความหมาย ความสําคญัและมโนทศัน์สันติศึกษา โรงเรียนกบั
สันติศึกษา มโนทศัน์ของการสอนเพือสันติภาพ หลกัการและแนวปฏิบติัในการสอนเพือสันติภาพ   
(คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2556)   
 

 รายวชิาสันติศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
 การบรรยาย การอภิปรายในชนัเรียน  และการนาํเสนอผลงาน 

 สือการสอน 
เอกสารการสอน สือ Power Point  บทความ และกรณีศึกษา 

 การประเมินผล 
 คะแนนเก็บในชนัเรียน  รายงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

 จุดเด่น 
 อาจารยผ์ูส้อนเป็นครูทีมีประสบการณ์สอนสันติศึกษามากกวา่ 20 ปี  
 



 

 

 

 ข้อจํากดั 
 บางภาคการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนค่อนข้างน้อย และมีแนวโน้มจะมี
นกัศึกษาเรียนจาํนวนนอ้ยลง  
 

                   รายวชิามนุษย์กบัสันติภาพ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
รหสัและชือวชิา      0201230  มนุษยก์บัสันติภาพ   

จาํนวนหน่วยกิต      ( - -6)  กลุ่มวชิาสหศาสตร์  หมวดวิชาศึกษาทวัไป 
คาํอธิบายรายวชิา   
                                ความหมายของสันติภาพ  ทีมาของความขดัแยง้ ไม่สันติจากธรรมชาติและ
มนุษย  ์ วิเคราะห์สถานการณ์ความขดัแยง้จากมุมมองต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ โดยมุ่งการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติและการแกปั้ญหาดว้ยสันติวธีิ   

(ศูนยศึ์กษาทวัไป จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2556 )  
  

 วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
 การบรรยาย การอภิปรายในชนัเรียน  กิจกรรมโครงการ และการนาํเสนอผลงาน 

 สือการสอน 
หนงัสือ สือ Power Point  บทความ  กรณีศึกษา และการทาํโครงการ 

 การประเมินผล 
 คะแนนเก็บในชนัเรียน  รายงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

 จุดเด่น 
 อาจารยผ์ูส้อนเป็นครูทีมีประสบการณ์สอนสันติศึกษามากกวา่ 20 ปี  
 ข้อจํากดั 
 อาจารยผ์ูส้อนเกษียณอายรุาชการ ทาํใหมี้แนวโนม้ขาดแคลนอาจารยผ์ูส้อนในอนาคต 

 

 3. มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 1  
รายวิชา  ไดแ้ก่ รายวิชามนุษยก์บัสันติภาพ  หมวดวิชาศึกษาทวัไป จดัการเรียนการสอนโดยสํานกั
นวตักรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคาํอธิบายรายวิชา มีคาํอธิบายรายวิชา  
วธีิการสอน/กิจกรรมการสอน สือการสอน การประเมินผล จุดเด่น และขอ้จาํกดั  ดงันี   
        



 
 

 

 

รายวชิามนุษย์กบัสันติภาพ  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รหสัและชือวชิา      มศว 354  มนุษยก์บัสันติภาพ  (Man and Peace)  
จาํนวนหน่วยกิต      (2-2-5)  หมวดวชิาศึกษาทวัไป  
คาํอธิบายรายวชิา   
                                ศึกษาทฤษฎีความหมาย หลกัการ สาเหตุของความขดัแยง้ และเครืองมือในการ
ขจดัความขดัแยง้ทงัระดับครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม และระดับชาติ โดยเน้นการพฒันา
ศกัยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และการพฒันาตนเองเพือมุ่งสู่การเป็นนักสันติวิธี โดยสามารถ
วเิคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแกปั้ญหา เพือใหผู้เ้รียนเป็นบณัฑิตทีมีคุณภาพ   

(สาํนกันวตักรรมการเรียนรู้  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,  2556 )  
 วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
 การบรรยาย การอภิปรายในชนัเรียน กรณีศึกษา และบทบาทสมมติ 

 สือการสอน 
เอกสารการสอน สือ Power Point  กรณีศึกษา คลิปวดีีโอ ภาพยนตร์ เกม และบทบาท
สมมติ 

 การประเมินผล 
 คะแนนเก็บในชนัเรียน  รายงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

 จุดเด่น 
 การใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดรายวชิาใหแ้ก่นกัศึกษาหมวดวชิาศึกษาทวัไปอยา่งทวัถึง 
 ข้อจํากดั 
 ขาดแคลนอาจารยผ์ูส้อน  และขาดอาจารยที์มีประสบการณ์การสอนสูง  บางภาค
การศึกษามีการเรียนเชิญอาจารยพ์ิเศษภายนอกมาสอน 
 

 4.  มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 1  รายวิชา  
ไดแ้ก่ รายวิชาสันติศึกษา หมวดวิชาศึกษาทวัไป จดัการเรียนการสอนโดยสํานกัวิชาศิลปศาสตร์  
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง มีคาํอธิบายรายวิชา มีคาํอธิบายรายวิชา วิธีการสอน/กิจกรรมการสอน สือ
การสอน  การประเมินผล จุดเด่น และขอ้จาํกดั  ดงันี   
 

 



 

 

 

รายวชิาสันติศึกษา   มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
รหสัและชือวชิา     1001134  สันติศึกษา  (Peace Studies)  
จาํนวนหน่วยกิต      3 (3-0 -6)   สาขาวชิาศึกษาทวัไป  สาํนกัวชิาศิลปศาสตร์   
คาํอธิบายรายวชิา     
                                     วิเคราะห์ความขดัแยง้และหนทางสู่สันติภาพในระดบันานาชาติ และระดบั
ทอ้งถิน เป็นการเรียนทีเน้นการวิเคราะห์ขอ้ขดัแยง้และหนทางไปสู่ความยุติธรรมในสังคม สิทธิ
มนุษยชน และการพฒันา  นกัศึกษาตอ้งร่วมแสดงความคิดเห็นในปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนและนาํเรา
สู่คริสต์ศตวรรษที 21 หลักสูตรนีเป็นหลักสูตรสหวิทยาการอนัมีวิชาการด้านการเมือง สังคม 
ประวติัศาสตร์ ปรัชญา ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ และจิตวทิยาเขา้มาเกียวขอ้งดว้ย 
(สาขาวชิาศึกษาทวัไป  สาํนกัวชิาศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง,  2556) 
 

 วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
 การบรรยาย การอภิปรายในชนัเรียน และกรณีศึกษา 

 สือการสอน 
สือ Power Point  กรณีศึกษา บทความ คลิปวดีีโอ และภาพยนตร์ 

 การประเมินผล 
 คะแนนเก็บในชนัเรียน  รายงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

 จุดเด่น 
 การใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดรายวชิาใหแ้ก่นกัศึกษาหมวดวชิาศึกษาทวัไปอยา่งทวัถึง 
 ข้อจํากดั 
 ขาดแคลนอาจารยผ์ูส้อนชาวไทย (หลกัสูตรนานาชาติ)  
 

5.  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  เปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 1 รายวิชา  

ไดแ้ก่ รายวชิาสันติศึกษา หมวดวิชาเอก และหมวดวิชาเลือกเสรี  จดัการเรียนการสอนโดยวิทยาลยั
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มีคาํอธิบายรายวิชา มีคาํอธิบายรายวิชา วิธีการ
สอน/กิจกรรมการสอน สือการสอน การประเมินผล จุดเด่น และขอ้จาํกดั  ดงันี   

 

 



 
 

 

 

รายวชิาสันติศึกษา  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
รหสัและชือวชิา     1301 305  สันติศึกษา  (Peace Study)  
จาํนวนหน่วยกิต      3 (3-0 -6)   หมวดวชิาเอก และหมวดวชิาเลือกเสรี  
คาํอธิบายรายวชิา     
                                       ลักษณะประเภทและมูลเหตุความขัดแย้งทีนําไปสู่ความรุนแรงทาง
การเมือง การวิเคราะห์สันติภาพ แนวทางการแก้ปัญหาความขดัแยง้ ซึงรวมถึงสันติวิธี ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิน การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย การพฒันาเชิงสถาบนั  (หมวดวิชาเลือกเสรี
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2556) 
 

 วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
 การบรรยาย การอภิปรายในชนัเรียน  กรณีศึกษา  บทบาทสมมติ และการศึกษาชุมชน 

 สือการสอน 
สือ Power Point  กรณีศึกษา บทความ คลิปวดีีโอ  ภาพยนตร์ และการศึกษาชุมชน 

 การประเมินผล 
 คะแนนเก็บในชนัเรียน  รายงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

 จุดเด่น 
 อาจารยผ์ูส้อนทีมีประสบการณ์การสอน และมีการฝึกกิจกรรมนอกชนัเรียนทีโดดเด่น 
เช่น การฝึกสันติวธีิกรณีการชุมนุมทางการเมือง  การศึกษาความขดัแยง้ในชุมชน เป็นตน้ 
 ข้อจํากดั 
 บางภาคการศึกษาไม่สามารถรองรับนกัศึกษาภายนอกวทิยาลยัการเมืองการปกครองที
สนใจลงทะเบียนเรียนได ้เนืองจากมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนจาํนวนมาก 
 

6.  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 1 

รายวิชา  ได้แก่ รายวิชาการจดัการความขดัแยง้ หมวดวิชาเลือกเสรี  จดัการเรียนการสอนโดย
สถาบนัสันติศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีคาํอธิบายรายวิชา มีคาํอธิบายรายวิชา วิธีการ
สอน/กิจกรรมการสอน สือการสอน การประเมินผล จุดเด่น และขอ้จาํกดั  ดงันี   

 

 



 

 

 

 รายวชิาการจัดการความขัดแย้ง  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
รหสัและชือวชิา      –    การจดัการความขดัแยง้ (Confict Management)  
จาํนวนหน่วยกิต      3 (3-0 -6)  หมวดวชิาเลือกเสรี  
คาํอธิบายรายวชิา     
                                    ทฤษฎีแนวคิดทีเกียวข้องกบัการจดัการความขดัแยง้ การวิเคราะห์ปัญหา
ความขดัแยง้จากกรณีศึกษา แนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ เทคนิคและวิธีการแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ และการประยกุตใ์ชแ้นวคิดและวธีิการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนัเพือการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุข    (คู่มือการศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2556) 
 

 วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
 การบรรยาย  การอภิปรายในชนัเรียน  กรณีศึกษา  และการศึกษาชุมชน 

 สือการสอน 
สือ Power Point  กรณีศึกษา บทความ คลิปวดีีโอ และการศึกษาชุมชน 

 การประเมินผล 
 คะแนนเก็บในชนัเรียน  รายงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

 จุดเด่น 
 อาจารยผ์ูส้อนทีมีประสบการณ์การสอน และมีบุคลิกภาพ “สันติภายใน” สูง 
 ข้อจํากดั 
 บางภาคการศึกษามีจาํนวนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนนอ้ย เนืองจากมหาวทิยาลยัมีการ
เปิดรายวชิาหมวดวชิาเลือกเสรีจาํนวนมาก  
  
 7. มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น เปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 1 รายวิชา  
ไดแ้ก่ รายวชิาการจดัการความขดัแยง้ หมวดวิชาเลือกเสรี จดัการเรียนการสอนโดยหมวดวิชาเลือก
เสรี มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีคาํอธิบายรายวิชามีคาํอธิบายรายวิชา วิธีการสอน/กิจกรรมการสอน 
สือการสอน การประเมินผล จุดเด่น และขอ้จาํกดั  ดงันี  

 

 

  



 
 

 

 

รายวชิาการจัดการความขัดแย้ง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
รหสัและชือวชิา     14  748  การจดัการความขดัแยง้ (Confict Management)  
จาํนวนหน่วยกิต      3 (3-0 -6)  หมวดวชิาเลือกเสรี  
คาํอธิบายรายวชิา     
                                    วิวฒันาการองคค์วามรู้ การจดัการความขดัแยง้ จินตทศัน์เชิงแนวคิด ทฤษฎี
และหลกัพืนฐานความขดัแยง้ เทคนิคและทกัษะสําคญัในการจดัการความขดัแยง้ การจดัการความ
ขดัแยง้สาธารณะ การจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร ศาสนปัญญาและภูมิปัญญาไทยเพือการจดัการ
ความขดัแยง้  และกรณีศึกษาการจดัการความขดัแยง้ (หมวดวิชาเลือกเสรี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2556) 
 วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
 การบรรยาย  การอภิปรายในชนัเรียน  กรณีศึกษา  และการศึกษาชุมชน 

 สือการสอน 
สือ Power Point  กรณีศึกษา บทความ คลิปวดีีโอ และการศึกษาชุมชน 

 การประเมินผล 
 คะแนนเก็บในชนัเรียน  รายงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

 จุดเด่น 
 อาจารยผ์ูส้อนทีมีประสบการณ์การสอน  
 ข้อจํากดั 
 บางภาคการศึกษามีจาํนวนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนนอ้ย เนืองจากมหาวทิยาลยัมีการ
เปิดรายวชิาหมวดวชิาเลือกเสรีจาํนวนมาก  
 

8. มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร  
มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  เปิดการเรียนการสอนรายวชิาสันติศึกษา จาํนวน 1  

รายวิชา  ได้แก่ รายวิชารายวิชาความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ หมวดวิชาศึกษาทวัไป 
จดัการเรียนการสอนโดยกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  หมวดวิชาศึกษาทวัไป  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร มีคาํอธิบายรายวิชา มีคาํอธิบายรายวิชา วิธีการสอน/
กิจกรรมการสอน สือการสอน การประเมินผล จุดเด่น และขอ้จาํกดั  ดงันี   
 

 



 

 

 

รายวชิาความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ  มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 
รหสัและชือวชิา     2501002  ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ  (Social Equity and Peace)  
จาํนวนหน่วยกิต      3 (3-0 -6)   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  หมวดวชิาศึกษาทวัไป   
คาํอธิบายรายวชิา     
                                    ศึกษากระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคมและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
โครงสร้างและชนชันทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความสําเร็จ ความเหลือมลาํและ
ความขดัแยง้ทางสังคม  กระบวนการทาํให้คนเป็นคนชายขอบ ความยากจนและสวสัดิการสังคม 
การกระจายอาํนาจ การมีส่วนร่วมและการเพิมพลงัให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่มประชาสังคม และ
ขบวนการทางสังคม  เพือการสร้างสรรคค์วามเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ  
(กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  หมวดวชิาศึกษาทวัไป  มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร, 2556) 
 วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
 1. การสือสารแบบสองทาง /การบรรยาย  

2. การอภิปรายเดียว /การอภิปรายกลุ่ม  
3.  การคน้ควา้อิสระ เดียว/ กลุ่ม 

สือการสอน 
สือ Power Point  กรณีศึกษา คลิปวดีีโอ ภาพยนตร์  บทบาทสมมติ 

 การประเมินผล 
 1. คะแนนเก็บระหวา่งภาค 40 %  โดยประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรมในชนัเรียน การตงัคาํถาม การนาํเสนอผลงาน และการประเมินจากคุณภาพของงาน
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
 2. คะแนนสอบกลางภาค    30 % 

 3. สอบปลายภาค      30 % 

จุดเด่น 
 การสอนเป็น Team Teching  อาจารยผ์ูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์สูง และมีคุณลกัษณะ
บุคลิกภาพ “สันติภายใน” สูง 
 ข้อจํากดั 
 จาํนวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนมีจาํนวนมาก ทาํให้เกิดปัญหาในการแบ่งกลุ่มทาํ
กิจกรรมในชนัเรียน และอาจารยต์อ้งใชเ้วลาในการตรวจงานมาก 

 

 



 
 

 

 

 9. มหาวทิยาลยัพายพั  
มหาวิทยาลยัพายพั  เปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 1 รายวิชา  ไดแ้ก่ 

รายวิชาสันติภาพและความสมานฉันท์ หมวดวิชาศึกษาทวัไป  จดัการเรียนการสอนโดยกลุ่มวิชา
ศึกษาทวัไป  สํานักวิชาศึกษาทวัไป  มหาวิทยาลยัพายพั มีคาํอธิบายรายวิชา มีคาํอธิบายรายวิชา  
วธีิการสอน/กิจกรรมการสอน สือการสอน การประเมินผล จุดเด่น และขอ้จาํกดั  ดงันี   

รายวชิาสันติภาพและความสมานฉันท์   มหาวทิยาลยัพายพั 
รหสัและชือวชิา     GE 104  สันติภาพและความสมานฉนัท ์ (Peace and Reconciliation)  
จาํนวนหน่วยกิต      2 (2-0 -4)  กลุ่มวชิาศึกษาทวัไป  สาํนกัวชิาศึกษาทวัไป   
คาํอธิบายรายวชิา     
                                       ปัญหาและความขดัแยง้ในสังคม แนวทางการจดัการความขดัแยง้โดยสันติ
วธีิ บทบาทของความยติุธรรมในการสร้างความสมานฉนัท ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสนากบัปัญหา
ความขดัแยง้และสันติภาพ หลกัการมองศาสนาต่าง ๆ ทีจะเป็นพลงัเพือสันติภาพและการสร้างเจต
คติทีดีในการอยูร่่วมกนัในสังคม   
(กลุ่มวชิาศึกษาทวัไป  สาํนกัวชิาศึกษาทวัไป  มหาวทิยาลยัพายพั, 2556) 
 

 วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
 การบรรยาย  การอภิปรายในชนัเรียน  กรณีศึกษา  การนาํเสนอผลงานในชนัเรียน 

 สือการสอน 
สือ Power Point  กรณีศึกษา บทความ คลิปวดีีโอ เพลง และการเสนอผลงานกลุ่ม 

 การประเมินผล 
 คะแนนเก็บในชนัเรียน  รายงานและการนาํเสนอ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

 จุดเด่น 
 อาจารยผ์ูส้อนทีมีประสบการณ์การสอนมากกวา่ 20 ปี  
 ข้อจํากดั 
 บางภาคการศึกษา มีนกัศึกษาหลายหลกัสูตร ทงัหลกัสูตรภาษาไทย และหลกัสูตร
นานาชาติ  เรียนร่วมกนั ทาํใหน้กัศึกษาเกิดปัญหาทางการสือสารและขาดความใส่ใจต่อเพือนร่วม
ชนัเรียน 
 

 



 

 

 

 10. มหาวทิยาลยัสยาม  
 มหาวิทยาลยัสยาม  เปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 1 รายวิชา  ไดแ้ก่ 
รายวิชาสันติภาพศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทวัไป  จดัการเรียนการสอนโดยหมวดวิชาศึกษาทวัไป  
มหาวิทยาลยัสยาม  มีคาํอธิบายรายวิชา มีคาํอธิบายรายวิชา วิธีการสอน/กิจกรรมการสอน สือการ
สอน  การประเมินผล จุดเด่น และขอ้จาํกดั  ดงันี   
 

รายวชิาสันติภาพศึกษา    มหาวทิยาลยัสยาม 
ระดบัชนั  ปริญญาตรี  หมวดวชิาศึกษาทวัไป  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
รหสัและชือวชิา    111 – 106   สันติภาพศึกษา  (Peace – Studies)  
จาํนวนหน่วยกิต   2 (2-0-4)   หมวดวชิาศึกษาทวัไป   
คาํอธิบายรายวชิา 

                     ความแตกต่างระหวา่งแนวความคิดพืนฐานทางปรัชญา กระบวนการสือสาร
ของมนุษยแ์ละระดบัภาษาทีใช ้เพือสร้างความเขา้ใจทีตรงกนั ทฤษฎีและแนวคิดของการเมืองและ
เศรษฐกิจในระบบต่าง ๆ สาเหตุแห่งความขดัแยง้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา อนันาํไปสู่
ความขดัแยง้ทางอาวธุและสงคราม ทีเกิดขึนทงัในอดีตและปัจจุบนั  

                 วิเคราะห์ถึงวิธีในการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้โดยสันติวิธีและปราศจากความ
รุนแรงทงัในระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัว องค์กร สังคม รวมทงัในระดบัชาติและในระดบัโลก
วิธีการในการลดกาํลงัอาวุธ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิมนุษยชน บทบาท
ของสหประชาชาติและองคก์ารต่าง ๆ ในการผดุงรักษาสันติภาพของโลก 
( หมวดวชิาศึกษาทวัไป  มหาวทิยาลยัสยาม, 2555) 
 

 วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
 การบรรยาย การอภิปรายในชนัเรียน และกรณีศึกษา 

 สือการสอน 
สือ Power Point  และกรณีศึกษา 

 การประเมินผล 
 คะแนนเก็บในชนัเรียน  รายงานและการนาํเสนอ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 จุดเด่น 
 มหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดรายวชิาสันติภาพศึกษาแก่นกัศึกษา 
 



 
 

 

 

 ข้อจํากดั 
 การขาดแคลนอาจารยผ์ูส้อน ทาํให้ตอ้งเชิญอาจารยพ์ิเศษมาสอนแทน ทาํให้มีแนวโนม้
อาจจะปิดรายวชิาเนืองจากไม่มีอาจารยผ์ูส้อน 

 

 11. สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์       
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ เปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 1 

รายวิชา  ได้แก่ รายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั หมวดวิชาศึกษาทวัไป  จดัการ
เรียนการสอนโดยหมวดวิชาศึกษาพืนฐาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  สถาบนัการ
จดัการปัญญาภิวฒัน์ มีคาํอธิบายรายวิชา มีคาํอธิบายรายวิชา วิธีการสอน/กิจกรรมการสอน สือการ
สอน  การประเมินผล จุดเด่น และขอ้จาํกดั  ดงันี   

                รายวชิาการจัดการความขัดแย้งในชีวติประจําวนั   สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
รหสัและชือวชิา     GE 2009 / SOC1004  การจดัการความขดัแยง้ในชีวติประจาํวนั 

                               (Conflict Management in Daily Life)  
จาํนวนหน่วยกิต      3 (3-0 -6)   หมวดวชิาศึกษาพืนฐาน  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   
คาํอธิบายรายวชิา    (GE 2009) 
                                       มโนทศัน์เกียวกบัปัญหาและความขดัแยง้ ทีมาของปัญหาและความขดัแยง้
การเผชิญปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยหลกัสันติวิธี  จริยธรรมและศีลธรรม 
การแสวงหาทางเลือกทีเหมาะสมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในชีวติและสังคม 

คาํอธิบายรายวชิา   (SOC1004) 
                                       ความรู้เบืองตน้เกียวกบัความขดัแยง้  การตอบสนองต่อปัญหาและความ
ขดัแยง้ในในชีวิตอย่างสร้างสรรคโ์ดยใชห้ลกัสันติวิธีอนัคาํนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธิส่วน
บุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกทีเหมาะสมในการบริหารจดัการความขดัแยง้เพือ
ดาํรงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข   
(หมวดวชิาศึกษาพืนฐาน  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์, 2556)   
 

วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
การบรรยาย การอภิปราย การทาํงานกลุ่ม การวเิคราะห์กรณีศึกษา กิจกรรมในชนัเรียน 

และการนาํเสนอรายงาน  
 



 

 

 

สือการสอน 
เอกสารประกอบการสอน สือ Power Point กรณีศึกษา คลิปวดีีโอ ภาพยนตร์ การ์ตูน 

และบทบาทสมมติ 
 การประเมินผล 

1. การเขา้ชนัเรียนและการมีส่วนร่วมในชนัเรียน  10 % 

2. ผลงานเดียว  20 % 

3. การทาํงานกลุ่มและผลงานกลุ่ม 20 % 

4. การสอบกลางภาค  20 % 

5. การสอบปลายภาค  30 %  

 จุดเด่น 
 อาจารยผ์ูส้อนจบการศึกษาดา้นสันติศึกษาระดบัปริญญาโท และมีมนุษยสัมพนัธ์และ
บุคลิกภาพ “สันติภายใน” สูง 
 ข้อจํากดั 

ในบางภาคการศึกษามีปัญหาในการจดัการเรียนการสอนสาํหรับนกัศึกษากลุ่มพนกังาน 

เนืองจากนกัศึกษามีการเรียนทงัวนั ทาํให้เกิดความเหนือยลา้ในการเขา้เรียนและการร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 
 12. มหาวทิยาลัยหาดใหญ่  

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  เปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 1 รายวิชา  
ไดแ้ก่ รายวิชาสันติศึกษา หมวดวิชาศึกษาทวัไป  จดัการเรียนการสอนโดยหมวดวิชาศึกษาทวัไป 
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  มีคาํอธิบายรายวิชา  มีคาํอธิบายรายวิชา  
วธีิการสอน/กิจกรรมการสอน  สือการสอน  การประเมินผล จุดเด่น และขอ้จาํกดั  ดงันี   
 

รายวชิาสันติศึกษา  มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  
รหสัและชือวชิา     100  - 242  สันติศึกษา  (Peace Studies)  
จาํนวนหน่วยกิต      3 (3-0 -6)   หมวดวชิาศึกษาทวัไป   
คาํอธิบายรายวชิา     
                                       ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคญัเกียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหา
ความขดัแยง้และความรุนแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดยอาศยัองค์



 
 

 

 

ความรู้ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพือให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการ
ความขดัแยง้โดยสันติวธีิ  (หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทวัไป  มหาวทิยาลยัหาดใหญ่,  2557) 
 

 วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
 การบรรยาย  การอภิปรายในชนัเรียน กรณีศึกษา และการนาํเสนอรายงานกลุ่ม 

 สือการสอน 
สือ Power Point   กรณีศึกษา  บทความ คลิปวดีีโอ และภาพยนตร์  

 การประเมินผล 
 คะแนนเก็บในชนัเรียน  รายงานและการนาํเสนอ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค  
 จุดเด่น 
 มหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดรายวชิาสันติภาพศึกษาแก่นกัศึกษาอยา่งทวัถึง 
 ข้อจํากดั 
 บางภาคการศึกษามีจาํนวนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนจาํนวนมาก ทาํให้ประสบปัญหา
การจดักิจกรรมในชนัเรียน และการตรวจงานของนกัศึกษาตอ้งใชเ้วลามาก 

 

 13. มหาวทิยาลยัฟาฏอนี  
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี หาดใหญ่  เปิดการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 1 

รายวชิา  ไดแ้ก่ รายวชิาสันติศึกษา หมวดวิชาเอก และหมวดวิชาเลือกเสรี จดัการเรียนการสอนโดย
หมวดวชิาศึกษาทวัไป  มหาวทิยาลยัฟาฏอนี   มีคาํอธิบายรายวิชา  มีคาํอธิบายรายวิชา วิธีการสอน/
กิจกรรมการสอน สือการสอน การประเมินผล จุดเด่น และขอ้จาํกดั  ดงันี   

รายวชิาสันติศึกษา  มหาวทิยาลยัฟาฏอนี 
รหสัและชือวชิา    GE 219-203 สันติศึกษา  (Peace Studies)  
จาํนวนหน่วยกิต     3 (3-0 -6)   หมวดวชิาศึกษาทวัไป และหมวดวชิาเลือกเสรี  
คาํอธิบายรายวชิา     
                                     ศึกษาความหมายและแนวคิดหลกัเกียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหา
ความขดัแยง้และความรุนแรงในระดบัครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวา่งประเทศ การจดัการความ
ขดัแยง้โดยสันติวธีิ  (คู่มือการศึกษา  มหาวทิยาลยัฟาฏอนี, 2556) 
 

 



 

 

 

 วธีิการสอน/กจิกรรมการสอน 
 การบรรยาย การอภิปรายในชนัเรียน บทบาทสมมติ และกรณีศึกษา 

 สือการสอน 
สือ Power Point  บทบาทสมมติ และกรณีศึกษา 

 การประเมินผล 
 คะแนนเก็บในชนัเรียน  รายงานและการนาํเสนอ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 จุดเด่น 
 มหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดรายวชิาสันติภาพศึกษาแก่นกัศึกษา 
 ข้อจํากดั 
 บางภาคการศึกษามีจาํนวนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนจาํนวนมาก ทาํให้ประสบปัญหา
การจดักิจกรรมในชนัเรียน และการตรวจงานของนกัศึกษาตอ้งใชเ้วลามาก 

 

 จากข้อมูลการสอนรายวิชาทีเปิดสอนทางด้านสันติศึกษาในระดับปริญญาตรี 
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  จาํนวน 15 รายวชิา ใน 13  มหาวทิยาลยั  สามารถสรุปดงัตารางที  16   สรุป
การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  ดงันี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ตารางที 16   สรุปการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
 

มหาวทิยาลัย 
/รายวชิา 

วธีิการสอน/
กจิกรรม
การสอน 

สือการสอน/ 
การประเมินผล 

จุดเด่น ข้อจํากดั 

1.มหาวทิยาลยัมหิดล   
ร า ย วิ ช า ก า ร
แปลงเปลียน
ความขัดแย้ง
โดยสนัติวธีิ   

การบรรยาย
ทฤษฎี  การ
อภิปรายใน
ชนัเรียน และ
การอภิปราย
กลุ่ม กิจกรรม
การวเิคราะห์
ความขดัแยง้ - 

ปฏิบติัการ
สนัติวธีิ  
กิจกรรมการ
สือสารอยา่ง
สนัติและสาน
เสวนา 

สือการสอน ไดแ้ก่ 

เอกสารการสอน สือ 
Power Point ,

กรณีศึกษา, คลิปวดีีโอ, 
ภาพยนตร์, การ์ตูน, 

บทบาทสมมติ 

การประเมิน ไดแ้ก่  
คะแนนเก็บในชนัเรียน  
ร า ย ง า น ก ลุ่ ม / ก า ร
นํา เสนอ  สอบปลาย
ภาค 

การสอนเป็น 
Team Teaching 

โดยอาจารยผ์ูมี้
ประสบการณ์
โดยตรง 

อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
หลกัจบ
การศึกษาดา้น
สนัติภาพระดบั
ปริญญาเอก 

บางภาคการศึกษามีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนจาํนวนมาก 
ทําให้เ กิดปัญหาในการจัด
กิจกรรมในชนัเรียน และการ
ตรวจงานของนักศึกษาต้อง
ใชเ้วลามาก 

รายวิชาสังคม 
สงคราม และ
สนัติ    

การบรรยาย
ทฤษฎี  การ
อภิปราย และ
กิจกรรมใน
ชนัเรียน 

 

สือการสอน ไดแ้ก่  
เอกสารการสอน สือ 
Power Point ,

กรณีศึกษา, เกม 

การประเมินผล ไดแ้ก่ 
คะแนนเก็บในชนัเรียน  
รายงานกลุ่ม/การ
นาํเสนอ สอบปลาย
ภาค 

การสอนเป็น 
Team Teaching 

โดยอาจารยผ์ูมี้
ประสบการณ์
โดยตรง 

 

บางภาคการศึกษามีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนนอ้ย 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที 16   สรุปการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย (ต่อ) 
 

มหาวทิยาลัย / 
รายวชิา 

วธีิการสอน/
กจิกรรม
การสอน 

สือการสอน/ 
การประเมินผล 

จุดเด่น ข้อจํากดั 

2. จุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
รายวชิาสนัติ
ศึกษา 

การบรรยาย 
การอภิปราย
ในชัน เ รี ยน  
แ ล ะ ก า ร
นํ า เ ส น อ
ผลงาน 

สือการสอน ไดแ้ก่ เอกสารการ
สอน สือ Power Point  บทความ 
และกรณีศึกษา 
การประเมินผล ไดแ้ก่ คะแนน
เก็บในชนัเรียน  รายงาน สอบ
กลางภาค และสอบปลายภาค 

อาจารยผ์ูส้อนเป็น
ครูทีมี
ประสบการณ์
สอนสนัติศึกษา
มากกวา่ 20 ปี  
 

บางภาคการศึกษา 
มี นั ก ศึ ก ษ า
ลงทะเบียนเรียน
ค่อนขา้งนอ้ย และ
มีแนวโน้มจะ มี
นั ก ศึ ก ษ า เ รี ย น
จาํนวนนอ้ยลง  
 

รายวชิามนุษยก์บั
สนัติภาพ 

การบรรยาย 
การอภิปราย
ในชนัเรียน 
กรณีศึกษา 
และบทบาท
สมมติ 

 

สือการสอน ไดแ้ก่ หนงัสือ สือ 
Power Point  กรณีศึกษา คลิป
วดีีโอ ภาพยนตร์ เกม และ
บทบาทสมมติ การประเมินผล 
ไดแ้ก่ คะแนนเก็บในชนัเรียน  
รายงาน สอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค 

การให้
ความสาํคญัต่อ
การเปิดรายวิชา
ใหแ้ก่นกัศึกษา
หมวดวชิาศึกษา
ทวัไปอยา่งทวัถึง 

ขาดแคลนอาจารย์
ผูส้อน  ทีมี
ประสบการณ์การ
สอนสูง  บางภาค
การศึกษามีการ
เรียนเชิญอาจารย์
พิเศษภายนอกมา
สอน 

3. มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 
ได้ แ ก่  ร า ย วิ ช า
ม นุ ษ ย์ กั บ
สนัติภาพ   

การบรรยาย 
การอภิปราย
ในชนัเรียน 
กรณีศึกษา 
และบทบาท
สมมติ 

 

สือการสอน ไดแ้ก่  เอกสารการ
สอน สือ Power Point  

กรณีศึกษา คลิปวดีีโอ 

ภาพยนตร์ และเกม แลการ
ประเมินผล ไดแ้ก่คะแนนเก็บ
ในชนัเรียน  รายงาน สอบกลาง
ภาค และสอบปลายภาค 

 

การให้
ความสาํคญัต่อ
การเปิดรายวิชา
ใหแ้ก่นกัศึกษา
หมวดวชิาศึกษา
ทวัไปอยา่งทวัถึง 
 

ขาดแคลนอาจารย์
ผูส้อน  บางภาค
การศึกษามีการ
เรียนเชิญอาจารย์
พิเศษภายนอกมา
สอน 

 

 

 



 
 

 

 

ตารางที 16   สรุปการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย (ต่อ) 
 

มหาวทิยาลัย / 
รายวชิา 

วธีิการสอน/
กจิกรรม
การสอน 

สือการสอน/ 
การประเมินผล 

จุดเด่น ข้อจํากดั 

4. มหาวทิยาลยั 

แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง 
ได้ แ ก่  ร า ย วิ ช า
สนัติศึกษา    

การบรรยาย 
การอภิปราย
ในชนัเรียน 
และ
กรณีศึกษา 

สือการสอน ไดแ้ก่ สือ Power 

Point  กรณีศึกษา บทความ คลิป
วดีีโอ และภาพยนตร์ 

การประเมินผล ไดแ้ก่ คะแนน
เก็บในชนัเรียน  รายงาน สอบ
กลางภาค และสอบปลายภาค 

การให้
ความสาํคญัต่อ
การเปิดรายวิชา
ใหแ้ก่นกัศึกษา
หมวดวชิาศึกษา
ทวัไปอยา่งทวัถึง 

ขาดแคลน
อาจารยผ์ูส้อน
ชาวไทย 
(หลกัสูตร
นานาชาติ)  
 
 

5.มห า วิ ท ย า ลั ย
ม ห า ส า ร ค า ม 
ได้ แ ก่  ร า ย วิ ช า
สนัติศึกษา 

การบรรยาย 
การอภิปราย
ในชนัเรียน  
กรณีศึกษา  
บทบาท
สมมติ และ
การศึกษา
ชุมชน 

 

สือการสอน ไดแ้ก่ สือ Power 

Point  กรณีศึกษา บทความ คลิป
วดีีโอ  ภาพยนตร์ และการศึกษา
ชุมชน 

การประเมินผล ไดแ้ก่ คะแนน
เก็บในชนัเรียน  รายงาน สอบ
กลางภาค และสอบปลายภาค 

 

อาจารยผ์ูส้อนทีมี
ประสบการณ์การ
สอน  และมีการ
ฝึกกิจกรรมนอก
ชนัเรียนทีโดดเด่น 
เช่น การฝึกสันติ
วิ ธี  ก ร ณี ก า ร
ชุ ม นุ ม ท า ง
การเมือง   

บางภาค
การศึกษาไม่
สามารถรองรับ
นกัศึกษานอก
คณะทีสนใจ
ลงทะเบียนเรียน
ได ้เนืองจากมี
นกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียน
จาํนวนมาก 
 

6.มหาวทิยาลยั 

สงขลานครินทร์ 

ไดแ้ก่ รายวิชาการ
จั ด ก า ร ค ว า ม
ขดัแยง้ 

การบรรยาย  
การอภิปราย
ในชัน เ รี ยน  
ก ร ณี ศึ ก ษ า  
และการศึกษา
ชุมชน 

สือการสอน ไดแ้ก่ สือ Power 

Point  กรณีศึกษา บทความ คลิป
วดีีโอ และการศึกษาชุมชน 

การประเมินผล ไดแ้ก่ คะแนน
เก็บในชนัเรียน  รายงาน สอบ
กลางภาค และสอบปลายภาค 

อาจารยผ์ูส้อนทีมี
ประสบการณ์การ
สอน และมี
บุคลิกภาพ “สนัติ
ภายใน” สูง 
 

บางภาค
การศึกษามี
จาํนวนนกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียน
นอ้ย เนืองจาก
มหาวทิยาลยัมี
การเปิดรายวิชา
หมวดวชิาเลือก
เสรีจาํนวนมาก  

 



 

 

 

ตารางที 16   สรุปการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย (ต่อ) 
 

มหาวทิยาลัย / 
รายวชิา 

วธีิการสอน/
กจิกรรมการ

สอน 

สือการสอน/ 
การประเมินผล 

จุดเด่น ข้อจํากดั 

7.มหาวทิยาลยั 

ขอนแก่น  ได้แก่ 
ร า ย วิ ช า ก า ร
จั ด ก า ร ค ว า ม
ขดัแยง้ 

การบรรยาย  
การอภิปรายใน
ชนัเรียน  
กรณีศึกษา  และ
การศึกษาชุมชน 

 

สือการสอน ไดแ้ก่ สือ 
Power Point  กรณีศึกษา 
บทความ คลิปวดีีโอ และ
การศึกษาชุมชน 

การประเมินผล ไดแ้ก่ 
คะแนนเก็บในชนัเรียน  
รายงาน สอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค 

 

อาจารยผ์ูส้อน
ทีมี
ประสบการณ์
การสอน  
 

บางภาคการศึกษามี
จาํนวนนกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียนนอ้ย 
เนืองจากมหาวทิยาลยั
มีการเปิดรายวิชา
หมวดวชิาเลือกเสรี
จาํนวนมาก  

8.มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
กาํแพงเพชร 

ไดแ้ก่ รายวชิา
ความเป็นธรรม
ทางสงัคมและ
สนัติภาพ 

การสือสารแบบ
สองทาง /การ
บรรยาย การ
อภิปรายเดียว /
การอภิปราย
กลุ่ม  การ
คน้ควา้อิสระ 
เดียว/ กลุ่ม 

สือการสอน ไดแ้ก่  
สือ Power Point  กรณีศึกษา 
คลิปวดีีโอ ภาพยนตร์  

บทบาทสมมติ 
การประเมินผล  ไดแ้ก่  
คะแนนเก็บระหวา่งภาค 
คะแนนสอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค   

การสอนเป็น 
Team Teching  
อาจารยผ์ูส้อน
มีมนุษย
สมัพนัธ์สูง 
และมี
คุณลกัษณะ
บุคลิกภาพ 
“สนัติภายใน” 
สูง 

จํ า น วนนั ก ศึ ก ษ า ที
ล ง ท ะ เ บี ยน เ รี ยน มี
จาํนวนมาก ทาํให้เกิด
ปัญหาในการสอนและ
ต้อ ง ใช้ เ วล าในการ
ตรวจงานมาก 

9.มหาวทิยาลยั
พายพั ไดแ้ก่ 
รายวชิาสนัติภาพ
และความ
สมานฉนัท ์  

ก า ร บ ร ร ย า ย  
การอภิปรายใน
ชั น เ รี ย น  
กรณีศึกษา  การ
นําเสนอผลงาน
ในชนัเรียน 

สือการสอน ไดแ้ก่ สือ 
Power Point  กรณีศึกษา 
คลิปวดีีโอ และการเสนอ
ผลงานกลุ่ม 

การประเมินผล ไดแ้ก่ 
คะแนนเก็บในชนัเรียน  
รายงานและการนาํเสนอ 
สอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาค 

อาจารยผ์ูส้อน
ทีมี
ประสบการณ์
การสอน
มากกวา่ 20 ปี 

บางภาคการศึกษา  มี
นักศึกษาทังหลักสูตร
ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ
หลัก สูตรนานาชา ติ  
เ รี ยน ร่วมกัน  ทํา ให้
นัก ศึกษา เ กิด ปัญหา
ทางการสือสารและ
ข าดค ว าม ใ ส่ ใ จ ต่ อ
เพือนร่วมชนัเรียน 



 
 

 

 

ตารางที 16   สรุปการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย (ต่อ) 
 

มหาวทิยาลัย / 
รายวชิา 

วธีิการสอน/
กจิกรรมการ

สอน 

สือการสอน/ 
การประเมินผล 

จุดเด่น ข้อจํากดั 

10.มหาวิทยาลัย
ส ย า ม  ไ ด้ แ ก่ 
รายวิชาสันติภาพ
ศึกษา    

การบรรยาย การ
อ ภิปร า ย ในชัน
เ รี ย น  แ ล ะ
กรณีศึกษา 

สือการสอน ไดแ้ก่ สือ 
Power Point  และ
กรณีศึกษา 
การประเมินผล ไดแ้ก่  
คะแนนเก็บในชนัเรียน  
รายงานและการนาํเสนอ 
สอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาค 

มหาวทิยาลยั
ใหค้วามสาํคญั
ต่อการเปิด
รายวชิา
สนัติภาพ
ศึกษาแก่
นกัศึกษา 
 

ก า ร ข า ด แ ค ล น
อาจารยผ์ูส้อน ทาํให้
ต้ อ ง เ ชิ ญ อ า จ า ร ย์
พิเศษมาสอนแทน ทาํ
ให้มีแนวโน้มอาจจะ
ปิดรายวิชาเนืองจาก
ไม่มีอาจารยผ์ูส้อน 

 

11.สถ าบั น ก า ร
จั ด ก า ร ปั ญ ญ า
ภิวัฒน์  ได้แก่ 
ร า ย วิ ช า ก า ร
จั ด ก า ร ค ว า ม
ขั ด แ ย้ ง ใ น
ชีวติประจาํวนั   

การบรรยาย การ
อภิปราย การ
ทาํงานกลุ่ม การ
วเิคราะห์
กรณีศึกษา 
กิจกรรมในชนั
เรียน 

และการนาํเสนอ
รายงาน  
 

สือการสอน ไดแ้ก่ เอกสาร
ประกอบการสอน สือ 
Power Point กรณีศึกษา, 
คลิปวดีีโอ, ภาพยนตร์, 

การ์ตูน, บทบาทสมมติ 
การประเมินผล ไดแ้ก่  การ
เขา้ชนัเรียนและการมีส่วน
ร่วมในชนัเรียน  ผลงาน
เดียว  การทาํงานกลุ่มและ
ผลงานกลุ่ม การสอบกลาง
ภาคและปลายภาค   

อาจารยผ์ูส้อน
จบการศึกษา
ดา้นสนัติ
ศึกษาระดบั
ปริญญาโท 
และมีมนุษย
สมัพนัธ์และ
บุคลิกภาพ 
“สนัติภายใน” 
สูง 
 

ในบางภาคการศึกษา
มี ปั ญ ห า ใ น ก า ร
จดัการเรียนการสอน
สาํหรับนกัศึกษากลุ่ม
พนักงาน เนืองจาก
นักศึกษามีการเรียน
ทั ง ว ัน  ทํ า ใ ห้ เ กิ ด
ความเหนือยล้าใน
การเขา้เรียนและการ
ร่ วม กิ จ ก ร รม ก า ร
เรียนการสอน 

 

12. มหาวิทยาลยั
หาดใหญ่  ได้แก่ 
ร า ย วิ ช า สั น ติ
ศึกษา 

การบรรยาย  การ
อ ภิปร า ย ในชัน
เรียน  กรณีศึกษา 
และการนําเสนอ
รายงานกลุ่ม 

สือการสอน ไดแ้ก่ สือ 
Power Point กรณีศึกษา  
คลิปวดีีโอ และภาพยนตร์ 
การประเมินผล ไดแ้ก่
คะแนนเก็บในชนัเรียน  
รายงานและสอบกลางภาค 
และสอบปลายภาค 

มหาวิทยาลัย
ใหค้วามสาํคญั
ต่ อ ร า ย วิ ช า
สั น ติ ภ า พ
ศึ ก ษ า แ ก่
นักศึกษาอย่าง
ทวัถึง 

บางภาคการศึกษามี
จาํนวนนักศึกษามาก 
ทาํให้ประสบปัญหา
การจัดกิจกรรมและ
การตรวจงานของ
นักศึกษาตอ้งใชเ้วลา
มาก 

 



 

 

 

ตารางที 16   สรุปการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย (ต่อ) 
 

มหาวทิยาลัย / 
รายวชิา 

วธีิการสอน/
กจิกรรมการสอน 

สือการสอน/ 
การประเมินผล 

จุดเด่น ข้อจํากดั 

13.มหาวทิยาลยั 

ฟาฏอ นี  ได้ แ ก่  
ร า ย วิ ช า สั น ติ
ศึกษา   

ก า รบร ร ย า ย  ก า ร
อภิปรายในชันเรียน 
บทบาทสมมติ  และ
กรณีศึกษา 

สือการสอน ไดแ้ก่ 
Power Point  บทบาท
สมมติ และกรณีศึกษา 
การประเมินผล ไดแ้ก่ 
คะแนนเก็บในชนัเรียน  
รายงานและการ
นาํเสนอ สอบกลางภาค 
และสอบปลายภาค 

มหาวิทยาลยัให้
ความสําคัญต่อ
การเปิดรายวิชา
สันติภาพศึกษา
แก่นกัศึกษา 

บางภาคการศึกษา
มีจาํนวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเ รียน
จาํนวนมาก ทาํให้
ประสบปัญหาการ
จัดกิจกรรมในชัน
เ รี ย น  แ ล ะ ก า ร
ตรวจงานมาก 

 

 

 สรุปจากตารางที 16 สรุปการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยพบวา่ รายวิชา
สันติศึกษาในระดบัปริญญาตรี  ทงั 15 รายวิชา จาก 13  มหาวิทยาลยั พบวา่ รายวิชา ทงั 15 รายวิชา 
มีจุดร่วมเดียวกนัคือการศึกษาทางดา้นสันติภาพ สันติศึกษา และสันติวธีิ  ความขดัแยง้  ความรุนแรง 
การจดัการความขดัแยง้ การจดัการความขดัแยง้/การแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี และการ
เสริมสร้างสันติภาพในตวับุคคล สังคม ประเทศ และโลก  มหาวิทยาลยัทีจดัรายวิชาสันติศึกษาใน
หมวดวิชาศึกษาทวัไป จาํนวน 9 รายวิชา ได้แก่ รายวิชามนุษย์กับสันติภาพ  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  รายวิชาสันติภาพและความสมานฉันท์  มหาวิทยาลัยพายพั รายวิชามนุษย์กับ
สันติภาพ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รายวิชาสันติภาพศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม รายวิชาการ
จัดการความขัดแย้งในชีวิตประจําว ัน  สถาบันการจัดการปัญญาภิว ัฒน์   รายวิชาสันติ
ศึกษา  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง รายวิชาความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ  มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกําแพง เพชร  รายวิชาสัน ติ ศึกษา   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  และรายวิชาสันติ ศึกษา  
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี และมหาวิทยาลยัทีจดัรายวิชาสันติศึกษาในหมวดวิชาเลือกเสรี จาํนวน 7 
รายวิชา ไดแ้ก่  รายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  มหาวิทยาลยัมหิดล  รายวิชา
สังคม สงคราม และสันติ มหาวิทยาลยัมหิดล รายวิชาสันติศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั รายวชิาสันติศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม รายวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

รายวิชาการจดัการความขดัแยง้  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  และรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น   



 
 

 

 

ดา้นวธีิการสอนและกิจกรรมการสอน สือการสอน และการประเมินผล  พบวา่ รายวิชา
สันติศึกษาของทุก ๆ มหาวิทยาลยั มีวิธีการสอนและกิจกรรมการสอนคล้ายคลึงกนั ได้แก่ การ
บรรยาย  การอภิปรายในชนัเรียน และการจดักิจกรรมในชนัเรียน เช่น กรณีศึกษา บทบาทสมมติ  
สือการสอนทีใชมี้ความหลากหลาย  เช่น  Power Point  กรณีศึกษา  เกม บทบาทสมมติ บทความ 
คลิปวีดีโอ และภาพยนตร์  เป็นตน้  ดา้นการประเมินผล ประกอบดว้ย คะแนนเก็บในชนัเรียน การ
สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  ดา้นจุดเด่นและขอ้จาํกดั มีความแตกต่างกนัไปตามบริบท
ของแต่ละมหาวิทยาลยั  โดยเฉพาะดา้นขอ้จาํกดั พบวา่ มีหลายมหาวิทยาลยัประสบปัญหาดา้นการ
ขาดแคลนอาจารยผ์ูส้อน การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามีจาํนวนน้อย และการเปลียนแปลง
โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา  ทาํให้มีแนวโน้มจะปิดรายวิชาสันติศึกษาในอนาคต เช่น 
มหาวทิยาลยัสยาม มหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  เป็นตน้ 

 
  1.2  แนวคิดการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ 

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา  จาํนวน 8  คน ผูเ้ชียวชาญดา้นสันติศึกษา จาํนวน 
12  คน  และสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 9 คน โดยการบนัทึกการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม  (2556 - 2557)  และการบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (2556 - 2557)  ดงัต่อไปนี 

1.2.1 แนวคิดการสอนสันติศึกษาของผู้บริหารหน่วยงานสันติศึกษา  
ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ 

กบัผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา  จาํนวน 8 คนโดยการบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (2556 - 

2557)  และการบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (2556 - 2557)  ดงัต่อไปนี 

 

  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา ผู้อํานวยการสถาบัน
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล  

  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการสานเสวนาสันติวิธี จัดโดยสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหิดล  ในวนัที 10  ตุลาคม  2556 โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา 
ผูอ้าํนวยการสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  เป็นผูน้ําการสานเสวนาสันติวิธีทาํให้เห็น
กระบวนการการสานเสวนาสันติวิธี ในการทาํงานเพือการสือสารกระบวนการสันติวิธี ในการลด
ความขดัแยง้ ความรุนแรง แก่สถาบนัการศึกษาและสังคมไทยอยา่งแพร่หลาย  

 



 

 

 

และจากการสัมภาษณ์เกียวกบัการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

เมือวนัที 10 มิถุนายน 2556  กบัผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา ผูอ้าํนวยการสถาบนั
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
หมวดวชิาศึกษาทวัไป / หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
 

“สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เกิดจากการรวมศูนย์ศึกษาและ 
พัฒนาสันติวิธี กับศูนย์สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา สถาบันฯให้ความสําคัญต่อการวิจัยและพัฒนา
งานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีมีการเปิดรายวิชา
การแปลงเปลียนความขัดแย้งโดยสันติวิธี ตังแต่สมัยอาจารย์โคทม เป็น ผอ .ศูนย์สันติวิธีในหมวด
วิชาเลือกเสรีแก่นักศึกษาในคณะทีสนใจ ต่อมาได้เปิดรายวิชา สังคม สงคราม และสันติ เแก่
นักศึกษาในคณะต่าง ๆ ทีสนใจศึกษาความรู้ด้านสันติศึกษาเพิมเติม” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก , 
10  มิถุนายน 2556 ) 

 
ขนัตอนการสอนสันติศึกษา 
ขนัตอนที 1 การสร้างความไวว้างใจ   เนน้การสอนขา้งใน  “สันติภายใน”  

แก่นกัศึกษา 
ขนัตอนที 2  การเติมองคค์วามรู้  เนน้ใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงความเชือมโยง 

ของสรรพสิง และตอ้งพึงพาอาศยัซึงกนัและกนั 

ขนัตอนที 3  การฝึกการสานเสวนา โดยการฝึกการฟังอยา่งลึกซึงแก่ 

นกัศึกษา  “การฟังเป็นหวัใจสาํคญัของกระบวนการสันติวธีิ” 
ขนัตอนที  4  การสะทอ้นกลบั  ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กการวเิคราะห์ สังเคราะห์  

และสรุปนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวติ  คือ  “สันติภายนอก”   
ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
 การสอนใหน้กัศึกษาเกิด”สันติภายใน” จะเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในตวั 

นกัศึกษาสามารถทีจะสร้าง “สันติภายนอก” แก่สังคมใหเ้กิดสันติสุขได ้ 
  
 
 
 



 
 

 

 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวฒันะ ผู้อํานวยการสถาบันสันติ
ศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นสันติศึกษาของ 

สถาบนัสันติศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  เมือวนัที 13 กุมภาพนัธ์  2557  ผูว้ิจยัไดท้าํการ
สัมภาษณ์เกียวกับการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ ผู้ช่วย
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร .บุ ษ บ ง  ชั ย เ จ ริ ญ วัฒ น ะ  ผู้ อ ํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น สั น ติ ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้นาํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
หมวดวชิาศึกษาทวัไป / หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   

 

“การสอนสันติศึกษาควรเน้นกระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม  สอนให้ 
นักศึกษารู้แนวคิดสันติศึกษา  และใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมากกว่าทีจะ
ใช้ความรุนแรง”  (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก , 13 กุมภาพนัธ์  2557)   
 
  หลกัการสอนสันติศึกษา   

อยา่สอนทฤษฎีมากเกินไป  ควรมีทฤษฎีประมาณ  1 ใน 4 ส่วน ของ 

เนือหาวิชา  ควรเน้นกระบวนการเรียนการสอนโดยการปฏิบติั  มีกิจกรรมการหารือแลกเปลียน
ร่วมกนั โดยใช้กระบวนการสอน เช่น บทบาทสมมติ กรณีศึกษา ภาพยนตร์ และสือต่าง ๆ โดย
มุ่งเนน้การใชแ้นวทางสันติวธีิในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  
  ขนัตอนการสอนสันติศึกษา 
  1. คดักรองกรณีศึกษาความขดัแยง้ในระดบั บุคคล ชุมชน สังคม ประเทศ 
และระดบัโลก มาเป็นสือการสอนในชนัเรียน 

  2. ใหน้กัศึกษาร่วมสะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาความขดัแยง้ 

  3.  อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมหารือแลกเปลียนประเด็นความขดัแยง้กนั 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
  1. สกอ. ควรสลายโครงสร้างศึกษาทวัไป  เปิดให้มีการเรียนการสอนใน
รายวิชาทีสําคญั ๆ เช่น วิชาการเมืองการปกครองไทย  วิชาความขดัแยง้และสันติศึกษา ให้แก่
นกัศึกษาทุก ๆ คณะ  



 

 

 

  2. กลุ่มอาจารยส์ันติศึกษาควรจดัประชุมเพือพฒันาดา้นการเรียนการสอน
สันติศึกษา มีการทาํ Work shop การเรียนการสอนสันติศึกษา มีการเลือกสือการสอนต่าง ๆ  เช่น 
หนงั คลิปวดีีโอทีน่าสนใจนาํไปใชส้อนในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  
 
   3.   ศาสตราจารย์  ดร. สุริชัย หวันแก้ว  ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพ
และความขัดแย้ง  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

จากการศึกษาเอกสาร  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  และการสัมภาษณ์ 

ผูเ้ชียวชาญดา้นสันติศึกษาของศูนยศึ์กษาสันติภาพและความขดัแยง้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เมือ
วนัที  15 สิงหาคม 2556  ผูว้จิยัไดท้าํการสัมภาษณ์เกียวกบัการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยกบั ศาสตราจารย์ ดร. สุริชยั หวนัแกว้  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสันติภาพและความขดัแยง้  
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั   ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวด
วชิาศึกษาทวัไป/หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   

 

“ ผมไม่เคยทาํงานด้านสันติภาพมาก่อน ผมเป็นนักสังคมวิทยา เวลาจะมอง 
ปัญหาความขดัแย้งต่าง ๆ ต้องมองปัญหาเกิดจากการพัฒนาประเทศ การพัฒนาโลกาภิวัตน์แบบทุน
นิยม ปัญหาจากระบบการพัฒนากลับส่งเสริมให้ความขัดแย้ง ความรุนแรงเกิดขึนได้ทุกระดับ ทุก
ชนชัน การทีจะสอนสันติศึกษาจึงต้องสอนให้เข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งก่อน แล้วจึงสอนให้
เข้าใจถึงเนือแท้ของสันติภาพต่อไป” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก , 15 สิงหาคม 2556)   

 
  หลกัการสอนสันติศึกษา 
  สอนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ให้เข้าใจ “เนือแท้ของสันติภาพ” และ
ตระหนกัในปัญหาความขดัแยง้ทีส่งผลกระทบต่อตนเอง ชุมชุน สังคม และประเทศ   
  วธีิการสอนสันติศึกษา 
  ใช้วิธีการทีหลากหลายขึนอยู่กบัความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละคน เช่น การใชก้รณีศึกษา  Case Study การสอนกระบวนการคิด การแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  โดยสอนในวิชาเอก  วิชาศึกษาทวัไป  วิชาเลือก 
หรือหวัขอ้ยอ่ยในรายวชิาต่าง ๆ  

ปัจจัยทีส่งผลต่อการการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
สถาบนัอุดมศึกษาทีมีหน่วยงานดา้นสันติภาพ และเปิดการเรียนการสอน 



 
 

 

 

สันติศึกษาควรเป็นหน่วยงานหลกัทีจะทาํหนา้ทีรับผดิชอบงานดา้นสันติภาพใหแ้ก่สังคมไทย ซึง
สังคมไทยยงัขาดองคค์วามรู้ในเรืองเหล่านีมาก 
 

4. ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวฒัน์ สถาอานันท์  ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ   คณะ 
รัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยการเขา้ 
ร่วมเรียนและสังเกตการณ์สอนในรายวิชาการบริหารความขดัแยง้ ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556  

ณ  ห้องเรียน 403   คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ จาํนวน 5 ครัง การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ 
ครังที 14 ระหวา่งวนัที  27 – 28 พฤศจิกายน 2556  ณ  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  และการสัมภาษณ์
เกียวกบัการเรียนการสอนสันติศึกษา  เมือวนัที  9 กรกฎาคม 2556  พบว่า  ศาสตราจารย  ์ ดร. 
ชยัวฒัน์  สถาอานนัท ์ เป็นเป็นผูน้าํทางดา้นสันติศึกษาและสันติวิธีของประเทศไทย ทีมีผลงานวิจยั 
งานวิชาการทางด้านสันติศึกษา (Peace Education)  ทงัในระดบัประเทศและระดบันานาชาติมา
อยา่งต่อเนืองยาวนานมากกวา่ 30 ปี  ไดเ้ปิดสอนวิชา  “ความรุนแรงและการไม่ใชค้วามรุนแรงทาง
การเมือง”  ซึงเป็นการสอนวิชาสันติวิธีในมหาวิทยาลัยรัฐครังแรกในประเทศไทย เป็นเจา้ของ
รางวลั “ศรีบูรพาแด่สันติภาพ”  ประจาํปี  2555    ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
 

“ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ เป็นหน่วยงานกลางในการให้ข้อมลูข่าวสาร งาน 
วิชาการ งานวิจัย และการอบรมสัมมนาด้านสันติภาพ แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  การผลิต
บัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ ทังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ตลอดจนเป็น
หน่วยงานในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกียวกับการส่งเสริมสันติภาพ เพือสร้างสันติสุขใน
หมู่มวลมนุษยชาติ  (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 9  กรกฎาคม 2556)   
 

และไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  

หมวดวชิาศึกษาทวัไป / หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
 

“ ผมไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน หรือผู้เชียวชาญด้านการสอน เวลาทีสอนผมจะใช้ 
วิธีการแบบทีอาจารย์เห็น  ใช้การบรรยายเป็นหลัก  เน้นกระบวนการคิด การอภิปรายซักถามในชัน
เรียนเป็นหลัก มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาไปอ่านเอกสารแล้วนาํมาพูดคุยแลกเปลียนกัน” 
(บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 9  กรกฎาคม 2556)   



 

 

 

 

หลกัการสอนสันติศึกษา 
 การสอนโดยการบรรยาย ทีเนน้การอภิปรายซกัถาม  ฝึกใหผู้เ้รียนเกิด 

กระบวนการคิด บนพืนฐานทฤษฎีสันติภาพ / สันติวธีิ  
วธีิการสอนสันติศึกษา    
การมอบหมายงานใหน้กัศึกษาอ่านเอกสารแลว้นาํมาอภิปรายซกัถามใน 

ห้องเรียน การฝึกกระบวนการคิดเชือมโยงบนพืนฐานทฤษฎีสันติภาพ / สันติวิธี   ดว้ยการบรรยาย 
และการเชิญวทิยากรมาบรรยายในหวัขอ้ทีเชียวชาญแก่นกัศึกษาเพิมเติม 

การสอนสันติศึกษา หมวดวชิาศึกษาทวัไป / หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบั 

ปริญญาตรี  ไม่มีรายวิชาสันติศึกษาโดยตรง แต่มีการสอนเป็นเนือหายอ่ยในรายวิชา “สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์”  ซึงเป็นรายวิชาเชิงสหวิทยาการ  ในหมวดวิชาศึกษาทวัไป ระดบัปริญญาตรี โดยมี
อาจารยผ์ูส้อนจากคณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมวิทยา – มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์   

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย   
การสอนสันติศึกษาในระดบัปริญญาตรี ควรมีลกัษณะแบบ “สหวทิยาการ”   

มีหวัขอ้สันติศึกษา- สันติวธีิ ในเนือหายอ่ย และมีอาจารยผ์ูส้อนทีหลากหลาย จากคณะต่าง ๆ  
 

5. อาจารย์ฐิติ  ลาภอนันต์  หัวหน้าศูนย์สันติวธีิและธรรมาภิบาลนักศึกษา   
มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์  

 จากการจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นสันติศึกษา 
ของศูนยส์ันติวธีิและธรรมาภิบาลนกัศึกษา  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เมือวนัที 3  มิถุนายน 2556   

ผูว้จิยัไดท้าํการสัมภาษณ์เกียวกบัการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยกบั อาจารย์
ฐิติ  ลาภอนนัต์  หวัหนา้ศูนยส์ันติวิธี และธรรมาภิบาลนกัศึกษา  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   ได้
นาํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษาทวัไป / หมวดวิชา
เลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   

 

  “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาความ
ขัดแย้งทีเกิดขึนในสถานศึกษา และได้ดาํเนินการจัดกิจกรรมทีเกียวกับการจัดการความขัดแย้งขึน
ภายในมหาวิทยาลัย ทังอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับความขัดแย้ง 
และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ในส่วนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทางศูนย์ฯ 



 
 

 

 

รับผิดชอบการสอนสันติวิธีในหัวข้อย่อยของรายวิชา การเป็นพลเมืองโลก” (บนัทึกการสัมภาษณ์
เชิงลึก , 3  มิถุนายน 2556 )   
 

หลกัการสอนสันติศึกษา 
ควรเนน้ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติั   
วธีิการสอนสันติศึกษา   
การใชกิ้จกรรมเกม กิจกรรม Walk Rally สันติภาพ การลงปฏิบติัในชุมชน  

ฯลฯ  แลว้สรุปเชือมโยงเนือหาวชิา 
การสอนสันติศึกษา หมวดวชิาศึกษาทวัไป / หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบั 

ปริญญาตรี  ไม่มีรายวิชาสันติศึกษาโดยตรง แต่มีการสอนเป็นเนือหาย่อยในรายวิชา “การเป็น
พลเมืองโลก”  

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
 มหาวทิยาลยัควรใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดการเรียนการสอนสันติศึกษา  

สันติวิธี ให้นกัศึกษาทุกคณะ ไดเ้รียนรู้ จึงจะช่วยให้เกิดสันติภาพในหมู่นกัศึกษาทีจะเติบโตเป็น
ผูน้าํทางสังคมในอนาคต 

 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. สุกญัญา  เอมอมิธรรม  ผู้อาํนวยการสถาบัน 
สันติศึกษา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นสันติศึกษาของ 

สถาบนัสันติศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น เมือวนัที 6  สิงหาคม 2556  ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์
เกียวกบัการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยกบั รองศาสตราจารย ์ดร. สุกญัญา  
เอมอิมธรรม  ผูอ้าํนวยการสถาบนัสันติศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษาทวัไป / หมวดวิชาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  
ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   

 

“ การสอนสันติศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถเปิดสอนรายวิชาสันติ 
ศึกษาโดยตรง หรือจะสอนสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ กไ็ด้ ขึนอยู่ กับความพร้อมและความจาํเป็น
ของแต่ละสถาบัน ในส่วนตัวแล้ว วิชาสันติศึกษาควรเปิดสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้กันทุก ๆ คน”   
(บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก , 6 สิงหาคม 2556) 
 



 

 

 

หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนทฤษฎีสันติศึกษา ควบคู่การสอนภาคปฏิบติัในระดบัปริญญาตรี 

แก่นกัศึกษาทุกคนไดเ้รียนรู้การอยูร่่วมกนัโดยสันติ  ความขดัแยง้ของมนุษยเ์ป็นธรรมชาติของ
มนุษยที์ไม่สามารถขจดัใหห้มดสินได ้แต่สามารถทีจะจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ แบบ Win - 

Win ได ้
วธีิการสอนสันติศึกษา    
การใชสื้อการสอนทีหลากหลาย  เช่น  กรณีศึกษา  บทบาทสมมติ  

สถานการณ์  การทาํโครงการในชุมชน  การทาํกิจกรรมค่าย  โดยการออกแบบเพือให้นกัศึกษาได้
เรียนรู้ประสบการณ์จริง   แล้วนํากลับมาเสนอผลงานในชันเรียน  อาจารย์ให้ข้อมูลยอ้นกลับ 
บรรยายหลกัการ ทฤษฎีเสริม และใหน้กัศึกษาไดอ้ภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกนั 

การสอนสันติศึกษา หมวดวชิาศึกษาทวัไป / หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบั 

ปริญญาตรี  ไม่มีรายวิชาสันติศึกษาโดยตรง แต่มีการสอนเป็นเนือหาย่อยในรายวิชาต่าง ๆ ของ
หมวดวชิาศึกษาทวัไป / หมวดวชิาเลือกเสรี 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
  การขาดแคลนอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา และนโยบายการเปิดการเรียนการ
สอนรายวิชาสันติศึกษาทีไม่เกิดความต่อเนือง  ทาํให้การจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาขาด
ประสิทธิภาพในระยะยาว 

 
  7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  เศรษฐมาลินี  ผู้อํานวยการสถาบัน
ศาสนา วฒันธรรมและสันติภาพ  มหาวทิยาลยัพายพั 

จากการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้น 

สันติศึกษาของสถาบนัศาสนา วฒันธรรมและสันติภาพ  มหาวิทยาลยัพายพั   เมือวนัที 5 กนัยายน 
2556  ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เกียวกบัการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยกบั 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.  สุชาติ  เศรษฐมาลินี  ผูอ้าํนวยการสถาบนัศาสนา วฒันธรรมและสันติภาพ  
มหาวิทยาลยัพายพั  ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชา
ศึกษาทวัไป / หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี  

 

“การสอนรายวิชาสันติภาพศึกษาควรจะมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยวิธีการสอน  
และเทคนิคการสอนต่าง ๆ ในลักษณะวิธีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนสันติภาพมากยิงขึน  เพราะการศึกษาด้านสันติภาพนันต้องมีการศึกษาใน



 
 

 

 

หลาย ๆ แง่มุม ทังในมุมกว้าง และลึกซึงจากศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกัน”  (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก 5 

กนัยายน 2556)  
 

หลกัการสอนสันติศึกษา 
ควรเนน้การประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการสอนต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัสันติภาพไป 

ใชไ้ดใ้นชีวติประจาํวนัจริง   
วธีิการสอนสันติศึกษา     
การใชสื้อการเรียนการสอน  ทงัทีเป็นสือกิจกรรม  สือนวตักรรมต่าง ๆ   

การทาํกิจกรรมโครงการในชุมชนต่าง ๆ โดยให้นักศึกษาลงไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุคคลทีมี
ความแตกต่างจากนกัศึกษา หรือมีปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ  นาํมาเสนอในชนัเรียน  และการจดั
สัปดาห์สันติภาพ เพือแสดงและเผยแพร่ผลงานโครงการของนกัศึกษา 

ขนัตอนการสอนสันติศึกษา 
1. การใชสื้อทีหลากหลาย เช่น กิจกรรมบทบาทสมมติ ศิลปะ บทกว ี เป็น 

สือนาํเขา้สู่เนือหา 
2. ตงัคาํถามใหน้กัศึกษา แสดงความคิดเห็นต่อสือทีนาํเสนอ 

3. อาจารยเ์ชือมโยงกิจรรมสือเขา้สู่บทเรียนเนือหาสันติภาพ 
ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
1. การศึกษาวจิยัทางดา้นสันติศึกษาใหก้วา้งขวางแพร่หลาย ในลกัษณะ 

บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 

  2. การสร้างทีมงานอาจารยผ์ูส้อนดา้นสันติศึกษา เป็น Team Teaching  

  3. มีการทาํ Workshop การสอนสันติศึกษาแก่อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 
  8. พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ   ผู้อํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกล้า  

จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นสันติศึกษาของ 

สาํนกัสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบนัพระปกเกลา้ เมือวนัที 11  มิถุนายน 2556   ผูว้ิจยัไดท้าํการ
สัมภาษณ์เกียวกับการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ   
ผูอ้าํนวยการสาํนกัสันติวธีิและธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกลา้  ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติ



 

 

 

ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวชิาศึกษาทวัไป / หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัที
ไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
 

“การศึกษาด้านสันติศึกษานับมีความสาํคัญอย่างยิงในสังคมไทยทีกาํลัง 
ประสบปัญหาความขดัแย้งกันอย่างกว้างขวาง  การสอนสันติศึกษาจึงมีความสาํคัญและความจาํเป็น
อย่างยิงทีสถานศึกษาต่าง ๆ ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย”  (บนัทึกการ
สัมภาษณ์เชิงลึก, 11  มิถุนายน 2556) 
 

หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนโดยการนาํ “กระบวนการสร้างความปรองดอง” , “การไกล่เกลีย 

เจรจา” และ “การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ”  มาใชใ้นชนัเรียน 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
  การสอนความรู้ความเข้าใจด้านสันติวิธี ทีสามารถนําไปใช้ได้จริงใน

สถานการณ์ความขดัแยง้ต่าง ๆ เช่น การสอนทกัษะการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี  การสาน
เสวนา การพดูคุยเจไกล่เกลียเจรจา กระบวนการสร้างความปรองดอง เป็นตน้ 
 

1.2.2  แนวคิดการสอนสันติศึกษาของผู้เชียวชาญด้านสันติศึกษา  
  ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์

กบัผูเ้ชียวชาญดา้นสันติศึกษา จาํนวน 12  คน โดยการบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (2556 - 

2557)  และการบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (2556 - 2557)  ดงัต่อไปนี 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. โคทม อารียา  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ 
ศึกษา   มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยการเขา้ 
ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร “การกา้วขา้มและการแปลงเปลียนความขดัแยง้” จาํนวน 3 วนั 
ระหวา่งวนัที 12 – 14  กนัยายน 2556   ณ สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา การเขา้ร่วมประชุม
เชิงวชิาการในหวัขอ้  “ เวทีสันติประชาธิปไตย /การปฏิรูปการเมือง” ในวนัที  16  กนัยายน 2556  ณ 
สภาคริสตจกัรแห่งประเทศไทย  และร่วมประชุม  หัวขอ้   “การพฒันาระบบการเลือกตงัและการ
ระงบัขอ้พิพาทการเลือกตงั”  ในวนัที  7  พฤศจิกายน 2556  ณ โรงแรมสุโกศล  กรุงเทพมหานคร 
และการสัมภาษณ์เกียวกบัการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา  เมือวนัที 10 มิถุนายน 2556  พบว่า  



 
 

 

 

รองศาสตราจารย ์  ดร.โคทม อารียา  เป็นนกัสันติวธีิทีมีชือเสียงของประเทศไทย  ไดท้าํงานเกียวกบั
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามายาวนานร่วม 40 ปี  ผลงานทีสร้างความประหลาดใจให้แก่วงการ
สันติศึกษาไทยทีไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์กนัอยา่งกวา้งขวาง คือ  “การเปิดเขตอภยัทาน ณ วดัปทุม
วนาราม”  ในเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง  เมือปี 2553  สมยัรัฐบาลนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ  
เวชชาชีวะ ทาํใหเ้กิดการสูญเสียชีวิตของผูชุ้มนุมในเขตอภยัทานจนมีการวิพากษว์ิจารณ์วา่ การเปิด
พืนทีสันติวิธีในกรณีประเด็นความขดัแยง้ทางการเมืองของประเทศไทยสามารถใช้ได้ผลจริง
หรือไม่  

        ผูว้จิยัไดท้าํการสัมภาษณ์เกียวกบัการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
ไทยกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา  ได้นําเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษาทวัไป / หมวดวิชาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี ดงัทีได้
สะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
 

         “ สถาบันฯ ให้ความสําคัญต่อการสอนสันติศึกษาตังแต่เป็นศูนย์สันติวิธี  
ในระดับปริญญาตรีได้เปิดสอนรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแย้งโดยสันติวิธี  ต่อมาเปิดรายวิชา
สังคม สงคราม และสันติ เพิมขึน เพือให้นักศึกษาได้เรียนรู้สันติศึกษาและการแปลงเปลียนความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี สมารถนาํไปใช้ได้ในชีวิตจริง” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 10  มิถุนายน  
2556) 
 

         หลกัการสอนสันติศึกษา  
        1. การสร้างความประทบัใจแก่ผูเ้รียน   
        2. การถอดบทเรียน    
        3. การสร้างแนวคิดรวบยอด   
        4. การนาํไปปฏิบติั 
         วธีิการสอนสันติศึกษา   
         การเรียนการสอนทีดีควรเป็นกลุ่มเล็ก ไม่ใชก้ารบรรยาย  ควรมีการลงพืนที

ศึกษาชุมชน  การฝึกอบรม และการสอนโดยใชสื้อต่าง ๆ 

         ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
        สถาบนัการศึกษาทุกแห่ง ควรมีนโยบายในการจดัการเรียนการสอนสันติ 



 

 

 

ศึกษาในสถานศึกษาทงัในระดบัปริญญาตรี โท และเอก  เพราะความรู้เรืองสันติศึกษาจะช่วยทาํให้
สังคมไดเ้รียนรู้การแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวธีิทีจะไม่ใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหา
ต่อกนั 
 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีเพญ็  ศุภพทิยากุล  ศูนย์ศึกษาทวัไป  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม   โดยการเขา้ 
ร่วมสังเกตการประชุมเชิงวชิาการ หวัขอ้ “โครงการสัมมนาผูส้อนวชิาการศึกษาทวัไป” เมือวนัที 21 

พฤษภาคม 2556  ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร และการสัมภาษณ์เกียวกบั
การสอนสันติศึกษา เมือวนัที 14  มิถุนายน 2556 พบวา่ รองศาสตราจารย ์ดร.ศรีเพญ็  ศุภพิทยากุล 
เป็นผูบุ้กเบิกการสอนวชิาสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยคนแรก ๆ ของประเทศไทยท่านหนึง
โดยท่านได้เป็นบรรณาธิการหนังสือประกอบการสอนรายวิชา “มนุษย์กับสันติภาพ” ซึงเป็น
หนงัสือเรียนเล่มแรก ๆ ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

                           ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เกียวกบัการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล  ได้นําเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษาทวัไป/หมวดวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี  ดงัทีได้
สะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   

 

        “ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญในการสอนวิชามนุษย์กับ
สันติภาพแก่นิสิตในหมวดวิชาศึกษาทัวไปเป็นอย่างยิง เพราะการสอนเรืองสันติภาพจะทาํให้นิสิต
ได้มีความรู้ ความเข้าใจต่อสันติภาพทีมีบทบาทสําคัญต่อมนุษยชาติ” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 

14  มิถุนายน 2556)   
 

       หลกัการสอนสันติศึกษา 
   1.ใหค้วามรู้มนุษยก์บัสันติภาพ    

     2. สร้างจิตสาํนึก /ทศันคติทีดี    
      3. การเลือกนาํเอาไปใช ้  
     4. การลงมือกระทาํสันติภาพ 

 

 



 
 

 

 

      วธีิการสอนสันติศึกษา   
      การลดการสอนแบบบรรยายลง  ใชกิ้จกรรมการสอนต่าง ๆ เช่น การศึกษา

กรณีศึกษา การใช้สือต่าง ๆ การให้ผูเ้รียนคิดโครงการศึกษาสันติภาพโดยลงมือปฏิบติัภาคสนาม 
แลว้นาํมาเสนอผลงานในชนัเรียน เป็นตน้ 

      ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
      การสอนสันติภาพแก่นิสิตในการสร้างจิตสํานึก ทศันคติทีดีของความเป็น

มนุษยแ์ละการให้ความรู้ดา้นสันติภาพ จะช่วยให้นิสิตนาํความรู้เกียวกบัสันติภาพไปลงมือปฏิบติั
สันติภาพในชีวติประจาํวนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 
 

3. พระไพศาล วสิาโล  วดัป่าสุคะโต  อาํเภอแก้งคร้อ  จังหวดัชัยภูมิ 
ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม   โดยการเขา้ 

ร่วมการปฏิบติัธรรมสันติวธีิกบัพระไพศาล วสิาโล ณ วดัป่าสุคะโต อาํเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ 
ระหวา่งวนัที 1 - 5 สิงหาคม 2556  การเขา้ร่วมกิจกรรมการแสดงปาฐกถาธรรมในวาระ 40 ปี 14 
ตุลา หวัขอ้ “เผชิญหนา้กบัความเปลียนแปลง 40 ปี หลงั 14 ตุลา” วนัที 15 ตุลาคม 2556 ณ  หอ
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข ์ กรุงเทพ) และการสัมภาษณ์เกียวกบัการสอนสันติ
ศึกษาเมือวนัที 3 สิงหาคม 2556 พบวา่ พระไพศาล วสิาโล เป็นพระนกัสันติวธีิทีมีประสบการณ์
โดยตรงกบัเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคมไทย ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  และ 6 ตุลาคม 2519  
ท่านไดรั้บรางวลัเกียรติยศระดบัชาติมากมาย เช่น รางวลับุคคลดีเด่นดา้นสันติภาพในวาระครบรอบ
ร้อยปีชาตกาล ดร. ปรีดี พนมยงค ์เมือปี พ.ศ. 2543 และรางวลัศรีบูรพา เมือ พ.ศ. 2553   

        ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เกียวกบัการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยกบั  พระไพศาล วิสาโล   ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
หมวดวชิาศึกษาทวัไป / หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   

 

          “ปัญหาความขัดแย้งทีเกิดขึนในสังคมไทย เกิดจากความเห็นทีแตกต่าง
กันอย่างสุดขัวนันเป็นเรืองธรรมดาของสังคมปัจจุบัน แต่สิงทีน่าเป็นห่วงคือ ผู้คนทีมีความเ ห็น
แตกต่างกันสุดขวันันมกัเกาะเกียวอยู่กับการแบ่งฝ่ายทางการเมือง กลุ่มการเมืองสองขัวนันได้ตังตัว
เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน และพยายามต่อสู้เอาชนะคะคานกัน จนเกิดความไม่สงบ เกิดการนองเลือดครัง
แล้ว ครังเล่า จึงจาํเป็นทีคนไทยทุกคน ควรได้เรียนรู้ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวอย่างเข้าใจถึง
ต้นเหตุของปัญหาทีแท้จริง และช่วยกันลดความขัดแย้งแก่สังคมไทยร่วมกัน  ในด้านการสอนสันติ



 

 

 

ศึกษา สันติวิธีในสถานศึกษากเ็ป็นหนึงในสิงทีควรส่งเสริมสนับสนุน” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก
, 3 สิงหาคม 2556) 
 

           หลกัการสอนสันติศึกษา   
          การสอนใหผู้เ้รียนเห็นทีมาของความขดัแยง้ทีเป็นเหตุแห่งปัญหาและสร้าง

ความทุกข์ให้กับเราและผูอื้น การเคารพในความแตกต่างไม่ยึดติดถือมนัอย่างเหนียวแน่น การ
เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์และการลดความโกรธ เกลียด และกลวัทีเป็นตน้เหตุแห่งความ
ขดัแยง้ลง   
           รูปแบบการสอนสันติศึกษา    

        การใชห้ลกัธรรมะในพระพุทธศาสนา  เช่น หลกัศีลธรรม หลกัพรหมวิหาร 
4   หลกัขนัติธรรม หลกัสาราณียธรรม หลกัสังคหวตัถุ 4  การเจรจาไกล่เกลียเชิงพุทธ ฯลฯ และการ
สอนกระบวนการประชาธิปไตยดว้ยวิธีการสันติ ไม่ใช้อาํนาจขู่เข็ญหรือใช้กาํลงั ใช้ความรุนแรง 
ทุกคนทุกฝ่ายมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั เพือนาํไปสู่การถกเถียงอยา่งเปิดเผยและ
เคารพซึงกนัและกนั  

         ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
                                 1. การสอนใหเ้ขา้ใจถึงรากเหงา้ของปัญหา ไดแ้ก่ อิทธิพลของกระแสโลกา
ภิวตัน์  ความเหลือมลาํทางสังคม และเศรษฐกิจ การแบ่งขา้งแยกขวัทางการเมือง ความโกรธ เกลียด 
และกลวั   
           2. การสอนให้ยอมรับความแตกต่าง  การลดความขดัแยง้ กระบวนการ
ประชาธิปไตยและคุณธรรม  
 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร)    
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  อาํเภอวงัน้อย  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

       ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยการเขา้
ร่วมการเสวนาทางวิชาการ  หัวขอ้  “วิฤกตศรัทธา : ปัญหาและทางออก”  เมือวนัที 7 กรกฎาคม 
2556  ณ  ห้องสันติภาพ  มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั   อาํเภอวงัน้อย  จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา  และการสัมภาษณ์เกียวกบัการสอนสันติศึกษา เมือวนัที 2 กรกฎาคม 2556 

พบวา่   รองศาสตราจารย ์  ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ท่านดาํรงตาํแหน่งผูช่้วย
อธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษา  และผูอ้าํนวยการหลกัสูตรปริญญาโท สาขาสันติ
ศึกษา  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  อาํเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ท่าน



 
 

 

 

เริมสนใจงานดา้นสันติศึกษามาตงัแต่สมยัเด็ก  จากทีท่านมองการเห็นความขดัแยง้จากความยากจน
ของครอบครัวและชุมชนของท่านในวยัเด็ก เมือไดม้าศึกษาและปฏิบติัธรรมรับใชพ้ระพุทธศาสนา
จึงไดเ้ห็นวา่ “พุทธสันติวิธี”  เป็นธรรมะทีสามารถนาํมาใช้ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความ
รุนแรงในตวับุคคลและสังคมได้  ท่านจึงทาํงานการศึกษาสันติศึกษาและการปฏิบติัศาสนกิจใน
ลกัษณะบูรณาการเชือมโยงเป็นเนือเดียวกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  เป็นการเปิดพืนทีสันติภาพดว้ยธรรมะแก่
สังคมอุดมศึกษาไทยและสังคมไทยเป็นอยา่งมาก 

       จากการสัมภาษณ์เกียวกับการจัดการเ รียนการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยกบั รองศาสตราจารย ์ ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)  ได้
นาํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษาทวัไป/หมวดวิชา
เลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
  

“ การสอนสันติศึกษ มีความสาํคัญในการร่วมเสริมสร้างและพัฒนา 
สันติภาพ โดยเฉพาะสันติภาพภายในตัวบุคคล ทีซ่อนตัวอยู่ภายในใจของแต่ละคน เพือให้เกิดการ
ตระหนักรู้ว่า ไม่มีความสุขอืนใดทีจะยิงใหญ่ไปกว่าความสงบสุข  การสอนสันติศึกษาต้องเปลียน
วิถีชีวิต และวิถีปฏิบัติของนักศึกษา เป็นสันติวิถีชีวิต มีสันติภาพภายในตัวเอง ใช้การสอนที
หลากหลาย  เช่น กิจกรรมการฟัง  กิจกรรม Walk Rally สันติภาพ  การไกล่เกลีย  การเจรจา  การใช้
กระบวนการยติุธรรม การเข้าค่ายสันติศึกษ” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 2 กรกฎาคม 2556)  
 

  หลกัการสอนสันติศึกษา 
ตอ้งเปลียน “วถีิชีวติ” และ “วถีิปฏิบติั” ของนกัศึกษา เป็น “สันติวถีิชีวติ” มี 

สันติภาพภายในตวัเอง 

วธีิการสอนสันติศึกษา    
ใชก้ารสอนทีหลากหลาย เช่น กิจกรรมการฟัง  กิจกรรม Walk Rally  

สันติภาพ  การไกล่เกลีย  การเจรจา  การใชก้ระบวนการยุติธรรม  การเขา้ค่ายสันติศึกษา  เป็นตน้  
ขนัตอนการสอน  CAP Model 
ขนั 1  C – Cognitive การสร้างความเขา้ใจ 
ขนั 2  A – Attitude การสร้างทศันคติ  เพือปรับสัมมาทิฏฐิ 
ขนั 3  P – Performance การปฏิบติัโดยการสัมผสัการเรียนรู้ผา่น Activity 

 

 



 

 

 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
  การสอนสันติศึกษาให้เป็น สันติวิถีชีวิต คือ การมีสันติภาพภายในตวัเอง
เป็นการเปิดพืนทีสันติภาพภายใน ทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง ให้เกิดสันติภาพ
ภายนอก ง่ายขึน 
 

5. ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ  เจริญวงศ์ศักดิ  นักวชิาการอสิระ 
        ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เกียวกบัการสอนสันติศึกษา 
เมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2556 พบว่า ศาสตราจารย ์ดร.เกรียงศกัดิ เจริญวงศ์ศกัดิ ปัจจุบนัเป็น
นักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow)  มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  และเป็นศาสตราจารย์วิจยัประจาํ 
มหาวทิยาลยัรีเจนท ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเป็นผูมี้ประสบการณ์การทาํงานและดาํรงสถานภาพ
หลากหลาย โดยเป็นทงัอาจารย ์นกัวจิยั นกัวชิาการ นกัคิด นกัเขียน นกับริหารธุรกิจ นกัสร้างสรรค์
สังคม ทีปรึกษา และนกัการเมือง ทงันีจะเลือกทาํเฉพาะทีเป็นประโยชน์ต่อคน สังคม ประเทศชาติ 
และมนุษยชาติ เป็นสาํคญั ในส่วนผลงานทีเกียวขอ้งกบัสันติศึกษาท่านมีผลงานเขียนสําคญั จาํนวน 
3 เล่ม ได้แก่ หนังสือเรือง ชาวอารยะ:ชาวศิวิไลซ์ทีใฝ่หา, เรืองสยามอารยะ แมนนิเพสโต: 
แถลงการณ์สยามอารยะ และเรืองอารยสนทนา สนทนาสองเราสู่สนทนาสาธารณะ โดยหนงัสือทงั 
3 เรืองดงักล่าวมีหลกัคิดภายใต ้“หลกัคิดสร้างชาติให้อารยะ” ทีสะทอ้นปัญหาความอ่อนแอทาง
ความคิดของคนไทยในชาติทีกาํลงัประสบปัญหา “การรักชาติ” แต่ไม่ไดแ้สดงถึง “ความเป็นคน
ของรัฐ” คือ การเป็นอารยชนทีจะช่วยกนัแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ของคนในชาติดว้ยวิธีการแห่ง
สันติวิธี การอารยสนทนาเพือลดปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง มากกวา่การใชค้วามรุนแรงดว้ย
การเอาชนะกนั แบบตวัเอง ชนะ คนอืน แพ ้ 
 

จากการสัมภาษณ์เกียวกบัแนวคิดการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาใน 

สถาบนัอุดมศึกษาไทยกบั  ศาสตราจารย  ์ ดร. เกรียงศกัดิ  เจริญวงศ์ศกัดิ  ไดน้าํเสนอรูปแบบการ
สอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวชิาศึกษาทวัไป/หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญา
ตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
 

  “สันติวิธีมีความสําคัญต่อสังคมไทยอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ผู้ เรียนได้
ตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติ โดยมีหลักคิดทีถูกต้อง และเรียนรู้
วิธีการจัดการความขดัแย้งทีเหมาะสม ไม่จาํเป็นต้องใช้ความรุนแรงเพือเอาชนะกัน ซึงจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายร่วมกันมากกว่ ดังนันการทีคนในสังคมจะเรียนรู้คุณค่าการอยู่ ร่วมกัน



 
 

 

 

อย่างสันติ และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ ผ่านหลักสูตรสันติศึกษา จึงมี
ความสําคัญและจาํเป็นอย่างยิง เพราะไม่เพียงช่วยให้เราเรียนรู้ทีจะอยู่ ร่วมกันอย่างสันติร่วมกับคน
ในชาติทีมีความแตกต่างหลากหลาย ยงัสามารถช่วยให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติร่วมกับคนอืน ๆ ในโลก 
ร่วมกับสิงแวดล้อมและสิงมีชีวิตต่าง ๆ ทีทาํให้ทุกฝ่ายชนะร่วมกัน”   (แบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิง
ลึก,  9 พฤศจิกายน 2556) 
 
  หลกัการและวตัถุประสงค์การสอนสันติศึกษา 

เพือใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าความสาํคญัของการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ท่ามกลาง 

ความแตกต่างหลากหลาย และเพือใหผู้เ้รียนเขา้ใจและนาํวิธีการแกปั้ญหาแบบสันติไปใชจ้ริงได ้

วธีิการสอน และขันตอนการสอน 
สอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั 

1 ภาคทฤษฎี เช่น ทฤษฎีสันติภาพ ทฤษฎีความขดัแยง้และความรุนแรง   
ปัญหาความขดัแยง้ในสังคมไทย หลกัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

2. ภาคปฏิบติั  เช่น การประยกุตห์ลกัจดัการความขดัแยง้อยา่งสันติ เพือ 

แกปั้ญหาความขดัแยง้ทีเกิดขึนในสังคม  การจดักลุ่มฝึกการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

รูปแบบการสอนสันติศึกษา  
รูปแบบการสอนสันติศึกษา ดว้ยกระบวนการอารยสนทนา เป็นการสนทนา 

พูดคุยกนัในทุกระดบั ตงัแต่ระหวา่งคน 2 คน จนถึงสนทนาสาธารณะ มีเป้าหมายเพือหาขอ้ตกลง
หรือจุดยืนทียอมรับร่วมกนั นนัคือประชาสนทนา  โดยมีหลกัปรัชญาอารยะเป็นตวักาํกบั ได้แก่ 
หลกัปรัชญาปัจเจกอารยะ คือ การยดึหลกัความดีแท ้ความงามแท ้ความจริงแท ้ ในการสนทนาตอ้ง
ให้เกียรติรับฟังกนั ไม่ก้าวร้าว ไม่หยาบคาย และสือสารด้วยความจริงใจ ไม่แสแสร้ง ไม่โกหก
หลอกลวง  และหลกัปรัชญาสังคมอารยะ คือ การยึดหลกัเสรีภาพทีพึงประสงค์ เสมอภาคทีพึง
ประสงค์ และภราดรภาพทีพึงประสงค์ ในการสนทนาพูดคุยกนัในสังคมควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
ไม่เอาตวัเองหรือเป้าประสงคต์นเองเป็นศูนยก์ลาง อยา่เห็นแก่ตวั มุ่งเพือบรรลุเป้าหมายการสนทนา
ร่วมกนัอยา่งเป็นเอกภาพ   กระบวนการสนทนา ประกอบดว้ย 12  ขนัตอน  ดงันี 

  1. อารยสดบั (Araya Listening)  การฟังแบบอารยะ ไดแ้ก่ การฟังเชิงลึก
ดว้ยใจเป็นธรรม ไร้อคติ ไม่ลาํเอียง ฟังดว้ยใจจดจ่อ ฟังดว้ยความกระตือรือร้น ฟังดว้ยใจถึงใจ มี
ความรู้สึกร่วมกบัผูพ้ดู และฟังดว้ยใจตอบสนอง 



 

 

 

  2. อารยปุจฉา (Araya Query) การถามอยา่งอารยะ เป็นการตงัคาํถามสิงที
ฟัง เพือนาํไปสู่ความรู้ความเขา้ใจทีกระจ่าง การคน้พบความจริง และการฉุกคิดในมุมมองทีแตกต่าง 
และเพือใหเ้ห็นภาพผลทีจะตามมา 
  3. อารยปริทศัน์ (Araya Perspective)  มุมมองต่อประเด็นสนทนา ทาํให้มี
มุมมองทีเปิดกวา้ง ไม่เห็นแก่ตวั ยึดหลกัการแต่ไม่ยึดติดความคิดของตนเอง มุ่งประโยชน์ทุกฝ่าย 
มองแบบชนะทุกฝ่าย ไม่ใช่ฉนัชนะ - เธอแพ ้
  4. อารยถกแถลง (Araya Discussion) การนาํมุมมองทีแตกต่างมาร่วมกนัถก
แถลง เพือใหป้ระเด็นสนทนาเกิดความชดัเจน ลึกซึง และครบถว้น 
  5. อารยพิจารณา (Araya Configuration) การร่วมพิจารณาสิงทีถกแถลง
อยา่งรอบคอบ ครบถว้น เป็นการพิจารณาเพือมุ่งผลลพัธ์ทียงัยนื 
  6. อารยวาที  (Araya Debate) การทีแต่ละฝ่ายนาํเสนอเหตุผลขอ้ดีขอ้เสีย
เพือสนบัสนุนจุดยนืของตน และนาํเสนอเหตุผลโตแ้ยง้จุดยืนของอีกฝ่าย โดยไม่ยืนกระต่ายขาเดียว
อยา่งไร้เหตุผล แต่รับฟังกนัและกนัดว้ยใจกวา้ง ก่อนการตดัสินใจเลือกทางใดทางหนึง 
  7. อารยปรึกษา  (Araya Consultion)  กรณีทีตอ้งตดัสินใจเลือกทางใดทาง
หนึง จะใช้การปรึกษาหารืออย่างรอบคอบ หรืออารยปรึกษา หมายถึง การปรึกษาหารือ เพือ
ตดัสินใจเลือก เป็นการพิจารณาอย่างมีหลักเกณฑ์ หลักการ และหลักฐานทีทงัสองฝ่ายยอมรับ
เพือใหไ้ดข้อ้สรุปทีเห็นพอ้งกนัตอ้งกนั 
  8. อารยเสวนา (Araya Dialogue)  ในกรณีขอ้สรุปทีได ้จะนาํไปสู่การ
ดาํเนินการภาคปฏิบติัต่อไป จะนาํขอ้สรุปเหล่านีมาสานเสวนากนั เรียกว่า อารยเสวนา หรือ การ
แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ในประเด็นทีเกียวขอ้ง เพือทาํให้เกิดการรับรู้และความ
เขา้ใจในทิศทางทีตรงกนั  
  9.อารยญตัติ (Araya Proposition) หลงัการอารยสนทนากนัมา 8 ขนัตอน 
จนมีขอ้เสนอชดัเจนแลว้จึงเริมมีการเสนอญตัติบางอยา่งขึนมา เพือกาํหนดทิศทางการดาํเนินการใน
อนาคตทีชดัเจน ซึงควรเป็นอารยญตัติ หรือการมีขอ้เสนอเพือกาํหนดทิศทางทีชดัเจน 
  10. อารยมติ  (Araya Consensus) การลงคะแนนชีขาด เพือการยอมรับหรือ
ปฏิเสธขอ้เสนอใดขอ้เสนอหนึง ผูล้งมติเชือมนัวา่  ไดต้ดัสินใจเลือกสิงทีดีแท ้สิงทีงามแท ้สิงทีจริง
แท ้และเห็นชอบผลการลงประชามติร่วมกนัเป็นฉนัทามติ  
  11. อารยวสิัชนา (Araya Response)  การตอบสนองต่อมติทีเกิดขึน ดว้ยการ
ร่วมรับรู้ว่าจะต้องเกิดการเปลียนแปลงบางอย่างทีเกิดขึน หลังจากทีลงมติไปแล้ว ยินดีร่วมมือ
เพือใหเ้กิดการเปลียนแปลง และพร้อมร่วมรับผลทีเกิดขึน 



 
 

 

 

  12.อารยพนัธกิจ  (Araya Mission)  ขนัตอนสุดทา้ยทีจะนาํไปสู่การปฏิบติั 
เป็นการปฏิบติัภารกิจตามอารยมติทีตกลงกนัไว ้โดยผูที้เกียวขอ้งและผูที้มีส่วนไดส่้วนเสีย มีภารกิจ
เฉพาะเจาะจงบางอยา่งทีตอ้งทาํตามขอ้ตกลงร่วมกนั เพือบรรลุเป้าหมายทีไดต้กลงร่วมกนัไว ้

  อารยสนทนา ทัง 12 ขนัตอน  เป็นการสนทนาทีช่วยกันสร้างความ
ปรองดอง ความร่วมมือ ความสัมพนัธ์ทีดี ทีสําคญั การสนทนาในประเด็นสาธารณะใดก็ตามทีอยู่
ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าวนี ย่อมสามารถช่วยจรรโลงสังคมและเกือหนุนให้ประเทศชาติ
บา้นเมืองกา้วไปสู่ความเป็นอารยะไดอ้ยา่งแทจ้ริง   (เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ, 2556 :  1 – 6)  

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
  กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในการสอนสันติศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ตงัแต่ชันประถมศึกษา ถึงอุดมศึกษา โดยประยุกต์ให้ผูเ้รียนสามารถนําไปใช้ปฏิบติัได้จริงใน
ชีวิตประจาํวนั การสอนสันติศึกษามีความสําคญั เพราะช่วยให้ผูเ้รียนได้เปิดโลกทศัน์ มีมุมมอง
ความคิดทีเปิดกวา้ง ในการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การเคารพใหเ้กียรติให้ความเป็นมนุษย ์
การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติและมีเอกภาพ 

 
6. ท่านอาจารย์มิตซูโอะ ชิบาฮาริ    
ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  โดยการเขา้ 

ร่วมการการบรรยายเชิงวิชาการ หัวขอ้ “การสร้างสันติภาพ ท่ามกลางความขดัแยง้” ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  วนัที 6  กนัยายน 2556 และการตงัคาํถาม
เกียวกบัการสอนสันติศึกษา  พบวา่   ท่านอาจารยมิ์ตซูโอะ ชิบาฮาริ  หรืออดีตพระอาจารยมิ์ตซูโอะ 
คเวสโก อดีตเจ้าอาวาสวดัป่าสุนันทวนาราม อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ท่านเป็นอดีต
พระภิกษุชาวญีปุ่นทีเลือมใสในพระพุทธศาสนา ท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระโพธิญาณเถระ 
(หลวงปู่ ชา สุภทัโท) วดัหนองป่าพง จงัหวดัอุบลราชธานี  ในขณะทีท่านเป็นพระภิกษุสงฆไ์ดท้าํ
หน้าทีเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแนวทางของหลวงปู่ชา สุภทัโท จนมีชือเสียงโด่งดังทงัใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ มีผลงานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจาํนวนมากมาย  โดยเฉพาะ
บุคลิกภาพของความเป็นพระทีมีเมตตาสูง ใจเยน็ สงบ สุขุม อ่อนโยน มี “สันติภาพภายใน” ทีโดด
เด่นทาํใหท้่านมีชือเสียงดา้นการทาํงานสันติภาพในทางพระพุทธศาสนาอีกท่านหนึง ก่อนทีท่านจะ
สละสมณเพศออกมามีครอบครัว แต่ท่านก็ยงัทาํหน้าทีเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศญีปุ่น 
และทวัโลกต่อไป   
 

 



 

 

 

  จากการตงัคาํถามเกียวกบัแนวคิดการเรียนการสอนสันติศึกษาใน 

สถาบนัอุดมศึกษาไทยกบัท่านอาจารยมิ์ตซูโอะ ชิบาฮาริ ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย หมวดวชิาศึกษาทวัไป/หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้น
ความคิดเห็น  ดงันี   
 

“ การสร้างสันติภาพ ด้วยการสอนสันติภาพ จากทีเคยคุยกับท่าน  ดาไล  
ลามะ ท่านกล่าวไว้ว่า การสอนสันติภาพจริง ๆ ควรเริมต้นสอนตังแต่เด็ก ๆ ด้วยการศึกษา การ
อบรมเดก็ ๆ เช่น การให้เด็ก ๆ ได้อ่านหนังสือดี ๆ การอ่านจะทาํให้ เกิดสันติภาพภายในตัวผู้ เรียน 
จิตใจดี มีเมตตา รักษาสุขภาพใจดี เมือนันสันติจะเกิดขึน”  (บนัทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม,  6  

กนัยายน 2556)     
 

  วธีิการสอนสันติศึกษา  
ควรฝึกใหเ้ยาวชนอ่านหนงัสือใหม้าก ๆ โดยการคดัเลือกหนงัสือทีดี มี 

ประโยชน์ ใหเ้ยาวชนไดอ่้านไดศึ้กษา แลว้นาํมาแลกเปลียนพดูคุยกนักบัคนอืน ๆ เพือแลกเปลียน
ความรู้ หวัขอ้ธรรมะต่าง ๆ และประสบการณ์ดี ๆ ต่อกนั สิงนีจะทาํใหเ้กิดสันติภาพขึนในใจ
เยาวชนโดยง่าย 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
  การสอนสันติภาพด้วยความรัก ความเมตตาให้ทีเกิดขึนภายในจิตใจของ
มนุษย ์จะช่วยใหเ้กิดสันติภาพไดอ้ยา่งยงัยนื  
 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรีะพนัธ์ รังสีวจิิตรประภา  ผู้อาํนวยการศูนย์ 
ศึกษาทวัไป  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แนวคิดเกียวกบัการเรียนการ 

สอนสันติศึกษากบั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรีะพนัธ์ รังสีวจิิตรประภา ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาทวัไป 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือวนัที 10 มิถุนายน 2556 พบวา่ ท่านเป็นประธานเครือข่ายศึกษาทวัไป
ทีใหค้วามสาํคญัต่อการจดัการเรียนการสอนแบบองคร์วมเพือสันติสุขในตวับุคคลและสังคม ได้
นาํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย หมวดวชิาศึกษาทวัไป/หมวดวชิา
เลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
 



 
 

 

 

  “การสอนสันติศึกษาต้องย้อนกลับไปดู Backgrouds ของนักศึกษาแต่ละคน 
การสอนโดยการพูด การบรรยาย จึงไม่เหมาะสม  ต้องสอนให้รู้ถึงแก่นวิธีคิดของคาํว่าสันติศึกษา 
โดยใช้กรณีศึกษา Case study ในชันเรียนด้วยการแบ่งกลุ่ม เริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
อภิปรายแลกเปลียนกรณีศึกษาปัญหาความขัดแย้งกันจนพบจุดร่วมทีเหมาะสม เกิดเป็นฉันทานุมัติ
ของกลุ่ม” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 10 มิถุนายน 2556) 
 

หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนโดยการฝึกกระบวนการคิดแก่นกัศึกษา โดยคาํนึงถึงพืนฐานความ 

แตกต่าง ของนกัศึกษาแต่ละคน   
วธีิการสอนสันติศึกษา   
ไม่ควรสอนโดยการบรรยาย แต่ใชกิ้จกรรมการสอน วธีิการสอนในแบบ 

ต่าง ๆ เพือฝึกกระบวนการคิดแก่ผูเ้รียน เช่น กรณีศึกษา การศึกษาภาคสนาม  การอภิปรายซักถาม 
เป็นตน้ 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
  การสอนสันติศึกษาควรเริมตน้สอนตงัแต่ระดบัปฐมวยั เพือปลูกฝังทศันคติ
ทีดีดา้นสันติตงัแต่วยัเด็ก  มาถึงระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา  
 

  8 . ดร. ประภาศ ปานเจียง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  
  ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แนวคิดเกียวกบัการเรียนการ
สอนสันติศึกษากบั  ดร.ประภาศ  ปานเจียง   คณบดีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
หาดใหญ่  เมือวนัที 13  กุมภาพนัธ์ 2557 พบวา่ท่านเป็นผูริ้เริมปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทวัไป โดยกาํหนดใหมี้การเรียนการสอนรายวชิาสันติศึกษา แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกคน ได้
เรียนรู้การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี ทงัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  ไดน้าํเสนอรูปแบบการ
สอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย หมวดวิชาศึกษาทวัไป/หมวดวิชาเลือกเสรี ระดบัปริญญา
ตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
 

  “วิชาสันติศึกษาเกิดจากกรณีทีประเทศไทยมีปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้
ทีประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอให้มีการเรียนการสอนสันติศึกษาให้แก่นักศึกษาทีจะเข้าไป
ทาํงานในพืนทีความขัดแย้ง บัณฑิตทีสําเร็จการศึกษาต้องเป็นผู้นาํ Peace Studies ให้แก่สังคม 



 

 

 

บัณฑิตทีจบปริญญาตรีควรได้นาํสันติศึกษาไปใช้ นับวนัต้องเรียนเรืองนี เพือจะละลายความขัดแย้ง
ในคน  คณะจึงนาํมาปรับปรุงหลักสูตร GE ให้มีวิชาสันติศึกษาขึน” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 

13 กุมภาพนัธ์ 2557) 
 

  หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนสันติศึกษาจากระดบับุคคล สามารถนาํไปประยกุตใ์ชร้ะหวา่ง 

บุคคล กลุ่ม สังคม และประเทศ จะทาํใหช่้วยลดความขดัแยง้ ความรุนแรงส่งผลต่อความสันติสุข
โดยรวม  

วธีิการสอนสันติศึกษา   
1.    ใหห้ลกัวชิาการความรู้สันติศึกษา 
2. นาํเสนอ Case Study ระดบับุคคล สังคม และประเทศ มาพดูคุยกนัใน 

ชนัเรียน 

3. ใหน้กัศึกษานาํเสนอ Problem Based Learning ของนกัศึกษาในชนั 

เรียน 

4. มีการจดัทศันศึกษาดูงาน ศึกษาชุมชนนอกสถานที เพือใหน้กัศึกษาได ้

เรียนรู้การจดัการปัญหาความขดัแยง้ จากนกัสันติวธีิ/นกัละลายความขดัแยง้ในชุมชน 

5. เชิญผูเ้ชียวชาญสันติศึกษา นกัสันติวธีิ มาบรรยายเชิงวชิาการแก่ 

นกัศึกษา 
  6.    การประเมินผล  โดยผูบ้ริหาร/คณบดีเขา้มาตรวจสอบตงัแต่ การเขียน
แผนการสอน วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การออกขอ้สอบ และเกณฑ์การประเมินผล
ต่าง ๆ  
  ขนัตอนการสอน 
  1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียนใหน้กัศึกษามีความพร้อมทีจะเรียนรู้  
  2. ขนัการสอนให้เร้าใจ น่าติดตาม มีความสนุกในการเรียน โดยการใช ้
Case ข่าวสารต่าง ๆ มีการป้อนคาํถาม  และเริมตน้การบรรยายเชือมโยง 

  3. ขนัประเมินผล เพือการปรับปรุงการสอนจากการประเมินของผูเ้รียน 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
  1. สถาบนัอุดมศึกษาควรเปิดสอนวชิาสันติศึกษาแก่นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีในหมวดวชิาศึกษาทวัไปแก่นกัศึกษาทุกคน 



 
 

 

 

  2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสันติศึกษานอกสถานที เพือให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากนกัสันติวธีิ  หรือบุคคลทีมีบทบาทในการละลายความขดัแยง้ในชุมชน  

 
9. รองศาสตราจารย์ นฤมล  ธีรวฒัน์  หัวหน้าสาขาวชิาศึกษาทวัไป คณะ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แนวคิดเกียวกบัการเรียนการ 

สอนสันติศึกษากับ รองศาสตราจารย์ นฤมล  ธีรวฒัน์  หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทัวไป  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เมือวนัที 5  กนัยายน 2556 พบวา่ ท่านไดใ้ห้
ความสําคญัต่อการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทวัไปแบบบูรณาการ มีการสอนสอดแทรก
สันติศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ได้นาํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
หมวดวชิาศึกษาทวัไป/หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   

 

“การจัดการเรียนการสอนสันติศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป ของคณะ 
มนุษย์ มช. ไม่มีรายวิชาโดยตรงแต่จะมีการสอนเรืองความขัดแย้ง การสอนเรืองความเป็นมนุษย์ 
การเป็นพลเมืองทีดีในรายวิชา GE  อาจารย์ผู้สอน GE  ต้องมีประสบการณ์สามารถย่อยภาษา
วิชาการให้ง่ายต่อการเข้าใจ” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 5 กนัยายน 2556) 
 

  หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนโดยการสอดแทรกความรู้สันติศึกษาในรายวชิาต่าง ๆ ใหมี้หวัขอ้  

การใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหา 
รูปแบบสอนสันติศึกษา   
1. การจดัลาํดบัการนาํเสนอผลงานของนกัศึกษา โดยการกาํหนดสัดส่วน 

การนาํเสนอและเทคนิคในการนาํเสนอโดยเฉพาะแก่นกัศึกษา  
2. การใชสื้อทีเหมาะสมกบันกัศึกษา เช่น ภาพยนตร์ คลิปวดีีโอ ให ้

นกัศึกษามีส่วนร่วมอภิปรายซกัถาม 

3. ใหน้กัศึกษานาํเสนอผลงานทีไดรั้บมอบหมาย นาํเสนอในชนัเรียน มี 

การวพิากษว์จิารณ์  และสรุปปิดทา้ยร่วมกนั 

 

 

 



 

 

 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
  อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอนสอดแทรกการไม่
ใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหา การจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติ ผา่นการจดัการเรียนการสอน
โดยใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอผลงานในชนัเรียน 
 

10 . อาจารย์อธิป  ปทุมวรรณ  ผู้อาํนวยการกองการศึกษาทวัไป   
มหาวทิยาลยันเรศวร  

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แนวคิดเกียวกบัการเรียนการ 

สอนสันติศึกษากบั  อาจารย์อธิป  ปทุมวรรณ  ผูอ้าํนวยการกองการศึกษาทวัไป  มหาวิทยาลัย
นเรศวร เมือวนัที 4 กันยายน 2556 พบว่า ได้นําเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษาทวัไป/หมวดวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี  ดงัทีได้
สะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
 

“ การสอนสันติศึกษาไม่มีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป ของ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยตรง แต่จะมีการสอนสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ ทีมุ่งเน้นปรัชญาการศึกษา
ทัวไป การรู้จักตัวเอง ผู้ อืน สังคม และสามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุข  ด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหา Problem Based  Learning เป็นสาํคัญ”  (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 4  กนัยายน 2556) 
 

  หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนโดยการฝึกกระบวนการการแกปั้ญหา ใหน้กัศึกษารู้เท่าทนั 

สถานการณ์  มีสติ เขา้ใจตวัเอง เขา้ใจบริบทต่าง ๆ และสามารถอยูใ่นสังคมได ้  
วธีิการสอนสันติศึกษา   
1. สอนดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา (Problem Based  Learning)  
2. ไม่เนน้เนือหา แต่เนน้กระบวนการการอภิปรายกลุ่มในชนัเรียน 

3.  จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ในชนัเรียน 

4.  เนน้การสอนใหรู้้เท่าทนั และเนน้ปรัชญาการศึกษาทวัไป การรู้จกัตวัเอง  
ผูอื้น สังคม และสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งมีความสุข 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
อาจารยผ์ูส้อนดา้นสันติศึกษา ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการถ่ายทอด 



 
 

 

 

ประสบการณ์การจดัการความขดัแยง้ โดยใชก้ระบวนการสอนดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา (Problem 

Based  Learning)  ไม่เนน้เนือหา แต่เนน้กระบวนการการอภิปรายกลุ่มในชนัเรียน 

 

11. ดร.สุจริรา หาผล คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  และ 
อาจารย์ปฏิญญา ธรรมเมือง หัวหน้าสาขาวชิาศึกษาทวัไป  มหาวทิยาลยัเนชัน   

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แนวคิดเกียวกบัการเรียนการ 

สอนสันติศึกษากับ  ดร.สุจริรา หาผล คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และอาจารย์
ปฏิญญา ธรรมเมือง หวัหนา้สาขาวิชาศึกษาทวัไป มหาวิทยาลยัเนชนั เมือวนัที 4  กนัยายน 2556 

พบว่าทงัสองท่านให้ความสําคญัในการสอนสอดแทรกสันติศึกษาในรายวิชาศึกษาทวัไป และ
รายวิชาต่าง ๆ ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษา
ทวัไป / หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   

 

“การสอนสันติศึกษา ไม่มีการเปิดสอนโดยตรง แต่จะมีการพูดสอดแทรก 
ในรายวิชาต่าง ๆ  โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนไม่ให้เกิดความขัดแย้ง เป็นการสร้าง
พืนทีสันติภาพในชันเรียน ทาํให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาในชันเรียน” 
(บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 4  กนัยายน 2556) 
 

  หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนโดยการบูรณาการความรู้สันติศึกษา และการจดัการความขดัแยง้ 

ในรายวชิาต่าง ๆ  
วธีิการสอนสันติศึกษา   
1. การสอนโดยใช ้Case Study เช่น ข่าวความขดัแยง้ต่าง ๆ เพือเปิดการ 

เจรจาพดูคุยวเิคราะห์ความขดัแยง้ และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 

2. การประเมินผลในชนัเรียนตลอดการเรียนรู้ เพือใหน้กัศึกษารับรู้  
สามารถโตแ้ยง้ไดใ้นกรณีทีไม่เห็นดว้ย เพือใหมี้การประเมินหรือทดสอบใหม่เป็นการป้องกนัความ
ขดัแยง้ในชนัเรียนทุกรายวชิา 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
ควรมีการสอนสันติศึกษาสอดแทรกในทุก ๆ รายวชิา  

 

 



 

 

 

 

12. ดร.เลศิชาย  ศิริชัย  คณบดีสํานักวชิาศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยั 
วลยัลกัษณ์    
   ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แนวคิดเกียวกบัการเรียนการ
สอนสันติศึกษากบั  ดร.เลิศชาย  ศิริชยั  คณบดีสํานกัวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  เมือ
วนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2557  ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย หมวด
วชิาศึกษาทวัไป/หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
 

  “ ผมไม่แน่ใจว่า สันติวิธีจะเปิดเป็นรายวิชา แต่ละวิชาทีว่าด้วยการอยู่
ร่วมกัน ควรมีในทุกรายวิชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กาํลังปรับปรุงหลักสูตร GE ใหม่ โดยจะ
ผลักดันให้ทุกรายวิชา สอนเรืองการอยู่ ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายในกระแสโลกาภิวัตน์ 
ไม่จาํเป็นต้องเรียกสันติวิธี และผู้สอนไม่จาํเป็นต้องเป็นนักสันติวิธี แต่จะมีการสอนสอดแทรกได้
ในทุกรายวิชา” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 11 กุมภาพนัธ์ 2557) 
 

  หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนสอดแทรกสันติศึกษาบูรณาการในรายวชิาต่าง ๆ ของหมวดวชิา 

ศึกษาทวัไป    
รูปแบบการสอน/วธีิการสอนบูรณาการสันติศึกษาในชันเรียน   
1. การปฏิรูปเนือหา โดยการสอนโดยใช ้ Problem Based  จากตวันกัศึกษา 
2. การปฎิรูปการเรียนการสอน ในลกัษณะ Active Learning แบบใหม่ ให ้

นกัศึกษาสามารถตงัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทาํกิจกรรมกลุ่มโดยนกัศึกษาเอง  มีการจดั
อาจารยผ์ูส้อนแบบ Team Teaching  และใช ้IT มาใชใ้นการเรียนการสอน 

3. การปฏิรูปการประเมินผล ประเมินผลโดยการฝึกปฏิบติัเป็นหลกั  
มากกวา่การวดัผลองคค์วามรู้ เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาสามารถแกไ้ขปรับปรุงตวัเองได ้หากมีผลการ
ประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
การปฏิรูปเนือหา การปฏิรูปการเรียนการสอน และการปฏิรูปการ 

ประเมินผลในหมวดวชิาศึกษาทวัไป จะทาํใหก้ารจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาสามารถบูรณา
การในรายวชิาต่าง ๆ ของหมวดวชิาศึกษาทวัไป   
   



 
 

 

 

 

1.2.3  แนวคิดการสอนสันติศึกษาของอาจารย์ผู้สอนรายวชิาสันติศึกษา  
       ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร การสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม 

และการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 9 คน โดยการบนัทึกการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม  (2556 - 2557)  และการบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (2556  -2557)   ดงัต่อไปนี  

 

  1. อาจารย์สุเมษย์  หนกหลงั  อาจารย์ประจําวชิามนุษย์กบัสันติภาพ สํานัก
นวตักรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แนวคิดเกียวกบัการเรียนการ 

สอนสันติศึกษากับ  อาจารย์สุเมษย์  หนกหลัง  อาจารย์ประจาํวิชามนุษย์กับสันติภาพ  สํานัก
นวตักรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เมือวนัที 10  มิถุนายน 2556  ณ  สํานัก
นวตักรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษาทวัไป/หมวดวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี  ดงัทีได้
สะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
 

“ เดิมรายวิชาด้านสันติภาพเป็นศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์ แต่เมือมาจัดการ 
เรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัวไป จึงมีลักษณะเชิงบูรณาการศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์ใน
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  การสอนวิชามนุษย์กับสันติภาพจึงมีความสําคัญทีจะช่วย
ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับสันติภาพ สามารถทีจะนาํไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัได้เป็นอย่างดี” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 10  มิถุนายน 2556) 
 

หลกัการสอนสันติศึกษา 
ควรเนน้ Concept  สาํหรับรายวชิามนุษยก์บัสันติภาพ  มศว  ทีเปิดสอน 

สําหรับนกัศึกษาชนัปีที 3 จะเน้นทีการนาํไปใช้  เช่น การสอนโดย “การเล่าเหตุการณ์  ชีให้เห็น 
และการมองประเด็น”   

วธีิการสอนสันติศึกษา   
การใชสื้อต่าง ๆ ไดแ้ก่ สือภาพยนตร์ เช่นภาพยนตเ์รือง “Hotel Rwanda”  

การใช้สถานการณ์ต่าง ๆ การสํารวจปัญหาความขดัแยง้ของนักศึกษาแต่ละคนแล้วมาแบ่งกลุ่ม
อภิปราย  การใชเ้กมกิจกรรม  เป็นตน้   
 



 

 

 

ขันตอนการสอนรายวชิามนุษย์กบัสันติภาพ    
ขนัตอนที 1 ขนัการวาง Concept  ความรู้ทางดา้นสันติภาพ โดยการบรรยาย 

และกิจกรรม 

ขนัตอนที  2 ขนันาํเขา้สู่บทเรียน โดยการยอ่ยสถานการณ์ใหญ่มาสู่ 

สถานการณ์เล็ก 

ขนัตอนที  3  ขนัการฝึกกระบวนการคิด โดยการฝึกใหน้กัศึกษาไดใ้ชก้าร 

คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการวิพากษ์ต่อบทเรียนและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทงั 3 ขนัตอนมี
ความสัมพนัธ์เกียวเนืองกนั สามารถยอ้นกลบัไปมาได ้

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
  การพฒันาอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาให้เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการ
ถ่ายทอดนกัศึกษา ทงัดา้นเนือหาและเทคนิคในการสอน 

 
       2. ดร.เอกพนัธ์ุ ปิณฑวณชิ   อาจารย์ประจําวชิาการแปลงเปลยีนความ

ขัดแย้งโดยสันติวธีิ  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวทิยาลัยมหิดล 
ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในชนัเรียน และ 

การสัมภาษณ์แนวคิดเกียวกบัการเรียนการสอนสันติศึกษากบั  ดร.เอกพนัธ์ุ  ปิณฑวณิช อาจารย์
ประจาํวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล เมือวนัที 14 มิถุนายน 
2556  ณ  สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษาทวัไป/หมวดวิชาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  
ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   

 

“ การสอนสันติศึกษาต้องสอนให้เห็นแก่นแท้สันติศึกษา สันติศึกษาคือ 
อะไร เกียวพันกับตัวเราเองอย่างไร มีวิธีการและเครืองมืออะไรในการลดความรุนแรง  และสอนให้
นักศึกษาสามารถนําความรู้สันติศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน” (บันทึกการ
สัมภาษณ์เชิงลึก, 14  มิถุนายน 2556) 
 

หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนทฤษฎีสันติภาพ ความรุนแรง และความขดัแยง้ การวเิคราะห์ความ 

ขดัแยง้ และการเปลียนแปลงความขดัแยง้โดยสันติเครืองมือสันติวธีิ การสานเสวนา การสือสาร
อยา่งสันติ และการใชส้ันติวิธีในชีวติประจาํวนั (ตามคาํบรรยายรายวชิา)   



 
 

 

 

วธีิการสอนสันติศึกษา    
การบรรยาย การสอนปรัชญาเป็นรากฐานองคค์วามรู้  การใชกิ้จกรรมต่าง ๆ    

การแบ่งกลุ่มทาํกิจกรรมแลว้นาํเสนอในชนัเรียน  
ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
การสอนใหเ้ห็นถึงแก่นแทส้ันติศึกษา สันติศึกษาคืออะไร เกียวพนักบัตวั 

เราเองอยา่งไร มีวธีิการและเครืองมืออะไรในการลดความรุนแรง 

 
3. อาจารย์พมิลมาศ  เนตรมัย อาจารย์ประจําวชิาการจัดการความขัดแย้งใน 

ชีวติ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยสังเกตแบบมีส่วนร่วมในชนัเรียน และการ 

สัมภาษณ์แนวคิดเกียวกบัการเรียนการสอนสันติศึกษากบั  อาจารยพ์ิมลมาศ เนตรมยั  อาจารย์
ประจาํวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิต  คณะศิลปศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  เมือ
วนัที 11 มิถุนายน 2556  ณ  คณะศิลปศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์   ไดน้าํเสนอรูปแบบ
การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษาทวัไป/หมวดวิชาเลือกเสรี ระดับ
ปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี  
 

“การสอนการจัดการความขดัแย้ง จะเปลียนไปเรือย ๆ ตามเนือหาวิชา  
สถานการณ์ และความแตกต่างของนักศึกษา  ดูความพร้อมของนักศึกษาเป็นสําคัญ  จะสอนทฤษฎี
น้อยมาก แต่จะใช้ กรณีศึกษาหรือสถานการณ์ความขัดแย้ง มาให้นักศึกษาศึกษามากกว่า” (บนัทึก
การสัมภาษณ์เชิงลึก, 11 มิถุนายน 2556) 
 

หลกัการสอนสันติศึกษา 
เปลียนไปเรือย ๆ ตามเนือหาวชิา สถานการณ์ และความแตกต่างของ 

นกัศึกษา 
ขนัตอนการสอน  
ขนั 1  การบรรยาย  ไดแ้ก่ ทฤษฎี (Theories) เรืองเล่า /เหตุการณ์ (Story  

Telling/Case Studies)     
                    ขนั 2  กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมกลุ่ม (Class Activity) กิจกรรมกลุ่มยอ่ย 

(Group Activity) และกิจกรรมเดียว (Individual Activity)  
 ขนั 3  การสังเคราะห์  ไดแ้ก่ ชินงานเดียว (Individual Conflict Reflection)  



 

 

 

และการนาํเสนองานกลุ่ม  (Group Project)  
ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนวชิาการจดัการความขดัแยง้จะมี 

ส่วนสาํคญัในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
4. ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล   อาจารย์ประจําวชิาสังคม สงคราม และสันติ   

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในชนัเรียน และ 

การสัมภาษณ์แนวคิดเกียวกบัการเรียนการสอนสันติศึกษากบั ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล อาจารย์
ประจาํวิชาสังคม สงคราม และสันติ มหาวิทยาลยัมหิดล เมือวนัที 10 กรกฎาคม 2556 ณ สถาบนั
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล  ได้นาํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษาทวัไป/หมวดวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี  ดงัทีได้
สะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี  

 

“การสอนสันติศึกษาระดับปริญญาตรีในหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ต้องลึกแต่ 
กว้าง มีเรืองหลากหลายไม่ต้องสอนลึกมาก สอนให้นักศึกษาเห็นความทุกข์ของคนอืน ๆ นอกโลก
ของเขาบ้างจะทาํให้เห็นโลกทัศน์และเข้าใจความเป็นมนุษย์ทีแตกต่างกันมากขึน และการสอนให้
เห็นปัญหาความขัดแย้ง แต่ละฝ่ายทีขัดแย้งกัน เพราะอะไร  อย่างไร แต่ละฝ่ายคิดเห็นอย่างไร และ
จะหาทางออกจากปัญหาความขัดแย้งกันได้อย่างไร”  (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 10 กรกฎาคม  
2556) 
 

  หลกัการสอนสันติศึกษา 
ทาํอยา่งไรใหน้กัศึกษาทีอยูใ่นโลกสมยัใหม่ภายใตร้ะบบทุนนิยม และ 

กระแสโลกาภิวฒัน์ ทีมองแต่เรืองผลประโยชน์ของตวัเองเป็นหลกั ไดม้องเห็นชีวิตของคนทีดอ้ย
กวา่ตวันกัศึกษา อนัจะส่งผลใหเ้กิด  “สันติภายในตวัเอง” 

วธีิการสอนสันติศึกษา   
การบรรยาย การใหน้กัศึกษาศึกษาเอกสารแลว้นาํเสนอในชนัเรียน  การใช ้

กิจกรรมเกมและบทบาทสมมติ เป็นตน้ 

ขนัสอนการสอน   
คลา้ย ๆ ขนัตอนการสอนของนกัการศึกษาท่านหนึง  ทีมีกระบวนการสอน 



 
 

 

 

ทีเนน้การสอนแบบ Case Based Learning  ใหค้วามรู้ ทฤษฎี ประยกุต ์ Case Based  ฝึกปฏิบติัการ
อภิปรายแลกเปลียน Discussion และสรุปบทเรียน 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
การสอนสันติศึกษาใหผู้เ้รียนเขา้ใจความรู้สึกของผูอื้น สามารถสัมผสัดว้ย 

ตวัเอง มีประสบการณ์จริงดว้ยตนเอง จากกิจกรรมในชนัเรียน และการศึกษาชุมชน  
 

5. อาจารย์กรรณกิา  อุสสาสาร  อาจารย์ประจําวชิา  ความเป็นธรรมทาง 
สังคมและสันติภาพ  มหาวทิยาลยัราชภัฎกาํแพงเพชร  

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แนวคิดการเรียนการสอน 

สันติศึกษากับ  อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร  อาจารย์ประจาํวิชาความเป็นธรรมทางสังคมและ
สันติภาพ มหาวิทยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร  เมือวนัที 3  กนัยายน 2556  ณ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  ได้นําเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษาทวัไป/หมวดวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี  ดงัทีได้
สะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   

 

“การสอนสันติศึกษามีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะสอนนักศึกษาระดับปริญญา 
ตรี เพราะจะทาํให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ อืน สามารถนาํความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความขดัแย้งต่าง ๆ ได้ นอกจากนันยังสามารถสอนสันติศึกษาสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ได้ด้วย” 
(บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 3 กนัยายน 2556) 
 

หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนสันติศึกษามีความสําคญัอยา่งยงิต่อนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทุก 

คน เพราะนกัศึกษาจะไดมี้ความรู้ และทกัษะในการแกไ้ขปัญหาอยา่งสันติ 

วธีิการสอนสันติศึกษา   
1. เริมจากการบรรยายเพือปูพนืฐานความรู้สันติภาพให้นกัศึกษาเกิด 

ความรู้ ความเขา้ใจเบืองตน้  โดยการใชสื้อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ข่าว กรณีศึกษาต่าง ๆ  
2. มอบหมายงานใหน้กัศึกษา  ศึกษานอกชนัเรียน แลว้นาํมาเสนอในชนั 

เรียน 

3. ร่วมวเิคราะห์ประเด็นการศึกษา และสรุปเชือมโยงความรู้สันติภาพ 

 



 

 

 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
  การสอนสันติศึกษาให้นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะในการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ไดใ้นชีวติประจาํวนั หรือสถานการณ์ความขดัแยง้ต่าง ๆ  
 

6. อาจารย์พกิุล  อทิธิหิรัญวงศ์  อาจารย์ประจําวชิา  การจัดการความ 
ขัดแย้ง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แนวคิดการเรียนการสอน 

สันติศึกษากบั  อาจารยพ์ิกุล   อิทธิหิรัญวงศ ์ อาจารยป์ระจาํวชิา  การจดัการความขดัแยง้  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   เมือวนัที 5  กนัยายน 2556  ณ  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวชิา
ศึกษาทวัไป/หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
 

  “การสอนวิชาการจัดการความขัดแย้งในคณะคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์เกิดจากความสนใจของตัวเอง ทีมีโอกาสไปเรียนหลักสูตรความขัดแย้งทีสถาบัน
พระปกเกล้า จึงนาํเสนอคณะให้บรรจุวิชานีสอนแก่นักศึกษาคณะ อยากให้นักศึกษาเข้าใจความ
ขดัแย้ง ว่าไม่ใช่สิงทีน่ากลัว ให้เข้าใจมนัใหม่ ในทางการบริหารความขัดแย้งเป็นแรงจูงใจทีกระตุ้น
ให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน ในทางสังคมความขัดแย้งอาจจะเป็นเรืองดี จึงไม่รู้สึกเบือ ไม่
รู้สึกรําคาญในความขดัแย้งนัน” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 5 กนัยายน 2556) 
 

หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนสันติศึกษาใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัความขดัแยง้  

วา่ไม่ใช่สิงทีน่ากลวั น่าเบือ  แต่ความขดัแยง้เป็นแรงจูงใจทีจะกระตุน้ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน เป็นสิงทีน่าทา้ทายในการจดัการความขดัแยง้อยา่งยงิ 

วธีิการสอนสันติศึกษา   
  ใชว้ิธีการสอนและเทคนิคทีหลากหลายให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน เช่น การใช้
บทบาทสมมติ สถานการณ์จาํลอง กรณีศึกษา คลิปวีดีโอ ภาพยนตร์ การลงพืนทีศึกษาชุมชน  เป็น
ตน้ 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
การสอนสันติศึกษาไม่ควรใชว้ธีิการสอนแบบเดิม ๆ ควรสอนวธีิการสาน 



 
 

 

 

เสวนา การเจรจา  ใชค้วามคิดริเริม คิดแบบสร้างสรรค ์คิดออกนอกกรอบ อยา่คิดเป็นเส้นตรงแบบ
เดียว 

 

7. ดร. ประสิทธิ   ฤกษ์พศุิทธิ  อาจารย์ประจําวชิา  สันติภาพและความ 
สมานฉันท์  สํานักวชิาศึกษาทวัไป  มหาวทิยาลยัพายพั    

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในชนัเรียน และ 

การสัมภาษณ์แนวคิดการเรียนการสอนสันติศึกษากบั ดร.ประสิทธิ   ฤกษพ์ิศุทธิ  อาจารยป์ระจาํวิชา
สันติภาพและความสมานฉนัท์ มหาวิทยาลยัพายพั  เมือวนัที  6  กนัยายน 2556  ณ สํานกัวิชาศึกษา
ทวัไป  มหาวทิยาลยัพายพั ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวด
วชิาศึกษาทวัไป/หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   

 

“ วิชาสันติภาพและความสมานฉันท์ ของมหาวิทยาลัยพายพั เกิดจาก 
กรรมการสร้างรายวิชา GE ของพายัพ ซึงอาจารย์เป็นส่วนหนึงในกรรมการชุดนัน ได้ยกร่าง
คาํอธิบายรายวิชา และแผนการสอนขึน เพือเป็นการตอบสนองจุดประสงค์ของรัฐบาลทีต้องการให้
นักศึกษามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ในระดับบุคคล   ในความคิดเห็นส่วน
ตนวิชาเกียวกับความขัดแย้ง อาจจะเปิดสอนหรือไม่สอนก็ได้ เพราะผู้ เรียนอาจจะไม่ต้องการ บาง
คนอาจต้องการ มีวิชานีไว้สนองตอบนักศึกษาทีต้องการศึกษาในวิชา GE ” (บนัทึกการสัมภาษณ์
เชิงลึก, 6 กนัยายน 2556) 
 

หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนสันติศึกษาเพือใหน้กัศึกษาเห็นความขดัแยง้ เขา้ใจความขดัแยง้  

พยายามไม่ใหเ้กิดความรุนแรง และสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งมีสันติสุข 

ขนัตอนการสอนสันติศึกษา   
1. ขนัสร้างแรงบนัดาลใจใหน้กัศึกษาเห็นภาพรวมของปัญหาความขดัแยง้  

โดยการนาํเสนอขอ้มูลทีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์  ดว้ยสือภาพยนตร์ รูปภาพ เพลง คลิปวดีีโอ เป็นตน้ 
2. ขนักระตุน้สิงทีอยูภ่ายในของนกัศึกษาออกมา โดยการตงัคาํถาม สร้าง 

แรงจูงใจแก่นกัศึกษา ทาํใหเ้กิด Idea ในเรืองความขดัแยง้  
  3.  ขนัสรุปและประเมินผล โดยมีการตอบคาํถามทา้ยบท 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
การสอนใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงหลกัสันติภาพทีแทจ้ริง  เขา้ใจสันติวฒันธรรม  



 

 

 

การสร้างสันติวฒันธรรมและการสร้างลกัษณะนิสัย ไดแ้ก่ การฟังซึงกนัและกนั เนน้ความใจกวา้ง 
เนน้มุมมองของความคิด  การให้ และความอดทน  
 

8. อาจารย์ธวชัชัย  ป้องศรี  อาจารย์ประจํา  วทิยาลยัการเมืองการ 
ปกครอง  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม     

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แนวคิดการเรียนการสอน 

สันติศึกษากบั อาจารยธ์วชัชยั   ป้องศรี  อาจารยป์ระจาํวิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม เมือวนัที 7 สิงหาคม 2556  ณ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษา
ทวัไป/หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   

 

  “การสอนวิชาสันติศึกษาของวิทยาลัยการเมืองการปครอง เปิดการสอน
สาํหรับนักศึกษาในคณะ และสาํหรับนักศึกษาในคณะอืน ๆ ทีสนใจเป็นวิชาเลือกเสรี การเรียนการ
สอนจะเน้นการสอนเพือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาความขัดแย้ง  และสามารถ
จัดการความขดัแย้งโดยสันติวิธี”  (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 7  สิงหาคม 2556) 
  

หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนสันติศึกษาเพือใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในปัญหาความ 

ขดัแยง้  และสามารถจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ   
วธีิการสอนสันติศึกษา   
1. สอนทฤษฎีความรู้สันติศึกษาควบคู่กบัการปฏิบติั 
2. การใชสื้อการสอนต่าง ๆ เช่น ข่าวสาร Case เหตุการณ์ความขดัแยง้  

ภาพยนตร์   
3. การฝึกสถานการณ์จาํลองการจดัการความขดัแยง้ เช่น สถานการณ์ 

จาํลองการประทว้ง การชุมนุมเพือเรียกร้องของประชาชนต่อภาครัฐ  
ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
การสอนทฤษฎีความรู้สันติศึกษาควบคู่กบัการปฏิบติั เพือใหน้กัศึกษาได ้

ฝึกทกัษะการจดัการความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 

 



 
 

 

 

 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ณฐัพล  จิตรนิรัตน์  อาจารย์ประจําคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัทักษิณ 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แนวคิดการเรียนการสอน 

สันติศึกษากบั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ณฐพงศ ์  จิตรนิรัตน์  อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาสังคมศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมือวนัที 12  กุมภาพนัธ์  2556 ณ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ พบวา่ท่านเป็นอดีตนกัต่อสู้เพือสิทธิมนุษยชนมาตงัแต่สมยัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ทีสนใจสอนสอดแทรกเรืองสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในชนัเรียนแก่นกัศึกษา
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวด
วชิาศึกษาทวัไป/หมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ดงันี   
 

  “ การสอนสันติศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณจะสอนสอดแทรกในรายวิชามนุษย์ ของคณะ  โดยการสอนจะเน้นเรืองสิทธิมนุษยชนและ
สันติวิธีให้แก่นักศึกษาให้เกิดทักษะ และสามารถนาํไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงได้” (บนัทึกการ
สัมภาษณ์เชิงลึก, 12 กุมภาพนัธ์  2557) 
 

หลกัการสอนสันติศึกษา 
การสอนองคค์วามรู้สันติศึกษา ใหเ้กิดทกัษะ และสามารถนาํไปปฏิบติัได ้

ในชีวติจริง   
วธีิการสอนสันติศึกษา  (เนน้สิทธิมนุษยชน) 
1. สอนองคค์วามรู้สันติศึกษาและสิทธิมนุษยชน 
2. สอนทกัษะเกียวกบัสันติศึกษาและสิทธิมนุษยชน 

3. สอนใหน้กัศึกษา Take Action  โดยวธีิการสอนดว้ยการใชสื้อ   
กรณีศึกษา  คลิปวีดีโอ  ภาพยนตร์  การเชิญวิทยากรภายนอก การลงพืนทีชุมชน  การออกค่ายพกั
แรม  มีการตงัคาํถามเพือแลกเปลียนเรียนรู้  ให้นกัศึกษาสามารถตงัคาํถามได ้ใคร่ครวญประเด็น 
สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
การสอนองคค์วามรู้สันติศึกษา ใหเ้กิดทกัษะสามารถนาํไปปฏิบติัได ้และ 

การสอนให้นกัศึกษา Take Action  สามารถตงัคาํถามได ้ใคร่ครวญประเด็น สามารถนาํไปปฏิบติั
ไดจ้ริง 



 

 

 

 

นอกจากนนัจากการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
กบัผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา ผูเ้ชียวชาญ และอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาดงักล่าว ได้คน้พบ
เอกสารวชิาการและงานวิจยัทงัในและต่างประเทศทีเกียวขอ้งกบัสันติศึกษา ประกอบดว้ย  แนวคิด
และทฤษฎีสันติศึกษาและสันติวิธี ทฤษฎีความขดัแยง้ เช่น ทฤษฎีความขดัแยง้ของคาร์ล มาร์กซ์   
ทฤษฎีความขดัแยง้ของลิวอิส เอ โคเซอร์   ทฤษฎีความขดัแยง้ของราล์ฟ ดาห์เรนดอร์ฟ   ทฤษฎี
ความขดัแยง้ของเกอร์ฮาร์ด เลนสกี  ทฤษฎีเกียวกบัสันติวิธี เช่น  ทฤษฎีสันติวิธีของโยฮนั กลัตุง 

ทฤษฎีสันติวธีิของมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ทฤษฎีสันติวิธีของยีน ชาร์ป ทฤษฎีสันติวิธีของเกล็น ดี 
เพจ  ทฤษฎีสันติวิธีของวิลเลียม ยรีู  แนวคิดสันติวิธีของพอล รูทเลจ  แนวคิดสันติวิธีของโรแลนด ์
ไปล์เกอร์  แนวคิดสันติวิธีของสเตลแลน วินทาแกน  แนวคิดสันติวิธีของมหาตมะ คานธี  แนวคิด
พุทธสันติวธีิของพระพุทธเจา้  แนวคิดสันติวธีิของติช นทั ฮนัท ์ แนวคิดสันติวิธีของพระธรรมปิฎก  

แนวคิดสันติวิธีของพุทธทาสภิกขุ  แนวคิดสันติวิธีของชยัวฒัน์ สถาอานนัท์   แนวคิดการจดัการ
ความขดัแยง้ การจดัการความขดัแยง้  แนวคิดเรืองความขดัแยง้กบัการทาํงานองคก์รการจาํแนก
ความขดัแยง้  ประโยชน์ของความขดัแยง้  แนวทางการลดความขดัแยง้ในองคก์ร  การจดัการความ
ขดัแยง้โดยสันติวธีิ  รูปแบบการจดัการขดัแยง้โดยสันติวธีิ การจดัการความขดัแยง้ดว้ยการไกล่เกลีย
แบบพุทธ  การจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติเชิงนโยบายในประเทศไทย  แนวคิดเกียวกบัการจดั
การศึกษาสันติศึกษาในประเทศไทย  รูปแบบและวิธีการสอนสันติศึกษาในสถานศึกษาไทย   และ
แนวคิดเกียวกบัการพฒันารูปแบบการสอน  ซีงสามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ไดใ้นบทที 2   

 

เมือทาํการวิเคราะห์รูปแบบการสอนสันติศึกษา ของผูเ้ชียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิและ
อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา  ตามรูปแบบการสอนต่าง ๆ ไดต้ามตารางที   17  ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ตารางที 17    การนาํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ในหมวดวชิาศึกษา 

                      ทวัไป และหมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ของผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา    
                      ผูท้รงคุณวุฒิ และผูส้อนสันติศึกษา 
 

 

ผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา   
ผูท้รงคุณวุฒิ และอาจารยผ์ูส้อน 

สันติศึกษา 
 

 

รูปแบบการสอนสันติศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
ในหมวดวชิาศึกษาทวัไป 
และหมวดวชิาเลือกเสรี 

ระดบัปริญญาตรี 

 

แนวทางการสอนสันติ
ศึกษาในหมวดวชิาศึกษา
ทวัไป และหมวดวชิาเลือก
เสรี ระดบัปริญญาตรี 

 

รูปแบบการสอนของ  
ดร.ชาญชยั  ชยัสุขโกศล  และดร.เอกพนัธ์ุ 
ปิณฑวณิช มหาวิทยาลยัมหิดล, อาจารย์
กรรณิกา  อุสสาสาร  มหาวิทยาลยัราชภฎั
กาํแพงเพชร, อาจารยพิ์มลมาศ เนตรมยั  

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์, 
 ศ.ดร.ชยัวฒัน ์สถาอานนัท ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ 

ศ.ดร. สุริชยั หวนัแกว้  
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 

กลุ่มที 1 รูปแบบการสอนที
เนน้การพฒันาดา้นพุทธิพิสัย 
(Cognitive  Domain)  

หลกัการสอน มุ่งเนน้ช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ
ในเนือหาสาระต่าง
(Concept) 
วิธีการสอน การสอนแบบ
บรรยาย การอภิปราย และ
การนาํเสนอกรณีตวัอยา่ง
ความขดัแยง้ และการจดัการ
ความขดัแยง้โดยสนัติวิธี  

รูปแบบการสอนของ  
ท่านอาจารยมิ์ตซูโอะ ชิบาฮาริ , 

พระไพศาล วิสาโล วดัป่าสุคะโต ชยัภูมิ
,รศ. ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  
และผศ.ดร. ปาริชาด  สุวรรณบุบผา  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

กลุ่มที 2 รูปแบบการสอนที
เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย 
(Affective  Domain)  

หลกัการสอน มุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้สึก เจตคติ 
ค่านิยม และคุณธรรม และ
จริยธรรมทีพึงประสงค ์  

วิธีการสอน การสอนใหเ้ห็น
คุณค่า ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และสนัติภายใน 

 

 

 



 

 

 

 

ตารางที 17    การนาํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ในหมวดวชิาศึกษา 

                      ทวัไป และหมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ของผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา    
                      ผูท้รงคุณวุฒิ และผูส้อนสันติศึกษา (ต่อ) 
 

 

ผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา   
ผูท้รงคุณวฒิุ และอาจารยผ์ูส้อน 

สนัติศึกษา 

 

 

รูปแบบการสอนสันติศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ใน
หมวดวิชาศึกษาทวัไป และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ระดบั

ปริญญาตรี 

 

แนวทางการสอนสนัติศึกษาใน
หมวดวิชาศึกษาทวัไป และหมวด
วิชาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี 

 

รูปแบบการสอนของ  

ผศ.ดร.ณฐพงศ ์จิตรนิรัตน ์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ,  
ศ.ดร.เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ  , 
รศ. ดร.โคทม อารียา
มหาวิทยาลยัมหิดล, 

อาจารยฐิ์ติ  ลาภอนนัต ์  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์, 

ผศ.ดร.บุษบง  ชยัเจริญวฒันะ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

และพลเอก เอกชยั  ศรีวิลาศ   
สถาบนัพระปกเกลา้ 

กลุ่มที 3 รูปแบบการสอนที
เน้นการพัฒนาด้านทักษะ
พิสัย  (Psycho - Motor 

Domain)  

หลกัการสอน มุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
เกิดการพัฒนาด้านการปฏิบัติ 
การกระทาํ หรือการแสดงออก  

 วิธีการสอน  การสอนแบบ
บรรยายควบคู่การฝึกปฏิบติัเพือ
พัฒนาทักษะการจัดการความ
ขดัแยง้โดยสนัติวิธี  

รูปแบบการสอนของ  

อาจารยสุ์เมษย ์ หนกหลงั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
อาจารยอ์ธิป  ปทุมวรรณ  
มหาวิทยาลยันเรศวร,  และ  
ผศ.ดร. วีระพนัธ์ รังสีวิจิตรประภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

กลุ่มที 4 รูปแบบการสอนที
เน้นการพัฒนาด้านทักษะ
กระบวนการ 

(Process  Skills)  

หลกัการสอน มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน
เกิดทกัษะกระบวนการทาง
สติปัญญา/ความคิด 

วิธีการสอน การสอนแบบ
วิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การใช้
เหตุผล ความคิดสร้างสรรคใ์น
การจดัการความขดัแยง้ 

 
 



 
 

 

 

 
ตารางที 17    การนาํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ในหมวดวชิาศึกษา 
                      ทวัไป และหมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ของผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา    
                      ผูท้รงคุณวุฒิ และผูส้อนสันติศึกษา (ต่อ) 
 

 

ผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา   
ผูท้รงคุณวฒิุ และอาจารยผ์ูส้อนสันติ

ศึกษา 
 

 

รูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทย ในหมวดวิชาศึกษา
ทวัไป และหมวดวิชาเลือก
เสรี ระดบัปริญญาตรี 

 

แนวทางการสอนสนัติศึกษา
ในหมวดวิชาศึกษาทวัไป และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ระดบั

ปริญญาตรี 

 

รูปแบบการสอนของ  
ดร. ประภาศ ปานเจียง  มหาวิทยาลยั
หาดใหญ่,  อาจารยธ์วชัชยั ป้องศรี  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 

 ดร. ประสิทธิ   ฤกษพิ์ศุทธิ  มหาวิทยาลยั
พายพั, อาจารยพิ์กลุ   อิทธิหิรัญวงศ ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ,ดร.เลิศชาย  ศิริชยั   
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์,  
ดร.สุจริรา หาผล และอาจารยป์ฏิญญา 
ธรรมเมือง มหาวิทยาลยัเนชนั, 

รศ.นฤมล ธีรวฒัน ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
, รศ.ดร.ศรีเพญ็  ศุภพิทยากลุ  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,ผศ.ดร. สุชาติ  เศรษฐมาลินี   
มหาวิทยาลยัพายพั และรศ.ดร.สุกญัญา  
เอมอิมธรรม  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

กลุ่มที 5 รูปแบบการสอน
ที เ น้ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร
(Integration )  

หลกัการสอน มุ่งช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดการบูรณาการทงัดา้น
เนือหาสาระ วิธีการ และ
รูปแบบ  
วิธีการสอน  การสอนแบบ
ผสมผสานหลาย ๆ วิธีให้
เหมาะสมกบัเนือหาวิชา  เช่น 
การบรรยาควบคู่ การนาํเสนอ
กรณีตวัอยา่ง  การอภิปราย 
การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
ความคิดสร้างสรรค ์และการ
ฝึกปฏิบติัทกัษะการจดัการ
ความขดัแยง้โดยสนัติวิธี 

 

 

การนาํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ในหมวดวชิาศึกษา
ทวัไป และหมวดวชิาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  ของผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา  ผูท้รงคุณวุฒิ  
และผูส้อนสันติศึกษา ตามรูปแบบการสอนที รองศาสตราจารย ์ดร. ทิศนา แขมมณี  (2548 : 219 – 

272)  ไดเ้รียบเรียงไว ้ ไดแ้ก่   



 

 

 

  กลุ่มที 1 รูปแบบการสอนทีเน้นการพฒันาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive 

Domain) ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนของอาจารยพ์ิมลมาศ  เนตรมยั  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์,
อาจารยก์รรณิกา  อุสสาสาร  มหาวิทยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร, อาจารย ์  ดร.ชาญชยั  ชยัสุขโกศล  
ดร.เอกพนัธ์ุ ปิณฑวณิช  มหาวทิยาลยัมหิดล , ศ.ดร.ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

และศ.ดร.สุริชยั หวนัแกว้ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  โดยมีหลกัการสอนทีมุ่งเนน้ช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้ความเขา้ใจในเนือหาสาระต่าง (Concept) และวิธีการสอนเป็นการสอนแบบบรรยาย การ
อภิปราย และการนาํเสนอกรณีตวัอยา่งความขดัแยง้ และการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
  กลุ่มที 2 รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) 
ไดแ้ก่  รูปแบบการสอนของ ท่านอาจารยมิ์ตซูโอะ ชิบาฮาริ, พระอาจารยไ์พศาล วิสาโล เจา้อาวาส
วดัป่าสุคะโต ชยัภูมิ , รศ. ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

และผศ.ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา มหาวิทยาลยัมหิดล  หลกัการสอนทีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม และจริยธรรมทีพึงประสงค ์และวิธีการสอนเป็นการสอน
ใหเ้ห็นคุณค่า ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสันติภายใน 
  กลุ่มที 3 รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะพิสัย (Psycho - Motor 

Domain)  ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนของ ผศ.ดร. ณฐพงศ์   จิตรนิรัตน์   มหาวิทยาลยัทกัษิณ, ศ.ดร. 
เกรียงศกัดิ  เจริญวงศ์ศกัดิ นกัวิชาการอิสระ,รศ.ดร.โคทม อารียา มหาวิทยาลยัมหิดล, อาจารยฐิ์ติ  
ลาภอนนัต์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ พลเอกเอกชยั ศรีวิลาศ สถาบนัพระปกเกลา้  และ ผศ.ดร.

บุษบง  ชยัเจริญวฒันะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยมีหลกัการสอนทีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการ
พฒันาดา้นการปฏิบติั การกระทาํ หรือการแสดงออก  และวิธีการสอนเป็นการสอนแบบบรรยาย
ควบคู่การฝึกปฏิบติัเพือพฒันาทกัษะการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

  กลุ่มที 4 รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะกระบวนการ (Process 

Skills) ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนของ อาจารยสุ์เมษย ์  หนกหลงั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, ผศ.

ดร.วรีะพนัธ์ รังสีวจิิตรประภา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และอาจารยอ์ธิป  ปทุมวรรณ มหาวทิยาลยั
นเรศวร โดยมีหลกัการสอนทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการทางสติปัญญา/ความคิด และ
วธีิการสอนเป็นการสอนแบบวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การใชเ้หตุผล ความคิดสร้างสรรคใ์นการ
จดัการความขดัแยง้ 
  กลุ่มที 5 รูปแบบการสอนทีเนน้การบูรณาการ (Integration) ไดแ้ก่ รูปแบบ
การสอนของอาจารย์ธวชัชัย ป้องศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ดร.ประสิทธิ ฤกษ์พิศุทธิ  
มหาวิทยาลัยพายพั ,อาจารย์พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดร.เลิศชาย  ศิริชัย 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, ดร.สุจริรา หาผล   และอาจารยป์ฏิญญา ธรรมเมือง   มหาวิทยาลยัเนชนั, 



 
 

 

 

รศ.นฤมล  ธีรวฒัน์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ดร. ประภาศ ปานเจียง  มหาวิทยาลยัหาดใหญ่, รศ. ดร.

ศรีเพญ็  ศุภพิทยากุล  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ผศ.ดร. สุชาติ  เศรษฐมาลินี มหาวทิยาลยัพายพั, รศ.

ดร.สุกญัญา  เอมอิมธรรม  มหาวทิยาลยัขอนแก่น   โดยมีหลกัการสอนทีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการบูร
ณาการทงัดา้นเนือหาสาระ  วิธีการ และรูปแบบ    และวิธีการสอนเป็นการสอนแบบผสมผสาน
หลาย ๆ วิธีให้เหมาะสมกับเนือหาวิชา  เช่น การบรรยาควบคู่ การนําเสนอกรณีตวัอย่าง  การ
อภิปราย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกปฏิบติัทกัษะการจดัการความ
ขดัแยง้โดยสันติวธีิ  

รูปแบบการสอนต่าง ๆ ของผูเ้ชียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิและอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา จะมี
หลกัการสอน วตัถุประสงค ์ วธีิการสอนและขนัตอนการสอนทีแตกต่างกนัไปขึนอยูก่บัจุดเนน้ตาม
รูปแบบการสอนของแต่ละท่าน แมจ้ะมีการแบ่งกลุ่มรูปแบบการสอนต่าง ๆ ออกเป็น 5 กลุ่ม
ดงักล่าว แต่ก็ไม่ไดแ้สดงวา่ผูเ้ชียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา ยดึถือรูปแบบการ
สอนนนั ๆ แบบตายตวั  โดยส่วนใหญ่ทุกคนเนน้การใช้สือการสอนต่าง ๆ ทีทนัสมยัเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี  พร้อมทีจะมีการปรับเปลียนรูปแบบการสอนให้เหมาะสมตลอดเวลาซึง
ลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะทีเนน้การบูรณาการ (Integration )  ซึงเป็นรูปแบบการสอนทีมุ่งช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการบูรณาการทงัดา้นเนือหาสาระ วิธีการ และรูปแบบ ซึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะของวิชา
สันติศึกษา ทีมีลกัษณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary Subjects) โดยเนน้การศึกษาวิจยัจะศึกษา
ภาพรวมของความรู้สันติศึกษา ทฤษฎีและแนวคิดสันติศึกษาและสันติวิธี  ทงัดา้นสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศาสนศาสตร์ และศึกษาศาสตร์  ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนและรูปแบบ
การสอนให้การจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทวัไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
ระดบัปริญญาตรีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

                 1.3  ปัจจัยทีมีผลการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย 
                 จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ
สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา พบปัจจยัทีมีผลการจดัการเรียนการ
สอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  ดงัต่อไปนี  
                  1. ปัจจัยภายในทมีีผลต่อการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา  

  ปัจจยัภายในทีมีผลต่อการจดัการศึกษาแบบสันติศึกษา พบวา่  คุณสมบติั  
“สันติภายใน” ของนักศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบสันติศึกษา ได้แก่  การศึกษาในการ
เสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองสันติภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความ



 

 

 

รุนแรง และการลดความขดัแยง้ ความรุนแรงดว้ยสันติวิธี   หากนกัศึกษาไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ 
และฝึกทกัษะดังกล่าวจะทาํให้การจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาประสบความสําเร็จ บรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดง่้ายขึน  ดงัที  ผูท้รงคุณวฒิุสันติศึกษาไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  อาทิเช่น   
 

              “การสอนสันติศึกษานัน ต้องเปลียน วิถีชีวิต และ วิถีปฏิบัติ ของนักศึกษา เป็น 
สันติวิถีชีวิต คือ การสอนให้รู้ว่า สันติศึกษานันเป็นส่วนหนึงของชีวิตประจาํวนั”  
(พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,สัมภาษณ์ 2  กรกฎาคม 2556) 
 

                            “ต้องเริมต้นทีการสร้างความไว้วางใจก่อน  เน้นการสอนข้างในให้เกิด สันติ
ภายในแก่นักศึกษาก่อน แล้วจึงเติมองค์ความรู้ เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงความเชือมโยงของสรรพ
สิงทีต้องพึงพาอาศัยซึงกันและกัน”   (ปาริชาด สุวรรณบุบผา,สัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2556) 

  

          “การสอนสันติภาพในชันเรียน ต้องให้อ่านเยอะ ๆ อาจารย์มีหนังสือดี ๆ ให้
นักเรียนอ่าน โดยหนังสือทีให้อ่านนัน ต้องเลือกให้ดี มีเนือหาสอนเรืองความรัก ความเมตตาต่อ
เพือนมนุษย์ด้วยกัน  มีหลักธรรมะ ทาํให้นักเรียนเกิดสันติภาพภายในตัวเองอย่างมาก”  
(ท่านอาจารยมิ์ตซูโอะ ชิบาฮาริ, การตอบคาํถาม  6  กนัยายน 2556) 
   

       2.  ปัจจัยภายนอกทมีีผลต่อการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา  
      ปัจจยัภายนอกทีมีผลต่อการจดัการศึกษาแบบสันติศึกษา พบวา่ ตวัอาจารย ์

ผูส้อนสันติศึกษา กิจกรรม รูปแบบ วิธีการหรือกระบวนการในการจดัการเรียนการสอนทีส่งผลให้
เกิดการเรียนรู้แบบสันติศึกษา ได้แก่  การเรียนรู้แบบองค์รวม การแลกเปลียนเรียนรู้  การจดัการ
ความขดัแยง้ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย  การสานเสวนา  การวิพากษว์ิจารณ์เชิงสร้างสรค ์ หาก
อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษามีการออกแบบการเรียนการสอน กิจกรรม รูปแบบการสอน  วิธีการและ
กระบวนการสอนได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนย่อมส่งผลต่อความสําเร็จในการ
จดัการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค์ไดง่้าย   ดงัที  ผูท้รงคุณวุฒิสันติศึกษาไดส้ะทอ้นความ
คิดเห็น  อาทิเช่น   
 

 “ตัวอาจารย์ผู้สอนมีความสาํคัญอย่างยิงในการจัดการเรียนการสอนสันติ 
ศึกษาในประสบผลสาํเร็จ  นอกจากอาจารย์จะต้องเป็นผู้ รู้จริงด้านสันติภาพแล้ว จะต้องมีการจัดการ
เรียนการสอนทีดี เช่น การสอนควรเป็นกลุ่มเลก็ ไม่ใช้การบรรยาย  ควรมีการลงพืนทีศึกษาชุมชน  



 
 

 

 

การฝึกอบรม และการสอนโดยใช้สือต่าง ๆ ประกอบ เพือสร้างความท้าทายและประทับใจแก่
ผู้เรียน”  (โคทม อารียา,สัมภาษณ์ 10  มิถุนายน 2556) 
 

 “ อาจารย์ผู้สอนสันติศึกษา มักมีความถนัดแตกต่างกัน จะทาํอย่างไร ให้
อาจารย์ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนทีหลากหลาย มีสือการสอนต่าง ๆ ควรเน้น การประยกุต์ใช้
กิจกรรมการสอนต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับสันติภาพไปใช้ได้ในชีวิตประจาํวนัจริง  สามารถนาํไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมและทันสมยักับกลุ่มผู้เรียน”  (สุชาติ เศรษฐมาลินี,สัมภาษณ์ 5 กนัยายน2556) 
   

 “การสอนสันติศึกษาควรสอนโดยยึดหลักการสอนการให้ความรู้  การสร้าง
จิตสาํนึกทัศนคติทีดี  การเลือกนาํเอาไปใช้  และการลงมือกระทาํ โดยมีวิธีการสอนด้วยการลดการ
สอนแบบบรรยายลง มีการใช้กิจกรรมการสอนต่าง ๆ  เช่น ให้ผู้เรียนคิดโครงการศึกษาสันติภาพ
โดยลงมือปฏิบัติภาคสนา แล้วนาํมาเสนอผลงานในชันเรียน การศึกษากรณีศึกษา การใช้สือต่าง ๆ ”  
(ศรีเพญ็  ศุภพิทยากุล, สัมภาษณ์ 14  มิถุนายน 2556)  
   

                              3. ปัจจัยเกอืหนุนทมีีผลต่อการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา   
        ปัจจัย เ กือหนุนทีมีผลต่อการจัดการศึกษาแบบสันติศึกษา   พบว่า 

บรรยากาศสภาพแวดลอ้ม และโครงสร้างทางการศึกษาทีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบสันติศึกษา  
หากสถาบนัอุดมศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มทีดี ทงัสภาพแวดลอ้มภายนอกชนัเรียน และสภาพ
ภายในชนัเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้จะส่งผลดีต่อการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา  และโครงสร้าง
ทางการศึกษาทีเปิดโอกาสให้มีการเปิดรายวิชาสันติศึกษาในหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทวัไปหรือ
หมวดวชิาเลือกเสรี แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไดเ้รียนอยา่งแพร่หลายยอ่มส่งผลต่อการเปิดพืนที
สันติวิธีแก่นักศึกษาทีจะออกไปเป็นบณัฑิตทีดีของสังคมต่อไปในอนาคตในสายวิชาชีพต่าง ๆ   
ดงัที  ผูท้รงคุณวฒิุสันติศึกษาไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  อาทิเช่น   
 

                  “ การสอนสันติศึกษามีความสําคัญและจาํเป็นอย่างยิงแก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ยิงนักศึกษาในสายวิชาชีพชันสูง เช่น นักศึกษาแพทย์ วิศวะ นักศึกษากลุ่มนีล้วนเติบโต
ไปเป็นผู้นาํทางสังคมทีมีบทบาทในการช่วยลดความขัดแย้งได้ แต่ปัจจุบัน สกอ. ไม่ได้เอืออาํนวย
เรืองโครงสร้างหลักสูตรมากนะ”   (บุษบง ชยัเจริญวฒันะ,สัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2557)   
 



 

 

 

                  “กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในการสอนสันติศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ตังแต่ชันประถมศึกษา ถึงอุดมศึกษา โดยประยุกต์ให้ผู้ เรียนสามารถนาํไปใช้ปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจาํวัน การสอนสันติศึกษามีความสําคัญ เพราะช่วยให้ผู้ เรียนได้เปิดโลกทัศน์ มีมุมมอง
ความคิดทีเปิดกว้าง ในการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การเคารพให้เกียรติให้ความเป็นมนุษย์ 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีเอกภาพ” (เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ, สัมภาษณ์ 9 พฤศจิกายน 2556 )   
 

  “ สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กาํหนดนโยบายต้องมีการเรียนการสอนสันติ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี เพือให้นักศึกษาเป็นผู้นาํ Peace Studies ให้แก่สังคม โดยทีไม่จาํเป็นต้อง
ทาํงานสันติศึกษา แต่คนทีจบปริญญาตรีสามารถนาํไปใช้ในชีวิตจริง ซึงนับวันต้องเรียนรู้เรืองนี 
เพือจะละลายความขัดแย้งในคน และสังคม จึงจาํเป็นอย่างยิงต้องปรับปรุงหลักสูตร GE ให้มีวิชา
สันติศึกษา” (ประภาส  ปานเจียง ,สัมภาษณ์ 13 กุมภาพนัธ์  2557 )   
 

1.2.4 ปัญหาความขัดแย้งในชีวติประจําวนัและความต้องการในการ 
จัดการเรียนการสอนสันติศึกษาของนักศึกษารายวชิาสันติศึกษา  

       ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์
นกัศึกษารายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 8 คน และ
นกัศึกษารายวชิาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ จาํนวน 
8 คน รวมจาํนวน 16 คน ประจาํภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2556  ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  
โดยการบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (2556)  และการบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (2556 )   
ดงัต่อไปนี  

 1. ปัญหาความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนัของนักศึกษา  พบว่า นักศึกษา
รายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  มหาวิทยาลยัมหิดล  และนกัศึกษารายวิชาการ
จดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  ประสบปัญหาความขดัแยง้
ในชีวิตประจาํวนัสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  ปัญหาความขดัแยง้จากการแสดงความคิดเห็นแตกต่างจาก
บุคคลอืน ปัญหาความขดัแยง้จากคนในครอบครัว ญาติพีนอ้ง ปัญหาความขดัแยง้จากการคบเพือน
ในสถาบนัการศึกษา ปัญหาความขดัแยง้จากการทาํงานกลุ่มกบัเพือนในสถาบนัการศึกษา โดยมี
ปัญหาทีแตกต่างกนัเพียงดา้นเดียว คือ นกัศึกษาสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์จะมีปัญหาเรืองการ
จดัสรรเวลาเรียนกบัเวลาทาํงานในกลุ่มนกัศึกษาทีทาํงานไปดว้ยเรียนไปดว้ย  ดงัที  นกัศึกษาได้
สะทอ้นความคิดเห็น  อาทิเช่น   
 



 
 

 

 

  “ เวลาทีมักจะมีปัญหาความขัดแย้งส่วนเกิดจากทีต้องแสดงอออกในเรือง
ต่าง ๆ ต่อหน้าบุคคลอืน ไม่ว่าจะเป็นเรืองในบ้าน มีปัญหาคิดเห็นแตกต่างจากผู้ปกครอง บางที
อยากจะคัดค้านความคิดเห็นบ้าง แต่ก็กลัวท่านจะไม่พอใจ เพราะเคยทําแล้วมันกลับกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ไป พอมาถึงทีมหาวิทยาลัยกมี็ปัญหากับเพือนร่วมรุ่นเวลาต้องทาํงานกลุ่มร่วมกัน  กลุ่ม
ไม่ค่อยจะลงรอยกัน ไม่ค่อยฟังกัน ทาํให้เกิดปัญหาตังแต่เริมต้นทาํงานกลุ่ม ผลงานกอ็อกมาไม่ดี 
เพือนบางคนในกลุ่มกเ็ลิกคบกันไปเลยกมี็ ” (แบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก,  2556 )   
 

  “ไม่ค่อยชอบเวลาต้องแสดงความคิดเห็นทีแตกต่างจากคนอืน เพราะพอพูด
ออกไปไม่ค่อยมีคนฟัง ทาํให้รู้สึกเสีย Self มาก แต่บางครังผมต้องการจะแสดงจุดยืนให้กลุ่มเพือน
ฟัง เพราะคิดว่าถ้าไม่ทาํแบบนี มนัอาจจไม่ดีอย่างแน่นอน แต่พอแสดงออกไป กลับยิงเลวร้ายลง ถึง
ขนัทะเลาะกัน เพือนหลายคนอยากจะแยกกลุ่มไป ทาํให้มองหน้ากันไม่ติด แทบจะไม่ได้พูดคุยกัน
เลย  ผมอยากจะมีวิธีการพูด ว่าทาํอย่างไรจะให้คนอืนฟังเรา และไม่ต้องทะเลาะกับคนอืนอีก” 
(แบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก,  2556 )   
 

2.  ความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาของนกัศึกษา 

รายวิชาสันติศึกษา  พบว่า  นักศึกษารายวิชาการแปลงเปลียนความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
มหาวิทยาลยัมหิดล   และนกัศึกษารายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนัการ
จดัการปัญญาภิวฒัน์  ตอ้งการใหมี้การจดัการเรียนการสอนวชิาสันติศึกษา  ไดแ้ก่  การฝึกทกัษะการ
จดัการความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ความรู้ ความเขา้ใจในสันติวิธีทีถูกตอ้ง  และการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนทีทา้ทายและหลากหลายมากกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว  ดงัที  
นกัศึกษาไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  อาทิเช่น   
 

  “ อยากให้อาจารย์ช่วยสอนความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติไปด้วย ไม่อยากเห็นการ
สอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว ถ้ามีการศึกษานอกสถานทีด้วยจะดีมาก ๆ อยากไปดูวิธีการจัดการ
ความขดัแย้งในสถานทีจริง ๆ ว่าเขามีวิธีการอย่างไร  อย่างเช่นพาไปดูมอ็บทีประท้วงรัฐบาลด้วยก็
คงดี ฟังแต่ข่าวบางทีกอ็ยากจะรู้เรืองจริง ๆ บ้าง ทีสาํคัญอยากให้มีการฝึกวิธีการจัดการความขัดแย้ง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เผือต้องได้นาํไปใช้จริงในชีวิตประจาํวัน ” (แบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก,  
2556 )   
 

 



 

 

 

 “ เคยดูรายการทีมีการนาํคนทีขัดแย้งกันมาออกทีวีเพือหาทางออกในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ แล้วเห็นนักวิชาการ นักสันติวิธีคอยแนะนาํวิธีการแก้ไขปัญหาให้ทังสองฝ่าย ถ้ามีการเรียน
การสอนวิธีการพูด การเจรจาปรองดองกัน  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง น่าจะเป็นประโยชน์
มากกว่าทีจะสอนทฤษฎี” (แบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก,  2556 )   
 

2.  ตอนที 2  ผลการพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาตาม ขันตอนที 2 (D1) โดยการ
สนทนากลุ่มเพอืยกร่างพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 จากผลการศึกษา ตอนที 1 ดงักล่าว  ผูว้จิยัไดท้าํการสังเคราะห์ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หมวดวิชาศึกษาทวัไป / หมวดวิชาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี  
ขอ้มูลพืนฐานและสถานการณ์การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย และปัญหาความ
ขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนัและความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาของนักศึกษา
รายวิชาสันติศึกษา มาเสนอในการจดัสนทนากลุ่มเพือยกร่างรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  จาํนวน 3  ครัง  ดงันี    

1. สนทนากลุ่มยอ่ย กบัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  เมือวนัที 12  มิถุนายน 2556  ณ  คณะศิลปศาสตร์ สถาบนัการ
จดัการปัญญาภิวฒัน์    

2. สนทนากลุ่มยอ่ย กบัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี 
สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล   ในวนัที 14  มิถุนายน 2556  ณ สถาบนั
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล    

3.  สนทนากลุ่มร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ และอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติ
วิธี สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล  ในวนัที  8  กรกฎาคม 2556  ณ  
สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวทิยาลยัมหิดล    
                     โดย และผูว้ิจ ัยได้ปรับปรุงแก้ไข ตามประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus group 

Discussion)  ดงัตารางที  18  ผลการสนทนากลุ่มอาจารยผ์ูส้อนเพือยกร่างรูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย                  
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 ตารางที  18   ผลการสนทนากลุ่มอาจารยผ์ูส้อนเพือยกร่างรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน  
                         สถาบนัอุดมศึกษาไทย                  
 

ประเด็นการสนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 
.  การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนสันติศึกษา 

     .   การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ        
มีความเหมาะสมครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็น
ตามแนวคิดสันติศึกษา   

องคป์ระกอบครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็น         
มีทงัหลกัการ วตัถุประสงค ์ เนือหาการสอน 
วธีิการสอน ขนัตอนการสอน สือการสอน การ
ประเมินผล  บริบททีเกียวขอ้ง ระบบการ
สนบัสนุนและการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนสันติ
ศึกษา เงือนไขการนาํรูปแบบการสอนไปใช้ 

     .   องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละ
องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริม
ซึงกนัและกนั 

หลกัการตอ้งใหส้ัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์ ทกัษะ
การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี เกิดจากการ
ปฏิบัติด้วยตนเอง  และต้องมีการแลกเปลียน
ความรู้ดว้ย 

.  องค์ประกอบของรูปแบบการสอนสันติศึกษา 
     .   องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 
             . .   หลกัการของรูปแบบมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวคิด  และทฤษฎี
พนืฐาน  สามารถใชเ้ป็นกรอบในการกาํหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน  แสดงใหเ้ห็นจุดเนน้
ในการเรียนการสอน 

จุดเนน้ของรูปแบบ  คือการปฏิบติัทงัในระดบั
บุคคล  และระดบักลุ่ม  มีการแลกเปลียนเรียนรู้
ร่วมกนัจนไดค้วามรู้ และทกัษะการจดัการความ
ขดัแยง้โดยสันติวธีิทีสามารถนาํไปปฏิบติัได ้

              . .   วตัถุประสงคมี์ความเหมาะสม
ชดัเจนสามารถแสดงถึงสิงทีมุ่งหวงัใหเ้กิด
ขึนกบัผูเ้รียน 

วตัถุประสงค์แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีทกัษะ
การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางที  18    ผลการสนทนากลุ่มอาจารยผ์ูส้อนเพือยกร่างรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน 

                          สถาบนัอุดมศึกษาไทย  (ต่อ) 
 

ประเด็นการสนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 
              . .   หลกัการและวตัถุประสงคมี์
ความสอดคลอ้งกนั 

ทกัษะการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิความ
จากนกัศึกษาไดป้ฏิบติัทงัในระดบัตนเองและ
ระดบักลุ่มและมีการแลกเปลียนเรียนรู้  ทาํให้
หลกัการและวตัถุประสงคมี์ความสอดคลอ้งกนั 

     .   องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 

            . .   กระบวนการเรียนการสอนมี
ขนัตอนครบถว้น  เหมาะสมและสอดคลอ้ง
ต่อเนืองกนั 

ในแต่ละขนัของขนัตอนการสอนตอ้งเขียนขนั
ใหช้ดัเจน  เขา้ใจ และนาํไปใชใ้นการสอนได ้

            . .   ขนัตอนการสอนมีความเหมาะสม  
สามารถทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์

แต่ละขนัตอนการสอนควรแยกบทบาทอาจารย์
ผูส้อน และบทบาทนกัศึกษา/ผูเ้รียนใหช้ดัเจน 

            . .   ขนัตอนการสอนมีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงค ์

ควรปรับชือแต่ละขนัตอนให้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดสันติศึกษา การจดัการความขดัแยง้โดย
สันติวธีิ เขียนชือแต่ละขนัตอนใหย้าวขึนเพือให้
ชดัเจนยงิขึน 

     .   องค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํารูปแบบไปใช้ 

            . .   ปัจจยัทีมีผลการจดัการเรียนการ
สอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย มี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัการและ
วตัถุประสงค ์

มีปัจจัยทีมีผลการจัดการเรียนการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบัน อุดม ศึกษาไทย   มีความ
เ ห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
วตัถุประสงค ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน คือ คุณสมบติั 

“สันติภายใน” ของนักศึกษา/ผู้เรียน   ปัจจัย
ภายนอก  คือ อาจารย์ผูส้อน กิจกรรม รูปแบบ 
วิธีการหรือกระบวนการเรียนการสอน  และ
ปัจจยัเกือหนุน คือ บรรยากาศสภาพแวดล้อม 
และโครงสร้างทางการศึกษา 

 



 
 

 

 

 จากตารางที 18  ผลการสนทนากลุ่มของอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ในหมวดวิชาศึกษาทวัไป หรือ
หมวดวิชาเลือกเสรี  โดยสรุป  พบวา่ 1) การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอน  อาจารย์
ผูส้อนสันติศึกษาเห็นวา่  องคป์ระกอบครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็น  มีทงัหลกัการ วตัถุประสงค ์ 
เนือหาการสอน วิธีการสอน ขนัตอนการสอน สือการสอน การประเมินผล  บริบททีเกียวข้อง 
ระบบการสนบัสนุนและการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา  รวมทงัปัจจยัทีทีมีผลการจดัการเรียน
การสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   2) องค์ประกอบของรูปแบบการสอน  ด้าน
องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์ อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาเห็นวา่ จุดเนน้ของรูปแบบคือ  
การปฏิบติัทงัในระดบับุคคล และระดบักลุ่มมีการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัจนเกิด ไดค้วามรู้ทีชดั
แจง้วตัถุประสงค์ สามารถแสดงทกัษะการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี ไดป้ฏิบติัทงัในระดบั
ตนเองและระดับกลุ่มและมีการแลกเปลียนเรียนรู้   ทาํให้หลักการและวตัถุประสงค์มีความ
สอดคลอ้งกนั   ดา้นองคป์ระกอบเชิงกระบวนการ ในแต่ละขนัของกระบวนการสอนตอ้งเขียนขนั
ให้ชดัเจน  แต่ละขนัตอนการสอนควรแยกบทบาทอาจารยผ์ูส้อน บทบาทของนกัศึกษา/ผูเ้รียนให้
ชดัเจน  และควรปรับชือแต่ละขนัตอนให้สอดคลอ้งกบัการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี   เขียน
ชือแต่ละขนัตอนใหย้าวขึนเพือใหช้ดัเจนยิงขึน และดา้นองคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํรูปแบบไป
ใช ้มีปัจจยัทีทีมีผลการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย   มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงค์  ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน คือ คุณสมบติั “สันติภายใน” ของ
นกัศึกษา/ผูเ้รียน   ปัจจยัภายนอก  คือ อาจารยผ์ูส้อน กิจกรรม รูปแบบ วิธีการหรือกระบวนการ
เรียนการสอน  และปัจจยัเกือหนุน คือ บรรยากาศสภาพแวดลอ้ม และโครงสร้างทางการศึกษา  

                 จากการสนทนากลุ่ม (Focus  group Discussion) ทีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัไดป้รับปรุงแกไ้ข 
และนาํไปพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ตามทีอาจารยผ์ูส้อนสันติ
ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ  จนได้รูปแบบการสอสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  โดยมี
รายละเอียดดงัการสนทนากลุ่มทีผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มได้สนทนาแลกเปลียนขอ้มูลในการ
จดัการเรียนการสอนสันติศึกษาของแต่ละสถาบนัในประเด็นต่าง ๆ  3  ประเด็น โดยการบนัทึกการ
สนทนากลุ่ม (2556 )  ดงัต่อไปนี  

1. แนวคิดในการเปิดการเรียนการสอนรายวชิาสันติศึกษา 
ในส่วนของมหาวทิยาลยัมหิดล ดาํเนินการสอนโดยสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติ 

ศึกษา ซึงเป็นหน่วยงานทีมีภารกิจดา้นการศึกษาและวิจยัเพือเป็นศูนยว์ิจยัและพฒันาทางดา้นสันติ
วิธีทีมุ่งส่งเสริมการใช้สันติวิธีแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสร้างความ
สมานฉนัทใ์นสังคมไทย  ต่อมาทางสถาบนัฯมีนโยบายเกียวกบัการผลิตบณัฑิตระดบัมหาบณัฑิต 



 

 

 

และแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในระดบัปริญญาตรี  จึงนาํเสนอรายวิชาการ
แปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี ในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้แก่คณะต่าง ๆ ทีสนใจ โดยมีการ
สอนเกียวกบัทฤษฎีสันติภาพ ความรุนแรง และความขดัแยง้ ความรุนแรงประเภทต่าง ๆ  
กรณีศึกษาความรุนแรงในชีวิตประจาํวนั การวิเคราะห์ ความขดัแยง้และการหาวิธีแนวทางสันติวิธี
ในการแปลงเปลียนความขดัแยง้ เครืองมือสันติวิธี การสานเสวนาทีเน้นการฟังอยา่งลึกซึง การ
สือสารอยา่งสันติ และการใชส้ันติวิธีในชีวิตประจาํวนั  ซึงสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั ของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ โดยหมวด
วชิาศึกษาทวัไป คณะศิลปศาสตร์ ทีมีหลกัสูตรเปิดรายวชิาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ใหไ้ดเ้รียนรู้เกียวกบัความรู้เบืองตน้เกียวกบัความขดัแยง้  การตอบสนอง
ต่อปัญหาและความขดัแยง้ในในชีวิตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลักสันติวิธีอนัคาํนึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมและสิทธิส่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกทีเหมาะสมในการบริหาร
จดัการความขดัแยง้เพือดาํรงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

2. ปัจจัยทีส่งผลการการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา 
  ผูร่้วมสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นร่วมกนัว่า การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา

ไทยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิง เนืองจากสภาพต่าง ๆ ของ
สังคมไทยกาํลงัประสบปัญหาความขดัแยง้ในทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขดัแยง้ในระดบั
บุคคล กลุ่ม สังคม และประเทศ   ซึงสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 ได้กาํหนดการเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ และคุณลกัษณะของบณัฑิตทีพึง
ประสงค์ของแต่ละระดบัคุณวุฒิ ในระดบัปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
ของประเทศไทยดังกล่าว ได้ให้ความสําคัญต่อทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์และการ
แกปั้ญหา เมือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ และมีคุณสมบติัในการแก้ปัญหา ความขดัแยง้ใน
สถานการณ์ส่วนบุคคล และกลุ่ม สามารถการแสวงหาทางเลือกในการแกปั้ญหาและสามารถนาํไป
ปฏิบติัได ้นนั มีความสอดคลอ้งกบัการสอนสันติศึกษาอยา่งมาก เพราะวิชาสันติศึกษานนั มุ่งสอน
ให้ผูเ้รียนมีทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทงัความขดัแยง้ในระดบับุคคล กลุ่ม ชุมชน สังคม และประเทศ  และมีสามารถ
ในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ   หาก
สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ มีการบรรจุรายวิชาสันติศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทวัไป หรือหมวดวิชา
เลือกเสรี เพือใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีไดเ้รียนรู้ ยอ่มจะส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ ความ
เขา้ใจเกียวกบัสันติศึกษาไปใช้ในชีวิตประจาํวนั สามารถช่วยลดความขดัแยง้ มีการจดัการความ
ขดัแยง้โดยสันติวธีิแก่สังคมอยา่งสร้างสรรคใ์นอนาคตได ้



 
 

 

 

 นอกจากนนัยงัมีปัจจยัทีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนคือ อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา 
และนกัศึกษา  ผูร่้วมสนทนากลุ่มเห็นว่า อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาควรเป็นผูที้สนใจศึกษาความรู้
เกียวกบัสันติศึกษา ทฤษฎีและองคค์วามรู้ทางดา้นสันติภาพ สันติวธีิ และการจดัการความขดัแยง้  มี
การออกแบบการสอน วธีิการสอน  และรูปแบบการสอนต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสมและทนัสมยักบั
กลุ่มผูเ้รียน  ควรสอนโดยการบรรยายใหน้อ้ยลงแต่มีการจดักิจกรรมในชนัเรียนให้มากขึน เช่น การ
นาํโดยการนาํ Case Study ต่าง ๆ มาให้นกัศึกษาศึกษาเรียนรู้แลกเปลียนความรู้กบัผูอื้นในชนัเรียน 
การสอนให้รู้จกัการวิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ และการเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้โดยสันติวิธี  การใช้กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ  ในชนัเรียน เช่น การใช้เกม การใช้บทบาทสมมติ 
การแสดงละคร การวาดรูป  และการใชสื้อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์  คลิปวดีีโอ เป็นตน้ 

3. รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
  ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเห็นร่วมกนัวา่  การพิจารณารูปแบบการสอนสันติศึกษาใน 

สถาบนัอุดมศึกษาไทยนนั ควรมีลกัษณะบูรณาการ (Integration) มีความยืดหยุน่ในการนาํไปใชสู้ง 
เพราะแต่ละสถาบนัมีคาํอธิบายรายวิชาและเนือหาทีแตกต่างกนั แต่โดยหลกัการและวตัถุประสงค์
การสอนสันติศึกษามุ่งเน้นการให้ความรู้และความเข้าใจเกียวกบัความรู้ด้านสันติศึกษา ได้แก่
สันติภาพ ความขดัแยง้ ความรุนแรง สันติวิธี  และการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีทีมุ่งเนน้การ
สอน “สันติภายใน” (Internal Peace) แก่ผูเ้รียนเป็นสําคญั เรียกรูปแบบการสอนนีว่า “PEACE 
Model”  ดงัแผนภูมิที 11 รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปแบบการสอนสันตศึิกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที  11  รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 หลักการ : วิชาสันติศึกษาเป็นศาสตร์วิชาทีมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Subjects) จึงตอ้ง
ออกแบบรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา หลกัสูตรรายวิชา อาจารยผ์ูส้อน และนกัศึกษาเป็น
สาํคญั  ตลอดจนมีความเหมาะสมกบับริบทความขดัแยง้ทางสงัคมไทยตงัแต่ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ในสถานการณ์ปัจจุบนั  รูปแบบการสอนสนัติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยทีพฒันาขึน เรียกว่า “PEACE Model” มี
หลกัการสาํคญั  5  ประการ ไดแ้ก่  การเรียนรู้กระบวนการ (P-Process Learning)   การสร้างเสริมพลงัอาํนาจ  
(E-Empowerment)  การตระหนกัรู้ (A-Awareness)  การสร้างความรู้ (C-Construct) และการเรียนรู้อยา่งมีมิตรไมตรี  
(E-Empathy Learning) โดยรูปแบบการสอนนีมุ่งเนน้การสอนสนัติภายใน (Internal Peace) แก่ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ปัจจยัทีมีผลต่อการเรียน
การสอนสนัติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย 

.  ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่   
การสอนคุณสมบติั “สนัติ
ภายใน” แก่ผูเ้รียน 

.  ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่
อาจารยผ์ู ้สอนสันติศึกษา 
กิจกรรม รูปแบบ วิธีการ
การสอนหรือกระบวนการ
ในการจัดการเ รียนการ
สอน 
   3. ปัจจยัเกือหนุนทีมีผล
ต่อการจัดการเรียนการ
สอนสัน ติ ศึกษา  ได้แ ก่ 
บรรยากาศสภาพแวดลอ้ม 
แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง
การศึกษา 
 

 

 องคป์ระกอบของรูปแบบการ
สอนสนัติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  
 1.หลกัการสอนสนัติศึกษา  
 2. วตัถุประสงคก์ารสอนสนัติ
ศึกษา  
 3. เนือหาการสอนสนัติศึกษา   
 4. วิธีการสอนสนัติศึกษา 
 5. ขนัตอนการสอนสนัติศึกษา 
 6. สือการสอนสนัติศึกษา 
 7. การประเมินผลการสอน
สนัติศึกษา 
 8.บริบททีเกียวขอ้งกบัการ
สอนสนัติศึกษา 
9.บทบาทอาจารย ์ผูเ้รียน และ
วิทยากรพิเศษดา้นสนัติศึกษา 
 10.ระบบการสนบัสนุนและ
การพฒันาอาจารยผ์ูส้อนสนัติ
ศึกษา 
11. เงือนไขในการนาํรูปแบบ
การสอนสนัติศึกษาไปใช ้ 

วตัถุประสงค์   :  เพือให้นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจสนัติศึกษา และฝึกปฏิบติัทกัษะในการจดัการความขดัแยง้และ
การลดความรุนแรงโดยสนัติวิธีทีมุ่งเนน้การสอนสนัติภายใน (Internal Peace) สู่การมีสนัติภายนอก (External Peace)  

 

 

         การถอดบทเรียน 

การเรียนการสอนสนัติศึกษา 

การประเมินผลการสอนสนัติศึกษา 
. ดา้นความรู้ 

2. ดา้นเจตคติ  
3. ดา้นความสามารถในการจดัการความ 

    ขดัแยง้ 
4. ดา้นความพึงพอใจ 



 
 

 

 

โดยมีรายละเอียดรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ดงัต่อไปนี  
การใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  

  การใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย หรือ “PEACE 

Model” มีองคป์ระกอบสําคญั  จาํนวน 11 องคป์ระกอบ มีวิธีการใชโ้ดยการศึกษา 1) หลกัการสอน
สันติศึกษา   2)วตัถุประสงคก์ารสอนสันติศึกษา  3) เนือหาการสอนสันติศึกษา  4) วิธีการสอนสันติ
ศึกษา   5) ขนัตอนการสอนสันติศึกษา   6) สือการสอนสันติศึกษา   7) การประเมินผลการสอน
สันติศึกษา   8) บริบททีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติศึกษา  9) บทบาทผูส้อน ผูเ้รียน และวิทยากร
สันติศึกษา  10) ระบบการสนบัสนุนและการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา  และ 11) เงือนไขใน
การนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใช ้ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. หลกัการสอนสันติศึกษา 
วชิาสันติศึกษาเป็นศาสตร์วชิาทีมีลกัษณะเป็นสหวทิยาการ  

(Multidisciplinary Subjects)  มีองคค์วามรู้ ทฤษฎี แนวคิดและวิธีการศึกษาในหลาย ๆ ศาสตร์ เช่น  
ศาสตร์ทางดา้นสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์  จิตวิทยา  
สุนทรียศาสตร์  ศิลปศาสตร์  ปรัชญา ศาสนา จริยธรรม  บริหารศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ 
และศาสตร์อืน ๆ การสอนสันติศึกษาจึงมีความครอบคลุมศาสตร์ต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง  การศึกษา
สันติศึกษาจะตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา หลกัสูตรรายวิชา อาจารยผ์ูส้อน 
และนักศึกษาเป็นสําคญั  ตลอดจนมีความเหมาะสมกบับริบทความขดัแยง้ทางสังคมไทยตงัแต่
ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา ทีทาํงาน และการเมืองการปกครองในสถานการณ์
ปัจจุบนั  โดยมีมีหลกัการสาํคญั  5 ประการ ไดแ้ก่  

P - Process Learning  การเรียนรู้กระบวนการ  
                      E - Empowerment   การสร้างเสริมพลงัอาํนาจ   
                           A - Awareness  การตระหนกัรู้  
                              C - Construct  การสร้างความรู้  
                             E - Empathy Learning  การเรียนรู้อยา่งมีมิตรไมตรี  
โดยรูปแบบการสอนนีมุ่งเน้นการสอนสันติภายใน (Internal Peace) แก่ผูเ้รียนเป็นสําคญั  มี
รายละเอียด  ดงัต่อไปนี  
   P - Process Learning  การเรียนรู้กระบวนการ  คือ การเรียนรู้กระบวนการ
ต่าง ๆ  ทีเป็นทกัษะทีจาํเป็นต่อการจัดการความขัดแยง้  ความรุนแรงในชีวิตประจาํวนั ได้แก่ 
กิจกรรมทีทาํให้ผูเ้รียนทาํเป็นขนัตอน จนเกิดการเรียนรู้ทงัเนือหาและกระบวนการ กระบวนการที
นาํมาจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการคิด 



 

 

 

กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการแสวงหาความรู้  ฯลฯ  กระบวนการเรียนรู้ทีเลือกนาํมาใชใ้น
การสอนสันติศึกษาจึงตอ้งออกแบบการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัเนือหาการสอนในแต่ละสัปดาห์ และ
บริบทต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง  เป็นการเรียนรู้ทีช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม   
                             E - Empowerment  การสร้างเสริมพลงัอาํนาจ  คือ การจดักิจกรรมทีมุ่งเนน้
ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างแทจ้ริง (Active Participation) โดยการใชว้ิธีการ
สนทนาแลกเปลียนความรู้และความคิดเห็นซึงกนัและกนั ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบั
ผูเ้รียน  ให้ผูเ้รียนสามารถระบุปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง โดยใชว้ิจารณญาณ การมองปัญหา
ความขดัแยง้ ความรุนแรงในสังคมทีควรจะเป็น และการพฒันาวิธีการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค เพือให้
บรรลุตามเป้าหมายทีตอ้งการ มีความเชือในความสามารถของตนเองสูง มีพลงัอาํนาจทางบวกและ 
มีสันติภายใน (Internal Peace) สู่การมีสันติภายนอก (External Peace) ในการแสดงพฤติกรรมที
เหมาะสมในสถานการณ์ความขดัแยง้ ความรุนแรงต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมต่อตนเอง บุคคล ชุมชน
และสังคม  การสร้างเสริมพลังอาํนาจจึงเป็นการเรียนรู้ทีช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทางร่างกาย  
สติปัญญา  อารมณ์ และสังคม   
                              A - Awareness  การตระหนักรู้  คือ การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเกิดการ
ตระหนักรู้ภายในจิตใจของตวัเอง  เป็นสภาวะของจิตใจในการรับรู้ เกิดการฉุกคิดได้ หรือการ
เกิดขึนในอารมณ์ ความรู้สึกว่ามีสิงหนึง เหตุการณ์หนึง หรือสถานการณ์หนึงทีทาํให้เกิดสภาวะ
ทางอารมณ์ ความรู้สึกเกิดขึนภายในตวัเอง  สามารถรับรู้และสัมผสัอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง
และผูอื้น ทังในสภาวะปกติและสถานการณ์ความขัดแยง้ ความรุนแรงต่าง ๆ สามารถทีจะมี
ปฏิสัมพนัธ์ (Inter Action) กบัผูอื้นอยา่งมีประสิทธิภาพและซาบซึงในอารมณ์ ความรู้สึกของบุคคล
อืน  ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความอดทนต่อความแตกต่างของผูอื้นและสังคม ทีแตกต่างจากตวัเอง  สามารถ
รับรู้จุดเด่น จุดดอ้ยของตวัเอง ผูอื้นและสังคม จนพฒันาสู่การมีสันติภายใน (Internal Peace)  การ
ตระหนกัรู้จึงเป็นการเรียนรู้ทีช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางร่างกาย  อารมณ์ และสังคม   

C - Construct  การสร้างความรู้ คือ การจดักิจกรรมทีช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาส 

สร้างความรู้ดว้ยตวัเอง ไม่ใช่การสร้างความรู้จากบุคคลอืน แต่เป็นการเรียนรู้แบบการลงมือกระทาํ 
(Learning by Doing) จากตวัผูเ้รียนเองทีพยายามแสวงหาความรู้ทางดา้นสันติศึกษา สันติภาพ ความ
ขัดแย้ง ความรุนแรง และสันติวิธีได้ด้วยตนเอง   กิจกรรมการเรียนการสอนทีจัดขึนจึงต้อง
ตอบสนองต่อผูเ้รียน เอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยผูเ้รียนสามารถเป็นผูจ้ดั
กระทาํกบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ และสามารถสร้างความหมายให้กบัสิงนันด้วยตนเอง  
เช่น  การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ กรณีศึกษาความขดัแยง้ ความรุนแรง ในระดบับุคคล 



 
 

 

 

กลุ่ม และสังคม  การเรียนรู้ตามสภาพจริง การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั การจดัสนทนากลุ่ม การ
เสวนาสันติวิธี  การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ฯลฯ   การสร้างความรู้จึงเป็นการเรียนรู้ทีช่วย
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา และสังคม 
                                    E - Empathy Learning  การเรียนรู้อยา่งมีมิตรไมตรี คือ การจดักิจกรรมที
มุ่งเนน้ความเห็นอกเห็นใจต่อผูอื้นในสถานการณ์ความขดัแยง้ ความรุนแรงต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
สามารถแสดงพฤติกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในสถานการณ์เกิดการใช้วาจาสร้างความ
เกลียดชงั (Hate Speech) ในระดบับุคคล กลุ่ม และสังคม  กิจกรรมการเรียนการสอนทีจดัขึนจึงตอ้ง
มีการฝึกทกัษะทีจาํเป็นในการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีทีมุ่งเน้นการทาํให้เกิดสันติภายใน 
(Internal Peace) ต่อผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีมิตรไมตรี มีความเห็นอกเห็นใจผูอื้นเมือเกิด
สถานการณ์ความขดัแยง้ ความรุนแรงเกิดขึน อนัจะทาํให้เกิดการมีสันติภายนอก (External Peace) 
ตามมา   เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ การภาวนาเสวนา การสานเสวนา การฟังอย่างลึกซึง การแสดง
ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค ์ กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ฯลฯ  การเรียนรู้อยา่งมีมิตรไมตรีจึงเป็น
การเรียนรู้ทีช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม   

หลกัการสาํคญั  5  ประการของรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน 

สถาบนัอุดมศึกษาไทย ดงักล่าว  อาจารยผ์ูส้อนสามารถเลือกวิธีการสอนและกิจกรรมการสอนที
มุ่งเน้นการสอนสันติภายใน (Internal Peace) ให้เกิดขึนแก่ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยการทีจะทาํให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบทงั 5 ประการ ได้นนั ผูส้อนสามารถเลือกจดักิจกรรมการ
สอนสันติศึกษาใดก่อนและหลงัไดเ้ช่นกนั ไม่จาํเป็นตอ้งเรียงตามองคป์ระกอบขึนอยูก่บัเนือหาและ
กิจกรรมนนั ๆ  

2.  วตัถุประสงค์การสอนสันติศึกษา 
                                       วตัถุประสงคก์ารสอนสันติศึกษา  มีดงันี 

1. เพือใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการศึกษาสันติศึกษา  
ความสาํคญัและความจาํเป็นของการศึกษาสันติศึกษาและสันติภาพ  เพือการเกิดสันติสุขภายใน
ตวัเอง และสันติสุขภายนอกในการอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคม 

2. เพือใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัความขดัแยง้ ความ 

รุนแรง การใชค้วามรุนแรงและการไม่ใชค้วามรุนแรง การจดัการความขดัแยง้ การลดความรุนแรง
และการจดัการความขดัแยง้โดยใชก้ระบวนการสันติวธีิ 

3. เพือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการจดัการความขดัแยง้ การลดความ 

รุนแรงโดยใชก้ระบวนการสันติวธีิทีมุ่งเนน้การสอนใหเ้กิดสันติภายใน (Internal Peace) ต่อผูเ้รียน 
ผา่นกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ  



 

 

 

3.    เนือหาการสอนสันติศึกษา 
เนือหาการสอนสันติศึกษามีลกัษณะเป็นสหวทิยาการ  ขึนอยูก่บั 

วตัถุประสงค์ และคาํอธิบายรายวิชาของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษานนั ๆ บรรจุไวใ้นหลกัสูตร โดย
เนือหาการสอนควรประกอบดว้ย ความรู้ ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกบัสันติภาพ ความขดัแยง้ ความ
รุนแรง การจดัการความขดัแยง้ การลดความรุนแรง และการจดัการความขดัแยง้ รวมถึงการลด
ความรุนแรงโดยการใชก้ระบวนการสันติวธีิ   

4.  วธีิการสอนสันติศึกษา 
วธีิการสอนสันติศึกษาสามารถสอนไดห้ลากหลายวธีิขึนอยูก่บัความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะการสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละท่านเป็นสําคญั   แต่เนืองจากการสอน
สันติศึกษามีลกัษณะสหวทิยาการ การสอนสันติศึกษาควรมีการสอนแบบบูรณาการดว้ยวิธีการสอน
ทีหลากหลายผสมผสานกนั  เช่น  การสอนแบบการบรรยาย  การสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย การ
สอนแบบสาธิต  การทศันศึกษา การฝึกภาคสนาม  การใช้กรณีศึกษา จากสือวิทยุ โทรทศัน์ สือ
สิงพิมพ์ และสือออนไลน์  การแสดงบทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์จาํลอง การแสดงละคร 
ศิลปะ ดนตรี กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  เกม เป็นตน้   

5.  ขนัตอนการสอนสันติศึกษา    
  ขันตอนการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้พัฒนาจาก

ผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา  มีรายละเอียดขนัตอนการสอนสันติศึกษา ดงัต่อไปนี 

ขนัท ี1  ขันการกระตุ้นผู้เรียน 

อาจารยผ์ูส้อนกระตุน้ความอยากรู้ อยากเห็นผูเ้รียนผา่นการตงัคาํถาม การ 

ให้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านข่าวสารจากสือหนังสือพิมพ์ โทรทศัน์ และสือออนไลน์ ภาพยนต ์
ละคร กรณีศึกษา  การศึกษาประเด็นปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ของนกัศึกษา แลว้ตงัประเด็นสู่การ
สอนสันติศึกษา 

ขนัท ี2  ขันการวพิากษ์เหตุการณ์ 
การสอนโดยการใหผู้เ้รียนไดว้พิากษป์ระเด็นเหตุการณ์ความขดัแยง้ ความ 

รุนแรงทีเกิดขึนในบริบทต่าง ๆ ดว้ยวิธีการสอนทีหลากหลายแบบบูรณาการ ไดแ้ก่  การบรรยาย 
การอภิปราย การใชก้รณีศึกษา ผา่นข่าว ทีว ีสือออนไลน์ ภาพยนต ์ละคร เป็นตน้  การแสดงบทบาท
สมมติ  การแสดงละคร ศิลปะ  ดนตรี กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   เกม  เป็นต้น   ทังนีขึนอยู่กับ
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และทกัษะของอาจารยผ์ูส้อน ความเหมาะสมของตวัผูเ้รียน 
สถานที หรือสิงแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเอืออาํนวยต่อการเรียนการสอนของแต่ละสถาบนัการศึกษา โดยมี



 
 

 

 

เป้าหมายเพือให้ผูเ้รียนเกิดการวิพากษเ์หตุการณ์ความขดัแยง้ ความรุนแรงอยา่งมีส่วนร่วมเป็นการ
เปิดพืนทีสันติศึกษาดว้ยการฝึกคิดแบบวพิากษว์จิารณ์แก่ผูเ้รียน 

ขนัท ี3  ขนัการค้นหาสาเหตุปัญหา 
ใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปลียนประสบการณ์ทีไดจ้ากการวพิากษป์ระเด็นความ 

ขดัแยง้ ความรุนแรงต่าง ๆ  จากบทเรียนทีอาจารยผ์ูส้อนใชใ้นการสอนเพือคน้หาสาเหตุของปัญหา
ความขดัแยง้ ความรุนแรง ดว้ยวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การพูดอภิปรายกลุ่มยอ่ย   การอภิปราย
กลุ่มใหญ่  การระดมสมอง  การตอบคาํถาม  การอภิปรายซักถาม การใช้เทคนิคแผนทีสมอง  การ
สอนแบบอริยสัจ 4  ฯลฯ 

ขนัท ี4   ขนัการหาแนวทางการแก้ปัญหา 
อาจารยผ์ูส้อนร่วมกบัผูเ้รียนอภิปรายแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ที 

ไดจ้ากขนัการคน้หาสาเหตุปัญหา เพือหาแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงร่วมกนั 
โดยมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาจากการมีมีสันติภายใน (Internal Peace) สู่การมีสันติภายนอก (External 

Peace)  ด้วยวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การพูดอภิปรายกลุ่มย่อย   การอภิปรายกลุ่มใหญ่  การ
ระดมสมอง  การตอบคาํถาม  การอภิปรายซักถาม ฯลฯ  โดยการหาแนวทางการแกปั้ญหาควรมี
หลากหลายแนวทาง ไม่สรุปใช้แนวทางใดแนวทางหนึงแบบยึดติด อาจารยผ์ูส้อนสามารถเสนอ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง โดยการใช้แนวทางสันติวิธีเพือเปิดพืนทีการ
แกปั้ญหาตามแนวทางสันติวธีิแก่ผูเ้รียน 

ขนัท ี5   ขนัการทบทวนแนวทางการแก้ปัญหา 
 อาจารยผ์ูส้อนร่วมกบัผูเ้รียนอภิปรายแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ 

ทีได้จากขนัการหาแนวทางการแก้ปัญหา  เพือทบทวนแนวทางการแก้ปัญหาว่ามีความละเอียด
ถูกตอ้ง มีประเด็นไหนทียงัไม่ได้พิจารณา หรือขาดการพิจารณาไปในบริบทต่าง ๆ  โดยมีการ
นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง โดยการใช้แนวทางสันติวิธีเป็น
ทางเลือกหนึงในการแก้ปัญหาด้วย  เมือร่วมพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ให้อภิปราย
รายละเอียดการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง อีกครังหนึง 

ขนัท ี6    ขันการอภิปรายและสรุป 
อาจารยผ์ูส้อนร่วมกบัผูเ้รียนอภิปรายแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ที 

ไดจ้ากบทเรียน  สรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูอื้น การเปลียนแปลงภายในตวัผูเ้รียน ประสบการณ์
ทีเกิดขึนระหวา่งการเรียนการสอน และเชือมโยงความรู้ ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกบัสันติภาพ ความ
ขดัแยง้ ความรุนแรง การจดัการความขดัแยง้ การลดความรุนแรง และการจดัการความขดัแยง้ 
รวมถึงการลดความรุนแรงโดยการใช้กระบวนการสันติวิธีโดยมุ่งเน้นการมีสันติภายใน (Internal 



 

 

 

Peace) จากตัวบุคคลสู่การมีสันติภายนอก (External Peace) สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนั ทงัดา้นชีวติ ส่วนตวั การเรียน การทาํงาน และการอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมอยา่งสันติ
สุข 

6. สือการสอน 
                                   การสอนสันติศึกษาควรใช้สือการสอนทีหลากหลาย มีความทนัสมยั ทา้
ทายการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เช่น กรณีศึกษา กรณีปัญหาความขดัแยง้ของนกัศึกษาในชีวิตประจาํวนั
ข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์หนงัสือ วารสาร นิตยสาร สือออนไลน์ ภาพยนตร์  ละคร เพลง กิจกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์ การใช้สถานการณ์จาํลอง การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร การ
แสดงศิลปะ ดนตรี เกมต่าง ๆ เป็นตน้   

7. การประเมินผลการสอนสันติศึกษา 
                                   การประเมินผลการสอนสันติศึกษา ขึนอยู่กับการประเมินผลของแต่ละ
รายวชิาของแต่ละสถาบนัการศึกษา ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินผลโดยสามารถประเมินผลการสอน
สันติศึกษาไดจ้ากการประเมินผลตามสภาพความจริง (Authentic assessment) เป็นการประเมินผลที
สามารถคน้หาความสามารถและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ทีแทจ้ริงของผูเ้รียน ขอ้มูลทีไดส้ามารถ
นาํมาใช้ประกอบการตดัสินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นการประเมินเชิงคุณภาพอยา่งต่อเนืองใน
ดา้นความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรมต่าง ๆ วิธีการปฏิบติั ผลการปฏิบติั และเจตคติ
ของผูเ้รียน อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาจึงตอ้งนาํสิงต่าง ๆ ทีตอ้งการประเมินมาผสมผสานแลว้เลือก
วิธีประเมินให้เหมาะสม ไม่มีวิธีการประเมินผลวิธีเดียวทีสามารถประเมินผูเ้รียนไดทุ้กดา้นวิธีการ
ประเมินมีหลายวิธี  เช่น การใช้แบบทดสอบแบบอตันยั (Easay) ให้นกัศึกษาตอบคาํถามดว้ยการ
อธิบายการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
การเขียนประสบการณ์การเรียนรู้ ฯลฯ การใช้แบบทดสอบแบบคาํตอบมีตัวเลือก (Selected 

response) ให้เลือกคําตอบทีดีทีสุด การประเมินการแสดงพฤติกรรม ( Performance) จากการ
ประเมินผลงานนักศึกษา การประเมินการสือความหมายระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน (Personal 

Communication) โดยการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การสนทนา การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น เป็นตน้ โดยการประเมินผลจะเกิดประโยชน์เมือมีการประเมินผลทีมีคุณภาพสูง คือ สิงที
ประเมินมีความชดัเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้วิธีการทีเหมาะสมมีหลกัการประเมินผลที
ถูกตอ้งตามระเบียบวิธีการประเมินผล มีความเทียงตรงปราศจากอคติและการบิดเบือน การเป็น
ตวัแทนและอา้งอิงได ้ ในการประเมินผลการใชรู้ปแบบการสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยนี 
ผูว้จิยัไดท้าํการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สันติศึกษา 



 
 

 

 

ดา้นเจตคติต่อวชิาสันติศึกษา  ดา้นความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ และดา้นความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา 
  8. บริบททเีกยีวข้องกบัการสอนสันติศึกษา 
                                  เนืองจากการสอนสันติศึกษามีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ จึงตอ้งคาํนึงถึง
บริบททีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติศึกษาทีสําคญั ได้แก่  บริบททางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง และการศึกษา  ดงันี 

             บริบททางสังคม และวฒันธรรม  ไดแ้ก่  สภาพของบุคคลในสังคม  กลุ่ม
คน ชาติพนัธ์ุ  ชนชนั ความเหลือมลาํทางชนชนั ความไม่เป็นธรรมทางสังคม บรรทดัฐานทางสังคม   
ระเบียบวนิยั  กฎหมาย  คุณธรรมจริยธรรม   ความเป็นพลเมืองของรัฐ  ปัญหาอาชญากรรมและการ
ก่อการร้าย  ความเชือ  ค่านิยมแนวทางดําเนินชีวิต วิถีชีวิต การนับถือศาสนา ประเพณีและ
วฒันธรรมต่าง ๆ  ทีส่งผลกระทบต่อบุคคล กลุ่ม  และสังคมกลายเป็นปัญหาความขดัแยง้ ความ
รุนแรงทางสังคม และวฒันธรรม 
             บริบททางเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่  การทาํงาน การประกอบอาชีพต่าง ๆ  ชีวิต
ความเป็นอยู ่  การทาํมาหากิน การอยูดี่มีสุข  ปัญหาความยากจน และความเหลือมลาํทางเศรษฐกิจ 
ช่องว่างระหวา่งคนจนกบัคนรวย   ปัญหาการหางานทาํ  ภาวะการว่างงาน ภาวะเงินฝืด  ภาวะเงิน
เฟ้อ  ภาวะความคล่องตวัทางการเงินทีส่งผลต่อเศรษฐกิจทงัในระดบัจุลภาค และระดบัมหาภาค 
กลายเป็นปัญหาความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจ              
                                   บริบททางการเมือง ไดแ้ก่  การบริหารราชการแผ่นดินทงัในระดบัรัฐบาล 
และท้องถิน  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อุดมการณ์ทางการเมือง พรรคการเมือง 
นโยบายพรรคการเมือง  การทุจริตคอรัปชนั  การออกกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายภายใต้
รัฐธรรมนูญ  อาํนาจและการใช้อาํนาจทางการเมือง   การชุมนุมทางการเมือง การทาํรัฐประหารที
ส่งผลกระทบต่อปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงทางการเมืองการปกครอง 
                                  บ ริบทท า ง ก า ร ศึ กษ า  ไ ด้แ ก่   ก า ร จัด ก า ร ศึ กษ าต า มนโ ยบ า ย
กระทรวงศึกษาธิการทงัในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอธัยาศยั  ความแตกต่างทาง
คุณภาพทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในเมืองและชนบท  การขาดแคลนครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา การขาดแคลนอุปกรณ์และสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั  ปัญหาคุณภาพ
ทางการศึกษา เช่น คุณภาพของครูอาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียน และนกัศึกษา  ปัญหา
คุณธรรมจริยธรรมของ ครูอาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียน และนกัศึกษา  ทีส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงทางการศึกษาทงัในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 



 

 

 

  ปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงบางอย่างอาจเกิดจากบริบทใดบริบทหนึง 
หรืออาจเกิดจากผลกระทบจากบริบทหนึงสู่อีกบริบทหนึง เช่น ปัญหาการเมืองการปกครองไทย 
จากกรณีความขดัแยง้ของรัฐบาลพรรคเพือไทย กบักลุ่ม กปปส.  ทีส่งผลกระทบกลายเป็นปัญหา
ความขดัแยง้ทางสังคม วฒันธรรม  การศึกษา  และเศรษฐกิจ  เป็นวิกฤตการณ์ความขดัแยง้ของ
ประเทศไทยทีทวัโลกจบัตามองอย่างใกลชิ้ด  ปัญหาครอบครัวแตกแยกของนกัศึกษาอาจนาํไปสู่
ปัญหาการเสพยาเสพติด ปัญหาการพนนั และปัญหาการเรียน เป็นตน้  

9. บทบาทอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน และวทิยากรพเิศษวชิาสันติศึกษาในการใช้ 
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
         9.1 บทบาทของอาจารย์ผู้สอนวชิาสันติศึกษาในการใช้รูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
       บทบาทของอาจารย์ผูส้อนวิชาสันติศึกษาในการนาํรูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ควรมีลกัษณะดงันี  
        1. มีความรู้ทางด้านทฤษฎีการสอน จิตวิทยาการสอน วิธีการสอน 
เทคนิคการสอนและรูปแบบการสอนต่าง ๆ 

        2. มีความรู้ทฤษฎีและแนวคิดทางสันติศึกษาทีครอบคลุมศาสตร์สันติ
ศึกษาในลกัษณะมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Subjects)  มีองค์ความรู้ ทฤษฎี 
แนวคิดและวิธีการศึกษาในหลาย ๆ ศาสตร์ เช่น  ศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  
รัฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์  จิตวทิยา  สุนทรียศาสตร์  ศิลปศาสตร์  ปรัชญา ศาสนา 
จริยธรรม  บริหารศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ และศาสตร์อืน ๆ 

       3. มีความสามารถในการสอน สามารถจดัลาํดบัขนัสอนการสอนในการ
พฒันาความรู้ดา้นสันติศึกษา ความขดัแยง้ ความรุนแรง การใชค้วามรุนแรงและไม่ใชค้วามรุนแรง 
การจดัการความขดัแยง้ การลดความรุนแรง การใชก้ระบวนการสันติวิธีในการจดัการความขดัแยง้
และการลดความรุนแรง ผา่นกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษา 
      4. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอนสันติศึกษาในแต่ละครัง มีการ
วางแผนการสอน วิธีการสอน และเตรียมสือการสอนให้น่าสนใจ มีความทนัสมยั เหมาะสมกบั
เนือหาวชิาทีจะสอน และเหมาะสมกบันกัศึกษาผูเ้รียนอยา่งกวา้งขวาง ลึกซึง 

      5. มีบุคลิกภาพ “สันติภายใน” เพือเปิดพินทีสันติภาพในชนัเรียน โดยไม่
มีการใชอ้าํนาจในฐานะอาจารยผ์ูส้อนครอบงาํผูเ้รียนผา่นการใชค้าํพูด กฎระเบียบ  การจดัการเรียน
การสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน 



 
 

 

 

  9.2 บทบาทของผู้เรียนวชิาสันติศึกษาต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
สอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
  บทบาทของผูเ้รียนวิชาสันติศึกษาต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
สอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
                                   1. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนสันติศึกษา  ได้แก่ การเตรียม
อุปกรณ์การเรียนการเตรียมขอ้มูล หรืองานตามทีไดรั้บมอบหมายในแต่ละครังให้เรียบร้อยก่อนเขา้
ชนัเรียน  
                  2. มีการวางแผนการเรียนสันติศึกษา การตงัเป้าหมายในการเรียนในแต่ละ
ครัง มีความกระตือรือร้นในการเรียนเพือใหบ้รรลุเป้าหมายในการเรียนอยา่งสมาํเสมอ 

                  3. รู้จกัการทาํงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม มีภาวะผูน้าํ และผูต้าม
ตามบทบาทหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม 

                  4. มีบุคลิกภาพ “สันติภายใน” เพือเปิดพินทีสันติภาพในชนัเรียน การเคารพ
กฎระเบียบในชันเรียน  ให้ความร่วมมือการจดัการเรียนการสอน ไม่ใช้อาํนาจทีไม่เหมาะสมใน
ฐานะผูเ้รียนต่ออาจารยผ์ูส้อนและเพือนร่วมชนัเรียน  และการเคารพในการประเมินผลการเรียนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อนทียติุธรรมถูกตอ้ง โปร่งใส  
                  5. หมนัประเมินผลตนเองในการเรียนการสอนในแต่ละครัง เพือนาํความรู้
สันติศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั เป็น “สันติวิถี” ในการดาํเนินชีวิตทงัด้านส่วนตัว 
การศึกษาเล่าเรียน และการทาํงาน 
  9.3 บทบาทของวิทยากรพิเศษหรือผู้ช่วยสอนวิชาสันติศึกษาในการใช้
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
  บทบาทของวิทยากรหรือผูช่้วยสอนวิชาสันติศึกษาในการใช้รูปแบบการ
สอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ควรมีลกัษณะดงันี  
  1. มีความรู้ทางดา้นทฤษฎีการสอน จิตวิทยาการสอน วิธีการสอน เทคนิค
การสอนและรูปแบบการสอนต่าง ๆ 

  2. มีความรู้ทฤษฎีและแนวคิดทางสันติศึกษาทีครอบคลุมศาสตร์สันติศึกษา
ในลกัษณะมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Subjects)  มีองค์ความรู้ ทฤษฎี แนวคิด
และวิธีการศึกษาในหลาย ๆ ศาสตร์ เช่น  ศาสตร์ทางดา้นสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  รัฐศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์  จิตวทิยา  สุนทรียศาสตร์  ศิลปศาสตร์  ปรัชญา ศาสนา จริยธรรม  
บริหารศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ และศาสตร์อืน ๆ 



 

 

 

  3. มีความสามารถในการสอน สามารถจดัลาํดบัขนัสอนการสอนในการ
พฒันาความรู้ดา้นสันติศึกษา ความขดัแยง้ ความรุนแรง การใชค้วามรุนแรงและไม่ใชค้วามรุนแรง 
การจดัการความขดัแยง้ การลดความรุนแรง การใชก้ระบวนการสันติวิธีในการจดัการความขดัแยง้
และการลดความรุนแรง ผา่นกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษา 
  4. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอนสันติศึกษาในแต่ละครัง มีการวาง
แผนการสอน วิธีการสอน และเตรียมสือการสอนให้น่าสนใจ มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
เนือหาวชิาทีจะสอน และเหมาะสมกบันกัศึกษาผูเ้รียนอยา่งกวา้งขวาง ลึกซึง 

  5. มีบุคลิกภาพ “สันติภายใน” เพือเปิดพินทีสันติภาพในชนัเรียน โดยไม่มี
การใชอ้าํนาจในฐานะอาจารยผ์ูส้อนครอบงาํผูเ้รียนผา่นการใชค้าํพูด กฎระเบียบ  การจดัการเรียน
การสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน 

  6. สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบ หรือขอ้ปฏิบติัของการเป็นวิทยากร หรือ
ผูช่้วยสอนของแต่ละสถาบนัการศึกษากาํหนด 

   10. ระบบการสนับสนุนการสอนสันติศึกษาและการพัฒนาผู้สอนสันติ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
                                   ระบบการสนบัสนุนการสอนสันติศึกษาและการพฒันาผูส้อนรายวชิา 

สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  มีรายละเอียดดงันี 

                                   การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ระดบัปริญญาตรีหมวดวิชา
ศึกษาทวัไป และหมวดวิชาเลือกเสรี มกัจะมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนโดย
หน่วยงานด้านศึกษาทัวไป เช่น สํานักวิชาศึกษาทัวไป หมวดวิชาศึกษาทัวไป  หมวดวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสํานกัวิชาศึกษาทวัไป คณะศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นตน้  ระบบการสนบัสนุนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ไดแ้ก่ 

  1.หน่วยงานทีรับผดิชอบการสอนสันติศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทวัไป หรือ
หมวดวิชาเลือกเสรี บรรจุรายวิชาสันติศึกษาเป็นวิชาหลกัในหมวดวิชาศึกษาทวัไป หรือหมวดวิชา
เลือกเสรี เพราะวิชาสันติศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทความขดัแยง้ในสังคมไทย
ในปัจจุบนัมากทีสุดวชิาหนึง 

  2. หน่วยงานทีรับผิดชอบการสอนสันติศึกษาสนบัสนุนงบประมาณในการ
พฒันาหลกัสูตรทีมีรายวชิาดา้นสันติศึกษาบรรจุไวใ้นหลกัสูตร และมีรายละเอียดชดัเจนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
  3. มีการพฒันาผูส้อนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ใหเ้ป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถ และชาํนาญการดา้นการสอนสันติศึกษาดว้ยการ ส่งเขา้ร่วมการอบรม สัมมนา การ



 
 

 

 

แลกเปลียนเรียนรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนและการสอนสันติศึกษาอย่างต่อเนืองสมาํเสมอ 
ตลอดจนสนบัสนุนงานวจิยัดา้นสันติศึกษา งานบริการวชิาการดา้นสันติศึกษาแก่สถาบนั 
  4. มีการพฒันาผูส้อนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย โดยการ
สนับสนุนให้ทุนพัฒนาอาจารย์ทีสนใจการสอนสันติศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัร ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก เพือยกระดบัคุณภาพ
ผูส้อนใหต้รงกบัรายวชิาโดยตรง 

   11. เงือนไขการนํารูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใช้ 
   เงือนไขการนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใช ้มีปัจจยัทีสาํคญัอยู ่ 3  
ประการ  ดงันี 

1. ปัจจยัภายในทีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา  
ปัจจยัภายในทีมีผลต่อการจดัการศึกษาแบบสันติศึกษา พบวา่  คุณสมบติั  

“สันติภายใน” ของนักศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบสันติศึกษา ได้แก่  การศึกษาในการ
เสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองสันติภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความ
รุนแรง และการลดความขดัแยง้ ความรุนแรงดว้ยสันติวิธี   หากนกัศึกษาไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ 
และฝึกทกัษะดังกล่าวจะทาํให้การจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาประสบความสําเร็จ บรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดง่้าย 

        2.  ปัจจยัภายนอกทีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา  
       ปัจจยัภายนอกทีมีผลต่อการจดัการศึกษาแบบสันติศึกษา พบวา่ ตวัอาจารย ์

ผูส้อนสันติศึกษา กิจกรรม รูปแบบ วิธีการหรือกระบวนการในการจดัการเรียนการสอนทีส่งผลให้
เกิดการเรียนรู้แบบสันติศึกษา ไดแ้ก่  การเรียนรู้แบบองค์รวม  การแลกเปลียนเรียนรู้  การจดัการ
ความขดัแยง้ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย  การสานเสวนา  การวพิากษว์จิารณ์เชิงสร้างสรค ์  หาก
อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษามีการออกแบบการเรียนการสอน กิจกรรม รูปแบบการสอน  วิธีการและ
กระบวนการสอนได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนย่อมส่งผลต่อความสําเร็จในการ
จดัการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดง่้าย 

3. ปัจจยัเกือหนุนทีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา   
  ปัจจยัเกือหนุนทีมีผลต่อการจดัการศึกษาแบบสันติศึกษา  พบวา่ บรรยากาศ
สภาพแวดลอ้ม และโครงสร้างทางการศึกษาทีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบสันติศึกษา   ไดแ้ก่ 
บรรยากาศสภาพแวดลอ้ม   ซึงประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ  ดา้นจิตวิทยา  และ
ดา้นสังคม  ดงันี  1) ดา้นกายภาพ  เป็นสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในห้องเรียนทีจะส่งเสริมให้
นกัศึกษาเเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีความสุข  เช่น  ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอ  



 

 

 

กระดานไวท์บอร์ด จอโปรเจคเตอร์มีขนาดเหมาะสม  โต๊ะเกา้อีมีขนาดเหมาะสมกบัวยันกัศึกษา   
เป็นตน้  2) ดา้นจิตวิทยา  เป็นสภาพแวดลอ้มทางดา้นจิตใจทีนกัศึกษรู้สึกสบายใจ  มีความอบอุ่น มี
ความเป็นกนัเอง มีปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีความรักความศรัทธาต่ออาจารยผ์ูส้อน ตลอดจนมีอิสระ
ในการแสดงออกอยา่งมีกาลเทศะ และ 3) ดา้นสังคม  เป็นสภาพแวดลอ้มทีปลูกฝังให้นกัศึกษารู้จกั
การแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั รู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของคนอืน  การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
การจดัสภาพแวดล้อมทางสังคม  เช่น จดักลุ่มในลกัษณะการนังเป็นวงกลม  เพือให้นักศึกษมี
ปฏิสัมพนัธ์มองเห็นหนา้เพือนทุกคน การทาํงานเป็นกลุ่ม  เป็นตน้ 

หากสถาบันอุดมศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทีดี ทังสภาพแวดล้อม
ภายนอกชนัเรียน และสภาพภายในชันเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้จะส่งผลดีต่อการจดัการเรียนการ
สอนสันติศึกษา  และโครงสร้างทางการศึกษาทีเปิดโอกาสให้มีการเปิดรายวิชาสันติศึกษาใน
หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทวัไปหรือหมวดวิชาเลือกเสรี แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไดเ้รียนอยา่ง
แพร่หลายย่อมส่งผลต่อการเปิดพืนทีสันติวิธีแก่นักศึกษาทีจะออกไปเป็นบณัฑิตทีดีของสังคม
ต่อไปในอนาคตในสายวชิาชีพต่าง ๆ    
 

  4 . ผลการรับรองรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยของ
ผู้เชียวชาญสันติศึกษา  พบว่า  ผูเ้ชียวชาญสันติศึกษา จาํนวน 5 คน ทีไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง พิจารณาจากคุณสมบติัและความรู้ความสามารถและความเชียวชาญด้านสันติศึกษามี
ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี   ผูเ้ชียวชาญสันติศึกษาไดท้าํการตรวจสอบและรับรองรูปแบบการ
สอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยทีพฒันาขึน โดยการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา  
(Content Validity) ของรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยทีพัฒนาขึนและทาํ
แบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย พบวา่ ผูเ้ชียวชาญสันติศึกษา 
ทงั 5 คน ไดท้าํการตรวจสอบรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยมีความถูกตอ้ง
เทียงตรง โดยสามารถวดัได้ตรงตามหลกัการและวตัถุประสงค์ทีตอ้งการ มีความถูกตอ้งแม่นยาํ
ครบถ้วนตามหลักการการวดัผลและมีความสอดคล้องกับสภาพทีแท้จริงของตวัแปรทีศึกษา  
สามารถนาํไปทดลองใช้ได้ในระดับดี  และมีผลการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยในภาพรวมในระดบัมาก  ดงัตารางที 19  แสดงผลการประเมินผลรูปแบบ
การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยของผูเ้ชียวชาญสันติศึกษา 
 

 

 



 
 

 

 

 ตารางที 19   แสดงผลการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยของ 

                     ผูเ้ชียวชาญสันติศึกษา  
n = 5 

         
   

หัวข้อการ
ประเมนิ 

 
ความสอดคล้อง 

 

 
ความเป็นไปได้ 

 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

X  S.D แปล
ผล 

จดั 
ลาํดบั 

X  S.D แปล
ผล 

จดั 
ลาํดบั 

X  S.D แปล
ผล 

จดั 
ลาํดบั 

1. หลกัการใน
การสอนสนัติ
ศึกษา 

4.00 0.89 มาก 5 4.16 0.81 มาก 4 4.66 0.59 

 

มาก
ทีสุด 

2 

 2.วตัถุประสงค์
ในการสอนสนัติ
ศึกษา   

 

4.33 

 

0.74 

 

มาก 

 
3 

 

4.66 

 

0.59 

 

มาก
ทีสุด 

 
1 

 

4.50 

 

0.67 

 

มาก
ทีสุด 

 
3 

3. เนือหาการ
สอนสนัติศึกษา 

3.83 0.96 มาก 6 3.66 1.04 มาก 7 4.33 0.74 มาก 4 

4. วธีิการสอน
สนัติศึกษา 4.16 0.81 มาก 4 4.00 0.89 มาก 5 4.33 0.74 มาก 4 

5. ขนัตอนการ
สอนสนัติศึกษา 
(ภาพรวม) 

 

4.16 

 

0.81 

 

มาก 

 

4 

 

4.33 

 

0.74 

 

มาก 

 
3 

 

4.16 

 

0.81 

 

มาก 

 

5 

      5.1 ขนัการ
กระตุน้ผูเ้รียน 4.00 0.89 มาก 5 4.66 0.59 

มาก
ทีสุด 

1 4.50 0.67 
มาก
ทีสุด 

3 

     5.2 ขนัวพิากษ์
เหตุการณ์ 4.83 0.51 

มาก
ทีสุด 

1 4.16 0.81 มาก 4 4.66 0.59 
มาก
ทีสุด 

2 

    5.3 ขนัการ
คน้หาสาเหตุ
ปัญหา 

4.83 0.51 

 

มาก
ทีสุด 

1 4.66 0.59 

 

มาก
ทีสุด 

1 4.83 0.51 

 

มาก
ทีสุด 

1 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที 19   แสดงผลการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยของ 

                     ผูเ้ชียวชาญสันติศึกษา (ต่อ) 
n = 5 

         
   

หัวข้อการ
ประเมนิ 

 
ความสอดคล้อง 

 

 
ความเป็นไปได้ 

 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

X  S.D แปล
ผล 

จดั 
ลาํดบั 

X  S.D แปล
ผล 

จดั 
ลาํดบั 

X  S.D แปล
ผล 

จดั 
ลาํดบั 

    5.4 ขนัการหา
แนวทาง
แกปั้ญหา 

 

4.50 

 

0.67 

 

มาก
ทีสุด 

 
2 

 

4.16 

 

0.81 

 

มาก 

 

4 

 

4.66 

 

0.59 

 

มาก
ทีสุด 

 
2 

     5.5 ขนัการ
ทบทวนแนว
ทางการแกปั้ญหา 

 

3.66 

 

1.04 

 

มาก 

 

7 
 

4.16 

 

0.81 

 

มาก 

 

4 
 

4.33 

 

0.74 

 

มาก 

 

4 

    5.6 ขนัการ
อภิปรายและสรุป 

4.16 0.81 มาก 4 4.16 0.81 มาก 4 4.50 0.67 
มาก
ทีสุด 

3 

6. สือการสอน
สนัติศึกษา 3.66 1.04 มาก 7 4.00 0.89 มาก 5 4.16 0.81 มาก 5 

7. การประเมินผล
การสอนสนัติ
ศึกษา 

3.16 1.26 
 

ปาน
กลาง 

9 4.16 0.81 มาก 4 4.33 0.74 มาก 4 

8. บริบทที
เกียวขอ้งกบัการ
สอนสนัติศึกษา 

3.61 1.36 มาก 8 4.00 0.89 มาก 5 4.16 0.81 มาก 5 

9. ระบบ
สนบัสนุนการ
สอนและการ
พฒันาผูส้อน
สนัติศึกษา 

3.61 1.36 มาก 4 4.16 0.81 มาก 4 3.83 0.96 มาก 6 

 

 

 

 



 
 

 

 

ตารางที 19   แสดงผลการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยของ 

                     ผูเ้ชียวชาญสันติศึกษา (ต่อ) 
n = 5 

         
   

หัวข้อการ
ประเมนิ 

 
ความสอดคล้อง 

 

 
ความเป็นไปได้ 

 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

X  S.D แปล
ผล 

จดั 
ลาํดบั 

X  S.D แปล
ผล 

จดั 
ลาํดบั 

X  S.D แปล
ผล 

จดั 
ลาํดบั 

10. บทบาท
อาจารยผ์ูส้อน 
ผูเ้รียนและ
วทิยากรพิเศษวชิา
สนัติศึกษา 

 

4.16 

 

0.81 

 

มาก 

 

4 

 

3.83 

 

0.96 

 

มาก 

 

6 

 

4.50 

 

0.67 

 

มาก
ทีสุด 

 
3 

11. เงือนไขการ
นาํรูปแบบการ
สอนสนัติศึกษา
ไปใช ้

 

3.83 

 

0.96 

 

มาก 

 

6 

 

3.83 

 

0.96 

 

มาก 

 

6 

 

4.16 

 

0.81 

 

มาก 

 

5 

12. การรับรอง
รูปแบบการสอน
สนัติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 

 

4.50 

 

0.67 

 

มาก
ทีสุด 

 
2 

 

4.50 

 

0.67 

 

มาก
ทีสุด 

 

2 

 

4.83 

 

0.51 

 

มาก
ทีสุด 

 
1 

                  รวม 3.62 0.89 มาก  4.18 0.80 มาก  4.41 0.70 มาก  

 

                   จากตารางที  19 แสดงผลการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยของผูเ้ชียวชาญสันติศึกษา พบวา่ การประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยทีพฒันาขึน  มีคะแนนเฉลียดา้นความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยเท่ากบั 3.62  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89  คะแนนเฉลีย
ดา้นความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยเท่ากบั 4.18  และค่า
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.80   และดา้นการนาํไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการสอนสันติศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยเท่ากบั 4.41  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70  แสดงให้เห็นว่า



 

 

 

ผูเ้ชียวชาญด้านสันติศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อภาพรวมของรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยสามารถนาํไปใชใ้นการทดลองในชนัเรียนไดใ้นระดบัมาก  
  เมือพิจารณาการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยในแต่
ละดา้น พบวา่  

1.  ดา้นความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยมีการ
ประเมินในระดบัมากทีสุดในสามลาํดบัแรก คือ อนัดบัแรก ขอ้ที 5.2 ขนัวพิากษเ์หตุการณ์ และขอ้ที 
5.3 ขนัการคน้หาสาเหตุปัญหา มีคะแนนเฉลียเท่ากนัคือ 4.83 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51  
อนัดบัสอง ขอ้ที 5.4 ขนัการหาแนวทางแกปั้ญหา และขอ้ที 12. การรับรองรูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย มีคะแนนเฉลียเท่ากนัคือ 4.50 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.67  และอนัดบัสาม ขอ้ที 2.วตัถุประสงคใ์นการสอนสันติศึกษา มีคะแนนเฉลียเท่ากนัคือ 4.33 

และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74  แสดงให้เห็นวา่ องคป์ระกอบจาํนวน 11 องคป์ระกอบของ
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีพฒันาขึนมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะขนัตอนการสอนในขนัวิพากษ์เหตุการณ์ และขนั
การคน้หาสาเหตุปัญหา ขนัการหาแนวทางแกปั้ญหา  และวตัถุประสงคใ์นการสอนสันติศึกษา   

2. ดา้นความเป็นไปไดข้องรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยมีการ
ประเมินในระดบัมากทีสุดในสามลาํดบัแรก คือ อนัดบัแรก ขอ้ที  2.วตัถุประสงคใ์นการสอนสันติ
ศึกษา  ขอ้ที 5.1 ขนัการกระตุน้ผูเ้รียน  ขอ้ที 5.3 ขนัการคน้หาสาเหตุปัญหา  มีคะแนนเฉลียเท่ากนั
คือ 4.66  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59  อนัดบัสอง  ขอ้ที 12  การรับรองรูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย มีคะแนนเฉลียเท่ากบั  4.50  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.67  อนัดบัสาม  ขอ้ที 5. ขนัตอนการสอนสันติศึกษา (ภาพรวม)   มีคะแนนเฉลียเท่ากบั  4.33 และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74  แสดงใหเ้ห็นวา่ รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยทีพฒันาขึน จาํนวน 11 องค์ประกอบ มีความเป็นไปได้กับรูปแบบการสอนสันติศึกษาที
พฒันาขึน โดยเฉพาะดา้นวตัถุประสงคใ์นการสอนสันติศึกษา ขนัตอนการสอนในขนัการกระตุน้
ผูเ้รียน การรับรองรูปแบบการสอนสันติศึกษา และขนัตอนการสอนในภาพรวม  

3.  ดา้นการนาํไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยมีการประเมินในระดบัมากทีสุดในสามลาํดบัแรก คือ อนัดบัแรก ขอ้ที 5.3 ขนัการคน้หาสาเหตุ
ปัญหา และขอ้ที 12. การรับรองรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย   มีคะแนน
เฉลียเท่ากนัคือ 4.83  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51  อนัดบัสอง ขอ้ที 1.หลกัการในการสอน
สันติศึกษา และขอ้ที  5.2 ขนัวพิากษเ์หตุการณ์  และขอ้ที 5.4 ขนัการหาแนวทางแกปั้ญหา มีคะแนน
เฉลียเท่ากบั  4.66 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 และอนัดบัสาม ขอ้ที 2.วตัถุประสงคใ์น



 
 

 

 

การสอนสันติศึกษา  ขอ้ที 5.1 ขนัการกระตุน้ผูเ้รียน ขอ้ที 5.6 ขนัการอภิปรายและสรุป และขอ้ที 
10. บทบาทอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียนและวิทยากรพิเศษวิชาสันติศึกษา  มีคะแนนเฉลียเท่ากนัคือ 4.50  

และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.67 แสดงให้ เ ห็นว่า  รูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยทีพฒันาขึน จาํนวน 11 องค์ประกอบ สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้จริง
โดยเฉพาะขนัตอนการสอนในขนัการคน้หาสาเหตุ  หลกัการสอนสันติศึกษา ขนัวิพากษเ์หตุการณ์  
ขนัการหาแนวทางแกปั้ญหา  วตัถุประสงคใ์นการสอนสันติศึกษา ขนัการกระตุน้ผูเ้รียน ขนัการ
อภิปรายและสรุป .และบทบาทอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียนและวทิยากรพิเศษวชิาสันติศึกษา   

ส่วนสามลําดับสุดท้ายทีมีผลการประเมินในระดับน้อยทีสุด คือ ข้อที  7. การ
ประเมินผลการสอนสันติศึกษาในด้านความความสอดคล้องกบัรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย มีคะแนนเฉลีย  3.16  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.26  ขอ้ที 8. บริบท
ทีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติศึกษาในดา้นความความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  มีคะแนนเฉลีย 3.61 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.36  และขอ้ที 3. 

เ นือหาการสอนสันติ ศึกษาในด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย ขอ้ที 5.5 ขนัการทบทวนแนวทางการแกปั้ญหาในดา้นความความสอดคลอ้ง
กบัรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย และขอ้ที 6. สือการสอนสันติศึกษาในดา้น
ความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย มีคะแนนเฉลียเท่ากนัคือ 
3.66  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.40  แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยทีพฒันาขึนทีมีผลการประเมินจากผูเ้ชียวชาญสันติศึกษาในระดบัน้อยสาม
ลาํดบัสุดทา้ย แต่ภาพรวมยงัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การประเมินผลการสอนสันติศึกษา บริบทที
เกียวขอ้งกับการสอนสันติศึกษา  เนือหาการสอนสันติศึกษา ขนัตอนการทบทวนแนวทางการ
แกปั้ญหา และสือการสอนสันติศึกษา  ซึงสามารถนาํไปพฒันาปรับปรุงใหส้มบูรณ์มากยงิขึนต่อไป 
 นอกจากนัน เมือพิจารณาภาพรวมในการรับรองรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยทีพฒันาขึน พบว่า ผูเ้ชียวชาญดา้นสันติศึกษาจาํนวน 5 คน ให้การรับรอง
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยในภาพรวมระดับมากทังสามด้านความ
สอดคลอ้ง  ดา้นความเป็นไปได ้และการนาํไปใชป้ระโยชน์  
 

 

 

 

 



 

 

 

3. ตอนท ี 3  ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษา ตามขันตอนท ี3  
(R2)  การทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   

     การทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษา โดยการสังเกตอยา่งมีส่วนร่วมในชนั 

เรียนรายวิชาสันติศึกษาทีเลือกเป็นกรณีตวัอย่าง  การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล
แบบบูรณาการขอ้มูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  
      ผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ทีพฒันาจากตอนที 2  

ไปทดลองใชใ้นชนัเรียน 2 สถาบนั ไดแ้ก่  ชนัเรียนรายวชิาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  จาํนวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรียน ประจาํภาคเรียนที 2 ปี
การศึกษา 2556  จาํนวน 49  คน เป็นเวลาจาํนวน 10 ครัง ๆ ละ 3 ชวัโมง เป็นเวลา 10 สัปดาห์  และ
ชนัเรียนรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวนนกัศึกษาที
ลงทะเบียนเรียน ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556  จาํนวน 82  คน เป็นเวลาจาํนวน 10 ครัง ๆ 
ละ 3 ชวัโมง  เป็นเวลา 10 สัปดาห์ รวมจาํนวนนกัศึกษาทีสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดส้มบูรณ์
ทงัหมด  จาํนวน 113  คน   
       ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
         การวิเคราะห์ข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้จากการวิจยัเป็นแบบบูรณาการขอ้มูลเชิง
ปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

         1.   การวเิคราะห์เชิงปริมาณ จากการเก็บขอ้มูลจากการทดลองใชรู้ปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย จากแบบวดัความรู้ดา้นสันติศึกษา แบบวดัเจตคติต่อวิชาสันติ
ศึกษา  แบบวดัความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ เป็นการวิเคราะห์การเปลียนแปลงของ
ผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 

  1.1 การวิเคราะห์ความรู้สันติศึกษาของผู้เรียนจากการทดสอบแบบวัด
ความรู้ด้านสันติศึกษา  เปรียบเทียบก่อนเรียน  (Pretest) และหลังเรียน  (Prottest)  โดยใชแ้บบวดั
ความรู้สันติศึกษา  จาํนวน 52 ขอ้  การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนนีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบ
แบบทดสอบสันติศึกษา   ก่อนเรียน (Pretest) และหลงัเรียน (Prottest) โดยใชส้ถิติทดสอบที 

 (t-test)  เพือใหไ้ดข้อ้มูลเกียวกบัเหตุผลทีใชก้ระบวนการสันติศึกษา  ความรู้ความเขา้ใจสันติศึกษา    
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ตารางที 20  แสดงผลความรู้สันติศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาใน 

                    สถาบนัอุดมศึกษาไทย  
 

         การทดสอบ                       n            ร้อยละ          X                S.D.               t           Sig 
     ก่อนการทดลอง                   13          37.72           19.61            1. 3                   

                                                                                                                              7.64 **      0.00 

     หลงัการทดลอง                   13           65.98           34.31            1.82 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0  

 

              จากตารางที  20 พบวา่ ภายหลงัการใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทย นกัศึกษามีผลความรู้สันติศึกษาสูงขึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .0   และเมือพิจารณา
คะแนนเฉลียจากคะแนนแบบวดัความรู้สันติศึกษา จาํนวน 52 คะแนน พบว่า ก่อนการทดลองมี
คะแนนเฉลีย 19.61 และหลงัการทดลองมีคะแนนเฉลียสูงขึน 34.31 และจาํนวนร้อยละ ก่อนการ
ทดลองไดร้้อยละ 37.72  อยูใ่นเกณฑ์มีความรู้นอ้ย หลงัการทดลองไดร้้อยละ 65.98 อยูใ่นเกณฑ์มี
ความรู้ปานกลาง แสดงให้เห็นวา่ หลงัการใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย
นกัศึกษามีความรู้สันติศึกษาสูงขึน   
 
                                1.2.  การวเิคราะห์เจตคติของผู้เรียนจากการแบบวดัเจคติ ต่อวชิาสันติศึกษา   
                                การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนนีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการแบบวดัเจตคติของ
ลิเกิร์ต จาํนวน 5 ช่วงคะแนน  จาํนวนทงัหมด 39 ขอ้  เพือให้ไดข้อ้มูลเกียวกบัเจตคติของผูเ้รียน
เกียวกบัความรู้สึก ความคิด  และอารมณ์ทีมีต่อความขดัแยง้ และความรุนแรง และการจดัการความ
ขดัแยง้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที  21   แสดงผลเจตคติต่อวชิาสันติศึกษาของนกัศึกษาหลงัการใชรู้ปแบบการสอน 
                     สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย                                                                                                           
                                                                                                                                                n = 113  
                             
                                        ข้อที / ข้อความ 

               

    X  
 

S.D. 
     
 แปลผล 

       
จัดลําดับ 

1.วิชาสนัติศึกษา/สนัติวิธีเป็นสิงไร้สาระลา้สมยั ไม่ทนัการณ์ 4.35 0.83 มาก 2 
.วิชาสนัติศึกษา/สนัติวิธีเป็นสิงทีน่าเบือ ไม่น่าสนใจ 3.52 1.43 มาก 20 

3.วิชาสนัติศึกษา/สนัติวิธีเป็นสิงทีเขา้ใจไดย้ากมาก 3.30 1.40 ปาน
กลาง 

27 

4.วิชาสนัติศึกษา/สนัติวิธีเป็นสิงทีนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความขดัแยง้ยาก 3.39 1.28 ปาน
กลาง 

26 

5.วิชาสันติศึกษา/สันติวิธีเป็นวิชาทีไม่สมควรเปิดสอนในระดับปริญญาตรี เพราะ
นกัศึกษายงัขาดวฒิุภาวะทางอารมณ์ และวยัวฒิุ 

3.94 1.07 มาก 12 

6. สนัติวิธีเป็นสิงทีใชไ้ม่ไดใ้นโลกของความเป็นจริง 4.16 0.94 มาก 4 
7.สนัติวิธีสอดแทรกอยูใ่นหลกัคาํสอนของทุกศาสนา 3.72 1.26 มาก 15 
8.คนไทยนิยมชอบใช้อาํนาจ และความรุนแรงในการแกไ้ขปัญหามากกว่าการใช้สันติ
วิธี 

4.04 0.99 มาก 8 

9. นกัการเมืองชอบใชส้นัติวิธีเป็นเครืองมือทางการเมือง 3.69 1.12 มาก 16 
10. การออกเกรด การสังการบา้นของอาจารยก์บันักศึกษาเป็นการใช้อาํนาจรูปแบบ
หนึง 

3.81 1.07 มาก 13 

11. วยัรุ่นไทยชอบใชก้ารโตต้อบรุนแรงในการแกไ้ขปัญหามากกวา่การใชส้นัติวิธี 4.41 0.66 มาก 1 
12. การเจรจาไกล่เกลียทาํให้เสียเวลามาก 3.73 1.09 มาก 14 
13. การพิสูจน์ความจริงเป็นกระบวนการสร้างความปรองดองอนัดับแรก ก่อนการใช้
สนัติวิธี 

4.15 0.81 มาก 5 

14.ความขดัแยง้ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทางสงัคม 3.42 1.38 ปาน
กลาง 

25 

15. ความขดัแยง้ในสงัคมไทยแกไ้ขไดด้ว้ยการให้อภยั และการสานเสวนา 4.04 1.04 มาก 8 
16. ความขดัแยง้เป็นเรืองธรรมชาติของมนุษย ์ 3.58 1.25 มาก 17 
17. ความขดัแยง้เป็นเรืองทีไม่ดี ควรหลีกเลียง 3.24 1.43 ปาน

กลาง 
28 

18. การปล่อยวางเรืองความขดัแยง้ จะทาํให้ความขดัแยง้ลดลงเอง 3.56 1.23 มาก 19 
19. อคติเป็นบ่อเกิดแห่งความขดัแยง้ 3.43 1.76 ปาน

กลาง 
24 

 

 

 



 
 

 

 

ตารางที  21  แสดงผลเจตคติต่อวชิาสันติศึกษาของนกัศึกษาหลงัการใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษา  
                     ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย (ต่อ) 

n = 113  
                             
                                        ข้อที / ข้อความ 

               

    X  
 

S.D. 
     
 แปลผล 

       
จัดลาํดบั 

20. ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ทาํให้เกิดความขดัแยง้ได ้ 3.95 1.12 มาก 11 
21. สนัติวิธีเป็นวิธีการจดัการความขดัแยง้ทีเลวนอ้ยทีสุด  4.12 0.83 มาก 6 
22. สนัติวิธี ไม่ใช่การยนิยอม แต่เป็นการต่อสู้ เพือผลประโยชน์ 3.45 1.24 ปาน

กลาง 
24 

23. สนัติวิธีใชไ้ม่ไดก้บัผูมี้อาํนาจและชอบใชค้วามรุนแรง 3.58 1.19 มาก 17 
24. สันติวิธีเป็นวิธีการของผูพ้่ายแพ  ้ทียอมจาํนนมากกว่าเป็นการต่อสู้เพือรักษา
ผลประโยชน์ 

3.49 1.32 ปาน
กลาง 

22 

25. สนัติวิธีเป็นวิธีการจดัการความขดัแยง้ ป้องกนัไม่ให้เกิดความรุนแรงได ้ 4.00 1.19 มาก 9 
26. พรหมวิหาร 4  เป็นสนัติวิธีเชิงพทุธ ทีสามารถจดัการความขดัแยง้ไดทุ้กกรณี 4.07 1.04 มาก 7 
27. สงัคมไทยเป็นสังคมทีเกิดวิกฤติความขดัแยง้ เพราะคนไทยมีลกัษณะนิสัย ยอมแพ้
ไม่เป็น และไม่อดทนรอคอย   

4.17 0.85 มาก 3 

28. อิทธิพลกลุ่มทางสงัคม มีผลต่อความขดัแยง้รุนแรงในสงัคมไทย 3.51 1.26 มาก 21 
29. วิธีการเจรจาต่อรอง เป็นวิธีการหนึงในการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสนัติวิธี 4.15 0.79 มาก 5 
30. การใชก้ฎหมายอยา่งยติุธรรมแก่ทุกฝ่าย ช่วยลดความขดัแยง้รุนแรงลงได ้ 3.99 1.09 มาก 10 
31. ข่าวลือ  ข่าวสร้างความแตกแยก ทาํให้สงัคมไทยขดัแยง้รุนแรง อยา่งฝังรากลึก เกิน
ทีกระบวนการสนัติวิธีจะเขา้ไปลดความขดัแยง้รุนแรงลงได ้

3.12 1.37 ปาน
กลาง 

30 

32.สนัติวิธีไม่มีอยูจ่ริง เป็นเพียงหลกัการ ทฤษฎีของนกัวิชาการเท่านนั 3.44 1.28 ปาน
กลาง 

23 

33. การให้อภยั  เป็นการกา้วขา้มความหวาดกลวั ทีมนุษยท์ุกคนสร้างขึนภายในจิตใจ
ได ้ นนัคือ สนัติภายใน 

3.49 1.26 ปาน
กลาง 

22 

34. การสานเสวนา เป็นการเปิดพืนทีการยอมรับฟังความคิดเห็น และสร้างความเขา้ใจ
สาํหรับคู่ขดัแยง้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.57 1.23 มาก 18 

35. สนัติวิธีใชไ้ม่ไดผ้ล ในกรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือกฎหมายทางสงัคม 3.12 1.37 ปาน
กลาง 

30 

36. การเรียน การสอนสันติศึกษา และสันติวิธี มีไวแ้ค่ในชันเรียน แต่ไม่สามารถ
นาํมาใชแ้กไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงไดจ้ริง  

3.04 1.39 ปาน
กลาง 

31 

37.การใช้ความรุนแรงโดยการทาํลายชีวิต หรือการฆ่าทาํให้เกิดความสงบ ไดม้ากกว่า
การใชก้ระบวนการสนัติวิธี ดว้ยการเจรจาต่อรอง หรือการเจรจาไกล่เกลีย 

3.20 1.44 ปาน
กลาง 

29 

38. การแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสนัติวิธี มกัจะทาํไม่ไดผ้ลกบัการเมือง เพราะเป็น
เรืองของอาํนาจ และผลประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ส่วนร่วม 

3.39 1.40 ปาน
กลาง 

26 

39. สนัติวิธีเป็นวิถีหนึงของระบอบประชาธิปไตย 3.48 1.23 ปาน
กลาง 

23 

                                   รวมเฉลีย 3.69 1.18 มาก  



 

 

 

 
               จากตารางที  21 พบว่า  ภายหลังการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  นกัศึกษามีคะแนนเฉลียเท่ากบั  3.69   และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.18   
ซึงมีระดบัเจตคติต่อวชิาสันติศึกษาในระดบัมาก  แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษามีท่าทีความรู้สึก ความคิด 
และอารมณ์ทีมีต่อความขดัแยง้ และความรุนแรง และการจดัการความขดัแยง้ในภาพรวมในระดบั
มาก    
 เมือพิจารณาสามลาํดบัแรกทีนกัศึกษามีเจตคติต่อวิชาสันติศึกษาระดบัมาก จาํนวนมาก
ทีสุด  อนัดบัแรก  ขอ้ที 11 วยัรุ่นไทยชอบใชก้ารโตต้อบรุนแรงในการแกไ้ขปัญหามากกวา่การใช้
สันติวิธี (ขอ้ความทางลบ) มีคะแนนเฉลียเท่ากบั  4.41   และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66  

อนัดบัสอง  ขอ้ที 1.วชิาสันติศึกษา/สันติวธีิเป็นสิงไร้สาระลา้สมยั ไม่ทนัการณ์ (ขอ้ความทางลบ) มี
คะแนนเฉลียเท่ากบั  4.35   และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83   และอนัดบัทีสาม ขอ้ที 27

สังคมไทยเป็นสังคมทีเกิดวิกฤติความขดัแยง้ เพราะคนไทยมีลกัษณะนิสัย ยอมแพไ้ม่เป็น และไม่
อดทนรอคอย  มีคะแนนเฉลียเท่ากบั  4.17  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85  แสดงให้เห็นวา่ 
นกัศึกษามีเจตคติทางลบต่อวยัรุ่นไทยทีชอบใช้การโตต้อบรุนแรงในการแกไ้ขปัญหามากกวา่การ
ใช้สันติวิธี  วิชาสันติศึกษา/สันติวิธีเป็นสิงไร้สาระลา้สมยั ไม่ทนัการณ์  และมีเจตคติทางบวกต่อ
ปัญหาสังคมไทยเป็นสังคมทีเกิดวกิฤติความขดัแยง้เพราะคนไทยมีลกัษณะนิสัยยอมแพไ้ม่เป็น และ
ไม่อดทนรอคอย  ซึงเป็นลกัษณะนิสัยตรงขา้มกบั การมี “สันติภายใน”  

และสามลาํดบัสุดทา้ยทีนกัศึกษามีเจตคติต่อวชิาสันติศึกษาระดบัปานกลาง จาํนวนนอ้ย
ทีสุด  คือ ขอ้ที 36 การเรียนการสอนสันติศึกษาและสันติวิธีมีไว้แค่ในชันเรียนแต่ไม่สามารถ
นาํมาใชแ้กไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงไดจ้ริง (ขอ้ความทางลบ) คะแนนเฉลียเท่ากบั  3.04  
และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.39   ขอ้ที 35 สันติวิธีใชไ้ม่ไดผ้ล ในกรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ
หรือกฎหมายทางสังคม  คะแนนเฉลียเท่ากบั  3.12  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.37  และขอ้ที 
37 การใช้ความรุนแรงโดยการทาํลายชีวิต หรือการฆ่าทาํให้เกิดความสงบได้มากกว่าการใช้
กระบวนการสันติวธีิ ดว้ยการเจรจาต่อรอง หรือการเจรจาไกล่เกลีย  (ขอ้ความทางลบ) คะแนนเฉลีย
เท่ากบั  3.20 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.44  แสดงให้เห็นวา่ ยงัมีนกัศึกษาจาํนวนหนึงทีมี
เจตคติทางลบต่อการเรียนการสอนสันติศึกษาและสันติวิธีมีไวแ้ค่ในชนัเรียนแต่ไม่สามารถนาํมาใช้
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงไดจ้ริง  สันติวิธีใช้ไม่ไดผ้ลในกรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ
หรือกฎหมายทางสังคม  และการใช้ความรุนแรงโดยการทาํลายชีวิต หรือการฆ่าทาํให้เกิดความ
สงบได้มากกว่าการใช้กระบวนการสันติวิธี ด้วยการเจรจาต่อรอง หรือการเจรจาไกล่เกลีย  ซึง



 
 

 

 

อาจจะเกิดจากความรู้สันติศึกษาและสันติวิธีในสังคมไทยยงัมีองคค์วามรู้ไม่แพร่หลายมากนกั และ
สังคมไทยเป็นสังคมทียงัชอบใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหามากกวา่การใชส้ันติวธีิ 
  

1.3. การวเิคราะห์ความสามารถในการจัดการความขัดแย้งของผู้เรียน จากการ 

สังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยการประเมินผลตามแบบประเมินผลความสามารถในการจดัการความ
ขดัแยง้ ตามเกณฑ์การประเมิน (Rubrics Assessment) จาํนวน 17 ขอ้  จาํนวนคะแนนเต็ม 51 

คะแนน  การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนนีเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินผลของอาจารยผ์ูส้อน
และผูว้จิยั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที 22   แสดงผลแบบวดัความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ในการใชรู้ปแบบการสอน 

                     สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
n = 113  

                             
                                        ข้อที / ข้อความ 

               

     X  
 

S.D. 
     
 แปลผล 

       
จัดลาํดบั 

. ปัจจัยนําเข้า (Input) ในการจัดการความขัดแย้งจากกรณีศึกษาใน
ชันเรียน 

    

.  นกัศึกษามีการวางแผนการเรียนสันติศึกษา 1.96 0.97 ปานกลาง 12 

.2 การเตรียม เอกสาร เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการเรียน 2.25 0.91 ปานกลาง 5 

1.3 การเตรียมขอ้มลูจากการมอบหมายก่อนเขา้ชนัเรียน 2.01 0.95 ปานกลาง 11 
รวมด้านปัจจัยนําเข้า 2.07 0.94 ปานกลาง  

2. กระบวนการเรียนรู้ในชันเรียนของนักศึกษา ในการจัดการความ
ขัดแย้งจากกรณีศึกษาในชันเรียน  (Process) 

 

.  การมีส่วนร่วมในชนัเรียน 2.36 0.77 ปานกลาง 2 

.  การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายซกัถามในชนัเรียน 2.16 0.91 ปานกลาง 7 

.  การทาํงานร่วมมือกนัและการช่วยเหลือซึงกนัและกนัในระหวา่ง
การทาํงานกลุ่ม 

2.35 0.77 ปานกลาง 3 

2.4  ทกัษะภาพรวมความสามารถในการจดัการความขดัแยง้จาก
กรณีศึกษาในชนัเรียน 

2.35 0.74 ปานกลาง 3 

2.4.1 การวเิคราะห์สถานการณ์ความขดัแยง้ 2.21 0.82 ปานกลาง 6 

2.4.2 การทาํความเขา้ใจในสถานการณ์ความขดัแยง้ 2.09 0.91 ปานกลาง 9 

2.4.3 ความเป็นกลางในการจดัการความขดัแยง้ 2.03 0.81 ปานกลาง 10 
2.4.4 การฟังอยา่งลึกซึงจากกรณีศึกษาในชนัเรียน 2.01 1.02 ปานกลาง 11 
2.4.5  การเจรจาไกล่เกลียจากกรณีศึกษาในชนัเรียน 2.09 0.84 ปานกลาง 9 

2.4.6 การสรุปและการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความขดัแยง้จาก
กรณีศึกษาในชนัเรียน 

2.25 0.80 ปานกลาง 5 

 รวมด้านกระบวนการ 2.19 0.84 ปานกลาง  

. ผลผลติจากการเรียนรู้ของนักศึกษา (Output) ในการจัดการความ
ขัดแย้งจากกรณีศึกษาในชันเรียน 

 

3.  คุณภาพของผลงานจากการทาํงานกลุ่ม หรืองานเดียว 2.09 0.96 ปานกลาง 9 

3.2 ความคิดสร้างสรรคข์องผลงานจากการทาํงานกลุ่ม หรืองานเดียว 2.29 0.79 ปานกลาง 4 

.3 ผลสาํเร็จของการปฏิบติังานจากการทาํงานกลุ่ม หรืองานเดียว  2.14 0.91 ปานกลาง 8 

3.4 บรรยากาศทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ 2.39 0.71 ปานกลาง 1 
รวมด้านผลผลติ 2.23 0.84 ปานกลาง  

รวมเฉลยี  2.16        0.87 ปานกลาง  



 
 

 

 

 

จากตารางที  22   พบว่า  การประเมินผลความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ของ
นกัศึกษา โดยอาจารยผ์ูส้อนจากการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  

นกัศึกษามีคะแนนเฉลียเท่ากบั  2.16  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87   แสดงให้เห็นว่า
นกัศึกษามีความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ในระดบัปานกลาง    

เมือพิจารณาสามลาํดบัแรกทีนกัศึกษามีความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ระดบั
ปานกลาง จาํนวนมากทีสุด   อนัดบัแรก  ขอ้ที 3.4  บรรยากาศทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ มีคะแนน
เฉลียเท่ากบั  2.39   และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71  อนัดบัสอง ขอ้ที .  การมีส่วนร่วมใน
ชนัเรียน มีคะแนนเฉลียเท่ากบั  2.36  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 และอนัดบัสาม มีสอง
ขอ้ คือ  .  การทาํงานร่วมมือกนัและการช่วยเหลือซึงกนัและกนัในระหว่างการทาํงานกลุ่ม มี
คะแนนเฉลียเท่ากับ  2.35 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77  ข้อ 2.4 ทกัษะภาพรวม
ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้จากกรณีศึกษาในชนัเรียน  คะแนนเฉลียเท่ากบั 2.35   และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74  แสดงให้เห็นวา่บรรยากาศทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ การมีส่วน
ร่วมในชนัเรียน และการทาํงานร่วมมือกนัและการช่วยเหลือซึงกนัและกนัในระหว่างการทาํงาน
กลุ่มส่งผลต่อความสามารถในการจดัการความขดัแยง้จากกรณีศึกษาในชนัเรียน 

และสามลาํดบัสุดทา้ยทีนกัศึกษามีความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ระดบัปาน
กลาง คือ  ขอ้ที .  นกัศึกษามีการวางแผนการเรียนสันติศึกษา คะแนนเฉลียเท่ากบั  1.96   และค่า
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.97  ขอ้ที 1.3 การเตรียมขอ้มูลจากการมอบหมายก่อนเขา้ชนัเรียน  
คะแนนเฉลียเท่ากบั  2.01  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95  และขอ้ 2.4.4 การฟังอยา่งลึกซึง
จากกรณีศึกษาในชนัเรียน คะแนนเฉลียเท่ากบั  2.01   และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.02  และ
ขอ้ที 2.4.3 ความเป็นกลางในการจดัการความขดัแยง้ คะแนนเฉลียเท่ากบั  2.03  และค่าเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.81 แสดงให้เห็นว่า การวางแผนการเรียนสันติศึกษา การเตรียมขอ้มูลจากการ
มอบหมายก่อนเขา้ชนัเรียน การฟังอยา่งลึกซึงจากกรณีศึกษาในชนัเรียน และความเป็นกลางในการ
จดัการความขดัแยง้ของนกัศึกษายงัอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซึงอาจจะเกิดจากปัญหาจาํนวนนกัศึกษา
ในชนัเรียนมีจาํนวนมากทาํให้มีการประเมินความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ของนกัศึกษา
ไม่ทวัถึง และเนืองจากปัญหาการหยุดเรียนจากสถานการณ์ทางการเมือง ทาํให้บางสัปดาห์อาจารย์
ผูส้อนสันติศึกษาตอ้งเนน้การบรรยายหวัขอ้แนวคิดและทฤษฎีมาก ทาํให้ไม่มีกรณีศึกษาการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ในชนัเรียน จึงไม่สามารถประเมินความสามารถในการจดัการความขดัแยง้จาก
กรณีศึกษาได ้ คะแนนการประเมินจึงออกมาในระดบัปานกลาง  

 



 

 

 

เมือพิจารณาการประเมินผลความความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ของนกัศึกษา 
ในภาพรวมดา้นปัจจยันาํเขา้ มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 2.07 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94   ดา้น
กระบวนการ  มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 2.19 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84   และดา้นผลผลิต มี
คะแนนเฉลียเท่ากบั 2.23  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87   แสดงให้เห็นว่านกัศึกษามี
ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ในระดบัปานกลางทุกดา้น    
                          
ตารางที 23   แสดงผลการจดัช่วงคะแนนแบบวดัความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ในการใช ้

                    รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
         n = 113  

ช่วงคะแนน จํานวน ร้อยละ แปลผล 

39 – 51 27 23.89 ดีมาก 

26 – 38 58 51.32 ปานกลาง 

13 – 25 28 24.77 นอ้ย 
0  - 12 - - - 

คะแนนเฉลีย X     30.89 - - 
ร้อยละ 60.56 - - 

 

จากตารางที  23   พบว่า  การประเมินผลความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ของ
นักศึกษา  โดยอาจารย์ผู ้สอนและผู ้วิจัย  จากการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  มีนกัศึกษาส่วนใหญ่มีช่วงคะแนน 26 – 38  จาํนวนร้อยละ 51.32  และมี
คะแนนเฉลียเท่ากบั  30.89  ร้อยละ 60.56  ไม่ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80  (คะแนนเฉลีย 40.80)  แสดงให้
เห็นว่านกัศึกษามีความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ในระดบัปานกลาง  ซึงอาจจะเกิดจาก
ปัญหาจาํนวนนักศึกษาในชันเรียนมีจาํนวนมากทาํให้มีการประเมินความสามารถในการจดัการ
ความขดัแยง้ของนกัศึกษาไม่ทวัถึง และเนืองจากปัญหาการหยุดเรียนจากสถานการณ์ทางการเมือง 
ทาํใหบ้างสัปดาห์อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาตอ้งเนน้การบรรยายหวัขอ้แนวคิดและทฤษฎีมาก ทาํให้
ไม่มีกรณีศึกษาการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในชนัเรียน จึงไม่สามารถประเมินความสามารถในการ
จดัการความขดัแยง้จากกรณีศึกษาได ้ คะแนนการประเมินจึงออกมาในระดบัปานกลาง  

จากตารางที   22  และตารางที  23   แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความสามารถในการ
จดัการความขดัแยง้ในระดบัปานกลาง   
           



 
 

 

 

2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารวเิคราะห์เนือหา  (Contest  

Analysis) จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก  การจดัสนทนากลุ่ม  การ
บนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้  เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อการทดลองใช้รูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย   ทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในตวัผูเ้รียน ผูว้ิจยัจะไดน้าํมา
วิเคราะห์เนือหาตามประเด็นต่าง ๆ ในกรอบแนวคิดของการวิจยั อนัได้แก่ ปัจจยัภายใน ปัจจยั
ภายนอก และปัจจยัเกือหนุนของสันติศึกษาทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงภายในตวัผูเ้รียน  และผล
ของการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 
2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant Observation) 

   ผูว้ิจยัทาํการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในชนัเรียนทงั  รายวิชา โดยนาํกรอบ
แนวคิดในการวิจยั และใชแ้นวทางการสังเกต 6 ประเภท (สุภางค ์จนัทวานิช, 2531 : 50 – 52) ใน
การสังเกตเพือให้ได้ข้อมูลเกียวกับการจดัการกระบวนการเรียนรู้บนฐานสันติศึกษา และผลที
เกิดขึนจากกระบวนการเรียนรู้ โดยผูว้จิยัไดท้าํการสังเกตสิงต่าง ๆ  โดยการบนัทึกการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม  (2556)  ดงัต่อไปนี 

  1. การแสดงออก (acts)  
นกัศึกษาทงั 2  ชนัเรียน  มีการแสดงออกดว้ยการฟัง ซึงเป็นหวัใจสาํคญัใน 

การศึกษาสันติศึกษา มีการพดูคุย  การตงัคาํถามและซกัถามอาจารยผ์ูส้อนในเรืองทีสนใจ  มีวิธีการ
สือสารของอาจารยผ์ูส้อนกบันกัศึกษาทีดี  อาจารยผ์ูส้อนจะให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัศึกษาในทุก ๆ 
ประเด็น และทุกคนแสดงออกทาง สีหนา้ ท่าทางในขณะทาํกิจกรรมของผูเ้รียนและผูส้อน แสดงให้
เห็นถึงความตงัใจและใส่ใจกบัการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาเป็นอยา่งดี 
  2.  กิจกรรม (activities)  

นกัศึกษาทงั 2 ชนัเรียน  ไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม 

นอกหลกัสูตรต่าง ๆ   ดงันี  
รายวชิาการจดัการความขดัแยง้ในชีวติประจาํวนั สถาบนัการจดัการปัญญา 

ภิวฒัน์  อาจารย์ผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน การบรรยายและสือต่าง ๆ ได้แก่ สือ 
PowerPoint  รูปภาพ  คลิปวีดีโอ การเดินสํารวจความขดัแยง้ การใชก้รณีศึกษา การอ่านบทความ 
การจดัการสนทนากลุ่มต่อกรณีศึกษาและบทความ  และการนาํเสนอรายงานกลุ่ม โดยมีเนือหา การ
รู้จกัการจดัการและความขดัแยง้  ประเภทคของความขดัแยง้ วตัถุดิบของความขดัแยง้ สาเหตุของ
ความขดัแยง้ วงจรชีวิตของความขดัแยง้ รูปแบบความขดัแยง้ ระดบัความขดัแยง้ บุคคลในความ
ขดัแยง้ หนทางการใช้ความขัดแยง้โดยไม่ใช้ความรุนแรง  กระบวนการจัดการความขัดแยง้  



 

 

 

ความคิดสร้างสรรค์ในการจดัการความขดัแยง้ มนุษยก์บัความรุนแรง สันติภาพกบัสิทธิมนุษยชน 
สันติภาพภายใตเ้งือนไขความขดัแยง้   สันติภาพเชิงบวกและสันติภาพเชิงลบ วิธีการรับมือความ
ขดัแยง้ในชีวิตจริง การเปลียนแปลงพฤติกรรมและทศันคติ ทฤษฎีเพือการตดัสินใจในการกระทาํ
ทางสังคม  
  รายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย์ผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการบรรยาย และสือต่าง ๆ โดยมีเนือหา การ
วเิคราะห์ตามหลกัญาณวทิยา การรับรู้ทีนาํไปสู่ความรู้ ความจริง ความเชือและการอธิบายความเชือ 
การกาํหนดอตัลกัษณ์ของคู่ขดัแยง้ การใช้กรณีศึกษา กิจกรรมการวาดรูปสันติภาพ การนาํเสนอ
ผลงานกิจกรรมการวาดรูปหนา้ชนัเรียน การใชบ้ทความ การฝึกการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี  
การวิเคราะห์ความขดัแยง้ การวิเคราะห์ความรุนแรง การวิเคราะห์สาเหตุ การวิเคราะห์ผูที้มีส่วน
ร่วม การวเิคราะห์พลวตั  การวาดแผนผงัผูที้มีส่วนร่วม วาดกราฟแสดงพลวตัและสถานการณ์ การ
วพิากษว์จิารณ์เชิงสร้างสรรค ์ การนาํเสนอทางออกหรือวิธีการทีจะคลีคลายความขดัแยง้นนั ๆ การ
ฝึกเสวนา การเจรจาต่อรอง  การไกล่เกลีย วธีิการเปลียนแปลงความขดัแยง้ และการเขา้ร่วมกิจกรรม
นอกชนัเรียนโดยการเขา้ร่วมการประชุมเชิงวชิาการ 

การเรียนการสอนทงั 2  รายวชิา ของ 2  สถาบนั มีเนือหาวชิาคลา้ยคลึงกนั  
แตกต่างกนัทีลาํดบัการสอนตามแผนการสอนในแต่ละสัปดาห์  ด้านอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการ
จดัการความขดัแยง้ในชีวติประจาํวนั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ มีอาจารยผ์ูส้อนจาํนวน 1 คน
ส่วนรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  มหาวิทยาลยัมหิดล มีอาจารยผ์ูส้อนหลกั 
จาํนวน 1 คน  และอาจารยผ์ูช่้วยสอน จาํนวน 3 คน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนทงั 2  สถาบนัจะเนน้การบรรยายผา่นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื้อต่าง ๆ เช่น การใช้
กรณีศึกษา บทความ  ข่าว  การอภิปรายกลุ่มยอ่ย การวิเคราะห์ความขดัแยง้ การเสนอแนวทางการ
แกไ้ขความขดัแยง้ การจดัการความขดัแยง้ และการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวธีิ   
  3. ความหมาย (meaning)  

อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาทงั 2 ชนัเรียน มีการสือสารหรืออธิบายใหก้ารที 

ความหมายในลกัษณะทีเกียวกบัการกระทาํ การแสดงออก และกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการ
ใหค้วามหมายในลกัษณะทีเกียวกบัสันติศึกษา สันติภาพ  ความขดัแยง้ ความรุนแรง และการจดัการ
ความขดัแยง้โดยสันติวธีิ อยูต่ลอดการจดัการเรียนการสอนทงั 10 ครัง/สัปดาห์ 
  4. ความสัมพนัธ์ (relationship)  

อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาทงั 2 ชนัเรียน  มีความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน 



 
 

 

 

และผูส้อน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนั  และผูเ้รียนกบัคนอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น วิทยากร หรือบุคคล
ตน้แบบ เป็นตน้ ในระดบัดีมาก โดยอาจารยผ์ูส้อนทงั 2 ชนัเรียนมีบุคลิกภาพทีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ 
และให้เกียรตินกัศึกษา  ซึงเป็นบุคลิกภาพ “สันติภายใน” ทาํให้นกัศึกษารู้สึกไวว้างใจ และมีความ
ตงัใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งตงัใจมาก 
  5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (participation)  

นกัศึกษาทงั 2 ชนัเรียน มีส่วนร่วมในชนัเรียนอยา่งตงัใจ มีความสนใจและ 

ความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ  ไดแ้ก่  การใชก้รณีศึกษา การอ่านบทความ การจดัการ
สนทนากลุ่มต่อกรณีศึกษาและบทความ  การวาดรูปสันติภาพ การนาํเสนอรายงานกลุ่ม การสาน
เสวนาในชนัเรียน การฝึกการจดัการความขดัแยง้ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย การวิพากษว์ิจารณ์
อยา่งสร้างสรรค ์ การไปศึกษานอกสถานที  เป็นตน้ 
  6. สภาพสังคม  (setting)  

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มของสถานทีทีมีการจดัการเรียนการสอน หรือ 

กิจกรรมนอกหลกัสูตร ทงั 2 ชนัเรียน จดัสภาพห้องเรียนค่อนขา้งคบัแคบเมือเทียบกบัจาํนวนผูอื้น 
ทาํใหมี้การเคลือนไหวค่อนขา้งลาํบาก และนกัศึกษาทีอยูข่า้งนอกห้องเรียนอาจมองสือการสอนได้
ไม่สะดวก แต่อาจารยผ์ูส้อนทงั 2 ชนัเรียน พยายามแกไ้ขปัญหาดว้ยการให้ความสนใจแก่นกัศึกษา
มากขึนอยา่งทวัถึง และมีการแบ่งกลุ่มยอ่ยในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ทาํให้สภาพห้องเรียนเกิดความ
เอืออาํนวยในการเรียนการสอน  นอกจากนนั สภาพสวนสาธารณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั สถานที
และห้องประชุมมีความเอืออาํนวยให้ความสะดวกสบายในการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา
อยา่งมาก 

2.2 การสัมภาษณ์เชิงลกึ  (In-depth Interview)   
          การสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้รียน (In-depth Interview)  โดยผูว้ิจยัคดัเลือกผูเ้รียน
จาํนวน 16  คน ทีมีระดบัการเปลียนแปลงแตกต่างกนั โดยดูจากการเปรียบเทียบจากคะแนน Pretest 

วดัความรู้สันติศึกษา ทีมีคะแนนกบั Prottest ในระดบันอ้ย 4  คน ระดบัปานกลาง 4  คน ระดบัมาก  
4  คน และระดบัมากทีสุด  4 คน  เพือให้เห็นความแตกต่างของการเปลียนแปลงในแต่ละระดบั  
โดยการคดัเลือกนกัศึกษา 16  คน จากชนัเรียนของกรณีตวัอยา่งทีศึกษาทงั  มหาวทิยาลยั เพือศึกษา
วิเคราะห์ในเชิงลึกมาประกอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล  พบวา่ นกัศึกษาในรายวิชาการจดัการความ
ขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์   จาํนวน 8 คน และนกัศึกษารายวิชาการ
แปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวธีิ  มหาวทิยาลยัมหิดล  จาํนวน 8  คน รวมทงัหมด 16 คน ไดใ้ห้
ขอ้มูลเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ใน 5 ประเด็นดงันี 

 



 

 

 

1. ความสาํคญัของการสอนสันติศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 นกัศึกษาทงั 2  ชนัเรียนส่วนใหญ่ เห็นวา่ การสอนสันติศึกษามีความจาํเป็น 

อยา่งยงิสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพราะปัญหาความขดัแยง้เป็นเรืองทีใกลต้วัอยา่งมาก การ
เรียนการสอนสันติศึกษาจะทาํให้นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองความขดัแยง้ ความรุนแรง 
และวิธีการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี  สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั การศึกษา และการทาํงานได้  ดงัที  ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  อาทิ
เช่น   
  “ ชอบการสอนเรืองสันติภาพ และการจัดการความขัดแย้งมาก เพราะ มี
ความสาํคัญมาก สามารถนาํไปใช้ได้จริง ผมพึงได้นาํไปใช้ในการทาํ Project กับเพือน วิชานีช่วยทาํ
ให้ผมทาํงานกับเพือนได้ขึนมาก โดยปกติผมมักจะไม่เข้าใจเพือนคนอืน ๆ เลย วิชานีทาํให้ผมมี
วิธีการพูดทีดีขึน”  ( บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 27 ธนัวาคม 2556)  
 

  “ พึงรู้ว่าการจัดการความขัดแย้งสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว
และการทาํงานได้จริง แรก ๆ ทีหนูเข้าเรียนวิชานี นึกว่าจะเรียนเรืองสังคม เรืองสงคราม เรือง
สันติภาพ อะไรอย่างนัน อย่างเดียว แต่กลับได้เรียนเรืองความขดัแย้งใกล้ ๆ ตัวเอง ได้รู้วิธีการแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งด้วยวิธีการต่าง ๆ  วิชานีจึงมีความสาํคัญแก่นักศึกษามากค่ะ”  
(บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 10 มกราคม 2557) 
 

                แต่มีนกัศึกษา จาํนวน 2 คน ทีเห็นวา่วิชาสันติศึกษาไม่มีความจาํเป็นมากนกั 
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพราะทุก ๆ ท่านลว้นมีความขดัแยง้อยูแ่ลว้ ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน ในการดาํรงชีวติจะทาํใหแ้กไ้ขปัญหาความขดัแยง้ไดเ้อง 

 

  “ ผมว่าวิชาแบบนี มันเหมือนอุดมคติมากกว่า หากผมมีความขัดแย้งกับ
ผู้อืนแล้วจะให้ผมแก้ปัญหาด้วยการเจรจา ผมว่าผมทาํไม่ได้ มันไม่ใช่นิสัยของผมเลย  วิชานีคงช่วย
สอนเรืองหลักการและทฤษฎีมากกว่าทีจะนาํไปใช้ได้จริง  ๆ”  (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 27 

ธนัวาคม 2556) 
 

  “ ไม่น่าจะมีความจาํเป็นมากนักนะครับ  เพราะในสายวิชาชีพทีเรียน คิดว่า
จะอยู่กับการทาํงานมากกว่าการทาํงานกับผู้อืน โอกาสทีจะมีความขดัแย้งกับผู้ อืนจึงไม่น่าจะเกิดขึน 
เลย และโดยปกติตัวเองก็แทบไม่มีความขัดแย้งกับใครอยู่แล้วด้วย วิชานีจึงไม่น่าจะสําคัญหรือมี



 
 

 

 

ความจาํเป็นอะไรมากมายนะในความคิดของผมนะครับ” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 24 มกราคม 
2557) 

2. ปัจจยัทีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

นกัศึกษาส่วนใหญ่ เห็นวา่ ปัจจยัทีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา 
ในระดบัปริญญาตรี คือ ตวัอาจารยผ์ูส้อน และนกัศึกษา  ดงันี 

                อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา ต้องเป็นผูที้มีความรู้ ความสามารถในเรืองสันติ
ศึกษา สันติภาพ ความขดัแยง้ ความรุนแรง และการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อยา่งสันติวิธี มีเทคนิค
การสอนทีดี มีสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั และมอบหมายงานใหน้กัศึกษาทาํอยา่งเหมาะสม 

                นกัศึกษา ตอ้งมีความตงัใจเรียน มีความสนใจเรืองสันติศึกษา สันติภาพ ความ
ขดัแยง้ ความรุนแรง และการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ และเขา้ร่วมกิจกรรมและทาํงาน
ทีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ที  ดงัที  ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  อาทิเช่น   
 

                “ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้จริง และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเข้าใจ รู้ จัก
ใช้สือการสอนทีทันสมยั  จะทาํให้นักศึกษามีความตังใจเรียนตามอย่างแน่นอน”  
(บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก,  27  ธนัวาคม  2557) 

 

          “ อาจารย์และนักศึกษามีการแลกเปลียนข้อมลูกันบ่อย ๆ จะทาํให้เกิดบรรยากาศ 
ทีดีในการเรียน  มีการช่วยให้นักศึกษาสามารถนาํไปใช้ได้จริง จะเยียมมาก มีการฉายหนัง เปิดคลิป
วีดีโอทีเกียวข้องกับความขัดแย้ง นักศึกษาจะชอบมากค่ะ”  (บันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก , 10 

มกราคม 2557) 
 

3. รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

นกัศึกษาทงั 2 ชนัเรียนส่วนใหญ่ เห็นวา่ รูปแบบการสอนสันติศึกษาใน 

สถาบนัอุดมศึกษาไทยควรมีรูปแบบการสอนทีหลากหลาย ไม่ยึดติดกบัรูปแบบการสอนรูปแบบใด
รูปแบบหนึง  การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น การใช้สือการสอน การฉาย
ภาพยนตร์ คลิปวีดีโอ กรณีศึกษา การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นเกม กิจกรรม
กลุ่มต่าง ๆ การไปทศันศึกษานอกสถานที  การสอนดว้ยกิจกรรมมากกวา่การบรรยาย และดา้นการ
ประเมินผลควรประเมินผลจากผลงานกลุ่ม หรือรายงานเดียวมากกวา่การสอบปลายภาคเพียงส่วน
เดียว  ดงัที  ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  อาทิเช่น   
 



 

 

 

  “ อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้จริง สามารถถ่ายทอดเรืองยาก ๆ ให้ง่ายได้ ไม่
อยากให้อาจารย์บรรยายทฤษฎีมากนัก เวลาออกข้อสอบก็ไม่อยากให้เน้นทฤษฎีเกินไป อยากให้
เน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่า จึงจะทาํให้การเรียนการสอนมีรูปแบบการสอนทีดีได้”  
(บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 27 ธนัวาคม 2557) 
 

  “การสอนทีทันสมัย ทันเหตุการณ์ หนูอยากให้ท่านอาจารย์เอา Case ความ
ขดัแย้งในข่าว มาพูดคุยแลกเปลียนในห้อง ทีอาจารย์ท่านทาํอยู่ หนูสนใจมาก ๆ  และอยากให้มีการ
ฝึกทักษะการแก้ไขความขดัแย้งต่าง ๆ ด้วย  จะได้นาํไปใช้ได้จริง ๆ ค่ะ ”  
(บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 10 มกราคม 2557) 
 

4. ความคิดเห็นต่อการสอนสันติศึกษาตามรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน 

สถาบนัอุดมศึกษาไทย 

นกัศึกษาทงั 2 ชนัเรียน ส่วนใหญ่ เห็นวา่ การสอนรูปแบบการสอนสันติศึกษา 
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ทีอาจารย์ผูส้อนนํามาใช้ในการสอนในชันเรียน มีความน่าสนใจ 
สนุกสนานและความทา้ทายต่อผูเ้รียนอยา่งมากสําหรับการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในชนัเรียน  ชอบทีจะ
ทาํกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าการฟังการบรรยาย เช่น กิจกรรมการวาดรูป การเล่นเกม การแสดง
บทบาทสมมติ การฝึกการสานเสวนา การไกล่เกลีย และการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี 

ดงัที  ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  อาทิเช่น   
 
            “ ชอบกิจกรรมการสานเสวนาเป็นอย่างมาก เพราะทาํให้รู้จักวิธีการจัดการความ
ขดัแย้งโดยสันติวิธีอย่างถกูวิธี  ทาํให้รู้จักการรับฟังผู้ อืน  จะทาํให้เราเข้าใจผู้ อืน และสามารถแก้ไข
ความขดัแย้งได้อย่างถกูวิธี” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 10 มกราคม 2557) 
 

            “ เวลาทีเบือทีสุด คือทีอาจารย์บรรยายทฤษฎี หรือยกตัวอย่างนักสันติภาพ มัน
รู้สึกไกลตัวผมไป อยากทาํกิจกรรมในชันเรียนมากกว่า ชอบมากทีอาจารย์นาํกรณีข่าวต่าง ๆ มาให้
นักศึกษาวิเคราะห์และนาํเสนอหน้าชันเรียน มนัทาํให้เปิดโลกทัศน์การเรียนสันติมากกว่า ”  
(บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 10 มกราคม 2557) 
 

 

 



 
 

 

 

5. ความรู้เกียวกบัสันติศึกษา และการจดัการความขดัแยง้  
นกัศึกษาทงั 2 ชนัเรียน ส่วนใหญ่ เห็นวา่ ตนเองมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบั 

สันติศึกษา สันติภาพ ความขดัแยง้ ความรุนแรง และการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี  ไดเ้ขา้ใจ
วา่ความขดัแยง้เป็นธรรมชาติของมนุษย ์ ความขดัแยง้ไม่ใช่สิงทีเลวร้ายเสมอไป แต่ความขดัแยง้
อาจเป็นแรงผลกัดนัให้สังคมมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึน หากรู้จกัการจดัการความขดัแยง้โดยสันติ
วิธี ก็จะทาํให้สังคมเกิดความสงบ ร่มเยน็ และสันติสุขอยา่งแทจ้ริง   ดงัที  ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความ
คิดเห็น  อาทิเช่น    
 
             “ พึงรู้ว่าความขัดแย้งไม่ใช่เรืองทีน่ากลัว หรือเลวร้ายเสมอไป  แต่ความ
ขดัแย้งทาํให้เกิดการพัฒนาในสิงทีไม่ดี ให้ดีขึนได้ หากรู้จักนาํความรู้สันติภาพมาใช้ในการจัดการ
ความขดัแย้ง” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 27  ธนัวาคม 2557) 

 
2.3 การสนทนากลุ่ม  (Focus  Group  Discussion) 

                                              ผูว้ิจยัใช้การสนทนากลุ่มผูเ้รียนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของแต่ละ
กรณีตวัอย่าง จาํนวน 12  คน รวมทงัสิน  ครัง เพือให้ไดข้อ้มูลเกียวกบัเจตคติทีมีต่อการเรียน
รายวชิาสันติศึกษา และเจตคติต่อผูส้อน และสิงทีไดเ้รียนรู้จากการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ซึงผูว้ิจยัได้นดัหมายเพือสนทนากลุ่มผูเ้รียนหลงัจากสินสุดการ
เรียนการสอนในแต่ละวชิา โดยการวางแผนการสนทนา เวลา สถานที ผูร่้วมสนทนา จดัเตรียมแนว
คาํถาม นดัหมาย เชิญสมาชิก จดัสนทนากลุ่ม บนัทึกเสียงและทาํการบนัทึก พบวา่   

ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนา เห็นวา่ การสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน 

สถาบนัอุดมศึกษาไทยทีอาจารยผ์ูส้อนนาํมาใชใ้นชนัเรียนนนั  ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัทฤษฎี 
แนวคิดทางดา้นสันติศึกษา สันติภาพ  ความขดัแยง้ ความรุนแรง และการจดัการความขดัแยง้ การ
แปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวธีิอยา่งยงิ เนืองจากวา่ปัจจุบนัสภาพสังคมไทยมีความขดัแยง้สูง
มาก ไม่ว่าจะเป็นความขดัแยง้ในระดบับุคคล กลุ่ม  สังคม และประเทศ  การใช้ชีวิตประจาํวนัมี
ความยากลาํบากมากขึน  การไดเ้รียนรู้วิชาสันติศึกษาและความขดัแยง้จะทาํให้นกัศึกษามีหลกัการ
คิดทีดี ทีถูกตอ้ง สามารถใชค้วามรู้และทกัษะการจดัการความขดัแยง้ทีเรียนนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
ซึงประเด็นนีนกัศึกษาทุกคน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า การมี”สันติภายใน” คือ การ
เคารพในสิทธิและหนา้ที  และการให้เกียรติ เคารพในคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย์  เป็น
พนืฐานสาํคญัทีจะทาํใหเ้รามีพืนทีสันติภาพภายในตวัเอง โอกาสทีจะไปสร้างความขดัแยง้ หรือเพิม
ความขดัแยง้กบัผูอื้นก็จะนอ้ยลงไปดว้ย  ดงัที  ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  อาทิเช่น   



 

 

 

  

  “ การสอนสันติศึกษาทําให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรืองการสร้าง
สันติภาพ การจัดการความขัดแย้ง ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ทีชอบมาก ๆ คือ อาจารย์ผู้สอนเน้นการสอน
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ “สันติภายใน”  คือ ให้เป็นคนสงบ ใจเยน็ รู้จักคิดวิเคราะห์ก่อนจะตัดสินใจทาํ
อะไรลงไป วิชานีทาํให้ผมใจเยน็ลงมาก ไม่วู่วามเหมือนเดิม สามารถจัดการความขัดแย้งได้ดีขึน
กว่าเดิม”   (บนัทึกการสนทนากลุ่ม, 21 กุมภาพนัธ์ 2557) 
 

ในดา้นการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนา เห็นวา่  
อาจารยผ์ูส้อนมีบุคลิกภาพ  “สันติภายใน”  มีมนุษยสัมพนัธ์สูงและสร้างความวางไวใ้จแก่นกัศึกษา
ทาํให้เปิดพินทีสันติภาพในชนัเรียน  โดยไม่มีการใช้อาํนาจในฐานะอาจารยผ์ูส้อนครอบงาํผูเ้รียน
ผ่านการใช้คาํพูด กฎระเบียบ  การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน 
เหมือนทีนกัศึกษาเคยมีประสบการณ์จากการเรียนวิชาอืน ๆ มา   อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถใน
การสอน สามารถจดัลาํดบัขนัสอนการสอนในการพฒันาความรู้ดา้นสันติศึกษา ความขดัแยง้ ความ
รุนแรง การใชค้วามรุนแรงและไม่ใชค้วามรุนแรง การจดัการความขดัแยง้ การลดความรุนแรง การ
ใช้กระบวนการสันติวิธีในการจดัการความขดัแยง้และการลดความรุนแรง ผ่านกระบวนการเรียน
การสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษา  และอาจารยผ์ูส้อนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอน
สันติศึกษาในแต่ละครัง มีการวางแผนการสอน วิธีการสอน และเตรียมสือการสอนให้น่าสนใจ มี
ความทนัสมยั เหมาะสมกบัเนือหาวิชาทีจะสอน และเหมาะสมกบันกัศึกษาผูเ้รียนอยา่งกวา้งขวาง 
ลึกซึง  เช่น  การฉายภาพยนตร์เกียวกบัความขดัแยง้ การเปิดคลิปวีดีโอ การเสนอข่าว หรือ
กรณีศึกษาความขัดแย้งต่าง ๆ ทําให้นักศึกษามีโลกทัศน์เกียวกับการจัดการความขัดแย้งที
หลากหลายมากขึน 

  ในด้ าน ปัจจัย ที มีผล ต่อการจัดก าร เ รี ยนการสอนสัน ติ ศึ กษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย ผูเ้ข้าร่วมกลุ่มสนทนา เห็นว่า การเปิดสอนรายวิชาสันติศึกษา และการ
จดัการความขดัแยง้ มีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยงิสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกคน เพราะ
นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้ธรรมชาติของความขดัแยง้วา่ไม่ใช่เรืองทีน่ากลวั แต่กลบัเป็นสิงทีทา้ทาย หาก
เราสามารถจดัการความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์ดว้ยกระบวนการสันติวิธีในการจดัการความขดัแยง้ 
เช่น การพูดคุยเจรจา การเจรจาต่อรอง การเจรจาไกล่เกลีย การประชุมปรึกษาหารือ กระบวนการ
สร้างความปรองดอง การสานเสวนา และการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  ฉะนนัอาจารย์
ผูส้อนควรเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจดัการความขดัแยง้ เพือสามารถ
ฝึกทกัษะการแก้ไขความขดัแยง้ทีหลากหลายแก่นักศึกษา นอกจากนันสถาบนัการศึกษาควรมี



 
 

 

 

นโยบายบูรณาการระหว่างวิชาการและกิจกรรมในดา้นการจดัการความขดัแยง้ ควรส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนกัศึกษา เช่น การให้นักศึกษา
รณรงค์การสร้างความปรองดองให้แก่สังคมไทย การเปืดพืนทีสันติวิธีในสถานศึกษา การศึกษา
และวิจยัพืนทีความขดัแยง้ในชุมชน  เป็นตน้ ซึงจะส่งผลให้การจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา
ประสบผลสําเร็จ และเกิดประโยชน์ต่อนกัศึกษา อาจารย ์ มหาวิทยาลยั และสังคมต่อไป  ดงัที  
ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  อาทิเช่น   
 

  “ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา
ทางด้านการจัดการความขัดแย้งแก่นักศึกษาให้มากขึน ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าทีของหน่วยงานใด 
หน่วยงานหนึง เพราะนักศึกษาจะเป็นกระจกเงาสะท้อนความขัดแย้งในสังคมไทยได้ดี เนืองจาก
เป็นฝ่ายทีได้รับผลกระทบโดยตรง อย่างเช่น ประเด็นการชุมนุมทางการเมืองในขณะนีได้ส่งผล
กระทบต่อการเรียนของนักศึกษาอย่างมาก หากมีการเปิดพืนทีสันติให้แก่นัก ศึกษได้แสดงความ
คิดเห็นบ้าง ปัญหาความขัดแย้งอาจจะลดลงกเ็ป็นได้” (บนัทึกการสนทนากลุ่ม,  21 กุมภาพนัธ์ 
2557) 
  “อาจารย์ผู้สอนสันติศึกษาต้องเป็นผู้ ทีรู้จริง มีประสบการณ์ในการจัดการ
ความขัดแย้งมาก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะการจัดการความขัดแย้งโดยสันติ
วิธีแก่นักศึกษาได้ หากเป็นไปได้แบบนี การจัดการเรียนการสอนสันติศึกษาจะประสบความสําเร็จ
อย่างแน่นอน ประโยชน์ทีได้ ไม่ใช่แค่นักศึกษาได้ แต่สังคมจะได้ด้วย อย่างน้อยนักศึกษาทีได้เรียน
วิชานี จะช่วยกันนาํความรู้ไปจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจาํวันและการทาํงานของตัวเองได้”  
(บนัทึกการสนทนากลุ่ม, 21 กุมภาพนัธ์ 2557) 
 

2.4 การบันทกึประสบการณ์การเรียนรู้ 
                    การวิเคราะห์การเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนจากการเขียนบนัทึก
ประสบการณ์การเรียนรู้  (Experiential Learning Journal)  จาํนวน 2  ห้องเรียน เป็นเวลา 10 ครัง ๆ 
ละ 3  ชวัโมง /สัปดาห์ สามารถเก็บขอ้มูลไดจ้าํนวน  113  คน พบประเด็นการเรียนรู้  2  ประเด็น 
ดงันี 

  สิงทไีด้รับจากการเรียนรู้สันติศึกษา 
  นกัศึกษาทงั 2 ชนัเรียน ส่วนใหญ่ เห็นวา่ การสอนสันติศึกษาตามรูปแบบ
การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ทาํให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้หลกัการ ทฤษฎีและแนวคิด
ทางด้านสันติศึกษา  สันติภาพ ความขดัแยง้ และความรุนแรง ได้เรียนรู้และฝึกทกัษะการแก้ไข



 

 

 

ปัญหาความขดัแยง้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวเิคราะห์ความขดัแยง้ การเสนอแนวทางในการจดัการ
ความขดัแยง้ การพูดคุยเจรจา  การสานเสวนา  การแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี   ดงัที  
ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  อาทิเช่น   
 

  “ปัญหาความรุนแรงทีเกิดขึนในสังคมมีปัญหามากมายเกิดขึนบนโลกหลาย
อย่าง เช่น สงคราม การใช้ความรุนแรง เห็นคนเป็นแค่สัตว์ ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ทังทีอีกฝ่าย
กินเหลือ แต่อีกมมุหนึงมีคนอดอาหาร ปัญหาความเหลือมลาํทางสังคมทีอาจมาก ชาติกาํเนิด ความ
ขยัน โครงสร้างทางสังคม ความรุนแรงมี  3 ขัน ทางตรง โครงสร้าง ทางวัฒนธรรม  สันติภาพมี
แบบเชิงลบ – แค่ปราศจากความรุนแรงทางตรงทาํให้สังคมปกติสุข กับเชิงบวก – ปราศจากความ
รุนแรงทาํให้เกิดสันติสุข”  (บุษยลกัษณ์ มากสมบูรณ์,บนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้,  6 ธนัวาคม  
2556) 
 

  “ได้เห็นถึงความรุนแรงในชีวิตประจาํวัน ในสังคมไทยทีมองข้ามไป ความ
รุนแรงไม่ได้เกิดผลกระทบเพียงแค่ระยะสัน แต่ส่งผลกระทบระยะยาวถึงญาติคนรู้จักของเหยือด้วย 
ทาํให้ตระหนักถึงว่า จะทาํอย่างไรสังคมไทยจะปราศจากความรุนแรง  ได้เห็นความเหลือมลาํใน
สังคมไทยเกิดจาก ชาติกาํเนิด ความขยัน เพราะโครงสร้างแบบไทย ๆ ทีไม่เป็นธรรม ทาํให้มอง
ย้อนกลับไปในสังคมไทยและทาํให้ฉุกคิดว่า ทาํอย่างไรจึงจะกาํจัดความเหลือมลาํในสังคมได้  และ
จากภาพเศษอาหารกองใหญ่ ๆ กับเดก็ยากจน อดยาก ทาํให้คิดได้ว่า การกินทิงกินขว้าง เราอาจจะ
เห็นว่า ไม่ได้ทาํให้เราเดือดร้อนอะไร แต่จะเห็นได้ว่า ยังมีคนอีกมากมายทีต้องการอาหารทีเรากิน
ทิงกินขว้างเหล่านัน ดังนันเราต้องปรับปรุงนิสัยการรับประทานอาหาร คิดให้มาก คิดให้เยอะ ก่อน
ทาํอะไร” (ทิพากร  มนสัประเสริฐ, บนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้, 21 กุมภาพนัธ์ 2557) 
 

  “ การรับฟังความคิดเห็นทางความคิดของฝ่ายทีเห็นต่าง และเข้าใจสิงทีเขา
รับรู้ รู้สึกได้ เพือปรับทัศนคติต่อตนเอง และฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความเข้าใจปัญหาร่วมกันได้มาก
ยิงขึน” (ณฐัพล  ชินศรีสุขกวนิ, บนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้, 13 ธนัวาคม 2556) 
 
  “การจัดกิจกรรมสานเสวนา ทาํเพือให้เราเริมทีจะฟังความคิดของผู้ อืนก่อน 
และทวนความเข้าใจในสิงทีผู้ อืนพูด แล้วค่อยแสดงความคิดเห็นของเราออกมา ไม่ใช่ตังใจไปเถียง
เค้าอย่างเดียว เพราะถ้าพูดอย่างนันกจ็ะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึนมาเลย หากเราเกิดความขัดแย้งขึน 
หนูคิดว่าการจัดสานเสวนาคงเป็นทางออกทีดีสุด ๆ แล้วในตอนนี เพราะทาํให้ทัง 2  ฝ่ายทีเกิดความ



 
 

 

 

ขดัแย้งได้รับฟังกันเข้าใจก่อนได้” (ศุภศกัดิ นาใจรีบ, บนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้, 21 กุมภาพนัธ์ 
2557) 
 

  “ การเรียนรู้เกียวกับประวติัศาสตร์การใช้ความรุนแรง และผลทีเกิดขึนจาก
ความรุนแรง ตัวอย่างเช่น ในสมัยสงครามเวียดนามทีมีการใช้สารเคมีเพือชนะสงครามแต่ผลทีเกิด
ขึนกับเดก็ในเวียดนามนันทาํลายชีวิต และเหตุการณ์ใน Hiroshima ทีมีการทิงระเบิดนิวเคลียร์ทาํให้
เกิดผลกระทบเกียวกับกัมมันตภาพรังสี ปัญหาทีทาํให้เกิดความรุนแรงเหล่านีนัน สามารถแก้ไข
ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้ไหม ความรุนแรงทีเกิดขึนทุกอย่างนัน สามารถแก้ไขด้วยสันติวิธี 
โดยไม่ใช้ความรุนแรง ซึงนาํไปประยุกต์ใช้ในการทาํงานร่วมกับผู้ อืนได้”  (วงศเ์ทวา ราชา, บนัทึก
ประสบการณ์การเรียนรู้, 10 มกราคม 2557) 
 

  “ ความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมอาจมาจากชาติกาํเนิด ความขยัน 
หรือเพราะโครงสร้างแบบไทย ๆ ทีไม่เป็นธรรม ส่วนความรุนแรงอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น 
วัฒนธรรม ชนชันทางสังคม ความคิด ฯลฯ ซึงความรุนแรงทีเกิดขึนจะส่งผลกระทบต่อผู้คนหลาย 
ๆ คน แม้จะโดยตังใจหรือไม่ได้ตังใจ ความรุนแรงทีเกิดขึนไม่จาํเป็นแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง
กลับเสมอไป คนเราแม้จะเกิดมาไม่สมบูรณ์พร้อม แต่ถ้ามีความพยายาม ความอดทน ขยัน ก็
สามารถทีจะประสบความสําเร็จได้ ”   (ภูมรา ตีระดิเรก, บนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้, 10 

มกราคม 2557) 
 

  “ ได้เรียนรู้ความขัดแย้งในสังคมตังแต่อดีต – ปัจจุบัน ว่าความขัดแย้งเกิด
มาจากสาเหตุใดบ้าง เช่น สงครามโลกครังที 2 สมัยนิวเคลียร์ลง Hiroshima โดยความขัดแย้งทีเกิด
มาจากอุดมการณ์ของบุคคลเพียงไม่กีคน และเกิดจากการปกครองทีต่างกัน ดังทีเห็นได้จากญีปุ่น 
(ระบอบกษัตริย์) เยอรมนั (คอมมิวนิสต์) ซึงต่างจาก อังกฤษ , อเมริกา (ประชาธิปไตย) และให้เห็น
ว่าสงคราม ความขัดแย้งไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อใครเลย ในปัจจุบันก็เห็นความขัดแย้งทางการ
เมืองไทยกม็าจากอุดมการณ์ ความคิด สถานะทางสังคมทีต่างกัน ดังทีเห็นว่า ชาวเหลืองกจ็ะบอกว่า
ชาวแดงเป็นพวกคนโง่ (ซึงส่วนใหญ่มาจากชนชันล่าง) ชาวแดงก็จะบอกว่าชาวเหลืองไม่เคารพ
สิทธิ (ซึงมาจากชนชนกลางทีมีการศึกษา) ความเห็นส่วนใหญ่มาจากความแตกต่างทางสถานะทาง
สังคม จึงมองว่า ความขัดแย้งทางการเมืองไทย หลักใหญ่มาจากความแตกต่างทางสังคมและการ
แบ่งแยกอย่างชัดเจน”   (ทินภทัร กิตติพลากร, บนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้, 17 มกราคม 2557) 
 



 

 

 

  การนําสิงทไีด้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้    
นกัศึกษาทงั 2 ชนัเรียน ส่วนใหญ่ เห็นวา่ ทกัษะการแกไ้ขปัญหาความ 

ขดัแยง้ทีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดเทอม สามารถนาํประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดจ้ริง ไม่
วา่จะเป็นเรืองส่วนตวั  ปัญหาทางบา้น จากเพือน แฟน  การเรียนและการทาํงาน  สามารถเขา้ใจทีมา
ของความขดัแยง้ สามารถปรับเปลียนทศันคติในทางทีถูกตอ้ง รู้จกัการคิดวิเคราะห์แยกแยะปัญหา
เป็น สามารถหลีกเลียงปัญหาความขดัแยง้ทีขยายเป็นความรุนแรงได้  มีการนํากระบวนการ
แกปั้ญหา ใชเ้หตุผลในการแกไ้ขปัญหา รู้จกัการรับฟังผูอื้นมากขึน เขา้ใจในสิงทีผูอื้นตอ้งการ  การ
รู้จกัการควบคุมอารมณ์  การลดความเกลียดชัง ไม่เพิมความเกลียดชังจนความขดัแยง้ขยายวง
ออกไป สามารถสือสารอย่างสันติโดยการใช้คาํพูดเชิงบวก ไม่ประชดประชันคนอืน รู้จกัการ
ประนีประนอมมากกว่าการเอาชนะคะคานกัน  รวมทงัการรู้จกัการพฒันาตนเอง ให้เป็นผูที้มี 
“สันติภาพภายใน”  มีความเคารพรักและให้เกียรติต่อเพือนมนุษยด์ว้ยกนั  มีเกิดปัญหาความขดัแยง้
ก็รู้จกัจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ ดว้ยการใชก้ระบวนการ “สันติภายนอก” ดว้ยทกัษะการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ ดงัที  ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  อาทิเช่น   
 
  “การทบทวนและนําการสือสารอย่ างสันติ  NVC (Nonviolent 
Communication) ไปใช้ในการเคลีย์ปัญหาระหว่างเพือนทีขดัแย้งกันอยู่  ทาํให้สามารถสือสารข้อมูล
ได้อย่างตรงกัน มีความเข้าใจกันมากขึน” (ชยัณเนศ เคียมมา, บนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้, 21 

กุมภาพนัธ์ 2557) 
 

  “การมีส่วนร่วมในการสานเสวนาในหัวข้อ วิชาสันติวิธี สามารถนาํไปใช้
ในชีวิตจริงได้หรือไม่ ทาํให้ได้ทบทวนเนือหา และทบทวนจิตใจตัวเองว่ามีการพัฒนามากขึน
เพียงใดการนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวันโดยการแยกแยะอารมณ์และเหตุผล ก่อนเสมอ จากนันหา
ข้อเท็จจริง และค่อยนาํมาวิเคราะห์หาทางแก้ไขความขัดแย้งต่อไป” (กวิน วิริยะชยางกูร,บนัทึก
ประสบการณ์การเรียนรู้, 10  มกราคม  2557) 
 

  “ วิธีการจัดการความขดัแย้งทีเกิดขึนโดยการสานเสวนาคุยกันในทุก ๆ ฝ่าย
ทีเกิดความขัดแย้งอย่างสันติวิธี โดยใช้หลักของมนุษย์ทีไม่ชอบรับฟังกัน ให้รับฟังปัญหากันและ
พูดคุยกันอย่างมีเหตุผล เมือเกิดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ กจ็ะใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี อาจ
ใช้วิธีการสานเสวนาแก้ไขปัญหากันอย่างมีเหตุผลและรับฟังปัญหากันในทุก ๆ ฝ่าย” 
(ณชัชา ชินเวศบางสี, บนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้,  6 ธนัวาคม  2556) 



 
 

 

 

 

  “ การยอมรับและเข้าใจผู้ อืน การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทาํให้ประเทศเกิด
ความสงบสุข สิงทีสังคมเราต้องการคือไม่ได้ให้คนทังหมดมารักกัน แต่เป็นการทีสังคมมีคนทีมี
ความต่าง แต่สามารถอยู่ ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข”  (ทวีศกัดิ เกล็ดสุวรรณ, บนัทึกประสบการณ์การ
เรียนรู้, 21 กุมภาพนัธ์ 2557) 
 
  “การกล้าพูด คุย รับฟัง สือสารกันมากขึน ทีจะทาํให้เกิดกระบวนการสันติ
วิธี รู้จักแยกแยะระหว่างสิงทีเราเห็นกับอารมณ์ความรู้สึกของเราได้ รู้ถึงวิธีการทีอยู่กับสิงทีเราไม่
ชอบได้อย่างมีความสงบสุข”  (อลิสรา อา้ยกาศ, บนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้, 24  มกราคม  
2557) 
 

  “ หากอยู่ในบรรยากาศแห่งการคัดค้าน โดยมีอารมณ์มาเกียวด้วย จะทาํให้
สันติวิธีล้มเหลว โดยพืนฐานมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมาก จึงต้องมีกฎขึนมาบังคับ มนุษย์ไม่ชอบ
การบังคับ แต่ต้องนาํมาใช้บ้างเพือความสงบสุข การนาํสันติวิธีมาใช้ในชีวิตจริงต้องมีการปลูกฝังคาํ
สอนในทางพระพุทธศาสนาในเรืองการมีเหตุผล ควบคุมกิเลส ตัวอวิชชา ตังแต่เด็กจนโต จนจบ
ปริญญาเอกไปเลย”  (กมลชนก ยกุติโตน, บนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้, 21 กุมภาพนัธ์ 2557) 
 

      4.  ตอนท ี 4  ผลการปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษาตามขนัตอนท ี4  (D )  
ผลการปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษาโดยการถอดบทเรียนการจดัการสนทนา

กลุ่มกับอาจารย์ผู ้สอนสันติศึกษา  เพือการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  จาํนวน 2 ครัง ไดแ้ก่ ครังที 1 วนัที 8  พฤษภาคม 2557  การถอดบทเรียน
การจดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กบัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการจดัการความ
ขดัแยง้ในชีวติประจาํวนั  อาจารยป์ระจาํและผูบ้ริหารหมวดวิชาศึกษาทวัไป  รวมจาํนวน 4  คน  ณ  
คณะศิลปศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ และครังที 2  วนัที 15  พฤษภาคม 2557  การถอด
บทเรียนการจดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  กบัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการแปลง
เปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  รวมจาํนวน 4  คน ณ สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  
มหาวทิยาลยัมหิดล  โดยมีรายละเอียดในการถอดบทเรียน ดงัต่อไปนี 
 

 

 



 

 

 

4.1 ผลสรุปทไีด้จากการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษา 
                             4.1.1 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  
                             ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยในชัน
เรียนรายวชิาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล  และรายวิชาการจดัการ
ความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  จาํนวน 113 คน เป็นเวลา 10 

สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชัวโมง  กลุ่มทดลองมีความรู้ดา้นสันติศึกษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   ส่วนเจตคติต่อวิชาสันติศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง  และผลการประเมินการความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาทีพฒันาขึนจากแบบวดั
ความพึงพอใจ จาํนวน 15  ขอ้  เพือทาํการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อรูปแบบการสอน
สันติศึกษาทีพฒันาขึนมาหลงัจากการเขา้ร่วมการสอนสันติศึกษาในชนัเรียนของนกัศึกษาแต่ละคน  

ดังตารางที  23  แสดงผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  ดงันี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ตารางที  24  แสดงผลความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน 

                     สถาบนัอุดมศึกษาไทย 
n = 113 

                             
                                        ข้อที / ข้อความ 

               

     X  
 

S.D. 
     
 แปลผล 

       
จัดลาํดบั 

ด้านกจิกรรมการสอน 
1.ฉนัชอบกิจกรรมการสอนทีอาจารยจ์ดัให้ 3.98 1.16 มาก 10 

2.ฉนัคิดวา่กิจกรรมการสอนทีอาจารยจ์ดัให้เกิดประโยชน์ 4.04 1.14 มาก 9 

3.กิจกรรมการสอนทาํให้ฉนัฟังมากขึน  เขา้ใจเหตุผลของผูอื้นมากขึน 4.11 1.02 มาก 6 

4.กิจกรรมการสอนทาํให้ฉนัควบคุมอารมณ์  มีการอดทนรอคอยมากขึน 3.90 1.20 มาก 11 

5.กิจกรรมการสอนทาํให้ฉนัเขา้ใจธรรมชาติของความขดัแยง้มากขึน 4.07 1.01 มาก 8 

6.กิจกรรมการสอนทาํให้ฉนัสามารถจดัการความขดัแยง้ไดดี้ขึน 4.09 0.97 มาก 7 

7.ฉนัไม่รู้สึกเบือ ในกิจกรรมการสอน ทีอาจารยจ์ดัขึนในแต่ละครัง 3.88 1.08 มาก 12 
8.กิจกรรมการสอน มีความทนัสมยั และเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 4.37 0.96 มาก 1 
ด้านการนําไปประยุกต์ใช้ 
9.ฉนัคิดวา่พฤติกรรมของฉนัดีขึน หลงัไดเ้รียนกิจกรรมทีอาจารยจ์ดัขึน 4.27 1.05 มาก 5 

10.ฉนัสามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากชนัเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 4.04 1.21 มาก 9 

11.ฉนัเขา้ใจเนือหา “สนัติวิธี” และ “การจดัการความขดัแยง้” 4.30 1.08 มาก 4 

12.ฉนัเห็นประโยชน์ของ “สนัติวิธี” และ “การจดัการความขดัแยง้” 4.35 1.08 มาก 3 
13. ฉัน อยากทาํหน้าทีเป็น “นกัสันติวิธี”  หรือ “นกัจดัการความขดัแยง้”  
ในชีวิตประจาํวนั และการทาํงานในอนาคต 

3.83 1.21 มาก 13 

ด้านสือและบรรยากาศการสอน     
14.ฉนัชอบสือต่าง ๆ ทีอาจารยน์าํมาใชใ้นการสอนแต่ละครัง 3.61 1.36 มาก 14 
15.ฉนัชอบบรรยากาศการเรียนการสอน ทีอาจารยจ์ดัขึนในแต่ละครัง 4.36 0.82 มาก 2 
                                       รวม 4.08 1.08 มาก  
 

จากตารางที  24   พบว่า  ผลการประเมินผลความพึงพอใจทงัหมด 15 ขอ้ มีเกณฑ์ใน
การประเมินระหวา่งช่วงคะแนน 3.50 – 4.49  หมายถึง พึงพอใจระดบัมาก  ทงัหมด โดยมีคะแนน
เฉลียเท่ากบั 4.08 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.08   แสดงให้เห็นวา่รูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษามีความเหมาะสมและสร้างความพึงพอใจกบันกัศึกษาในระดบัมาก 



 

 

 

เมือพิจารณาสามลาํดบัแรกทีนกัศึกษามีความพึงพอใจระดบัมากจาํนวนมากทีสุดคือ ขอ้
ที 8 กิจกรรมการสอน มีความทนัสมยั และเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั  คะแนนเฉลียเท่ากบั 
4.37 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.96   ขอ้ที 15  ฉันชอบบรรยากาศการเรียนการสอน ที
อาจารยจ์ดัขึนในแต่ละครัง คะแนนเฉลียเท่ากบั 4.36  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82  และ
ขอ้ที  12 ฉนัเห็นประโยชน์ของ “สันติวธีิ” และ “การจดัการความขดัแยง้” คะแนนเฉลียเท่ากบั 4.35 

และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.08  ตามลาํดบั  แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาชอบกิจกรรมการสอนที
ทนัสมยั และเหมาะสมกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนัทีอาจารยผ์ูส้อนนาํมาใชส้อนมากทีสุด ตามดว้ยการ
ชอบบรรยากาศการสอนทีอาจารยจ์ดัขึน และนกัศึกษามองเห็นประโยชน์ของ “สันติวิธี” และ “การ
จดัการความขดัแยง้” อยา่งมาก 

และสามลาํดบัสุดทา้ยทีนกัศึกษามีความพึงพอใจระดบัมากจาํนวนน้อยทีสุด คือ ขอ้ที 
14 ฉันชอบสือต่าง ๆ ทีอาจารยน์าํมาใช้ในการสอนแต่ละครัง คะแนนเฉลียเท่ากบั 3.61 และค่า
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.36   ขอ้ที 13 ฉนัอยากทาํหน้าทีเป็น “นกัสันติวิธี”  หรือ “นกัจดัการ
ความขดัแยง้”  ในชีวิตประจาํวนั และการทาํงานในอนาคต  คะแนนเฉลียเท่ากบั 3.83 และค่า
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.21 และขอ้ที 7  ฉนัไม่รู้สึกเบือ ในกิจกรรมการสอน ทีอาจารยจ์ดัขึนใน
แต่ละครัง  คะแนนเฉลียเท่ากบั 3.88  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.08  แสดงให้เห็นว่ามี
จาํนวนนกัศึกษาบางส่วนทีมีความพึงพอใจต่อสือการสอนต่าง ๆ ทีอาจารยน์าํมาใช้สอนในแต่ละ
ครังในระดบัมากจาํนวนน้อยทีสุดอนัดบัสุดทา้ย และนักศึกษาอยากทาํหน้าทีเป็น “นักสันติวิธี”  
หรือ “นกัจดัการความขดัแยง้”  ในชีวิตประจาํวนั และการทาํงานในอนาคตในระดบัมากจาํนวน
นอ้ยทีสุดในอนัดบัรองสุดทา้ย และนกัศึกษาไม่รู้สึกเบือ ในกิจกรรมการสอน ทีอาจารยจ์ดัขึนในแต่
ละครัง  ระดบัมากจาํนวนนอ้ยทีสุดในสามอนัดบัสุดทา้ย 

สรุป  แสดงให้เห็นว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา ทงัดา้น
กิจกรรมการสอน ดา้นการนาํไปประยกุตใ์ช ้และดา้นสือและบรรยากาศการสอนโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก   

4.1.2 ผลสรุปการสนทนากลุ่ม  
ผลสรุปการสนทนากลุ่ม ครังที 1 กบัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ใน

ชีวิตประจาํวนั  คณะศิลปศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ จาํนวน 4  คน พบวา่ นกัศึกษาที
ลงทะเบียนเรียนวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชนัเรียน  จาํนวน 49 คน เก็บขอ้มูลสมบูรณ์จาํนวน 
35 คน มีคะแนนผลการประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนสันติศึกษา จาํนวน 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ความรู้
สันติศึกษา เจตคติต่อวชิาสันติศึกษา ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ และความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอนสันติศึกษาอยู่ในระดบัมาก  อาจารย์ผูส้อนรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ใน



 
 

 

 

ชีวิตประจาํวนั  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์   เห็นว่า รูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยทีนาํมาใช้ทดลองในชนัเรียนนนัสามารถนาํมาใช้ไดจ้ริง เนืองจากรูปแบบ
การสอนสันติศึกษาทีมีความยืดหยุน่ในการนาํไปใชส้อน สามารถมองเห็นภาพรวมในการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนสันติศึกษา การจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั  รูปแบบการสอน
สันติศึกษาจึงเป็นเครืองมือในการจดักระบวนการเรียนการสอนรายวชิาสันติศึกษาหลกัสูตรปริญญา
ตรีในหมวดวชิาศึกษาทวัไปและหมวดวชิาเลือกเสรี  ไดแ้ก่ การสร้างหลกัการ วตัถุประสงค์  เนือหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน วธีิการสอน  ขนัตอนการสอน  สือ และการประเมินผล รวมทงับุคลากร
ทีเกียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษา  เช่น  อาจารย ์นกัศึกษา และวิทยากร 

ตลอดจนการเรียนการสอนสันติศึกษาตามรูปแบบการสอนนัน ตอ้งคาํนึงถึงบริบทต่าง ๆ ได้แก่  
การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  ระบบสนบัสนุนการสอนสันติศึกษา และการ
พฒันาอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา   
 ดา้นปัญหาการใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

เนืองจากกลุ่มทดลองเป็นนกัศึกษาพนกังานทีทาํงานและศึกษาไปดว้ย  และการเรียน 

รายวชิาการจดัการความขดัแยง้ในชีวติประจาํวนัเป็นการเรียนในวิชาสุดทา้ยของวนั ทาํให้นกัศึกษา
เกิดความอ่อนล้าจากการศึกษามาทงัวนั  บางครังอาจารยผ์ูส้อนตอ้งคอยกระตุน้ผูเ้รียนให้สนใจ
บทเรียน  ประกอบกบัปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองทาํใหมี้นกัศึกษาจาํนวนหนึงขาดเรียนหรือมา
เรียนหนงัสือไม่ได ้ ทาํใหอ้าจารยผ์ูส้อนมีความกงัวลใจวา่จะสอนเนือหาไม่ไดต้ามแผนการสอนแต่
ละสัปดาห์ จึงตอ้งคอยแกไ้ขปัญหาดว้ยการปรับการเรียนการสอนให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละ
สัปดาห์  แต่เมือผา่นไปประมาณสักระยะหนึงอาจารยผ์ูส้อนเริมเขา้ใจวา่รูปแบบการสอนสันติศึกษา
ดงักล่าวมีลกัษณะยดืหยุน่สูงไม่ไดบ้งัคบัในการนาํไปใช ้แต่สามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย 
สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนตามแผนการสอนในรายวชิานนัไดเ้ป็นอยา่งดี   

 นอกจากนนัทีประชุมกลุ่มสนทนาไดเ้สนอแนะการนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยไปพฒันาเพิมเติม  ดงันี 

1. ควรมีการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาก่อนการนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษา 
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยไปใชใ้นการเรียนการสอนจริง เนืองจากรูปแบบการสอนดงักล่าวมีเนือหา
จํานวนมาก หากอาจารย์ผู ้สอนมีความรู้และประสบการณ์น้อยอาจนําไปใช้สอนได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพมากนกั 

2. ควรมีการปรับปรุงสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั และเหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยอาจ 

มีการประชุมอาจารย์ผูส้อนสันติศึกษาเพือพฒันาการใช้สือการสอนต่าง ๆ  ร่วมกัน สามารถ
นาํไปใชไ้ดทุ้กสถาบนั 



 

 

 

ผลสรุปการสนทนากลุ่ม  ครังที 2   กบัอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาการแปลงเปลียนความ 

ขดัแยง้โดยสันติวิธี  สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 4 คน พบวา่ 
นกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียนวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  จาํนวน 82  คน สามารถ
เก็บขอ้มูลสมบูรณ์จาํนวน 78  คน มีคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะของผูเ้รียนสันติศึกษา 
จาํนวน 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ความรู้สันติศึกษา  เจตคติต่อวิชาสันติศึกษา ความสามารถในการจดัการ
ความขดัแยง้ และความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา อยูใ่นระดบัดี  อาจารยผ์ูส้อน เห็นวา่ 
รูปแบบการสอนสันติศึกษาใสถาบนัอุดมศึกษาไทย ทีนาํมาใชท้ดลองในชนัเรียนนนั เกิดประโยชน์
ต่ออาจารยผ์ูส้อนเป็นอยา่งยิง ในการนาํรูปแบบการสอนมาประยุกต์ใช้ เพราะสามารถนาํมาใช้ได้
จริง   รูปแบบการสอนสันติศึกษา มีขนัตอนการสอน ทาํให้อาจารยผ์ูส้อนสามารถสอนตามขนัตอน
การสอน ไม่สอนโดยการสอนไปเรือย ๆ เพราะการมีขนัตอนการสอนทาํให้มีระบบการสอนทีดี 
โดยเฉพาะขนัตอนการวพิากษเ์หตุการณ์ และขนัการคน้หาสาเหตุของปัญหา นบัเป็นหวัใจสําคญัใน
การฝึกทกัษะการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยสันติวิธี  จึงนบัไดว้า่รายวิชาการแปลงเปลียนความ
ขดัแยง้โดยสันติวิธี  ของสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นสถาบนัทีมี
วธีิการปฏิบติัดีทีเป็นเลิศ (Best Practice) ดา้นสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
 ดา้นปัญหาการใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

เนืองจากรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี มีอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา
หลกั จาํนวน 1 คน และอาจารยผ์ูช่้วยสอน จาํนวน 3  คน ทาํให้การนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยไปใช้สอนนนั ไม่ต่อเนืองในช่วงแรก ๆ  แต่เมือผูว้ิจยัไดพู้ดคุยทาํความ
เขา้ใจกบัอาจารยผ์ูช่้วยสอนแลว้ ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั สามารถดาํเนินการทดลองใชรู้ปแบบ
การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยผา่นไปดว้ยดี  

นอกจากนนัทีประชุมกลุ่มสนทนาไดเ้สนอแนะการนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยไปพฒันาเพิมเติม  ดงันี 

1. ควรมีการพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยอยา่งต่อเนือง  
เพือให้องค์ความรู้ด้านสันติศึกษาและสันติวิธีในประเทศไทย มีการเผยแพร่และกระตุ้นให้ไป
สถาบนัอุดมศึกษาไทยต่าง ๆ มองเห็นความสาํคญัในการส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนสันติ
ศึกษาใหม้ากขึน  

2. ควรมีการปรับปรุงสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั และเหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยอาจ 

มีการประชุมอาจารย์ผูส้อนสันติศึกษาเพือพฒันาการใช้สือการสอนต่าง ๆ  ร่วมกัน สามารถ
นาํไปใชไ้ดทุ้กสถาบนั 

3. ควรเนน้การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนในชนัเรียนมากกวา่การบรรยายโดยตรง  



 
 

 

 

เพราะนักศึกษาอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย  หากมีการใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในชันเรียนทีท้าทาย
ความสามารถของนักศึกษา จะทาํให้เกิดบรรยากาศการเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้สันติศึกษาอย่าง
แทจ้ริง 

4. ควรมีการจดัทาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาทีหลากหลายมากขึน ทงัดา้นทฤษฎี   
ปรัชญา  วธีิการสอน  และเนือหาการสอน เพือให้อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาแต่ละคนเลือกใชไ้ดต้าม
ความเหมาะสม  ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของอาจารยผ์ูส้อนนนั ๆ  

จากการประชุมสนทนากลุ่ม ทงั 2  ครัง  ผูว้จิยัไดท้าํการการถอดบทเรียนการจดัการ 

สนทนากลุ่มเพือพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ดงัทีผูร่้วมการสนทนา
กลุ่มไดเ้ล่าเรือง สะทอ้นความคิดเห็นไวด้งันี    
 

 “รูปแบบการสอนสันติศึกษาทีนาํมาใช้ทดลองมีปัญหาในการประยกุต์ใช้ในช่วงแรก ๆ 
เนืองจาก สถาบันฯ มีรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 อยู่แล้ว กลัวว่าหากนาํรูปแบบการสอนมาใช้
ทังหมดจะกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน แต่เมือมาศึกษาอย่างจริงจัง รูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาตามคู่มือ มีลักษณะยืดหยุ่นในการนาํมาใช้สอนสูงมาก ทาํให้สามารถนาํมาประยกุต์ใช้ในการ
สอนได้ดีมากขึน”  (บนัทึกการจดัสนทนากลุ่ม, 8 พฤษภาคม 2557) 
 

 “ การประเมินผลโดยการทาํแบบทดสอบความรู้สันติศึกษามีลักษณะกว้างเกินไป ซึง
เข้าใจว่าการทดลองใช้รูปแบบครังนี  เป็นการทดลองในกลุ่ มตัวอย่างทีเป็นตัวแทนของ
สถาบันอุดมศึกษาทังหมด บางครังอาจารย์ไม่ได้สอนความรู้นัน ๆ  ทาํให้ผลการประเมินความรู้ของ
นักศึกษาออกมาตาํ หากมีการปรับปรุงการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับแต่ละสถาบันฯ จะดีมาก 
ๆ ”  (บนัทึกการจดัสนทนากลุ่ม, 15  พฤษภาคม  2557) 
 

“ เนืองจากสภาพห้องเรียนทีคับแคบ ทาํให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน
เรียน ทาํได้ในวงจาํกัด  บางครังต้องเปลียนกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
หากมีห้องเรียนทีกว้างขวางมากกว่านี จะทาํให้มีกิจกรรมในชันเรียนทีหลากหลายมากกว่านีอย่าง
แน่นอน”  (บนัทึกการจดัสนทนากลุ่ม,  15 พฤษภาคม  2557) 
 

 “อยากให้เพิมเทคนิคการสอนการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งใหม่ ๆ ลงไปในคู่มือ
รูปแบบการสอนสันติศึกษา  เพราะจะทาํให้สามารถหยิบมาใช้ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการคิด



 

 

 

เองทาํให้ประหยดัเวลาในการสอนได้มาก โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ ๆ จะได้มีตัวอย่างทีดีในการสอน 
ลองนาํไปทดลองสอนได้เลย”  (บนัทึกการจดัสนทนากลุ่ม, 15 พฤษภาคม 2557) 
 
 “ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษานาํไปทดลองใช้ในสถาบันการศึกษาอืน 
ๆ  ด้วย เพือจะได้เห็นความแตกต่างของแต่ละชันเรียน  สามารถทีจะต่อยอดพัฒนาคู่มือรูปแบบการ
สอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิง ๆ ขึน ต่อไป”  (บนัทึกการจดั
สนทนากลุ่ม,  8 พฤษภาคม  2557) 
 

 “ การประเมินผลการสอนสันติศึกษา น่าจะให้แต่ละสถาบันออกแบบเอง การทํา
แบบทดสอบวัดความรู้สันติศึกษาแบบข้อสอบปรนัยนัน  ไม่น่าจะวัดความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษาได้ครบถ้วนนัก  เพราะบางครังอาจารย์ผู้สอนไม่ได้สอนเนือหานันเลย การวัดความรู้ สันติ
ศึกษาน่าจะออกแบบวัดผลเป็นแบบอัตนัยจะดีกว่า น่าจะวัดผลได้ตรงตามทีสอนได้ดีกว่าข้อสอบ
ปรนัย ”  (บนัทึกการจดัสนทนากลุ่ม,  8  พฤษภาคม  2557) 
 

 จากการเล่าเรืองของผู ้ร่วมการสนทนากลุ่ม ทีเป็นอาจารย์ผูส้อนสันติศึกษาทัง 2  

สถาบนั พบวา่ รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยทีนาํไปใชท้ดลองสอนในชนั
เรียนรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล และรายวิชาการจดัการ
ความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  ทีนาํมาใช้ในการทดลองสอนมี
ลกัษณะยดืหยุน่ในการใชสู้ง  ในช่วงแรก ๆ อาจประสบปัญหาความเขา้ใจในการนาํไปใช ้แต่เมือมี
การศึกษาคู่มือรูปแบบการสอนสันติศึกษาแลว้ ทาํให้สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการสอนไดดี้ขึน 
ดา้นขนัตอนการสอนสันติศึกษาก็สามารถนาํมาประยุกตใ์ช้ไดเ้ป็นอย่างดี แมเ้นือหาวิชาทีใชส้อน
บางบทจะไม่สามารถสอนให้เป็นไปตามขนัตอนการสอนสันติศึกษาได ้แต่โดยภาพรวมสามารถ
สอนเป็นขนัตอนการสอนได ้ทาํให้อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาสามารถแลกเปลียนเรียนรู้กนัไดดี้
มากขึนดว้ย ดา้นการประเมินผลควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกบัแต่ละสถาบนัไป เพราะเนือหา
และรายวิชาของแต่ละสถาบนัไม่เหมือนกนั หากประเมินผลโดยใชแ้บบประเมินผลกลางตามคู่มือ
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย อาจเกิดความคลาดเคลือนในการประเมินผล
ได ้ แบบประเมินผลทีดีน่าจะเป็นแบบประเมินแบบอตันยั เพราะสามารถวดัและประเมินผลไดต้รง
ตามเนือหาวชิาของแต่ละสถาบนัมากกวา่แบบทดสอบแบบปรนยั นอกจากนนัผูร่้วมสนทนากลุ่มยงั
เสนอให้มีการจัดสภาพห้องเรียนทีเหมาะสม มีความกวา้งขวางไม่คับแคบจะทาํให้สามารถ
ออกแบบวิธีการสอนไดห้ลากหลายมากขึน มีการเสนอให้มีตวัอย่างวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ลงใน



 
 

 

 

คู่มือรูปแบบการสอนเพือใหอ้าจารยใ์หม่ ๆ สามารถนาํไปใชท้ดลองสอนในชนัเรียนไดส้ะดวกมาก
ขึน  และเสนอให้มีการนํารูปแบบการสอนสันติศึกษาไปทดลองใช้ในสถาบนัการศึกษาอืน ๆ 
เพิมเติม เพือพฒันาคู่มือรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึนต่อไป 

4.2 ผลการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  
                    หลงัจากการการจดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ครังที 1 กบัอาจารย์
ผูส้อนรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั  อาจารยป์ระจาํและผูบ้ริหารหมวดวิชา
ศึกษาทวัไป  รวมจาํนวน 4  คน  ณ คณะศิลปศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ และครังที 2  

กบัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  รวมจาํนวน 4  คน ณ สถาบนั
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลยัมหิดล  ไดใ้ห้อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาทงัสองสถาบนั
ทาํแบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  ดงัตารางที  25  แสดงผล
การประเมินผลรูปแบบการสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยของอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา  ดงันี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที  25   แสดงผลการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยของ 

                      อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา อาจารยป์ระจาํและผูบ้ริหารหมวดวชิาศึกษาทวัไป   
n = 6 

                             
                                        ข้อท ี/ ข้อความ 

               

     X  
 

S.D. 
     
 แปลผล 

       
จดัลาํดบั 

1. หลกัการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 4.33 0.74 มาก 4 

2. วตัถุประสงคก์ารสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบ
การสอน 

4.16 0.81 มาก 5 

3. เนือหาการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกับรูปแบบการ
สอน 

4.33 0.74 มาก 4 

4. วธีิการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 3.83 0.96 มาก 7 

5. ขนัตอนการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการ
สอน 

4.66 0.59 มากทีสุด 2 

   5.1 ขนัการกระตุน้ผูเ้รียนมีความเหมาะสม 4.16 0.81 มาก 5 

   5.2  ขนัวพิากษเ์หตุการณ์มีความเหมาะสม 3.66 1.04 มาก 8 

   5.3  ขนัการคน้หาสาเหตุปัญหามีความเหมาะสม 3.83 0.96 มาก 7 

   5.4  ขนัการหาแนวทางแกปั้ญหามีความเหมาะสม 4.50 0.67 มากทีสุด 3 
   5.5 ขนัการทบทวนแนวทางการแกปั้ญหามีความเหมาะสม 3.66 1.04 มาก 8 

   5.6  ขนัการอภิปรายและสรุปมีความเหมาะสม 4.00 0.89 มาก 6 

6. สือการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 4.83 0.51 มากทีสุด 1 
7. การประเมินผลการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกับ
รูปแบบการสอน 

2.83 1.41 ปานกลาง 11 

8. บริบททีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกบั
รูปแบบการสอน 

4.00 0.89 มาก 6 

9. ระบบสนบัสนุนการสอนสนัติศึกษาและการพฒันาผูส้อนสนัติ
ศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 

3.16 1.26 มาก 10 

10. บทบาทอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียน และวิทยากรวิชาสันติศึกษามี
ความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 

3.66 1.04 มาก 8 

11. เงือนไขการนํารูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใช้มีความ
เหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 

3.61 1.36 มาก 9 

                                       รวม 3.71 1.08 มาก  

 



 
 

 

 

จากตารางที 25  พบวา่ การประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยอาจารยผ์ูส้อนจากการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  มี
คะแนนเฉลียเท่ากบั  3.71  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.08  แสดงให้เห็นวา่อาจารยผ์ูส้อน
สันติศึกษามีระดบัความคิดเห็นต่อภาพรวมของรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยหลงัการทดลองใชใ้นชนัเรียนอยูใ่นระดบัมาก     

เมือพิจารณาสามลาํดบัแรกทีอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาประเมินผลรูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยระดบัมาก จาํนวนมากทีสุด อนัดบัแรก  ขอ้ที 6. สือการสอนสันติ
ศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน  มีคะแนนเฉลียเท่ากบั  4.83   และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.51  อนัดบัสอง ขอ้ที  5. ขนัตอนการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน  

มีคะแนนเฉลียเท่ากบั  4.66  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59  และอนัดบัสาม  ขอ้ 5.4  ขนัการ
หาแนวทางแกปั้ญหามีความเหมาะสม มีคะแนนเฉลียเท่ากบั  4.50  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.67    และสามลาํดบัสุดทา้ยทีอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  คือ ขอ้ที  7. การประเมินผลการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบ
การสอน คะแนนเฉลียเท่ากบั 2.83  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.41  ขอ้ที 9. ระบบสนบัสนุน
การสอนสันติศึกษาและการพฒันาผูส้อนสันติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน  มี
คะแนนเฉลียเท่ากบั  3.16  และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.26  และขอ้ที 11. เงือนไขการนาํ
รูปแบบการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน  คะแนนเฉลียเท่ากบั  3.61   และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.36  แสดงใหเ้ห็นวา่ รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ทีพฒันาขึนสามารถนาํไปทดลองใช้ในชันเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการมีสือการสอนสันติ
ศึกษาทีมีความหลากหลายและท้าทายซึงสอดคล้องกบัความต้องการทีนักศึกษาอยากให้มีการ
จดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในชนัเรียนทีมีความหลากหลายและทา้ทายและการให้ความสําคญั
ต่อขนัตอนการสอนสันติศึกษาจะทาํให้มีเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขนัตอน  ส่วนผลการ
ประเมินทีอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาประเมินอยูใ่นสามอนัดบัทา้ยสุด ไดแ้ก่ การประเมินผลการสอน
สันติศึกษามีความเหมาะสมกับรูปแบบการสอน  ระบบสนับสนุนการสอนสันติศึกษาและการ
พฒันาผูส้อนสันติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน  และเงือนไขการนาํรูปแบบการสอน
สันติศึกษาไปใช้มีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน ซึงอาจจะเกิดจากวิธีการประเมินผลสันติ
ศึกษานนัมีความเป็นสหวทิยาการมากจึงตอ้งหาวธีิการประเมินผลทีเหมาะสมให้มากขึน ส่วนระบบ
สนบัสนุนการสอนสันติศึกษาและการพฒันาผูส้อนสันติศึกษาขึนอยู่กบัการสนับสนุนของแต่ละ
สถาบนัการศึกษา หากสถาบนัการศึกษาใดใหค้วามสาํคญัในการสนบัสนุนก็จะส่งผลต่อการจดัการ
เรียนการสอนสันติศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี ส่วนเงือนไขการนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาเป็นปัจจยัที



 

 

 

ส่งผลต่อการสอนสันติศึกษา ได้แก่ 1) ปัจจยัภายในคือ การเน้นการสอนสันติภายในจะช่วยให้
นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจในการจดัการความขดัแยง้อย่างสันติ  2) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ อาจารย์
ผูส้อน กิจกรรม รูปแบบ วธีิการหรือกระบวนการจดัการเรียนการสอน หากอาจารยผ์ูส้อนมีกิจกรรม 
รูปแบบ และวธีิการสอนหรือกระบวนการจดัการเรียนการสอนทีดียอ่มส่งผลต่อความสําเร็จในการ
สอนสันติศึกษา และ 3) ปัจจัยเกือหนุน ได้แก่ บรรยากาศและโครงสร้างทางการศึกษา  หาก
สถาบนัการศึกษาใดจดับรรยากาศทีเอือต่อสภาพการเรียนรู้และมีโครงสร้างทางการศึกษาทีจดัให้มี
รายวิชาสันติศึกษาใหมวดวิชาศึกษาทวัไปและหมวดวิชาเลือกเสรีให้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีได้
ศึกษาอยา่งแพร่หลาย ยอ่มทาํใหน้กัศึกษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะเกียวกบัสันติศึกษา และ
การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิไดเ้ป็นอยา่งดี  
 สรุปผลการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  โดย
อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั  อาจารยป์ระจาํและผูบ้ริหารหมวด
วิชาศึกษาทวัไป  คณะศิลปศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  จาํนวน 4  คน  และอาจารย์
ผูส้อนรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  
มหาวิทยาลยัมหิดล   จาํนวน  4  คน  อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาทงัหมดประเมินผลรูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา หรือ “PEACE M0del” ทีมีองคป์ระกอบทงัหมด 11 องคป์ระกอบ  
วา่สามารถนาํไปใชส้อนไดอ้ยา่งเหมาะสมในภาพรวมระดบัมาก 

4.3  ผลการถอดบทเรียนเพือพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย  

 ผูว้จิยัไดท้าํการการถอดบทเรียนเพือพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดม 
ศึกษาไทย หลงัการเก็บรวบรวมขอ้มูลเสร็จสินโดยการวเิคราะห์ SWOT  (SWOT Analysis)  ดงันี    
  ระหวา่งการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของทงัสองชนั
เรียนของสองสถาบัน  พบว่า  ในระยะแรก  ๆ  นักศึกษาย ังไม่สนใจเนือหาวิชาและมีความ
กระตือรือร้นในระดบัปานกลาง  แต่เมือผา่นไปประมาณสองสัปดาห์นกัศึกษามีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้มากขึน มีการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสนใจ  มีการพูดคุยอภิปราย
แลกเปลียนความรู้ภายในกลุ่ม ระหวา่งกลุ่มมากขึน   
 หลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของทงัสองชนัเรียน
ของสองสถาบนั พบวา่ นกัศึกษามีคุณลกัษณะของผูเ้รียน 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ความรู้  ความสามารถใน
การจดัการความขดัแยง้  เจตคติ และความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา  สูงขึนทุกทกัษะ 
จากการประเมินผลการวจิยัเชิงคุณภาพและวจิยัเชิงปริมาณ 



 
 

 

 

1. จุดแขง็ในการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของทงัสอง
ชนัเรียนของสองสถาบนั พบว่า  รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยทีเรียกว่า 
“PEACE Model”  ทีมุ่งสอนสันติภายใน (Internal Peace) แก่ผูเ้รียนเป็นสําคญั มีกรอบแนวคิดและ
กระบวนการนาํไปใชช้ดัเจน  จาํนวน 11 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่   

หลกัการสอนสันติศึกษา 
วตัถุประสงคข์องการสอนสันติศึกษา 

  เนือหาการสอนสันติศึกษา 
วธีิการสอนสันติศึกษา 
ขนัตอนการสอนสันติศึกษา 
สือการสอนสันติศึกษา 
การประเมินผลการสอนสันติศึกษา 
บริบททีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติศึกษา 
ระบบการสนับสนุนการสอนสันติศึกษาและการพัฒนาผู ้สอนสันติศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาไทย 

บทบาทของอาจารยผ์ูส้อน  ผูเ้รียน และวิทยากรพิเศษวิชาสันติศึกษาในการใชรู้ปแบบ
การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

เงือนไขการนํารูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใช้โดยรูปแบบการสอนสันติศึกษามี
ลกัษณะยืดหยุ่นในการนาํไปทดลองใช้สูง ทาํให้อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษามีอิสระในการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการสอน โดยไม่กระทบต่อลาํดบัการสอนและแผนการสอนในรายวิชาสันติศึกษา
ของแต่ละสถาบนั  โดยอาจารยท์งัสองสถาบนัมีความพึงพอใจต่อการนาํรูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัมาก 
 2. จุดอ่อนในการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของทงั
สองชนัเรียนของสองสถาบนั พบวา่ เนืองจากรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
และแผนการสอนตามรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั ทีมีวิธีการสอนในแต่ละ
สัปดาห์ระบุไวช้ดัเจน ทาํใหอ้าจารยผ์ูส้อนมีความกงัวลใจวา่ จะสอนเนือหาไม่ไดต้ามแผนการสอน
แต่ละสัปดาห์  แต่เมือผา่นไปประมาณสองสัปดาห์อาจารยผ์ูส้อนเริมเขา้ใจวา่ รูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาดงักล่าว มีลกัษณะยืดหยุ่นสูง ไม่ไดบ้งัคบัในการนาํไปใช้ แต่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
หลากหลาย สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนตามแผนการสอนในรายวิชานนัไดเ้ป็นอย่างดี   
และรายวชิาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวธีิ  มีอาจารยผ์ูช่้วยสอน จาํนวน 4  คน ทาํให้การ
นาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยไปใช้สอนนนั ไม่ต่อเนืองในช่วงแรก ๆ  



 

 

 

แต่เมือผูว้จิยัไดพ้ดูคุยทาํความเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูช่้วยสอนแลว้ ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั สามารถ
ดาํเนินการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยผา่นไปดว้ยดี  

3.โอกาสในการพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารยผ์ูส้อน
สันติศึกษา   เห็นว่า   ควรมีการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาก่อนการนาํรูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยไปใชใ้นการเรียนการสอนจริง เนืองจากรูปแบบการสอนดงักล่าวมี
เนือหาจาํนวนมาก หากอาจารยผ์ูส้อนมีความรู้และประสบการณ์น้อยอาจนาํไปใช้สอนไดไ้ม่เต็ม
ประสิทธิภาพมากนกั  ควรมีการปรับปรุงสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั และเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
โดยอาจมีการประชุมอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาเพือพฒันาการใชสื้อการสอนต่าง ๆ  ร่วมกนั สามารถ
นาํไปใชไ้ดทุ้กสถาบนั  ควรมีการพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยอยา่ง
ต่อเนือง  เพือใหอ้งคค์วามรู้ดา้นสันติศึกษาและสันติวธีิในประเทศไทย มีการเผยแพร่และกระตุน้ให้
ไปสถาบนัอุดมศึกษาไทยต่าง ๆ มองเห็นความสําคญัในการส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอน
สันติศึกษาให้มากขึน  และควรเน้นการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนในชันเรียนมากกว่าการ
บรรยายโดยตรง เพราะนกัศึกษาอยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนปลาย  หากมีการใชกิ้จกรรมต่าง ๆ ในชนัเรียน
ทีทา้ทายความสามารถของนกัศึกษา จะทาํให้เกิดบรรยากาศการเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้สันติศึกษา
อยา่งแทจ้ริง 

4. อุปสรรคในการการพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  อาจารย์
ผูส้อนสันติศึกษา  เห็นว่า  ปัญหาความไม่ต่อเนืองในการเปิดการสอนรายวิชาสันติศึกษาและการ
ขาดแคลนอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาทีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้และทกัษะดา้นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยสันติวิธีเป็นอุปสรรคทีสําคญัต่อการพฒันา
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยอยา่งยงิ   
 โดยภาพรวมอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา ของ 2 รายวชิา 2 สถาบนั มีเจตคติทีดีต่อการสอน
สันติศึกษาและมีบุคลิกภาพ “สันติภายใน” (Internal Peace) ของอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา  มีการ
แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพนัธ์สูง  มีเมตตาต่อผูเ้รียน เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ทาํให้
นกัศึกษามีความไวว้างใจต่ออาจารยผ์ูส้อน ส่งผลให้เกิดบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้   ให้ด้าน
ความรู้ทางวชิาการและประสบการณ์ อาจารยท์งั 2 สถาบนั มีประสบการณ์ในการสอนมากกวา่ 5 ปี  
ทาํใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจในองคค์วามรู้สันติศึกษาและการจดัการความขดัแยง้โดย
สันติวิธีไดเ้ป็นอย่างดี ในดา้นการนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนในชนั
เรียน  ปรากฏวา่อาจารยท์งั 2 รายวิชา มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในระดบัมาก 
เพราะรูปแบบการสอนสันติศึกษาดงักล่าวมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Subjects) 
ไม่ยึดโยงกบัศาสตร์ใดศาสตร์หนึงเป็นสําคญั แต่มีวตัถุประสงคท์าํให้เพือให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความ



 
 

 

 

เข้าใจเกียวกับการศึกษาสันติศึกษา ความสําคญัและความจาํเป็นของการศึกษาสันติศึกษาและ
สันติภาพ  เพือการเกิดสันติสุขภายในตวัเอง และสันติสุขภายนอกในการอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคม  
ตลอดจนมีขนัตอนการสอนทีสามารถทาํให้อาจารย์ผูส้อนสันติศึกษา ได้ปฏิบติัตาม หรือนํามา
ประยุกตใ์ช้ในการจดัลาํดบัการสอนในแต่ละขนัตอนได ้ซึงรูปแบบการสอนสันติศึกษามีลกัษณะ
ยืดหยุน่สูง  อาจารยผ์ูส้อนสามารถใชว้ิธีการสอนทีหลากหลายขึนอยูก่บัความรู้ความสามารถ และ
ทกัษะการสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละท่านเป็นสําคญั   แต่เนืองจากการสอนสันติศึกษามีลกัษณะ
สหวิทยาการ การสอนสันติศึกษาควรมีการสอนแบบบูรณาการด้วยวิธีการสอนทีหลากหลาย
ผสมผสานกนั  เช่น  การสอนแบบการบรรยาย  การสอนแบบอภิปรายกลุ่มยอ่ย การสอนแบบสาธิต 
การทศันศึกษา การฝึกภาคสนาม  การใช้กรณีศึกษา จากสือวิทยุ โทรทศัน์ สือสิงพิมพ์ และสือ
ออนไลน์  การแสดงบทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์จาํลอง การแสดงละคร ศิลปะ ดนตรี 
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  เกม เป็นตน้ นอกจากนนัอาจารยท์งัสองสถาบนัมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยทีนาํมาใชท้ดลองในชนัเรียนทงัสอง  และสนบัสนุน
ในสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบนัอุดมศึกษาไทยทุกแห่งร่วมผลกัดนันโยบาย
การสอนสันติศึกษาแก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในหมวดวิชาศึกษาทวัไปและหมวดวิชาเลือกเสรี  
รวมทงัการสอนสอดแทรกความรู้สันติศึกษาและการจดัการความขดัแยง้ในรายวิชาต่าง ๆ ตลอดจน
สนบัสนุนให้การประชุมวิชาการและงานวิจยัระดบัชาติในการรวบรวมองคค์วามรู้สันติศึกษา และ
การจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเพือพฒันาความรู้สันติศึกษาและการ
จดัการความขดัแยง้ใหแ้พร่หลายต่อไป 
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บทท ี 5 

 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
    การศึกษาวิจยัเรือง “การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย”  

มีว ัต ถุประสงค์ดัง นี  1) เพือ ศึกษาข้อมูลพืนฐานและสถานการณ์ เ กี ยวกับสันติ ศึกษา ที
สถาบนัอุดมศึกษาไทยต่ดาํเนินการอยู ่  2)  เพือศึกษาแนวทางการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลยั
ของรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาไทย   และ 3)  เพือพฒันารูปแบบการสอนสันติ
ศึกษา วธีิการสอนสันติศึกษาในมหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาไทย 
ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัใช้ระเบียบวิธีการวิจยัและพฒันา (Research and Development)  มีการ
ดาํเนินการวิจยั 4  ขนัตอน ได้แก่  ขนัตอนที 1 (R1)  การวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 
อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม   ขนัตอนที 2  (D1) การพฒันารูปแบบการ
สอนสันติศึกษา   ขนัตอนที 3 (R2)  การทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษา และขนัตอนที 4 (D2)  
การปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา   เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวทาง การ
บนัทึกวิเคราะห์แหล่งเอกสาร แบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก  แบบบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม  แบบบนัทึกการจดัสนทนากลุ่ม แบบบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้  รูปแบบการสอนสันติ
ศึกษา และแบบประเมินผูเ้รียนสันติศึกษา ไดแ้ก่  แบบวดัความรู้สันติศึกษาของนกัศึกษา แบบวดั
เจตคติทีมีต่อวิชาสันติศึกษา แบบวดัความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ของนกัศึกษา และ
แบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  กลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูล  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  1) ผูเ้ชียวชาญสันติศึกษา จาํนวน 20 คน  2) อาจารยผ์ูส้อนสันติ
ศึกษา จาํนวน 9  คน และ3) กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่นกัศึกษารายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดย
สันติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล  และรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนัการ
จดัการปัญญาภิวฒัน์  จาํนวน 113 คน โดยผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลทีได้จากวิเคราะห์
เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม   การสนทนากลุ่ม  บนัทึกประสบการณ์
การเรียนรู้  โดยใช้สถิติบรรยายเชิงพรรณนา  และการประเมินผลผูเ้รียน โดยใช้สถิติบรรยายเชิง
พรรณนา  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติทดสอบที  

มีการสรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  ดงัต่อไปนี  
 



 
 

 

 

 1. การสรุปผลการวจัิย 
    1.1  ข้อมูลพืนฐานและสถานการณ์เกียวกับการสอนสันติศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาไทย  
    จากการวิจยัเอกสาร การสัมภาณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

ผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา  จาํนวน 8 คน ผูเ้ชียวชาญด้านสันติศึกษา จาํนวน 12 คน และ
สัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาสันติศึกษา  จาํนวน 9 คน และนกัศึกษารายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 
16 คน  เป็นการศึกษาเอกสาร การสัมภาณ์เชิงลึกผูเ้ชียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ  อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา 
นกัศึกษารายวิชาสันติศึกษา การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการศึกษาหน่วยงานด้านสันติวิธีใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย ตามขนัตอนที 1 (R1)  การวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ อาจารย์
ผูส้อนสันติศึกษา นักศึกษารายวิชาสันติศึกษา  และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  เพือให้ได้ขอ้มูล
แนวคิดเกียวกบัสันติศึกษา  แนวทางการจดัการศึกษา การจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา และ
ปัจจยัทีมีผลต่อการสอนจดัสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  พบว่า  หน่วยงานสันติศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย  จํานวน  8 แห่ง  ได้แก่  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  สถาบนัศาสนา วฒันธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลยัพายพั  ศูนยศึ์กษา
สันติภาพและความขดัแยง้  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ  คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยส์ันติวิธีและธรรมาภิบาลนกัศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ศูนย์
ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี วิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  และ
หน่วยงานสันติศึกษา สังกดัรัฐสภา จาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ สํานกัสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบนั
พระปกเกลา้ ซีงเป็นเครือข่ายความร่วมมือดา้นสันติศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หน่วยงาน
ส่วนใหญ่จะเนน้เรืองการวจิยั และการบริการวชิาการแก่สังคม ประเทศ และต่างประเทศ เป็นสําคญั 
และบางแห่งมีการผลิตบณัฑิตระดบัมหาบณัฑิตทางดา้นสันติศึกษา สิทธิมนุษยชน หรือการจดัการ
ความขดัแยง้  แต่ยงัไม่ปรากฏมีการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีแต่อย่างไร โดยทีบางแห่งไดเ้ปิด
การเรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษาสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในหมวดวิชาศึกษาทวัไป
หรือหมวดวิชาเลือกเสรี ไดแ้ก่ สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เปิดสอนรายวิชาการแปลง
เปลียนความขัดแย้งโดยสันติวิธี และรายวิชาสังคม สงคราม และสันติ  สถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เปิดสอนรายวิชาการจดัการความขดัแยง้  สําหรับสํานกัสันติวิธีและ
ธรรมาภิบาล  สถาบนัพระปกเกลา้  แมจ้ะเป็นหน่วยงานสังกดัรัฐสภาแต่มีบทบาทในดา้นการศึกษา
และวจิยัทางดา้นสันติศึกษาและสันติวธีิทีทาํงานประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานสันติศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  นอกจากนนัยงัมีการส่งบุคลากรของสํานกัสันติวิธีและธรรมาภิบาล  



 

 

 

สถาบนัพระปกเกลา้ ไปเป็นทีปรึกษาและอาจารยพ์ิเศษในรายวชิาสันติศึกษาทงัในระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกดว้ย 

      จากการศึกษาขอ้มูลการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย หมวด
วิชาศึกษาทัวไป  และหมวดวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี  มีจ ํานวน  14 แห่ง  จากจํานวน
สถาบนัอุดมศึกษาทงัหมดจาํนวน 173 แห่ง จาํนวน 16 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 8.09 แสดงให้เห็นวา่ 
การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีความตอ้งการจาํเป็นอย่างยิงทีเปิดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทวัไปและหมวดวิชาเลือกเสรีซึงมีจาํนวนนอ้ยมากในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะเป็นการสอน
สอดแทรกในรายวชิาต่าง ๆ ในหมวดวชิาศึกษาทวัไป และเปิดสอนในรายวิชาเอกหรือวิชาแกน  ใน
งานวจิยันีจะมุ่งเนน้ศึกษาใน 15 รายวชิา ใน 13  มหาวทิยาลยั  ไดแ้ก่  รายวิชาการแปลงเปลียนความ
ขดัแยง้โดยสันติวิธีและรายวิชาสังคม สงครามและสันติ มหาวิทยาลัยมหิดล รายวิชามนุษยก์ับ
สันติภาพและรายวิชาสันติศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   รายวิชามนุษย์กับสันติภาพ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  รายวิชาวิชาสันติภาพและความสมานฉันท์  มหาวิทยาลยัพายพั  
รายวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง รายวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม รายวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  รายวิชาความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ  มหาวิทยาลยั
ราชภฏักาํแพงเพชร รายวิชาสันติภาพศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม รายวิชาการจดัการความขดัแยง้ใน
ชี วิ ตประจํา ว ัน  สถ าบันก ารจัดก าร ปัญญา ภิว ัฒ น์  ร า ยวิ ช า ก ารจัดก ารคว ามขัดแย้ง 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์รายวชิาสันติศึกษา มหาวิทยาลยัฟาฎอนี  และรายวิชาการจดัการความ
ขดัแยง้ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ จะมีเนือหารายวิชาแตกต่างกนัไปตามคาํอธิบายวิชาในแต่ละ
วชิา แต่คาํอธิบายรายวชิาทงั 15 รายวชิามีจุดร่วมเดียวกนัคือการศึกษาทางดา้นสันติภาพ สันติศึกษา
และสันติวธีิ   ความขดัแยง้  ความรุนแรง การจดัการความขดัแยง้ การจดัการความขดัแยง้/การแปลง
เปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  และการเสริมสร้างสันติภาพในตวับุคคล สังคม ประเทศ และโลก  
ดา้นวิธีการสอนและกิจกรรมการสอน สือการสอน และการประเมินผล  พบวา่ รายวิชาสันติศึกษา
ของทุก ๆ มหาวิทยาลยั มีวิธีการสอนและกิจกรรมการสอนคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ การบรรยาย  การ
อภิปรายในชนัเรียน และการจดักิจกรรมในชนัเรียน เช่น กรณีศึกษา บทบาทสมมติ  สือการสอนที
ใชมี้ความหลากหลาย เช่น  Power Point กรณีศึกษา  เกม บทบาทสมมติ บทความ คลิปวีดีโอ และ
ภาพยนตร์  เป็นตน้  ดา้นการประเมินผล ประกอบดว้ย คะแนนเก็บในชนัเรียน การสอบกลางภาค 
และการสอบปลายภาค  ด้านจุดเด่นและข้อจาํกัด มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละ
มหาวทิยาลยั  โดยเฉพาะดา้นขอ้จาํกดั พบวา่ มีหลายมหาวิทยาลยัประสบปัญหาดา้นการขาดแคลน
อาจารยผ์ูส้อน การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามีจาํนวนน้อย และการเปลียนแปลงโครงสร้าง



 
 

 

 

รายวิชา  ทาํให้มีแนวโนม้จะปิดรายวิชาในอนาคต เช่น มหาวิทยาลยัสยาม  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
และมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  เป็นตน้ 

ดา้นปัญหาความขดัแยง้ในชีวติประจาํวนัและความตอ้งการในการจดัการ 
เรียนการสอนสันติศึกษาของนกัศึกษารายวิชาสันติศึกษา  ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต
อย่างมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  
มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 8 คน และนกัศึกษารายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ จาํนวน 8  คน รวมจาํนวน 16  คน ประจาํภาคการศึกษาที 1 ปี
การศึกษา 2556  ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  พบวา่  1) ปัญหาความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนัของ
นกัศึกษา   ไดแ้ก่  ปัญหาความขดัแยง้จากการแสดงความคิดเห็นแตกต่างจากบุคคลอืน ปัญหาความ
ขดัแยง้จากคนในครอบครัว ญาติพีน้อง ปัญหาความขดัแยง้จากการคบเพือนในสถาบนัการศึกษา 
ปัญหาความขดัแยง้จากการทาํงานกลุ่มกบัเพือนในสถาบนัการศึกษา โดยมีปัญหาทีแตกต่างกนัเพียง
ดา้นเดียว คือ นกัศึกษาสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์จะมีปัญหาเรืองการจดัสรรเวลาเรียนกบัเวลา
ทาํงานในกลุ่มนกัศึกษาทีทาํงานไปดว้ยเรียนไปดว้ย  และ2) ความตอ้งการในการจดัการเรียนการ
สอนสันติศึกษาของนักศึกษา  ได้แก่  การฝึกทกัษะการจดัการความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ความรู้ ความเข้าใจในสันติวิธีทีถูกต้อง  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีท้าทายและ
หลากหลายมากกวา่การบรรยายเพียงอยา่งเดียว   
 

1.2 แนวทางการสอนสันติศึกษาในมหาวทิยาลัยของรัฐและมหาวทิยาลยั 
เอกชน สถาบันอุดมศึกษาไทย 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา  จาํนวน 8  คน  
ผูเ้ชียวชาญดา้นสันติศึกษา จาํนวน 12 คน และสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 9 
คน เกียวกับรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามขนัตอนที 1 (R1) การ
สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา  ผูเ้ชียวชาญ 
และอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย แบ่ง
ออกเป็น 5 รูปแบบการสอน  ไดแ้ก่  
  กลุ่มที 1 รูปแบบการสอนทีเน้นการพฒันาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) โดยมีหลกัการสอนทีมุ่งเน้นช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเนือหาสาระต่าง 
(Concept) และวิธีการสอนเป็นการสอนแบบบรรยาย การอภิปราย และการนาํเสนอกรณีตวัอย่าง
ความขดัแยง้ และการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 



 

 

 

  กลุ่มที 2 รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) 
โดยมีหลกัการสอนทีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม และจริยธรรมที
พึงประสงค์ และวิธีการสอนเป็นการสอนให้เห็นคุณค่า ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสันติ
ภายใน 
  กลุ่มที 3 รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะพิสัย (Psycho - Motor 
Domain)  โดยมีหลกัการสอนทีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาดา้นการปฏิบติั การกระทาํ หรือการ
แสดงออก  และวิธีการสอนเป็นการสอนแบบบรรยายควบคู่การฝึกปฏิบติัเพือพฒันาทกัษะการ
จดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
  กลุ่มที 4 รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะกระบวนการ (Process 
Skills) โดยมีหลกัการสอนทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการทางสติปัญญา/ความคิด และ
วธีิการสอนเป็นการสอนแบบวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การใชเ้หตุผล ความคิดสร้างสรรคใ์นการ
จดัการความขดัแยง้ 
  กลุ่มที 5 รูปแบบการสอนทีเนน้การบูรณาการ (Integration) โดยมีหลกัการ
สอนทีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการบูรณาการทงัดา้นเนือหาสาระ  วิธีการ และรูปแบบ    และวิธีการ
สอนเป็นการสอนแบบผสมผสานหลาย ๆ วธีิใหเ้หมาะสมกบัเนือหาวชิา  เช่น การบรรยาควบคู่ การ
นาํเสนอกรณีตวัอยา่ง  การอภิปราย การวเิคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์และการฝึกปฏิบติั
ทกัษะการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
  นอกจากนัน จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา จาํนวน 8 คน ผูเ้ชียวชาญด้านสันติศึกษา 
จาํนวน 12  คน และสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาสันติศึกษา จาํนวน 9 คน พบปัจจยัทีมีผลการ
จดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  จาํนวน 3 ปัจจยั  ดงัต่อไปนี  
                   1. ปัจจยัภายในทีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา  

ปัจจยัภายในทีมีผลต่อการจดัการศึกษาแบบสันติศึกษา พบวา่  คุณสมบติั  
“สันติภายใน” ของนักศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบสันติศึกษา ได้แก่  การศึกษาในการ
เสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองสันติภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความ
รุนแรง และการลดความขดัแยง้ ความรุนแรงดว้ยสันติวิธี   หากนกัศึกษาไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ 
และฝึกทกัษะดังกล่าวจะทาํให้การจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาประสบความสําเร็จ บรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดง่้าย 

        2.  ปัจจยัภายนอกทีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา  
       ปัจจยัภายนอกทีมีผลต่อการจดัการศึกษาแบบสันติศึกษา พบวา่ ตวัอาจารย ์



 
 

 

 

ผูส้อนสันติศึกษา กิจกรรม รูปแบบ วิธีการหรือกระบวนการในการจดัการเรียนการสอนทีส่งผลให้
เกิดการเรียนรู้แบบสันติศึกษา ไดแ้ก่  การเรียนรู้แบบองค์รวม  การแลกเปลียนเรียนรู้  การจดัการ
ความขดัแยง้ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย  การสานเสวนา  การวพิากษว์จิารณ์เชิงสร้างสรค ์  หาก
อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษามีการออกแบบการเรียนการสอน กิจกรรม รูปแบบการสอน  วิธีการและ
กระบวนการสอนได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนย่อมส่งผลต่อความสําเร็จในการ
จดัการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดง่้าย 

3. ปัจจยัเกือหนุนทีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนสนัติศึกษา   
ปัจจยัเกือหนุนทีมีผลต่อการจดัการศึกษาแบบสันติศึกษา  พบวา่ บรรยากาศ 

สภาพแวดล้อม และโครงสร้างทางการศึกษาทีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบสันติศึกษา  หาก
สถาบนัอุดมศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มทีดี ทงัสภาพแวดลอ้มภายนอกชนัเรียนและสภาพภายใน
ชนัเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้จะส่งผลดีต่อการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา และโครงสร้างทาง
การศึกษาทีเปิดโอกาสใหมี้การเปิดรายวชิาสันติศึกษาในหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทวัไปหรือหมวด
วิชาเลือกเสรี แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไดเ้รียนอยา่งแพร่หลายย่อมส่งผลต่อการเปิดพืนทีสันติ
วธีิแก่นกัศึกษาทีจะออกไปเป็นบณัฑิตทีดีของสังคมต่อไปในอนาคตในสายวชิาชีพต่าง ๆ 
 

 1.3 การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา  วธีิการสอนสันติศึกษาใน
มหาวทิยาลัยของรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน สถาบันอุดมศึกษาไทย  

              จากการนาํผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐานและสถานการณ์การสอนสันติศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย และแนวทางการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยั
เอกชน สถาบนัอุดมศึกษาไทย มาพิจารณาเพือพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา ตามขนัตอนที 2  
(D1)  การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาโดยการจดัการสนทนากลุ่มผูส้อนสันติศึกษาใน 2 
รายวชิา ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจาํรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล  
และอาจารยป์ระจาํรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวฒัน์ เพือยกร่างและออกแบบรูปแบบการสอน กระบวนการเรียนรู้สันติศึกษา เพือนาํไปใช้สอน
ในชนัเรียนรายวิชาสันติศึกษาทีเลือกเป็นกรณีตวัอยา่ง  พบผลการศึกษาวิจยั  จาํนวน 5 ประเด็น 
ดงัต่อไปนี  

1.  แนวคิดในการเปิดการเรียนการสอนรายวชิาสันติศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหิดล  ดาํเนินการสอนรายวชิาการแปลงเปลียนความขดัแยง้ 

โดยสันติวธีิ  ในหมวดวชิาเลือกเสรี โดยสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ซึงเป็นหน่วยงานทีมี
ภารกิจดา้นการศึกษาและวิจยัเพือเป็นศูนยว์ิจยัและพฒันาทางดา้นสันติวิธีทีมุ่งส่งเสริมการใชส้ันติ



 

 

 

วิธีแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย  
ต่อมาทางสถาบนัฯ มีนโยบายเกียวกบัการผลิตบณัฑิตระดบัมหาบณัฑิต และแนวคิดในการจดัการ
เรียนการสอนสันติศึกษาในระดบัปริญญาตรี  จึงนาํเสนอรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดย
สันติวิธี ในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้แก่คณะต่าง ๆ ทีสนใจ โดยมีการสอนเกียวกบัทฤษฎีสันติภาพ 
ความรุนแรง และความขดัแยง้ ความรุนแรงประเภทต่าง ๆ กรณีศึกษาความรุนแรงใน
ชีวิตประจาํวนั การวิเคราะห์ ความขดัแยง้และการหาวิธีแนวทางสันติวิธีในการแปลงเปลียนความ
ขดัแยง้ เครืองมือสันติวธีิ การสานเสวนาทีเนน้การฟังอยา่งลึกซึง การสือสารอยา่งสันติ และการใช้
สันติวธีิในชีวติประจาํวนั ซึงสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการจดัการความขดัแยง้
ในชีวติประจาํวนั ของสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ โดยหมวดวิชาศึกษาทวัไป คณะศิลปศาสตร์  
ทีมีหลกัสูตรเปิดรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ให้ได้
เรียนรู้เกียวกบัความรู้เบืองตน้เกียวกบัความขดัแยง้  การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแยง้ในใน
ชีวิตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกัสันติวิธีอนัคาํนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธิส่วนบุคคล การ
เจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกทีเหมาะสมในการบริหารจดัการความขดัแยง้เพือดาํรงตนอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

2. ปัจจัยทีส่งผลการการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา 
    การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยแก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิง เนืองจากสภาพต่าง ๆ ของสังคมไทยกาํลงัประสบปัญหาความ
ขดัแยง้ในทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขดัแยง้ในระดบับุคคล กลุ่ม สังคม และประเทศ   ซึง
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ไดก้าํหนดการเรียนรู้และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ และคุณลกัษณะของบณัฑิตทีพึงประสงค์ของแต่ละระดบัคุณวุฒิ ในระดบั
ปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยดงักล่าว ไดใ้ห้ความสําคญั
ต่อทกัษะทางปัญญาในการคิดวเิคราะห์และการแกปั้ญหา เมือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ และ
มีคุณสมบติัในการแกปั้ญหา ความขดัแยง้ในสถานการณ์ส่วนบุคคล และกลุ่ม สามารถการแสวงหา
ทางเลือกในการแกปั้ญหาและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้นนั มีความสอดคลอ้งกบัการสอนสันติศึกษา
อย่างมาก เพราะวิชาสันติศึกษานัน มุ่งสอนให้ผูเ้รียนมีทกัษะทางปัญญา มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ ทงัความขดัแยง้ในระดับบุคคล กลุ่ม 
ชุมชน สังคม และประเทศ  และมีสามารถในการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีเป็นทางเลือกใหม่
ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  หากสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ มีการบรรจุรายวิชาสันติศึกษาในหมวดวิชา
ศึกษาทวัไป หรือหมวดวิชาเลือกเสรี เพือให้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีได้เรียนรู้ ย่อมจะส่งผลให้



 
 

 

 

ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัสันติศึกษาไปใช้ในชีวิตประจาํวนั สามารถช่วยลด
ความขดัแยง้ มีการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิแก่สังคมอยา่งสร้างสรรคใ์นอนาคตได ้

  นอกจากนนัยงัมีปัจจยัทีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนคือ อาจารยผ์ูส้อน
สันติศึกษา และนักศึกษา  ผูร่้วมสนทนากลุ่มเห็นว่า อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาควรเป็นผูที้สนใจ
ศึกษาความรู้เกียวกบัสันติศึกษา ทฤษฎีและองค์ความรู้ทางดา้นสันติภาพ สันติวิธี และการจดัการ
ความขดัแยง้  มีการออกแบบการสอน วธีิการสอน  และรูปแบบการสอนต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม
และทนัสมยักบักลุ่มผูเ้รียน  ควรสอนโดยการบรรยายให้นอ้ยลงแต่มีการจดักิจกรรมในชนัเรียนให้
มากขึน เช่น การนาํโดยการนาํ Case Study ต่าง ๆ มาใหน้กัศึกษาศึกษาเรียนรู้แลกเปลียนกบัผูอื้นใน
ชันเรียน การสอนให้รู้จกัการวิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ และการเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาความขดัแยง้โดยสันติวิธี  การใช้กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ  ในชันเรียน เช่น การใช้เกม การใช้
บทบาทสมมติ การแสดงละคร การวาดรูป  และการใชสื้อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์  คลิปวดีีโอ เป็นตน้ 

3. รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
   การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ตามขนัตอนที  

2 (D1) ไดย้กร่างพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยขึนเรียกว่า “ PEACE 
Model” ทีมีลกัษณะรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ (Integration) ทีมุ่งเนน้การสอน “สันติภายใน” 
(Internal  Peace)  ไปสู่การมี “สันติภาพภายนอก” (External Peace) ทีมีความยืดหยุ่นในการ
นาํไปใชสู้ง เพราะแต่ละสถาบนัมีคาํอธิบายรายวิชาและเนือหาทีแตกต่างกนั แต่โดยหลกัการและ
วตัถุประสงคก์ารสอนสันติศึกษามุ่งเนน้การให้ความรู้และความเขา้ใจเกียวกบัความรู้ดา้นสันติภาพ 
และการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี โดยรูปแบบการสอนสันติศึกษาเป็นการจดักระบวนการ
เรียนการสอนรายวิชาสันติศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีในหมวดวิชาศึกษาทวัไปและหมวดวิชาเลือก
เสรี  มี  11  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่   1) หลกัการ   2) วตัถุประสงค ์  3) เนือหาการสอน  4) วิธีการสอน 
5) ขนัตอนการสอน  6) สือการสอน 7) การประเมินผล  8) บริบททีเกียวข้อง 9) ระบบการ
สนบัสนุนและการพฒันา  10) บทบาทอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียนและวิทยากรพิเศษ  และ 11) เงือนไข
การนาํไปใช้  โดยมีขนัตอนการสอน จาํนวน 6 ขนัตอน ไดแ้ก่ ขนักระตุน้ผูเ้รียน ขนัการวิพากษ์
เหตุการณ์ ขนัการคน้หาสาเหตุปัญหา ขนัการหาแนวทางการแกปั้ญหา ขนัการทบทวนแนวทางการ
แก้ปัญหา และขนัการอภิปรายและสรุป บริบททีเกียวข้อง ได้แก่ สังคม วฒันธรรม  การศึกษา 
การเมือง และเศรษฐกิจ   เงือนไขการนาํไปใช้  ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน คือ คุณสมบติั  “สันติภายใน” 
ของนักศึกษา   ปัจจัยภายนอก คือ อาจารย์ผู ้สอนสันติศึกษา   กิจกรรม รูปแบบ วิธีการหรือ
กระบวนการในการจดัการเรียนการสอน และปัจจยัเกือหนุน คือ  บรรยากาศสภาพแวดลอ้ม และ



 

 

 

โครงสร้างทางการศึกษา  โดยการสอนในแต่ละครังมีลกัษณะยืดหยุน่ในแต่ละขนัตอนขึนอยูก่บั
เนือหาการสอนและกิจกรรมการสอนสันติศึกษาเป็นสาํคญั  

  3.1  การทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษา   
การทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษา   ตามขนัตอนที 3 (R2)  โดยการ 

สัง เกตอย่า ง มี ส่วนร่วมในชันเ รียนรายวิชาการแปลง เปลียนความขัดแย้งโดยสันติวิ ธี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา   ทีได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  จาํนวน 82  คน และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีลงทะเบียนเรียนใน
รายวชิาการจดัการความขดัแยง้ในชีวติประจาํวนั  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  ประจาํภาคเรียน
ที 2 ปีการศึกษา   ทีไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่ายโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จาํนวน 49 คน  
มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบบูรณาการขอ้มูลเชิงเชิงปริมาณและขอ้มูล
คุณภาพ  สามารถเก็บขอ้มูลไดจ้าํนวน 113 คน พบวา่ ภายหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  นกัศึกษามีคุณลกัษณะของผูเ้รียน จาํนวน 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ความรู้
ดา้นสันติศึกษา  เจตคติต่อวิชาสันติศึกษา  ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้  และความพึง
พอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา  ดงันี  

  3.2 ผลการประเมินผู้เรียนหลังการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย 

ความรู้ด้านสันติศึกษา   นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจสันติศึกษา  และการ 
จดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธี  หลงัการใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย
นกัศึกษามีความรู้สันติศึกษาสูงขึน    

เจตคติต่อวชิาสันติศึกษา   นกัศึกษามีท่าทีความรู้สึก ความคิด  และอารมณ์ 
ทีมีต่อความขดัแยง้ และความรุนแรง และการจดัการความขดัแยง้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก    

ด้านความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง  นกัศึกษามีความสามารถใน 
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก อารมณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดความขดัแยง้ และ
สามารถจดัการควบคุมความคิดเห็น การแสดงออกทางความรู้สึก - อารมณ์ และการกระทาํต่าง ๆ 
ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ไดใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   

  ด้านความพงึพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา นกัศึกษามีความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในชนัเรียน  ทงัตวัอาจารยผ์ูส้อน วิธีการสอน เทคนิคการ
สอน กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   

 
 



 
 

 

 

  3.3 ผลการศึกษาจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การเขียนบันทึก
ประสบการณ์การเรียนรู้ การสัมภาษณ์เชิงลกึ และการจัดสนทนากลุ่ม   

พบประเด็นการเรียนรู้สันติศึกษา  2  ประเด็น ดงันี 
   1. สิงทีไดรั้บจากการเรียนรู้สันติศึกษา 
  นกัศึกษาทงั 2 ชนัเรียน ส่วนใหญ่ เห็นวา่  การสอนสันติศึกษาตามรูปแบบ
การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ทาํให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้หลกัการ ทฤษฎีและแนวคิด
ทางด้านสันติศึกษา  สันติภาพ ความขดัแยง้ และความรุนแรง ได้เรียนรู้และฝึกทกัษะการแก้ไข
ปัญหาความขดัแยง้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวเิคราะห์ความขดัแยง้ การเสนอแนวทางในการจดัการ
ความขดัแยง้ การพดูคุยเจรจา  การสานเสวนา  การแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
  2. การนาํสิงทีไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ช ้   

นักศึกษาทงั 2 ชันเรียน ส่วนใหญ่ เห็นว่า ทกัษะการแก้ไขปัญหาความ
ขดัแยง้ทีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดเทอม สามารถนาํประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดจ้ริง ไม่
วา่จะเป็นเรืองส่วนตวั  ปัญหาทางบา้น จากเพือน แฟน  การเรียนและการทาํงาน  สามารถเขา้ใจทีมา
ของความขดัแยง้ สามารถปรับเปลียนทศันคติในทางทีถูกตอ้ง รู้จกัการคิดวิเคราะห์แยกแยะปัญหา
เป็น  

4. ผลการปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  
                  จ า ก ก า ร ศึ กษ า ทดลอ ง ก า ร ใ ช้ รู ป แบบก า รสอนสั น ติ ศึ กษ า ใ น

สถาบนัอุดมศึกษาไทย  ในชนัเรียน 2 รายวิชาในมหาวิทยาลยัมหิดล และสถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวฒัน์  ผูว้จิยัไดน้าํผลการศึกษาขอ้มูลจากการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในขนัตอนที 3 
(R2)  มาพฒันาปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา ตามขนัตอนที 4 (D2)  โดยการถอดบทเรียนการ
ประชุมสนทนากลุ่มกบัอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาเพือการพฒันาปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  จาํนวน 2  ครัง พบวา่ อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาของ 2  รายวิชา 2 สถาบนั 
มีเจตคติทีดีต่อการสอนสันติศึกษาและมีบุคลิกภาพ “สันติภายใน”  มีการแสดงออกถึงการมีมนุษย
สัมพนัธ์สูง  มีเมตตาต่อผูเ้รียน เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ทาํให้นกัศึกษามีความไวว้างใจ
ต่ออาจารย์ผูส้อน ส่งผลให้เกิดบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้  ให้ด้านความรู้ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ อาจารยท์งั 2 สถาบนั มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 5 ปี  ทาํให้สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจในองคค์วามรู้สันติศึกษาและการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีไดเ้ป็น
อยา่งดี  ในดา้นการนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนในชนัเรียน ปรากฏวา่
อาจารยท์งั 2 รายวิชา มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา เพราะรูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาดงักล่าว มีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Subjects) ไม่ยึดโยงกบัศาสตร์ใด



 

 

 

ศาสตร์หนึงเป็นสาํคญั แต่มีวตัถุประสงคท์าํให้เพือให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการศึกษา
สันติศึกษา ความสาํคญัและความจาํเป็นของการศึกษาสันติศึกษาและสันติภาพ  เพือการเกิดสันติสุข
ภายในตวัเอง และสันติสุขภายนอกในการอยู่ร่วมกบัผูอื้นในสังคม  ตลอดจนมีขนัตอนการสอนที
สามารถทาํให้อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา ไดป้ฏิบติัตาม หรือนาํมาประยุกต์ใช้ในการจดัลาํดบัการ
สอนในแต่ละขนัตอนได้ ซึงรูปแบบการสอนสันติศึกษามีลักษณะยืดหยุ่นสูง  อาจารย์ผูส้อน
สามารถใชว้ธีิการสอนทีหลากหลาย ขึนอยูก่บัความรู้ความสามารถ และทกัษะการสอนของอาจารย์
ผูส้อนแต่ละท่านเป็นสําคญั   แต่เนืองจากการสอนสันติศึกษามีลกัษณะสหวิทยาการ การสอนสันติ
ศึกษาควรมีการสอนแบบบูรณาการดว้ยวธีิการสอนทีหลากหลายผสมผสานกนั  เช่น  การสอนแบบ
การบรรยาย  การสอนแบบอภิปรายกลุ่มยอ่ย การสอนแบบสาธิต การทศันศึกษา การฝึกภาคสนาม  
การใชก้รณีศึกษา จากสือวทิย ุโทรทศัน์ สือสิงพิมพ ์และสือออนไลน์  การแสดงบทบาทสมมติ การ
ใชส้ถานการณ์จาํลอง การแสดงละคร ศิลปะ ดนตรี กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  เกม เป็นตน้   

ดา้นปัญหาการใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย   
พบปัญหาเนืองจากรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย และแผนการสอนตาม
รายวชิาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั ทีมีวิธีการสอนในแต่ละสัปดาห์ระบุไวช้ดัเจน ทาํ
ให้อาจารยผ์ูส้อนมีความกงัวลใจว่า จะสอนเนือหาไม่ไดต้ามแผนการสอนแต่ละสัปดาห์  แต่เมือ
ผ่านไปประมาณสองสัปดาห์อาจารยผ์ูส้อนเริมเข้าใจว่า รูปแบบการสอนสันติศึกษาดงักล่าว มี
ลกัษณะยดืหยุน่สูง ไม่ไดบ้งัคบัในการนาํไปใช ้แต่สามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย สามารถ
ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนตามแผนการสอนในรายวิชานันได้เป็นอย่างดี   และรายวิชาการ
แปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  มีอาจารย์ผูช่้วยสอน จาํนวน 4  คน ทาํให้การนาํรูปแบบการ
สอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยไปใชส้อนนนั ไม่ต่อเนืองในช่วงแรก ๆ  แต่เมือผูว้ิจยัได้
พูดคุยทาํความเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูช่้วยสอนแล้ว ทาํให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั สามารถดาํเนินการ
ทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยผา่นไปดว้ยดี  

               สําหรับข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยนนั  อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาเห็นวา่  ควรมีการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนสันติ
ศึกษาก่อนการนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยไปใชใ้นการเรียนการสอน
จริง เนืองจากรูปแบบการสอนดังกล่าวมีเนือหาจาํนวนมาก หากอาจารย์ผูส้อนมีความรู้และ
ประสบการณ์น้อยอาจนาํไปใช้สอนไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพมากนกั  ควรมีการปรับปรุงสือการ
เรียนการสอนทีทนัสมยั และเหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยอาจมีการประชุมอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา
เพือพฒันาการใช้สือการสอนต่าง ๆ  ร่วมกนั สามารถนาํไปใชไ้ดทุ้กสถาบนั   ควรมีการพฒันา
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยอยา่งต่อเนือง  เพือให้องคค์วามรู้ดา้นสันติ



 
 

 

 

ศึกษาและสันติวิธีในประเทศไทย มีการเผยแพร่และกระตุน้ให้ไปสถาบนัอุดมศึกษาไทยต่าง ๆ 
มองเห็นความสําคญัในการส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาให้มากขึน  และควร
เนน้การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนในชนัเรียนมากกวา่การบรรยายโดยตรง เพราะนกัศึกษาอยู่
ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย  หากมีการใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในชันเรียนทีท้าทายความสามารถของ
นกัศึกษา จะทาํใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้สันติศึกษาอยา่งแทจ้ริง   

  5. ผลการประเมินรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยของ
อาจารย์ผู้สอนสันติศึกษา   
  หลงัจากการถอดบทเรียนการจดัสนทนากลุ่มกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการ
แปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี  มหาวิทยาลยัมหิดล และอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการจดัการ
ความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ไดท้าํการประเมินผลรูปแบบการ
สอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หรือ  “PEACE  Model” ทีมีลกัษณะรูปแบบการสอน
แบบบูรณาการ (Integration) ทีมุ่งเน้นการสอน “สันติภายใน”  (Internal  Peace) ไปสู่การมี 
“สันติภาพภายนอก” (External Peace)   พบวา่  รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาที
พฒันาขึน   มีจาํนวน  11  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่   1 ) หลกัการ  2) วตัถุประสงค์  3) เนือหาการสอน  
4) วิธีการสอน 5) ขนัตอนการสอน  6) สือการสอน 7) การประเมินผล  8) บริบททีเกียวขอ้ง   9) 
ระบบการสนบัสนุนและการพฒันา  10) บทบาทอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียนและวิทยากรพิเศษ  และ 11) 
เงือนไขการนาํไปใช้  มีความเหมาะสมสามารถนาํไปใช้สอนในภาพรวมระดบัมาก  โดยอาจารย์
ผูส้อนสันติศึกษาทงัสองสถาบนัมีความคิดเห็นว่า ควรมีการศึกษาและวิจยัปรับปรุงรูปแบบการ
สอนสันติศึกษาใหเ้หมาะสมกบัคาํอธิบายรายวิชาและบริบททีเกียวขอ้งของแต่ละสถาบนัการศึกษา
เพือต่อยอดการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิงขึน เพราะปัญหาความขดัแยง้ของนกัศึกษา และปัญหาความ
ขดัแยง้ ความรุนแรงในสังคมไทยมีความซบัซอ้น ยุง่ยากมากขึน หากสถาบนัอุดมศึกษามีการพฒันา
รูปแบบการสอนสันติศึกษาทีเหมาะสมปัญหาความขดัแยง้ของนกัศึกษา และสังคมเป็นสําคญัจะทาํ
ใหก้ารสอนสันติศึกษาเป็นทางเลือกทีสําคญัในการช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง ให้เกิด
สันติภาพไดแ้นวทางหนึง 
 
 2.  อภิปรายผล 
 จากการส รุปผลการวิ จัย เ รือง  “การพัฒนา รูปแบบการสอนสัน ติ ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย”  มีประเด็นสาํคญันาํมาใชใ้นการอภิปราย  จาํนวน 3 ประเด็น ดงัต่อไปนี  

2.1 ข้อมูลพนืฐานและสถานการณ์เกียวกบัการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  



 

 

 

จากขอ้มูลการวจิยันี พบวา่ การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ในหมวดวชิา 
ศึกษาทวัไปและหมวดวชิาเลือกเสรี จากขอ้มูลการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย หมวด
วิชาศึกษาทวัไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 16 รายวิชา จากมหาวิทยาลยั
จาํนวน 14 แห่ง จากจาํนวนสถาบนัอุดมศึกษาทงัหมดจาํนวน 173  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 8.09  แสดง
ให้เห็นว่า การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ทีเปิดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทวัไป และ
หมวดวิชาเลือกเสรี มีจาํนวนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการสอนสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ใน
หมวดวชิาศึกษาทวัไป และเปิดสอนในรายวิชาเอก หรือวิชาแกนของหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลกัสูตรพฒันาสังคม และหลกัสูตรพฒันาชุมชน  ซึงไม่สอดคลอ้งปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง
ในสังคมไทย ทีหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชนมีขอ้มูลปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงใน
สังคมไทย ตงัแต่ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานทีทาํงาน  สังคม และประเทศ  
ปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงในสังคมไทยมีจาํนวนมากมายและกลายเป็นปัญหาระดบัชาติ  ที
เป็นตวัถ่วงในการพฒันาประเทศในทุก ๆ ดา้น หลากหลายมิติ  เช่น มิติทางความมนัคง การเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ   การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ฯลฯ  หรือเป็นความผิดพลาดทางโครงสร้าง 
ทางตรง  ไดแ้ก่ ความรุนแรงเชิงโคร้างสร้าง (Structural Violence)   และความรุนแรงเชิงวฒันธรรม 
(Cultural  Violence)  แอบแฝงอยูต่ามแนวคิดของ ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์ (2555 )   
               การเรียนรู้สันติศึกษาในมิติทางการศึกษานนั  จะทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการรู้
คุณค่า การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ และเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้อย่างสันติ ผ่านหลกัสูตร
สันติศึกษา จึงมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยงิ เพราะไม่เพียงช่วยให้เราเรียนรู้ร่วมกบัคนในชาติทีมี
ความแตกต่างหลากหลาย ยงัสามารถช่วยให้อยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่างสันติร่วมกบัคนอืน ๆ ในโลก 
ร่วมกบัสิงแวดลอ้มและสิงมีชีวิตต่าง ๆ ในธรรมชาติ เพราะสันติวิธีช่วยให้เรามองเห็นการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ทีทาํให้ทุกฝ่ายชนะร่วมกนั  การสอนสันติศึกษาจึงมีความสําคญั เพราะ
ช่วยให้ผู ้เ รียนได้เปิดโลกทัศน์ มีมุมมองความคิดทีเปิดกว้าง ในการยอมรับความแตกต่าง
หลากหลาย การเคารพให้เกียรติ ให้ความเป็นมนุษย ์การอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติและมีเอกภาพ  โดย
กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในการสอนสันติศึกษาอย่างเป็นระบบ ตังแต่ระดับชัน
ประถมศึกษา ถึงอุดมศึกษา  โดยประยกุตใ์ห้ผูเ้รียนสามารถนาํไปใช้ปฏิบติัไดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั  
ตามที เกรียงศกัดิ  เจริญวงศศ์กัดิ  ( 2557 : 2)  ไดส้ะทอ้นความคิดเห็นเกียวกบัความสําคญัในการ
สอนสันติศึกษา ไวว้า่  
 



 
 

 

 

“สันติวิธีมีความสําคัญต่อสังคมไทยอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ผู้ เรียนได้ตระหนักถึง
คุณค่าความสําคัญของการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติ โดยมีหลักคิดทีถูกต้อง และเรียนรู้วิธีการจัดการ
ความขัดแย้งทีเหมาะสม ไม่จาํเป็นต้องใช้ความรุนแรงเพือเอาชนะกัน ซึงจะก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกฝ่ายร่วมกันมากกว่ ดังนันการทีคนในสังคมจะเรียนรู้คุณค่าการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติ 
และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ ผ่านหลักสูตรสันติศึกษา จึงมีความสําคัญและ
จาํเป็นอย่างยิง เพราะไม่เพียงช่วยให้เราเรียนรู้ทีจะอยู่ ร่วมกันอย่างสันติร่วมกับคนในชาติทีมีความ
แตกต่างหลากหลาย ยังสามารถช่วยให้อยู่ ร่วมกันอย่างสันติร่วมกับคนอืน ๆ ในโลก ร่วมกับ
สิงแวดล้อมและสิงมีชีวิตต่าง ๆ ทีทาํให้ทุกฝ่ายชนะร่วมกัน”   (แบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก,  9 
พฤศจิกายน 2556) 
 

นอกจากนนัยงัสอดคลอ้งกบั สิริวรรณ ศรีพหล (2554 : 13-3 ) ไดก้ล่าวถึงความสําคญั
การจดัการเรียนรู้สันติศึกษาวา่ การสอนสันติศึกษาเป็นความพยายามอยา่งหนึงในการต่อตา้นความ
ขดัแยง้ในสังคม โดยใชก้ารศึกษาเป็นเครืองมือทาํความเขา้ใจในเรืองความขดัแยง้ ความรุนแรง และ
การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุขในสังคม และวิธีการแกปั้ญหาความรุนแรงเพือให้ไดม้าซึงสันติภาพ  
การศึกษาเรืองสันติภาพ มีความมุ่งหมายทีต่างกนัได ้2  ประการ คือ การศึกษาเรืองสันติภาพเพือ
เรียนรู้และทาํความเขา้ใจถึงลกัษณะความจริงของสันติภาพ หรือเป็นการศึกษาเรืองสันติภาพเพือ
สร้างสันติภาพให้เกิดขึน จุดเริมตน้ทีทาํให้เกิดสันติศึกษามาจากสงครามความรุนแรง และความ
ขดัแยง้ทีเกิดขึน โดยในระยะแรก ๆ องค์กรยูเนสโกได้พยายามใช้แนวทางการศึกษาเพือส่งเสริม
ความเข้าใจอนัดีระหว่างชาติ ในระยะต่อมาสงครามและความขัดแยง้กลับมีเพิมมากขึนจึงได้
พฒันาขึนเป็นเรืองของสันติศึกษา    ฉะนนั หากสถาบนัอุดมศึกษาไทย มีการเปิดการเรียนการสอน
สันติศึกษาอยา่งแพร่หลาย มีการศึกษาวิจยัและพฒันากระบวนการการเรียนการสอนตามแนวสันติ
ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาทีสถาบนัต่าง ๆ สามารถนาํไปปรับใช ้เพือใหผู้เ้รียนเกิดการศึกษาทีในการ
เสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองสันติภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความ
รุนแรง และการลดความขดัแยง้ ความรุนแรงดว้ยสันติวิธี  มุ่งเนน้การพฒันาความคิด จิตใจ อารมณ์
ภายในตนอยา่งแทจ้ริงก่อใหเ้กิดการตระหนกัรู้ในตนเอง รู้ถึงคุณค่าของสิงต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ 
ความขดัแยง้ และความรุนแรง  และมีการศึกษาแนวทางการพฒันาอาจารยใ์นระดบัมหาวิทยาลยัให้
มีความรู้และทกัษะในการสอนตามแนวสันติศึกษา   และก่อให้เกิดความตระหนกัถึงความสําคญั
ของการจัดการศึกษาตามแนวสันติศึกษาในหมู่นักการศึกษา  และการจัดการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของไทย   ช่วยผลกัดนัการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาให้มีการแพร่หลายมาก
ขึนในวงการศึกษาไทย  อนัจะส่งผลให้ผูเ้รียนวิชาสันติศึกษา มีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัใน



 

 

 

การนาํสันติศึกษา และสันติวิธีไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั การทาํงาน การอยูร่่วมกนัในสังคม 
ส่งผลใหส้ังคมไทยเกิดสันติสุข  

2.2  แนวทางการสอนสันติศึกษาในมหาวทิยาลยัของรัฐ และมหาวทิยาลยัเอกชน 
สถาบันอุดมศึกษาไทย 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา  จาํนวน 8  คน  ผูเ้ชียวชาญ 
ดา้นสันติศึกษา จาํนวน12  คน และสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาสันติศึกษา จาํนวน 9 คนเกียวกบั
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  พบว่า  ผูบ้ริหารหน่วยงานสันติศึกษา  
ผู้เ ชียวชาญ  และอาจารย์ผู ้สอนสันติ ศึกษาได้นํา เสนอรูปแบบการสอนสันติ ศึกษาใ น
สถาบนัอุดมศึกษาไทย แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2548 : 222 - 272) ไดแ้ก่  
กลุ่มที 1 รูปแบบการสอนทีเน้นการพฒันาดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  เป็นรูปแบบการ
สอนทีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเนือหาสาระต่าง (Concept)  กลุ่มที 2 รูปแบบการ
สอนทีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นรูปแบบการสอนทีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม และจริยธรรมทีพึงประสงค ์  กลุ่มที 3 รูปแบบการสอนที
เนน้การพฒันาดา้นทกัษะพิสัย (Psycho - Motor Domain) เป็นรูปแบบการสอนทีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการพฒันาดา้นการปฏิบติั การกระทาํหรือการแสดงออก  กลุ่มที 4 รูปแบบการสอนทีเน้นการ
พฒันาดา้นทกัษะกระบวนการ (Process Skills) เป็นรูปแบบการสอนทีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
กระบวนการทางสติปัญญา/ความคิด  และกลุ่มที 5 รูปแบบการสอนทีเน้นการบูรณาการ 
(Integration ) เป็นรูปแบบการสอนทีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการบูรณาการทงัดา้นเนือหาสาระ วิธีการ 
และรูปแบบ  

รูปแบบการสอนต่าง ๆ ของผูเ้ชียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิและอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา จะมี
หลกัการสอน วตัถุประสงค ์ วธีิการสอนและขนัตอนการสอนทีแตกต่างกนัไปขึนอยูก่บัจุดเนน้ตาม
รูปแบบการสอนของแต่ละท่าน  แมจ้ะมีการแบ่งกลุ่มรูปแบบการสอนต่าง ๆ ออกเป็น 5 กลุ่ม
ดงักล่าว แต่ก็ไม่ไดแ้สดงวา่ผูเ้ชียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา ยดึถือรูปแบบการ
สอนนนั ๆ แบบตายตวั  โดยส่วนใหญ่ทุกคนเนน้การใช้สือการสอนต่าง ๆ ทีทนัสมยัเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี  พร้อมทีจะมีการปรับเปลียนรูปแบบการสอนให้เหมาะสมตลอดเวลาซึง
ลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะทีเนน้การบูรณาการ (Integration)  ซึงเป็นรูปแบบการสอนทีมุ่งช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการบูรณาการทงัดา้นเนือหาสาระ วิธีการ และรูปแบบ ซึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะของวิชา
สันติศึกษา ทีมีลกัษณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary Subjects) โดยเนน้การศึกษาวิจยัจะศึกษา
ภาพรวมของความรู้สันติศึกษา ทฤษฎีและแนวคิดสันติศึกษาและสันติวิธี  ทงัดา้นสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศาสนศาสตร์ และศึกษาศาสตร์  ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนและรูปแบบ



 
 

 

 

การสอนให้การจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทวัไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
ระดบัปริญญาตรีมีประสิทธิภาพต่อไป  ซึงสอดคลอ้งกบั  ไชยนัต ์รัชชกูล (2533 : 36 – 38) อา้งถึง
ใน สิริวรรณ  ศรีพหล (2554 : 13-23) ว่า สันติศึกษามีลกัษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary 
Studies)  เป็นการประมวลใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ มาช่วยกันทาํความเข้าใจและอธิบาย
ปรากฎการณ์หนึง ดงัจะเห็นไดว้่านกัวิชาการสันติศึกษาใช้ความรู้ แนวคิด จากวิชาความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม ประวติัศาสตร์ ฯลฯ ทงันี
ขึนอยูก่บัวชิาใด ทฤษฎีใด จะเหมาะสมสาํหรับประเด็นทีศึกษา 
 นอกจากนนั ยงัพบวา่มีปัจจยัทีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย  จาํนวน 3 ปัจจยั  ดงัต่อไปนี  
  1. ปัจจัยภายในทมีีผลต่อการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา  

 ปัจจัยภายในทีมีผลต่อการจัดการศึกษาแบบสันติศึกษา ได้แก่   คุณสมบติั “สันติ
ภายใน”  ของนกัศึกษาจะส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้แบบสันติศึกษา ไดแ้ก่  การศึกษาในการเสริมสร้าง
บุคคลให้มีความรู้  ความเขา้ใจในเรืองสันติภาพ  การเคารพในคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็น
มนุษย  ์ เห็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าคุณค่าของวตัถุ  มีจิตใจทีสงบสุข ใฝ่สันติสุข สามารถแก้ไข
ปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง และการลดความขดัแยง้ ความรุนแรงดว้ยสันติวิธี   หากนกัศึกษา
ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะดงักล่าวจะทาํใหก้ารจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาประสบ
ความสาํเร็จ บรรลุวตัถุประสงคไ์ดง่้ายขึน ซึงสอดคลอ้งกบั  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (2547 : 61)  
กล่าววา่ การมีสันติภาพภายใน (Internal Peace) เป็นสภาวะทีสภาพจิตใจทีหลุดพน้จากพนัธนาการ
ของกิเลส หรือการครอบงาํของสิงต่าง ๆ อนัเป็นสภาพจิตทีไร้ความขดัแยง้ ความรุนแรงทุกชนิด  
และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (2556 : 1)  ไดส้ะทอ้นความคิดเห็นเกียวกบัการสอนสันติศึกษาเพือ
พฒันาสันติภาพภายใน ไวว้า่ 

 
“ การสอนสันติศึกษามีความสาํคัญในการร่วมเสริมสร้างและพัฒนาสันติภาพ  

โดยเฉพาะสันติภาพภายในตัวบุคคล ทีซ่อนตัวอยู่ภายในใจของแต่ละคน เพือให้เกิดการตระหนักรู้
ว่า ไม่มีความสุขอืนใดทีจะยิงใหญ่ไปกว่าความสงบสุข  การสอนสันติศึกษาต้องเปลียนวิถีชีวิต และ
วิถีปฏิบัติของนักศึกษา เป็นสันติวิถีชีวิต มีสันติภาพภายในตัวเอง ใช้การสอนทีหลากหลาย  เช่น 
กิจกรรมการฟัง  กิจกรรม Walk Rally สันติภาพ  การไกล่เกลีย  การเจรจา  การใช้กระบวนการ
ยติุธรรม การเข้าค่ายสันติศึกษ” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 2 กรกฎาคม 2556)  
 



 

 

 

ซึงสอดคลอ้งกบั ประชุมสุข  อาชวอาํรุง (2529 :  216) อา้งถึงใน สิริวรรณ ศรีพหล  
(2554 : 13-9 )  ไดอ้ธิบายระดบัสันติภาพไว ้ 9  ชนั โดยชนัทีตาํทีสุดและมีความสําคญัเป็นมูลฐาน
ของระดบัทีสูงขึน คือ  สันติภาพภายในบุคคล (Intrapersonal Peace)  คือ สภาพทีไม่มีความขดัแยง้
ในตวับุคคล คือ ผูมี้จิตใจสงบสุข (Peace of Mind)    

2. ปัจจัยภายนอกทมีีผลต่อการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา  
     ปัจจยัภายนอกทีมีผลต่อการจดัการศึกษาแบบสันติศึกษา ไดแ้ก่   ตวัอาจารยผ์ูส้อนสันติ 

ศึกษา กิจกรรม รูปแบบ วิธีการหรือกระบวนการในการจดัการเรียนการสอนทีส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้แบบสันติศึกษา ไดแ้ก่  ความรู้สึกปลอดภยัและไวว้างใจในการเรียน  การเรียนรู้แบบองคร์วม  
การมีส่วนร่วม การแกไ้ขปัญหา การเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล การเคารพคุณค่าและ
ศกัดิศรีของความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั  การแลกเปลียนเรียนรู้  การจดัการความขดัแยง้ การ
เจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย  การสานเสวนา และการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรค ์  หากอาจารย์
ผูส้อนสันติศึกษามีการออกแบบการเรียนการสอน กิจกรรม รูปแบบการสอน  วิธีการและ
กระบวนการสอนได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนย่อมส่งผลต่อความสําเร็จในการ
จดัการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดง่้าย   ซึงสอดคลอ้งกบั  ทิศนา แขมมณี (2556 : 274)   ได้
กล่าวไวว้า่ นกัคิด นกัการศึกษา และครูอาจารยต์อ้งพยายามจดัการเรียนการสอน โดยมีการประยุกต์
ทฤษฎีและองค์ความรู้แบบองค์รวม ให้มีความเหมาะสมกบับริบทไทย  ปัญหาและความตอ้งการ   
กระบวนการเรียนการสอนทีไดรั้บการพฒันาอย่างเป็นระบบ และไดรั้บการทดลองใช้เพือพิสูจน์
ทดสอบประสิทธิภาพแลว้ ถือวา่เป็นรูปแบบการเรียนการสอนหรือแบบแผนของการจดัการเรียน
การสอนทีผูอื้นสามารถนาํไปใช้แล้วจะเกิดผลตามวตัถุประสงค์ของรูปแบบนนัได ้นบัไดว้่าเป็น
การช่วยให้แนวทางแก่ผู ้ปฏิบัติ  ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก  หากได้รูปแบบทีดีตรงกับ
วตัถุประสงคใ์นการสอนก็จะเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งมากมาย  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
สอนสันติศึกษาขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  หรือยูเนสโก 
(UNESCO) และกองทุนเพือเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ (UNICEF)  ซึงเป็นองค์กรผูน้ํา
เรืองสันติภาพได้อธิบายถึงการใช้สันติศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาที อมรวิชย ์นาครทรรพ  
และจิรัฐกาล  พงศภ์คเธียร (2553 : 10 -  11) นาํมาอธิบายวา่  การฝึกอบรมและพฒันาหลกัสูตรสันติ
ศึกษาร่วมกนัโดยมีจุดหมายเดียวกนั คือ การสร้างสรรคส์ันติภาพในโลก  ในการสอนสันติศึกษานนั 
อาจารยผ์ูส้อนตอ้งใช้วิธีการสอนทีเน้นเรืองการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ การแก้ปัญหา และการ
เคารพในความแตกต่าง  มีการกาํหนดให้ห้องเรียนเป็น “เขตสันติภาพ”  ทีนกัเรียนจะปลอดภยัจาก
ความขัดแยง้ ความรุนแรงจากการครอบงาํอาํนาจของอาจารย์ผูส้อน  แสดงให้เห็นถึงการใช้



 
 

 

 

หลกัการของความเท่าเทียมและการไม่เลือกทีรักมกัทีชงั  มีการจดัการความขดัแยง้ในวิถีแห่งการ
เคารพสิทธิและศกัดิศรีของผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย  
 

3. ปัจจัยเกอืหนุนทมีีผลต่อการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา   
ปัจจัย เ กือหนุนทีมีผลต่อการจัดการศึกษาแบบสันติ ศึกษา  ได้แก่  บรรยากาศ

สภาพแวดล้อม และโครงสร้างทางการศึกษาทีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบสันติศึกษา  หาก
สถาบนัอุดมศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มทีดี ทงัสภาพแวดลอ้มภายนอกชนัเรียน และสภาพภายใน
ชนัเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้ทียึดผูเ้รียนเป็นสําคญั และผูเ้รียนเป็นผูแ้สวงหาคาํตอบดว้ยตนเอง จะ
ส่งผลดีต่อการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา  และโครงสร้างทางการศึกษาทีเปิดโอกาสให้มีการ
เปิดรายวิชาสันติศึกษาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทวัไปหรือหมวดวิชาเลือกเสรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไดเ้รียนอยา่งแพร่หลายยอ่มส่งผลต่อ
การเปิดพืนทีสันติวิธีแก่นักศึกษาทีจะออกไปเป็นบณัฑิตทีดีของสังคมต่อไปในอนาคตในสาย
วชิาชีพต่าง ๆ   ซึงสอดคลอ้งกบั  ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2553 : 105 – 108)  กล่าววา่ กลยุทธ์การสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษานนั ครูและผูบ้ริหารตอ้งจดัแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย
มากขึน การวางแผนและออกแบบสถาบนัให้มี สถานที บริการ หลกัสูตร เวลา สิงแวดลอ้ม และ
งบประมาณเหล่านีจะตอ้งสอดคล้องสนองตอบต่อผูเ้รียนเป็นสําคญัและผูเ้รียนจะเป็นผูแ้สวงหา
คาํตอบดว้ยตนเอง  และสอดคลอ้งกบั  บุษบง ชยัเจริญวฒันะ (2557 : 1) กล่าววา่ ปัญหาโครงสร้าง
หลกัสูตรในหมวดวชิาศึกษาทวัไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามกรอบของสํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทาํให้สถาบนัอุดมศึกษาขาดความคล่องตวัในการเปิดการเรียนการสอน
รายวชิาสันติศึกษา ซึงมีความสาํคญัต่อนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีอยา่งยงิ  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ควรไดเ้รียนรู้สันติศึกษาและการจดัการความขดัแยง้ก่อนออกไปทาํงานจริงตามสายวิชาชีพของ
ตนเอง จึงจะสามารถทาํให้นาํความรู้ดงักล่าวไปประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสังคม
ไดจ้ริง   ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็นเกียวกบัการเปิดการสอนรายวชิาสันติศึกษา ไวว้า่  
 

“ สกอ. ควรสลายโครงสร้างศึกษาทัวไป  เปิดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาทีสาํคัญ  
ๆ เช่น วิชาการเมืองการปกครองไทย  วิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา ให้แก่นักศึกษาทุก ๆ คณะ  
การสอนสันติศึกษาควรเน้นกระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม  สอนให้นักศึกษารู้แนวคิดสันติ
ศึกษา  และใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมากกว่าทีจะใช้ความรุนแรง”  
(บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก , 13 กุมภาพนัธ์  2557)   
 



 

 

 

ซึงก่อนหน้านนัสถาบนัสันติศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(2556) ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการเรือง “ สถาบันการศึกษากับการหนุนเสริมกระบวนการ
สันติภาพ”  เมือวนัที 15 กรกฎาคม 2556  โดยมีนกัวิชาการดา้นสันติศึกษาและดา้นรัฐศาสตร์และ
สือมวลชนเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกวา้งขวางว่า ประเทศไทยขาดองค์ความรู้ในด้านการ
จดัการปัญหาความขดัแยง้ จาํเป็นอย่างยิงจะตอ้งมีการพฒันาองค์ความรู้ด้านนีขึนมา โดยเฉพาะ
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทีจะตอ้งมีการเรียนการสอนในดา้นนี  และตอ้งสร้างความเขา้ใจ
ต่อสาธารณในเรืองสันติภาพและการแกปั้ญหาดว้ยสันติวิธี  โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. บุษบง ชยั
เจริญวฒันะ ผูอ้าํนวยการสถาบนัสันติศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จะนาํเสนอขอ้สรุป
เกียวกบัการสอนสันติศึกษาในทุกระดบัการศึกษา ตงัแต่ระดบัอนุบาลจนถึงปริญญาเอก  และการ
สร้างจิตสาํนึกในการแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการต่อไป  

 
2.3  การพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา  วธีิการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลัยของ

รัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน สถาบันอุดมศึกษาไทย  
ผลการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในชนัเรียน  พบวา่  หลงัการทดลองใช ้

รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยทีมีองค์ประกอบสําคญั ไดแ้ก่ หลกัการสอน 
วตุัประสงคก์ารสอน  วธีิการสอน ขนัตอนการสอน  และการประเมินผลการสอนนกัศึกษามีผลการ
ประเมินเพิมมากขึน  ไดแ้ก่  ความรู้ด้านสันติศึกษา  เจตคติต่อวิชาสันติศึกษา  และด้านความพึง
พอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา  ส่วนดา้นความสามารถในการจดัการความขดัแยง้อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  เนืองจากประสบปัญหาดา้นเวลาในการสอนจากปัญหาการชุมนุมทางการเมือง มีการ
หยุดเรียนบ่อยครัง ทาํให้อาจารยผ์ูส้อนไม่ไดส้อนกรณีศึกษาความขดัแยง้เพือวดัความสามารถใน
การจดัการความขดัแยง้แก่นกัศึกษา ผลการประเมินจึงอยูใ่นระดบัปานกลาง   

จากการวจิยัเชิงปริมาณโดยการใชแ้บบสอบถามต่าง ๆ  และผลการวิจยัเชิงคุณภาพจาก
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การเขียนบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ การสัมภาษณ์ และการจดั
สนทนากลุ่ม  พบว่า  ในภาพรวมนกัศึกษามี  1) ความรู้ดา้นสันติศึกษา  ไดแ้ก่ ความเขา้ใจเนือหา 
แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับสันติภาพ สันติวิธี ความขดัแยง้ ความรุนแรง และการจดัการความ
ขดัแยง้   2)  เจตคติต่อวิชาสันติศึกษา ไดแ้ก่  ท่าทีความรู้สึก ความคิด  และอารมณ์ทีมีต่อความ
ขดัแยง้ และความรุนแรง และการจดัการความขดัแยง้  3) ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้  
ไดแ้ก่  ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก อารมณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที
เกิดความขดัแยง้ และสามารถจดัการควบคุมความคิดเห็น การแสดงออกทางความรู้สึก - อารมณ์ 
และการกระทาํต่าง ๆ ไม่ให้เกิดความขดัแยง้ได ้ และ 4) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติ



 
 

 

 

ศึกษา  ไดแ้ก่  ความรู้สึกชืนชอบ ประทบัใจของผูเ้รียนต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในชนัเรียน 
ทงัตวัอาจารยผ์ูส้อน วิธีการสอน เทคนิคการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล
การเรียนรู้  และการประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูงขึนหลงัจากการทดลองใช้
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  แสดงให้เห็นวา่  การพฒันารูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาสามารถทาํให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะสันติศึกษาสูงขึน ทงัดา้นความรู้
สันติศึกษา เจตคติทีมีต่อวชิาสันติศึกษา ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ และความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา  ซึงสอดคลอ้งกบั  ทิศนา  แขมมณี  (2555 : 224 ) กล่าววา่ รูปแบบ
การสอนทีจะเกิดประโยชน์ต่อครูอาจารยส่์วนใหญ่และมีโอกาสนาํไปใช้ไดน้นั มีแก่นสําคญัอยู่ 4 
ประการ คือ ทฤษฎีหรือหลกัการของรูปแบบ วตัถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ 
และผลทีจะไดจ้ากรูปแบบ  ซึงอาจารยผ์ูส้อนสามารถอกแบบรูปแบบการสอนไปพฒันาทงัทางดา้น
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย รวมทงักระบวนการพฒันาสติปัญญา อยู่ทีจุดเน้นของรูปแบบ
การสอนนนั ๆ  

จากความสาํคญัของการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  ปัจจยัทีส่งผลต่อการ 
จดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  และการพฒันารูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  ดังกล่าวข้างต้นพบข้อสรุปว่า  การสอนสันติศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษามีความสอดคลอ้งกบัสภาพความขดัแยง้ ความรุนแรงในสังคมไทย ตงัแต่ระดบั
บุคคล ชุมชน สถานศึกษา สถานทีทาํงาน  สังคม และระดบัประเทศ   จนอาจกล่าวไดว้า่ สังคมไทย
กาํลงัมีปัญหาวกิฤตกรณ์ความขดัแยง้และความรุนแรงสูงมาก ส่งผลต่อบริบทต่าง ๆ ทุกระบบ ไม่วา่
จะเป็น สังคม วฒันธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความมนัคงของชาติ   
ปัญหาความขดัแยง้ และความรุนแรงทีเกิดขึนในขณะนี ทา้ทาย “สติปัญญา” ของนกัวิชาการ นัก
สันติศึกษา  ครูบาอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งยงิ ในฐานะตวัแทนของสถาบนัการศึกษาสูงสุด
ของประเทศไทย  ทีตอ้งผลิตบณัฑิตออกมารับใชส้ังคม และทาํศึกษาและวิจยัเพือเสนอแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงในสังคมไทย   จนเกิดคาํถามทา้ทายสถาบนัอุดมศึกษาไทย
มากมาย เช่น  สถาบนัอุดมศึกษาไทยจะช่วยแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสังคมไทยไดอ้ยา่งไร?  ทาํ
อย่างไรสถาบันอุดมศึกษาไทยจะไม่กลายเป็นคู่ขัดแย้ง  หรือ  มีนักวิชาการ ครูบาอาจารย์
มหาวิทยาลยัออกไปแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ ชีนาํ ชกัชวน โน้มน้าว และให้การสนบัสนุน
กลุ่มต่าง ๆ ทีขดัแยง้กนัอยู ่คือ กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพือการเปลียนแปลงประเทศไทยให้
เป็นประชาธิปไตยทีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข หรือกลุ่มกปปส. และรัฐบาล  โดยที
ไม่ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี มากกว่าการมุ่งหวงัเอาชนะคะคานกบักลุ่มที
คิด เ ห็นต่าง   ด้วยการยึดหลักวิชาการ เ ป็นชุดความจริงแบบปล่อยวางไม่ เ ป็น   นับวัน



 

 

 

สถาบันอุดมศึกษากลายเป็น “แหล่งมืดบอดทางปัญญา” มากกว่าจะเป็นความหวงัของแหล่ง
สติปัญญาให้สังคมอีกต่อไป  (มติชน, 2557)  การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจึงมีความสําคญั
ในฐานะสถาบนัแห่งปัญญาให้การผลิตบณัฑิตให้มี อุดมคติ  ดงัที สุลกัษณ์ ศิวรักษ์ (2545 : 17) 
กล่าววา่ อุดมศึกษาหรือการศึกษาขนัสูงสุด  คือ การศึกษาเพือความเป็นไทจากอวิชชา หรือความมืด
บอดทีครอบงาํมนุษย ์เพือปลอดพน้ไปจากอวิชชาก็ย่อมเขา้ถึงปัญญา คือการเขา้ถึงจุดสุดทา้ยของ
ชีวิตทีความเขา้ใจอย่างแจ่มชดั ปรัชญาหรือปัญญายอ่มควบคู่กนัไปกบักรุณาคือความคิดและจิตใจ
เดินไปในทางทีจะเอืออาทร ช่วยเหลือเกือกูลและรับใชผู้อื้น สัตวอื์นอยา่งหาทีสุดมิได ้ จนสามารถ
หลุดพน้จากความขดัแยง้ ความรุนแรงทงัปวงได ้  และท่านเจา้คุณพระธรรมปิฏก (2542 : 42) อา้ง
ถึงใน ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2553 : 5 )  ไดชี้แนะในส่วนการสร้างบณัฑิตวา่ สถาบนัอุดมศึกษาตอ้ง
สอนเพือพัฒนาคนให้มีลักษณะบูรณาการ คือ  รวมคุณลักษณะทังสามในตัวบุคคล  ได้แก่ 
คุณลกัษณะดา้นพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา มีการผสมผสาน ประสานสัมพนัธ์สอดคลอ้งส่งผล
เกือกูลต่อกนัไปดว้ยดีทงัระบบ  ก่อให้เกิดสันติภาพต่อสังคมโดยรวม  นอกจากนนัการสอนสันติ
ศึกษายงัมีความสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ และคุณลกัษณะของบณัฑิตที
พึงประสงคข์องแต่ละระดบัคุณวฒิุ ในระดบัปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
ของประเทศไทย  (สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2552 : 6 – 20) ไดใ้ห้ความสําคญัต่อ
ทกัษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา เมือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ และมี
คุณสมบติัในการแกปั้ญหา ความขดัแยง้ในสถานการณ์ส่วนบุคคล และกลุ่ม สามารถการแสวงหา
ทางเลือกในการแกปั้ญหาและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้นนั มีความสอดคลอ้งกบัการสอนสันติศึกษา
อย่างมาก เพราะวิชาสันติศึกษานัน มุ่งสอนให้ผูเ้รียนมีทกัษะทางปัญญา มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ ทงัความขดัแยง้ในระดับบุคคล กลุ่ม 
ชุมชน สังคม และประเทศ  และมีสามารถในการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวิธีเป็นทางเลือกใหม่
ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ    การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยจึงมีความเหมาะสมอยา่งยิง
กบัสภาพความขดัแยง้ ความรุนแรงในสังคมไทยปัจจุบนั  เพือให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ความรู้ ความ
เขา้ใจ และวิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยสันติวิธี  อนัจะส่งผลให้สังคมมีพืนทีสันติภาพเพิม
มากขึนตามไปดว้ย  และในอนาคตบณัฑิตทีมีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะการแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้โดยสันติวธีิ  ไปประกอบอาชีพในสายงานต่าง ๆ  หรือกลายเป็นผูน้าํทางสังคมในระดบัต่าง 
ๆ เมือประสบกบัปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ จะทาํให้สามารถแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ ก่อนทีจะ
ลุกลามกลายเป็นความรุนแรงต่อไปได ้ 
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย นัน  
ประกอบด้วย  ปัจจยัภายใน คือ ตวัผู ้เรียน ปัจจยัภายนอก คือ อาจารย์ผูส้อน กิจกรรม รูปแบบ 



 
 

 

 

วิธีการหรือกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน   และปัจจัยเกือหนุน คือ  บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม และโครงสร้างทางการศึกษาทีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้  ซึงปัจจยัทงัสามอย่างมี
ความสัมพันธ์ เ กียวข้องกันทังหมด   กล่าวคือ  การจัดการเ รียนการสอนสันติ ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยตอ้งประกอบดว้ย สถาบนัอุดมศึกษามีการเปิดการเรียนการสอนสันติศึกษา 
ในหมวดวชิาศึกษาทวัไปหรือหมวดวชิาเลือกเสรีแก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  โดยมีอาจารยผ์ูส้อน
สันติศึกษาทีมีความรู้ ความสามารถในการออกแบบรูปแบบการสอน วิธีการสอน และการจดั
กระบวนการสอนแก่ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะการแกไ้ขปัญหาโดยสันติวิธี จึงจะทาํ
ให้การจัดการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประสบความสําเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึงสอดคลอ้งกบั  ประภาศ  ปานเจียง (2557 : 1) กล่าวถึงความสําคญัในการสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย วา่ การสอนสันติศึกษามีความสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิง เพราะ
สถานการณ์ความขดัแยง้ ความรุนแรงในสังคมไทยอยู่ในขนัเกิดวิกฤตกาณ์  มีความเสียงทีจะเกิด
สงครามกลางเมือง หรือสงครามประชาชนขึนได้ เมือมองไปในอนาคตปัญหาความขัดแยง้ใน
สังคมไทยก็จะดาํรงอยู่ เพราะมนัเป็นปัญหาเรืองโครงสร้างทางอาํนาจในสังคมไทย  แต่การสอน
สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาจะเป็นปัจจยัหนึงในการช่วยลดความขดัแยง้ในสังคมไทยได ้
เนืองจากนกัศึกษาทีสําเร็จการศึกษาไป จะเป็นพลเมืองทีสําคญัในการแกปั้ญหาโดยสันติวิธีต่อไป
ในอนาคต  ดงัทีไดส้ะทอ้นความคิดเห็นเกียวกบัความสาํคญัในการสอนสันติศึกษา ไวว้า่ 
 
 “วิชาสันติศึกษาเกิดจากกรณีทีประเทศไทยมีปัญหาความขดัแย้งในภาคใต้ ทีประชุม
สภามหาวิทยาลัยจึงเสนอให้มีการเรียนการสอนสันติศึกษาให้แก่นักศึกษาทีจะเข้าไปทาํงานในพืนที
ความขดัแย้ง บัณฑิตทีสาํเร็จการศึกษาต้องเป็นผู้นาํ Peace Studies ให้แก่สังคม บัณฑิตทีจบปริญญา
ตรีควรได้นาํสันติศึกษาไปใช้ นับวนัต้องเรียนเรืองนี เพือจะละลายความขดัแย้งในคน คณะจึงนาํมา
ปรับปรุงหลักสูตร GE ให้มีวิชาสันติศึกษาขึน” (บนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก, 13 กุมภาพนัธ์ 2557) 
 

ซึงสอดคล้องกบัปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงทีเกิดขึนแก่นิสิตนักศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอง เช่น  การยกพวกตีกนั การทาํร้ายร่างกายจากกรณีชู้สาว ยาเสพติด และการ
พนนั  การพยายามฆ่าตวัตาย  การฆ่าตวัตาย  การพยายามฆ่าและฆ่าผูอื้น เริมมีสถิติทีสูงขึนเรือย ๆ  
ดงัที   วมิลรัตน์ วนัเพญ็  (2557 : 2)  กล่าววา่  ปัญหาความรุนแรงในวยัรุ่นไทยมีสถิติสูงมากขึน แม้
ยงัไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมขอ้มูลความรุนแรงในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษามากนกั  ในกรณีลูก
ชายคนเล็กทีกาํลงัศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชน วางแผนร่วมกบัเพือนชายจา้งวานมือปืนฆ่ายก
ครัว พ่อ แม่ และพีชายคนโต  เมือวนัที 3 เมษายน 2557  ทีผา่นมา ดว้ยสาเหตุจากความโกรธแคน้



 

 

 

พอ่แม่ทีกดดนัตนเองใหเ้ป็นทหาร และรักพีชายทีเป็นตาํรวจมากกวา่ รวมทงัตนเองอยากจะไดที้ดิน
มรดกของพ่อแม่ทาํให้ตดัสินวางแผนฆ่ายกครัว  และก่อนหนา้นนัเมือวนัที  9  มีนาคม 2557  เกิด
เหตุการณ์ลูกชายคนโตนกัศึกษามหาวทิยาลยัชือดงัแห่งหนึง วางแผนฆ่ายกครัวพอ่ แม่ และนอ้งชาย
ของตวัเอง  โดยจดัฉากฆ่าวา่เป็นฝีมือของนอ้งชาย เนืองจากเครียดทีพ่อแม่รักนอ้งชายมากกวา่ และ
โกรธแคน้พ่อแม่ทีไม่ยอมซือรถให้หลงัจากสอบเขา้มหาวิทยาลยัได้  แสดงให้เห็นถึงปัญหาความ
รุนแรงของวยัรุ่นทีกระทาํต่อครอบครัวของตนเอง ซึงไม่ค่อยจะเกิดขึนในสังคมไทยมากนกั  จาํเป็น
อย่างยิงทีทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ สํานกังานตาํรวจ
แห่งชาติ  องคก์รเกียวกบัการจดัการความขดัแยง้และพฤติกรรมของวยัรุ่นทงัภาครัฐและภาคเอกชน 
และสถาบนัสือสารมวลชนต่าง ๆ จะตอ้งร่วมมือกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงของวยัรุ่น
ใหล้ดนอ้ยลง  ทาํอยา่งไรใหว้ยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษาไทย ไม่เกิดพฤติกรรมกา้วร้าว หรือพฤติกรรม
เลียนแบบ  มีภูมิคุม้กนัในการควบคุมตวัเองทีจะไม่กระทาํความรุนแรงต่อบุคคลอืนทีตนเองมีความ
ขดัแยง้ดว้ย  และรู้จกัการจดัการความขดัแยง้ไม่ให้กลายเป็นความรุนแรงต่อไป  ฉะนนัการจดัการ
เรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยให้แก่นิสิตนกัศึกษาจึงเป็นแนวทางหนึงในการ
จดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิไดว้ธีิการหนึง  
 การพฒันาปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยโดยการถอด
บทเรียนการสนทนากลุ่มอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาในรายวชิาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติ
วิธี มหาวิทยาลยัมหิดล และรายวิชาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั สถาบนัการจดัการ
ปัญญาภิวฒัน์ นนั พบว่า  อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาตอ้งมีความรู้ทฤษฎีและหลกัการ วตัถุประสงค ์ 
วิธีการสอน ขนัตอนการสอน และการประเมินผล  บนเงือนไขบริบททีเกียวขอ้ง ได้แก่ สังคม 
วฒันธรรม  การศึกษา การเมือง และเศรษฐกิจ มีระบบสนับสนุนการสอนสันติศึกษา  และการ
พฒันาอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา  ในการวางแผนและออกแบบการสอนตอ้งใชว้ธีิการแบบบูรณาการ 
(Integration)  ซึงเป็นรูปแบบการสอนทีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการบูรณาการทงัด้านเนือหาสาระ  
วธีิการ  และรูปแบบ สันติศึกษาจึงเป็นเป็นวิชาแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Studies) โดยใช้
ศาสตร์ต่าง ๆ  มาเป็นองค์ความรู้แบบองค์รวม ไม่สอนโดยเน้นศาสตร์ใด ศาสตร์หนึง และควรมี
การศึกษาวิจยัรูปแบบ การสอนสันติศึกษาอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ ทฤษฎี ปรัชญา เนือหาการสอน 
และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ให้อาจารย์ผูส้อนสันติศึกษาเลือกใช้รูปแบบการสอนตามความ
เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  นอกจากนนั การมีบุคลิกภาพ “สันติภาพ
ภายใน”  ของอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาทีไม่มีการใช้อาํนาจครอบงาํนกัศึกษาจะช่วยเปิดพืนทีการ
เรียนรู้ “สันติภาพภายใน” แก่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการศึกษาสันติศึกษาอย่างสันติสุข ซึง
สอดคล้องกบั สุชาติ เศรษฐมาลินี  (2556) กล่าวไวว้่า  การสอนรายวิชาสันติภาพศึกษา ควรจะมี



 
 

 

 

การศึกษาคน้ควา้วจิยัวธีิการสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ ในลกัษณะวธีิการบูรณาการศาสตร์ต่าง 
ๆ เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนสันติภาพมากยิงขึน  เพราะการศึกษาดา้น
สันติภาพนนัตอ้งมีการศึกษาในหลาย ๆ แง่มุม ทงัในมุมกวา้ง และลึกซึงจากศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกนั  
นอกจากนนัยงัสอดคลอ้งกบั ลอเรล แอล ฟินเลย ์(Laura L. Finley, 2004 )  กล่าวถึง การสอนสันติ
ศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  ปรากฎมี 2 รูปแบบ คือ  1) การสอนแบบครอบงาํใชอ้าํนาจโดยครูต่อ
ศิษย ์ (Dominator Model ) ซึงปรากฏใชม้านาน ในปัจจุบนัยงัปรากฏให้เห็นทวัไป เนืองจากการไม่
มีเปลียนแปลงในเชิงโครงสร้างและวธีิการแบบครอบงาํ   และ 2) การสอนทีเนน้การมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียน (Partnership Model) ช่วยคดั ช่วยทาํ ช่วยกาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชา  รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการใหค้ะแนน การประเมินผล และการใหเ้กรดดว้ย   การสอนทีเนน้การมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียนจึงเป็นการสอนรูปแบบใหม่ เป็นสิงทีทา้ทายครูอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
เป็นอยา่งยงิ  
 ผูว้ิจยัมีความมนัใจอยา่งยิงวา่ หากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สถาบนัอุดมศึกษาไทยทุกแห่งไดใ้ห้ความสําคญัและสนบัสนุนให้มีการจดัการเรียนการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยในหมวดวิชาศึกษาทวัไปและหมวดวิชาเลือกเสรี หรือการสอน
สอดแทรกสันติศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  จาํนวนอยา่งนอ้ยประมาณ 6 – 9 ชวัโมง แก่นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีทุก ๆ คนอย่างแพร่หลาย ได้ศึกษาเรียนรู้ความรู้ด้านสันติศึกษาและการแก้ไขปัญหา
ความขดัแยง้โดยสันติวิธี  นักศึกษาในฐานะพลเมืองทีดีของรัฐและพลเมืองทีดีของโลกจะได้
ช่วยกนัเปิดพืนทีสันติวิธี ในระดบับุคคล กลุ่ม ชุมชน สถานศึกษา สถานทีทาํงาน สังคม ประเทศ 
และโลก  สามารถทีจะช่วยกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง ดว้ยแนวทางสันติ
วธีิทาํใหส้ังคมเกิดสันติสุขขึนไดอี้กช่องทางหนึง  
 

3. ข้อเสนอแนะ 
      หลงัจากผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัสันติศึกษาทีสถาบนัอุดมศึกษาต่าง 

ๆ ดาํเนินการอยู่และการวิจยัเพือพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษา  วิธีการสอนสันติศึกษาใน
มหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน  สถาบนัอุดมศึกษาไทย  ผูว้จิยัขอนาํเสนอขอ้เสนอแนะ
ทีคิดว่ามีความสําคญัอย่างยิงต่อการขบัเคลือนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยให้ประสบผล 
ดงันี 

3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
3.1.1 จากผลการวจิยั พบวา่ แนวคิดและทฤษฎีสันติศึกษาและสันติวธีิ มีจาํนวน 

มาก ซึงแต่ละแนวคิดและทฤษฎีจะมีองคค์วามรู้ทีแตกต่างกนั เนืองจากสันติศึกษาเป็นสหวทิยาการ 



 

 

 

(Interdisciplinary Studies) ฉะนนั การนาํแนวคิดและทฤษฎีสันติศึกษาและสันติวธีิไปประยกุตใ์ช้
ในการสอนสันติศึกษาจึงตอ้งใชว้ธีิการแบบบูรณาการ (Integration)  ใหเ้หมาะสมกบับริบทของแต่
ละรายวชิา และหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษานนั ๆ   

3.1.2  จากผลการวจิยั พบวา่ อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาบางท่านมีปัญหาการนาํ 
รูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใชส้อนในช่วงแรก ๆ  ฉะนนั ก่อนจะนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาไปทดลองใช้ในชันเรียน อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาควรศึกษาคู่มือการใช้
รูปแบบการสอน โดยการศึกษา หลกัการ วตัถุประสงค์  วิธีการสอน ขนัตอนการสอน  และการ
ประเมินผล อยา่งละเอียดถีถว้น เพือใหส้ามารถนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาไปทดลองสอนในชนั
เรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
           3.1.3  จากผลการวิจยั พบวา่ บางครังนกัศึกษาไม่ค่อยสนใจฟังการบรรยายทาง
แนวคิดและทฤษฎีมากนกั  ฉะนนั อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษาควรออกแบบวิธีการสอนสันติศึกษาให้
มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ  เพือให้นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ในการ
แลกเปลียนเรียนรู้ความรู้สันติศึกษาร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนและเพือนร่วมชนัเรียนมากขึน 
           3.1.4   จากผลการวิจยั พบวา่ สภาพห้องเรียนทีคบัแคบไม่เหมาะสมกบัจาํนวน
ผูเ้รียนส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  
ทาํให้เกิดสภาพทีไม่เอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ฉะนนั ในการสอนสันติศึกษาตามรูปแบบ
การสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยควรกาํหนดให้มีการใชห้อ้งเรียนทีมีขนาดทีเหมาะสม
กบัจาํนวนผูเ้รียน และมีพืนทีในการจดักิจกรรมในชนัเรียนอยา่งเหมาะสม 
           3.1.5  จากผลการวิจยั พบวา่  การประเมินผลคุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นสันติ
ศึกษาในงานวจิยัครังนี  ไดแ้ก่  ความรู้ดา้นสันติศึกษา เจตคติต่อวชิาสันติศึกษา ความสามารถในการ
จดัการความขดัแยง้ และความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา ในการนาํรูปแบบการสอน
สันติศึกษาไปใช้สอนในสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ อาจารย์ผูส้อนควรพิจารณาการประเมินผล
คุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นสันติศึกษาให้สอดคลอ้งและเหมาะสมต่อรายวิชา และหลกัสูตรของแต่
ละสถาบนัอุดมศึกษานนั ๆ  

 3.1.6   จากผลการวจิยั พบวา่ บางสถาบนัอุดมศึกษามีปัญหาดา้นการขาดแคลน 
อาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา ทาํให้การเปิดรายวิชาสันติศึกษายงัไม่แพร่หลาย และไม่สามารถเปิดการ
เรียนการสอนไดอ้ย่างต่อเนือง  สถาบนัอุดมศึกษาไทยจึงควรมีการพฒันาศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อน
สันติศึกษาใหเ้ป็นผูที้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อยา่งต่อเนือง ไดแ้ก่ การส่งบุคลากร
ไปศึกษาต่อดา้นสันติศึกษาใหสู้งขึน  การเขา้ร่วมอบรมสัมมนาเกียวกบัสันติคึกษาและสันติวิธี  การ



 
 

 

 

เขา้ร่วมฝึกทกัษะการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสันติวิธีกบัหน่วยงานสันติศึกษาต่าง ๆ ทงัในประเทศ
และต่างประเทศ 

3.1.7  จากผลการวจิยั พบวา่ กระทรวงศึกษาธิการและสาํนกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษามีนโยบายด้านการสอนสันติศึกษาทียงัไม่สามารถนาํไปปฏิบติัได้อย่างกวา้งขวาง
แพร่หลาย  การสอนสันติศึกษายงัมีจาํนวนน้อยมากเมือเปรียบเทียบกบัจาํนวนสถาบนัอุดมศึกษา
ของไทย  ฉะนนั กระทรวงศึกษาธิการและสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมีนโยบาย
การสอนสันติศึกษาและกิจกรรมสันติวิธีในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นนโยบายทีสําคญัเร่งด่วนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงในสังคมไทยในปัจจุบนั  โดยอาจจะเปิดสอน
ในหมวดวชิาศึกษาทวัไป / หมวดวชิาเลือกเสรี  การสอนสอดแทรกสันติศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  ซึง
หากจะใหน้กัศึกษามีความรู้สันติศึกษาและทกัษะในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยสันติวิธี ควรมี
จาํนวนอยา่งนอ้ยประมาณ 6 – 9 ชวัโมง  และการจดักิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนกัศึกษาดา้น
สันติศึกษาและการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้โดยสันติวิธีในสถาบนัอุดมศึกษาอย่างกวา้งขวาง 
แพร่หลาย 

 3.2  ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 
        3.2.1   ควรมีการวิจยัโดยการนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา

ไทยไปทดลองใช้ในรายวิชาสันติศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา  เพือพฒันารูปแบบการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แพร่หลายมากขึน 

        3.2.2   ควรมีการศึกษาและวิจยัเพือพฒันารูปแบบการสอนสันติศึกษาในรายวิชา
ต่าง ๆ ของสถาบนัอุดมศึกษา  เพือให้การจดัการเรียนการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกับ
ลกัษณะของรายวชิานนั ๆ  โดยตรง 

        3.2.3  ควรมีการศึกษาวิจยัรวบรวมองคค์วามรู้สันติศึกษา ทฤษฎีสันติภาพ ทฤษฎี
สันติวิธี  แนวคิดสันติวิธี  และแนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง ทีสามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสังคมไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

       3.2.4   ควรมีการศึกษาวจิยัรวบรวมวธีิการสอน และสือการสอนรายวิชาสันติศึกษา
ของสถาบนัอุดมศึกษาไทย เพือสร้างและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ดา้นสันติศึกษาในหมวดวิชา
ศึกษาทวัไป และหมวดวชิาเลือกเสรี ของสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

        3.2.5  ควรมีการศึกษาวิจยับริบทต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนสันติ
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ไดแ้ก่ บริบททางสังคมและวฒันธรรม บริบททางการศึกษา บริบท
ทางการเมืองการปกครอง  และบริบททางเศรษฐกิจ เพือให้ได้ขอ้มูล และขอ้เท็จจริงต่อการสอน
สันติศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีแหล่งขอ้มูล และขอ้เทจ็จริงในบริบทต่าง ๆ  ทีเป็นปัจจุบนั อนัจะส่งผล



 

 

 

ใหก้ารจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษามีความทา้ทาย และสามารถประยุกตใ์ช้
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพสังคมตามบริบทต่าง ๆ อยา่งแทจ้ริง  

        3.2.6  ควรมีการวจิยัรูปแบบการสอนสันติศึกษา แบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR)  เพือพฒันาการสอนสันติศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ของอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา นกัศึกษา วทิยากร และผูเ้ชียวชาญดา้นสันติศึกษา 

        3.2.7 ควรมีการวิจยั Benchmarking  ศึกษาวิธีการปฏิบติัทีดี/เป็นเลิศ (Best 
Practice) ของสถาบนัอุดมศึกษาทีมีการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษาทีดี/เป็นเลิศ เพือความยงัยืน
ในการสอนสันติศึกษาและการพฒันาปรับปรุงการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยแบบ
กา้วกระโดด  
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13. พลเอก เอกชยั  ศรีวิลาศ สถาบนัพระปกเกลา้ 
14. อาจารยฐิ์ติ  ลาภอนนัต ์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
15. ผศ.ดร.บุษบง ชยัเจริญวฒันะ   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
16.ดร.เอกพนัธ์ุ ปิณฑวณิช มหาวิทยาลยัมหิดล 
17. อาจารยสุ์เมษย ์หนกหลงั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
18. อาจารยอ์ธิป  ปทุมวรรณ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
19. ผศ.ดร.วีระพนัธ์ รังสีวิจิตรประภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
20.อาจารยธ์วชัชยั ป้องศรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
21. ดร.ประสิทธิ   ฤกษพิ์ศุทธิ   มหาวิทยาลยัพายพั 
22.อาจารยพิ์กลุ   อิทธิหิรัญวงศ ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
23. ดร.เลิศชาย  ศิริชยั มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
24. ดร.สุจริรา หาผล และอาจารยป์ฏิญญา ธรรมเมือง มหาวิทยาลยัเนชนั 
25. รศ.นฤมล  ธีรวฒัน ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
26. ดร. ประภาศ ปานเจียง   มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
27. รศ. ดร.ศรีเพญ็  ศุภพิทยากลุ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
28. ผศ.ดร. สุชาติ  เศรษฐมาลินี   มหาวิทยาลยัพายพั 

 



 

                  
 

 

ตารางที  2    แสดงรายนามนกัศึกษารายวชิาสันติศึกษาผูใ้หก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก 

                   เพือศึกษาปัญหาความขดัแยง้และความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนสันติศึกษา 

                     นกัศึกษารายวชิาการจดัการความขดัแยง้ในชีวติประจาํวนั สถาบนัการจดัการ 

                     ปัญญาภิวฒัน์ จาํนวน 8 คน และนกัศึกษารายวชิาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดย 

                     สันติวธีิ มหาวทิยาลยัมหิดล  จาํนวน 8 คน  ประจาํภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556   
 

ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลกึ คณะ สถาบัน 
1.นางสาวธนพร รัตนสมบูรณ์ วศิวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

2.นางสาวชลาลยั ดลจาํรัส วศิวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

3.นายจาตุรงค ์แจ่มแป้น วทิยาการจดัการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
4.นางสาวฐาปนี ชินอกัษร วทิยาการจดัการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
5.นางสาววลิสรณฐัฎ ์กลัปิยะภณัฑ ์ วทิยาการจดัการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
6.นายชวลัวทิย ์สุวรรณนิติกุล วทิยาการจดัการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
7.นายธนพฒัน์ รัตนชาญชยั บริหารธุรกิจ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
8. นางสาวรุจิรา คา้มี  บริหารธุรกิจ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
9 -16  ไม่ประสงคใ์หร้ะบุนาม วศิวกรรมศาสตร์และ 

พยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก  ค   

รายนามผู้ให้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  
 

 

ตารางที 2   แสดงรายนามผูใ้หก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วมการสังเกตการณ์จดัการเรียนการสอน 
             รายวชิาสันติศึกษาและการสัมภาษณ์เชิงลึกก่อนการทดลองใชใ้นชนัเรียน 

 
รายนาม รายวชิา สังกดั 

1. ดร.เอกพนัธ์   ปิณฑวณิช   รายวิชาการแปลงเปลียน
ความขดัแยงโดยสันติวธีิ 

สถาบนัสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา  มหาวทิยาลยัมหิดล 

2. ดร.ชาญชยั   ชยัสุขโกศล   รายวิชาสังคม  สงคราม 
และสันติ  

สถาบนัสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา  มหาวทิยาลยัมหิดล 

3. ดร.ประสิทธิ   ฤกษพ์ิศุทธิ   รายวิชาสันติภาพกบัความ
สมานฉนัท ์  

สํ า นั ก วิ ช า ศึ ก ษ า ทั ว ไ ป  
มหาวทิยาลยัพายพั 

4. อาจารยช์ลทั  ประเทืองรัตนา  
(สังเกตการณ์จดัการเรียนการสอน)  

รายวชิามนุษยก์บัสันติภาพ สํานักนวัตกรรมการเ รียนรู้  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 5. อาจารยพ์ิมลมาศ  เนตรมยั   รายวิชาการจัดการความ

ขดัแยง้ในชีวติประจาํวนั 
หมวดวิชาศึกษาทัวไป  คณะ
ศิลปศาสต ร์    สถาบันการ
จดัการปัญญาภิวฒัน์   

 
 

  

  

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ง  
รายนามกลุ่มตัวอย่างอาจารย์และนักศึกษารายวชิาสันติศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  
 

 

ตารางที   แสดงรายนามกลุ่มตวัอยา่งอาจารยร์ายวชิาสันติศึกษา 
 

กลุ่มตัวอย่าง รายนาม 
1. รายนามกลุ่มตัวอย่างอาจารย์สันติศึกษา 
1.1 อาจารยป์ระจาํรายวิชาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดย
สันติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 

  จาํนวน 4  คน  

1. ดร.เอกพนัธ์ุ ปิณฑวณิช 

2. ดร.ประทบัจิต นีละไพจิตร 

3. อาจารยง์ามศุกร์ รัตนเสถียร 

4. อาจารยว์ชิรวทิย ์สร้อยสูงเนิน 

1.2. อาจารย์ประจํารายวิชาการจัดการความขัดแย้งใน
ชีวิตประจาํวนั  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  ประจาํภาค
เรียนที 2 ปีการศึกษา   จาํนวน 1 คน  

1. อาจารยพ์ิมลมาศ  เนตรมยั 
 

2. รายนามกลุ่มตัวอย่างการสนทนากลุ่มเพอืพฒันาปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษาใน 
สถาบันอุดมศึกษาไทย 
2.1 อาจารย์ประจาํสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหิดล  จาํนวน 4  คน  

1. ดร.เอกพนัธ์ุ ปิณฑวณิช 

2. ดร.ประทบัจิต นีละไพจิตร 

3. อาจารยง์ามศุกร์ รัตนเสถียร 

4. อาจารยว์ชิรวทิย ์สร้อยสูงเนิน 

2.2 อาจารยป์ระจาํคณะศิลปศาสตร์  สถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวฒัน์ จาํนวน 4  คน 

1. ผศ. สาคร สมเสริฐ   
2. อาจารยพ์ิมลมาศ  เนตรมยั  
3. อาจารยน์พมาศ  ปลดักอง 

4. อาจารยอ์งัคณา ศิริอาํพนัธ์ุกุล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที 3   แสดงรายนามกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษารายวชิาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวธีิ  
                    มหาวทิยาลยัมหิดล  ประจาํภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา   จาํนวน 82  คน  

 

ลาํดบัที ชือ – นามสกลุ คณะ 
1 ทินภทัร กิตติพลากร วศิวกรรมศาสตร์ 

2 ธนรัชต ์เลิศมงคลโชค วศิวกรรมศาสตร์ 

3 นภสินธ์ุ ศกัดิวงศ ์ วศิวกรรมศาสตร์ 

4 บรรณวฑิิต จนัทร์ศรี วศิวกรรมศาสตร์ 

5 พลฤกษณ์ นาคอ่วม วศิวกรรมศาสตร์ 

6 ภทัรดนยั กีรติวฒิุกลุ วศิวกรรมศาสตร์ 

7 ภาณุวฒัน์ คุม้พะเนียด วศิวกรรมศาสตร์ 

8 ภุมรา ตีระดิเรก วศิวกรรมศาสตร์ 

9 วงศเ์ทวา ราชา วศิวกรรมศาสตร์ 

10 วรัิตน์ สุขศรี วศิวกรรมศาสตร์ 

11 ศตวรรษ แกว้ขลิก วศิวกรรมศาสตร์ 

12 อภิวฒัน์ สกลุพระประเสริฐ วศิวกรรมศาสตร์ 

13 อภิศกัดิ ศรราช วศิวกรรมศาสตร์ 

14 อลิสรา อา้ยกาศ วศิวกรรมศาสตร์ 

15 โชคชยั ถนดัคา้ วศิวกรรมศาสตร์ 

16 ตน้ขา้ว สารคาม วศิวกรรมศาสตร์ 

17 ธนบดี เรืองพงศธร วศิวกรรมศาสตร์ 

18 พีรพฒัน์ กิจสมชีพ วศิวกรรมศาสตร์ 

19 รุ้งตะวนั สงัวาลเพช็ร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

20 วสุ ปรีชาเลิศพิริยะ วศิวกรรมศาสตร์ 

21 ศารทูล หตัถกี วศิวกรรมศาสตร์ 

22 ธีรภทัร สุขปาณี วศิวกรรมศาสตร์ 

23 สกลวฒัน์ วฒันปรีดี วศิวกรรมศาสตร์ 

24 กมลชนก ยกุติรัตน วศิวกรรมศาสตร์ 

25 ธารารัตน์ อมาตยกลุ วศิวกรรมศาสตร์ 

26 กิรัณวฒัน์ สิงหรา ณ อยธุยา วศิวกรรมศาสตร์ 

27 ทิพากร มนสัประเสริฐ วศิวกรรมศาสตร์ 

28 ธนพฒัน์ พวะกลุ วศิวกรรมศาสตร์ 

29 ธนิดา วฒิุสินธ์ุ วศิวกรรมศาสตร์ 



 

                  
 

 

ตารางที 3    แสดงรายนามกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษารายวชิาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวธีิ  
                     มหาวทิยาลยัมหิดล  ประจาํภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา   จาํนวน 82  คน  (ต่อ) 
 

ลาํดบัที ชือ – นามสกลุ คณะ 
30 นวพร นาสมยนต ์ วศิวกรรมศาสตร์ 

31 บุษยลกัษณ์ มากสมบูรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ 

32 ประกิจ โชติพรม วศิวกรรมศาสตร์ 

33 ภาณุพนธ์ สวนสมยั วศิวกรรมศาสตร์ 

34 ภาสกร วงศส์าํราญ วศิวกรรมศาสตร์ 

35 วริาณี สวนเจริญ วศิวกรรมศาสตร์ 

36 ศุภศกัดิ นาใจรีบ วศิวกรรมศาสตร์ 

37 สรายทุธ อา้งบุญพงษ ์ วศิวกรรมศาสตร์ 

38 นิอาฟิร แวนามะกนั วศิวกรรมศาสตร์ 

39 ณฐัชยา มานะสกลุกิจ พยาบาลศาสตร์ 

40 พิชญาภา ลาํเลิศ พยาบาลศาสตร์ 

41 อาจรีย ์มหาพรวศิน  พยาบาลศาสตร์ 

42 สุมลรัตน์ จาตบุญมา พยาบาลศาสตร์ 

43 กวนิ วริิยะธรางกรู วศิวกรรมศาสตร์ 

44 กิตติทตั จอกแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ 

45 คุณาธิป ปีทอง วศิวกรรมศาสตร์ 

46 จิตจรุง จนัทนินทร วศิวกรรมศาสตร์ 

47 ณภูมิ ผลากรกุล วศิวกรรมศาสตร์ 

48 ณฐัพล ชินศรีสุข วศิวกรรมศาสตร์ 

49 ดนย ์สงวนศพัท ์ วศิวกรรมศาสตร์ 

50 ดุสิต อาทิตยา วศิวกรรมศาสตร์ 

51 ตรีเทพ สูตะบุตร วศิวกรรมศาสตร์ 

52 ทวศีกัดิ เกลต็สุวรรณ วศิวกรรมศาสตร์ 

53 ทศพล จนัทร์ภู่ วศิวกรรมศาสตร์ 

54 ภณธร ธรรมสิทธิโสภณ วศิวกรรมศาสตร์ 

55 ภูดิศ สวสัดิภทัรากร วศิวกรรมศาสตร์ 

56 รัฐนนัทร์ ทิพยผลาผลกลุ วศิวกรรมศาสตร์ 

57 สิทธิโชค สุกใส วศิวกรรมศาสตร์ 

58 ฐิติพศัถ ์ทรัพยส์อาด วศิวกรรมศาสตร์ 



 

 

 

ตารางที 3    แสดงรายนามกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษารายวชิาการแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวธีิ  
                     มหาวทิยาลยัมหิดล  ประจาํภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา   จาํนวน 82  คน  (ต่อ) 
 

ลาํดบัที ชือ – นามสกลุ คณะ 
59 อรรถวฒิุ สุขสรรควณิช วศิวกรรมศาสตร์ 

60 อคัรชยั พนัธ์จนัทร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

61 เจมิกา มีทรัพยป์ระเสริฐ วศิวกรรมศาสตร์ 

62 ธีรนยั วมิิตรตะนนัทกลุ วศิวกรรมศาสตร์ 

63 สมบูรณ์ วรธรรมทองดี วศิวกรรมศาสตร์ 

64 สิริวมิล เกษระ วศิวกรรมศาสตร์ 

65 วชิเยศ อ่วมอารีย ์ วศิวกรรมศาสตร์ 

66 กิตติพิชญ ์ณ นคร วศิวกรรมศาสตร์ 

67 คเณศ ปฏิสมัภิทาวงศ ์ วศิวกรรมศาสตร์ 

68 คุณากร ดาํรงสนิท วศิวกรรมศาสตร์ 

69 ชยันเรศ เคียนเขา วศิวกรรมศาสตร์ 

70 ณฒพงศ ์ทิพยค์าํ วศิวกรรมศาสตร์ 

71 ณชัชา ชินเวศยวงศ ์ วศิวกรรมศาสตร์ 

72 ณฏัชนน ไพรรุณ  วศิวกรรมศาสตร์ 

73 ณฐักร ช่วยเพชร วศิวกรรมศาสตร์ 

74 ณฐัพงศ ์ศิวประภากร วศิวกรรมศาสตร์ 

75 ณฐัพงศ ์โชติกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ 

76 ณฐัพงษ ์หวงัชอบ วศิวกรรมศาสตร์ 

77 ณฐัภทัร ศรีดว้ง วศิวกรรมศาสตร์ 

78 ณฐัภทัร สุปรียธิดิกลุ วศิวกรรมศาสตร์ 

79 ณฐัวฒิุ พนมการ วศิวกรรมศาสตร์ 

80 ณฐัวฒิุ สุขสวคนธ์ วศิวกรรมศาสตร์ 

81 ดนยัวฒิุ จนัทร์เกตุ วศิวกรรมศาสตร์ 

82 เดชสิทธิ ภูสมศรี วศิวกรรมศาสตร์ 

 

หมายเหตุ  ลาํดบัที 1 – 82 กลุ่มตวัอยา่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และทาํแบบสอบถามงานวจิยั 
กลุ่มตวัอยา่งในการสัมภาษณ์เชิงลึกและกลุ่มตวัอยา่งในการจดัสนทนากลุ่มไม่ประสงคใ์หร้ะบุนาม    
 

 



 

                  
 

 

ตารางที 3   แสดงรายนามกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษารายวชิาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั   
                    สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  ประจาํภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา   จาํนวน 49   
                    คน  
 

ลาํดบัที ชือ – นามสกลุ คณะ 
1 นายกิตติศกัดิ สาตร์สุข บริหารธุรกิจ 

2 นางสาวรจรินทร์ ตรีเทพ บริหารธุรกิจ 

3 นายปราโมทย ์ศิริอาํนวยลาภ บริหารธุรกิจ 

4 นางสาวดวงจนัทร์ เกตกมุศรี บริหารธุรกิจ 

5 นางสาวปิติวรรณ เปรมกิจ บริหารธุรกิจ 

6 นางสาวกกิตตา ธิวงั บริหารธุรกิจ 

7 นางสาวสุชาดา คงนุ่น บริหารธุรกิจ 

8 นายฉตัรชยั คาํประชม บริหารธุรกิจ 

9 นายธญัญเมธ ชูเมือง บริหารธุรกิจ 

10 นางสาวศนัทนีย ์ดาพนัธะ บริหารธุรกิจ 

11 นางจุฑาทิพย ์นาคสุข บริหารธุรกิจ 

12 นายปิยะณฐั นิธิศวรไท บริหารธุรกิจ 

13 นางสาวลาํไพ บุญมา บริหารธุรกิจ 

14 นายสุริยา นีระพงษ ์ บริหารธุรกิจ 

15 นางสาวอุไรวรรณ โยธี บริหารธุรกิจ 

16 นางสาวพิไลลกัษณ์ พฒุทอง บริหารธุรกิจ 

17 นางสาวปิยะมาส มีชยั บริหารธุรกิจ 

18 นางสาวฐิติมา มูลมาตร์ บริหารธุรกิจ 

19 นายสมพร ศรีแกว้ บริหารธุรกิจ 

20 นางสาวอญัชลี สยามา บริหารธุรกิจ 

21 นางสาวกมลชนก สวาสดิเพช็ร์ บริหารธุรกิจ 

22 นายโยธิน สีดาบุญ บริหารธุรกิจ 

23 นางสาวสุภาวณีิ สีทอง บริหารธุรกิจ 

24 นางสาวอรวรรณ สีลาพฒัน์ บริหารธุรกิจ 

25 นายนรเทพ อปุะทะ บริหารธุรกิจ 

26 นางสาวแพรวนภา วงษท์อง บริหารธุรกิจ 

27 นางสาวรุ่งนภา รักแกว้ บริหารธุรกิจ 

 



 

 

 

ตารางที 3   แสดงรายนามกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษารายวชิาการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั   
                    สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  ประจาํภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา   จาํนวน 49   
                    คน (ต่อ) 
 

ลาํดบัที ชือ – นามสกลุ คณะ 
28 นางสาวแอน ศิลา บริหารธุรกิจ 

29 นายคมสนั สระเสียงดี บริหารธุรกิจ 

30 นายจกัรพงษ ์หงษโ์รจน์ววิฒัน์ บริหารธุรกิจ 

31 นางสาวธญัญรัตน์ อปักาญจน ์ บริหารธุรกิจ 

32 นายธีระชยั เจนเสถียร บริหารธุรกิจ 

33 นางสาวนภสัสร สีแสด บริหารธุรกิจ 

34 นางสาวนุชจรี มาเมา้ บริหารธุรกิจ 

35 นางสาวปินมณี ศรีทบัทิม บริหารธุรกิจ 

36 นางสาวพชัรียา อุทยัฉาย บริหารธุรกิจ 

37 นายยงยศ สุขสะอาด บริหารธุรกิจ 

38 นางสาวระววีรรณ จนัทร์กลม บริหารธุรกิจ 

39 นางสาวลาวณัณ์ ศรีสุข บริหารธุรกิจ 

40 นางสาววจิิตรตา แป้นอินทร์ บริหารธุรกิจ 

41 นางสาววรียา ยฮูนัเงาะ บริหารธุรกิจ 

42 นายพบพิริษฐ พงศโ์ชติสาคร บริหารธุรกิจ 

43 นางสาวสุนิสา บุญมาก บริหารธุรกิจ 

44 นายปริญญา พลสอน บริหารธุรกิจ 

45 นายเถลิง วา่ทีทพัรัง บริหารธุรกิจ 

46 นางสาวธญัชญันนั แสงวรัิชตยกุล บริหารธุรกิจ 

47 นางสาวสาํอาง สมานมาก บริหารธุรกิจ 

48 นายสิริพรรษ พรงาม บริหารธุรกิจ 

49 นางสุมาลี คาํดี บริหารธุรกิจ 

 
 

หมายเหตุ  ลาํดบัที 1 –  49  กลุ่มตวัอยา่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และทาํแบบสอบถามงานวจิยั 
ลาํดบัที 42 - 49  กลุ่มตวัอยา่งในการสัมภาษณ์เชิงลึก   

 
 



 

                  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

                                           เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบบันทกึสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญสันติศึกษา 
                                                   ครังที ............... 
                                          วนัที...........เดือน ..........พ.ศ...........สถานที........................ 
  ระหวา่งเวลา .......................................................................... 
ชือผูถู้กสัมภาษณ์ ................................................................................................................................ 
หน่วยงาน............................................................................มหาวทิยาลยั........................................... 

1. หน่วยงานสันติศึกษาของท่าน  มีเป้าหมายและวธีิการทาํงานอยา่งไร ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ท่านคิดว่าการสอนสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมี
ความสาํคญัหรือไม่ ?  อยา่งไร ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. ท่านคิดว่ามีปัจจยัอะไรทีเกียวข้องกับการสอนสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษาสําหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. รูปแบบการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ควรมี
รูปแบบอยา่งไร ?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 



 

                  
 

 

4.1 หลกัการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี…..          

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.2 วตัถุประสงคแ์ละเนือหาการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี……………………………………………………………………….          

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.3  วธีิการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี…….         

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.4  ขนัตอนการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

4.5  เทคนิคการสอน/สือการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี……………………………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.6  การประเมินผลการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี……………………………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 
แบบบันทกึการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนสันติศึกษา 

                                                   ครังที ............... 
                                          วนัที...........เดือน ..........พ.ศ...........สถานที........................ 
  ระหวา่งเวลา .......................................................................... 
ชือผูถู้กสัมภาษณ์ ................................................................................................................................ 
หน่วยงาน............................................................................มหาวทิยาลยั........................................... 
 

1. ท่านคิดว่าการสอนสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมี
ความสาํคญัหรือไม่ ?  อยา่งไร ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ท่านคิดว่ามีปัจจยัอะไรทีเกียวข้องกับการสอนสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษาสําหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. รูปแบบการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ควรมี
รูปแบบอยา่งไร ?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3.1 หลกัการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี…..          

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

                  
 

 

 

3.2 วตัถุประสงคแ์ละเนือหาการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี……………………………………………………………………….          

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.3  วธีิการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี…….         

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.4  ขนัตอนการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

3.5  เทคนิคการสอน/สือการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี……………………………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.6  การประเมินผลการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี……………………………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 



 

 

 

                     แบบบันทกึการสัมภาษณ์ผู้เรียนสันติศึกษา 
                                                   ครังที ............... 
                                          วนัที...........เดือน ..........พ.ศ...........สถานที........................ 
  ระหวา่งเวลา .......................................................................... 
ชือผูถู้กสัมภาษณ์  นาย/นางสาว....................................................................................ชนัปีที…..... 

สาขาวชิา........................................... คณะ.................................มหาวทิยาลยั..................................... 
 

1. นกัศึกษาคิดว่าการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมี
ความสาํคญัหรือไม่ ?  อยา่งไร ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. นกัศึกษาคิดว่ามีปัจจยัอะไรทีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสําหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. รูปแบบการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ควรมี
รูปแบบอยา่งไร ?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

                  
 

 

 

3.1 หลกัการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี…..          

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.2 วตัถุประสงคแ์ละเนือหาการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี……………………………………………………………………….          

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.3  วธีิการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี…….         

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.4  ขนัตอนการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

3.5  เทคนิคการสอน/สือการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี……………………………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

3.6  การจดัประสบการณ์นอกสถานทีในการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี……………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
3.7  การประเมินผลการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี……………………………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
4.  นกัศึกษามีความคิดเห็นอยา่งไรต่อกิจกรรมการสอนสันติศึกษาและการจดัการความขดัแยง้ใน
ชนัเรียน……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. นกัศึกษามีความรู้เกียวกบัสันติศึกษาและการจดัการความขดัแยง้อยา่งไร ? ……………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  
 

 

 
              แบบบันทกึการสนทนากลุ่มอาจารย์ผู้สอนสันติศึกษา 
                                                   ครังที ............... 
                                          วนัที...........เดือน ..........พ.ศ................สถานที........................ 
  ระหวา่งเวลา .......................................................................... 
ชือผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม นาย/นางสาว...............................................................ชนัปีที…..... 

สาขาวชิา........................................... คณะ.................................มหาวทิยาลยั..................................... 
 

1. การสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความสําคญั
อยา่งไร ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. มีปัจจยัอะไรทีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสําหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  ?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. รูปแบบการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ควรมี
รูปแบบอยา่งไร ?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3.1 หลกัการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี…..          

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

3.2 วตัถุประสงคแ์ละเนือหาการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี……………………………………………………………………….          

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.3  วธีิการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี…….         

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.4  ขนัตอนการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

3.5  เทคนิคการสอน/สือการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี……………………………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.6  การประเมินผลการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี……………………………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



 

                  
 

 

แบบบันทกึการสนทนากลุ่มผู้เรียนสันติศึกษา 
ครังที ............... 

วนัที...........เดือน ..........พ.ศ...........สถานที........................ 
ระหวา่งเวลา .......................................................................... 

ชือผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม ............................................................................................................. 
 

1. การสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความสําคญั
หรือไม่ ?  อยา่งไร ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. มีปัจจยัอะไรทีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสําหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  ?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. รูปแบบการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ควรมี
รูปแบบอยา่งไร ?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

3.1 หลกัการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี…..          

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.2 วตัถุประสงคแ์ละเนือหาการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี……………………………………………………………………….          

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.3  วธีิการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี…….         

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.4  ขนัตอนการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

3.5  เทคนิคการสอน/สือการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี……………………………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.6  การจดัประสบการณ์นอกสถานทีในการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี……………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

                  
 

 

 
3.7  การประเมินผลการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี……………………………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
4.  นกัศึกษามีความคิดเห็นอยา่งไรต่อกิจกรรมการสอนสันติศึกษาและการจดัการความขดัแยง้ใน
ชนัเรียน……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. นกัศึกษามีความรู้เกียวกบัสันติศึกษาและการจดัการความขดัแยง้อยา่งไร ? ……………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
แบบบันทกึการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  

คําสัง  จงทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด           
     

                      หัวข้อการประเมิน มี ก า ร
ปฏิบัติ 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ 

ข้อเสนอเพมิเติม 

1. การแสดงออก 

1.1  การฟัง 
   

                1.2  การพดู    

                1.3  การตงัคาํถาม    

                1.4  วธีิการสือสาร    

       2.    กิจกรรมในชนัเรียน    

                2.1 กิจกรรมการเรียนการสอน     

                2.2  การวพิากษว์จิารณ์เชิงสร้างสรรค์    

                2.3  การสานเสวนา    

                2.4  การเจรจาต่อรอง    

                2.5  การไกล่เกลียขอ้ขดัแยง้    

                2.6  วธีิการเปลียนแปลงความขดัแยง้    

3.    ความหมาย 

        3.1 การสือสารหรือใหค้วามหมายในการ
เรียนการสอน 

   

       4. ความสัมพนัธ์ 

            4.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัศึกษา 
   

            4.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษากับ
นกัศึกษา 

   

       5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม    

       6. สภาพสังคม 

            6.1  สภาพหอ้งเรียน 
   

            6.2  กิจกรรมนอกหลกัสูตร     

 



 

                  
 

 

 
แบบบันทกึประสบการณ์การเรียนรู้สันติศึกษา 

                       จงเขียนบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Journal)  หลงัจาก
เรียนรายวชิาสันติศึกษาจบในชวัโมงเรียน 

1. สิงทีไดจ้ากการเรียนรู้ในวนันี……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 

……………………………………………………………………………………............................. 
 

2. การนาํสิงทีไดรั้บจากการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ช.้.................................................... 

……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………............................. 

                                                              
 
 



 

 

 

                                  แบบวดัความรู้สันติศึกษา 
คําสัง   จงทาํเครืองหมาย  X   ทบัลงในขอ้ทีถูกตอ้งทีสุด  
 

. ขอ้ใดคือการศึกษาสันติศึกษาทีถูกตอ้งมากทสุีด 

A  การศึกษาการเจรจาต่อรอง 

B  การศึกษาสันติภาพของมนุษยชาติ 

C  การศึกษาการไกล่เกลียประนีประนอม และสันติวธีิ                     
D การศึกษาความรู้เกียวกบัสันติภาพ สันติวธีิ และการจดัการความขดัแยง้ 

 

 

 

 

 . การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิมีกระบวนการเริมตน้อยา่งไร 

A  การเจรจาต่อรอง                    B  การเขา้ใจปัญหาร่วมกนั 

C  การไกล่เกลียประนีประนอม                  D  การใหอ้ภยั และการไม่ใชค้วามรุนแรง  

 

 

 

3. ขอ้ใดคือความหมายของ “สันติภาพ”  ตามนิยามของโยฮนั กลัตุง (Johan Galtung) บิดาแห่งการ 

     วจิยัสันติภาพสมยัใหม่ 
A  การปราศจากสงคราม 

B  การปราศจากความขดัแยง้และความรุนแรง 

C  การปราศจากซึงสภาวะความรุนแรงทุกชนิดทงัความรุนแรงทางตรงเชิงโครงสร้างและเชิง     
     วฒันธรรม                   
D  การปราศจากความขดัแยง้ ความรุนแรง และสงคราม  ดว้ยการเจรจาไกล่เกลียการ 

    ประนีประนอมและการเปลียนแปลงความรุนแรง 
 

 

 

4. ขอ้ใดคือความหมายของ “สันติวธีิ” ทีถูกตอ้งมากทสุีด 

A  วธีิการทีจะก่อใหเ้กิดความสงบ 

B  วธีิการแกไ้ขความขดัแยง้โดยไม่ใชค้วามรุนแรง 
C  วธีิการจดัการความขดัแยง้ทีทาํใหเ้กิดความสูญเสียนอ้ยทีสุด                     
D  การป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุยชนของสภาพการใชค้วามรุนแรงและสงคราม  

 

 

 

 

5. ขอ้ใดไม่ใช่การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

A  การเจรจาต่อรอง                                 B  การเขา้ใจปัญหาร่วมกนั 

C  การไกล่เกลียประนีประนอมและการฟ้องศาล        D  การใหอ้ภยัและการไม่ใชค้วามรุนแรง 

 
 



 

                  
 

 

 

6. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกียวกบั “การปฏิบติัการไร้ความรุนแรง” (Nonviolent Action) มากทสุีด 

A  การปฎิบติัไร้ความรุนแรงเป็นสิงเดียวกนักบั “สันติวธีิ” 

B  การปฎิบติัไร้ความรุนแรงคือการปราศจากความขดัแยง้และความรุนแรง 

C  บางครังตวัปฏิบติัการไร้ความรุนแรงก็ไม่ไดมี้ลกัษณะสันติเสมอไปก็ได ้              
D  การปฎิบติัไร้ความรุนแรงเป็นเครืองมือทางการเมืองมากกวา่การแสวงหาสันติภาพ  

 

 

 

7. เพราะเหตุใด “สันติวธีิ” จึงเป็นวธีิการทีสนบัสนุนประชาธิปไตย 

A  เป็นวธีิการทีจะก่อใหเ้กิดความสงบ 

B  เป็นวธีิการแกไ้ขความขดัแยง้โดยไม่ใชค้วามรุนแรง 
C  เป็นวธีิการจดัการความขดัแยง้ทีทาํใหเ้กิดความสูญเสียนอ้ยทีสุด                     
D  เป็นวธีิสนบัสนุนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ กลุ่ม  

 

 

 

8. ประโยชน์ของความขดัแยง้  ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางสังคมอยา่งไร  
A  การเจรจาต่อรอง                  B  การเขา้ใจปัญหาร่วมกนั 

C  การไกล่เกลียประนีประนอม                    D  การแปรเปลียนความขดัแยง้  

 

 

 

9. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเกียวกบั “ความขดัแยง้” (Conflict)  
A  ความขดัแยง้เป็นธรรมชาติของมนุษย ์

B  ความขดัแยง้เป็นสิงผดิปกติทีไม่ดีงามของมนุษย ์

C  การต่อสู้กนั การแข่งขนักนัระหวา่งความคิดเห็น หรือผลประโยชน์           
D  ความไม่ลงรอย  ความตรงกนัขา้ม หรือการต่อสู้ระหวา่ง 2 ฝ่ายขึนไป 

 

   

10. ขอ้ใดเป็นเหตุปัจจยัทีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในพระพุทธศาสนา 
A  กิเลส และ อวชิชา      B  ความโกรธ ความหลง 
C  ความไร้เมตตา       D  สันดานของมนุษย ์  

 

 

 

11. เพราะเหตุใด ความขดัแยง้จึงเกิดจากค่านิยม 
A รูปแบบวฒันธรรมทีแตกต่างกนัของประชากรแต่ละกลุ่มในสังคม 
B  รูปแบบวฒันธรรมทงัทีแตกต่างกนัและไม่แตกต่างกนัของประชากรแต่ละกลุ่มในสังคม 

      C  วฒันธรรมหลกัทีต่างกนักวา่สองชนิดและความขดัแยง้ทีเกิดจากมีกระแสวฒันธรรมหลกั   
      D  การดาํเนินชีวติทีเหลือมลาํทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการบงัคบัใชก้ฎหมายทีไม่เป็นธรรม        
 

 



 

 

 

12. เพราะเหตุใด  ความขดัแยง้จึงเกิดจากอาํนาจ 
A  การมีอาํนาจทาํใหมี้เกียรติยศ ชือเสียง 

B  การมีอาํนาจทาํใหเ้กิดการยอมรับจากสังคม 

C  ผูที้มีอาํนาจมกัจะใชอ้าํนาจทีเหนือกวา่กบัผูมี้อาํนาจนอ้ยกวา่         
D  การใชอ้าํนาจทีชอบธรรมทางกฎหมายเพือลดความขดัแยง้ในสังคม  

 

 

 

13. เพราะเหตุใด  ความขดัแยง้จึงเกิดจากความตอ้งการ 
A  ตวัแปรความตอ้งการทางเศรษฐกิจ และสังคม 

B  ตวัแปรความตอ้งการทางปัจจยั 4  และเศรษฐกิจ 
C  ความตอ้งการความอาํนาจครอบงาํผูที้อ่อนแอกวา่                     
D  ความตอ้งการการแข่งขนั และการแสวงหาอาํนาจ 

 

 

 

14. เพราะเหตุใด ความขดัแยง้จึงเกิดจากโครงสร้างสังคม 
A  การตอ้งการรักษาอาํนาจของฝ่ายปกครอง 

B  การกดขี ขดูรีดทางชนชนัโดยเฉพาะในสังคมทุนนิยม 
C  การต่อสู้ แข่งขนัทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม และสังคมนิยม                    
D การช่วงชิงอาํนาจทางชนชนัสูง โดยใชช้นชนัล่างเป็นอิทธิพลกลุ่ม 

 

 

 

15. เพราะเหตุใด ความขดัแยง้จึงเกิดจากขอ้มูล ข่าวสาร หรือการสือสารทีไร้ประสิทธิภาพ    
A  การรับรู้ขอ้มูลทีผดิพลาด ความเขา้ใจทีคาดเคลือน   
B  การโฆษณาชวนเชือโดยการผลิตซาํจนกลายเป็นจริง 
C  การโฆษณาชวนเชือทาํใหเ้กิดความหวาดกลวั หวาดระแวง และความเกลียด                    
D  การรับฟังเฉพาะผูน้าํกลุ่มและอิทธิพลกลุ่มทีก่อรูปเป็นอาํนาจกลุ่มทีแตกต่างจากกลุ่มอืน 

 

 

 

16. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเกียวกบั ทฤษฎีความขดัแยง้ของคาร์ล มากซ์  (Karl Marx)    
A  ความขดัแยง้เกิดจากโครงสร้างทางสังคม 
B  ความขดัแยง้เกิดจากธรรมชาติของมนุษย ์

C   ความขดัแยง้ระหวา่งชนชนัผูเ้ป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตกบัผูใ้ชแ้รงงานในการผลิต 

D  ความขดัแยง้จากการเปลียนแปลงโครงสร้างส่วนล่างจะมีผลทาํใหเ้กิดการผนัแปรและ 

     เปลียนแปลงต่อโครงสร้างส่วนบนของสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 



 

                  
 

 

17.  การแทรกแซงโดยไม่ใชค้วามรุนแรงของ ยนี ชาร์ป  (Gene Sharp) มีการปฏิบติัการอยา่งไร   
A  การประทว้ง              B  การอดอาหารประทว้ง 
C  การนดัหยดุงาน              D  การควาํบาตรทางเศรษฐกิจ  

 

 

 

18. การแปรรูปความขดัแยง้โดยสันติวธีิของ วลิเลียม ยรีู  (William Ury)   ดาํเนินการอยา่งไร 
A  การปฏิบติัการไร้ความรุนแรงทงัทางร่างกาย  วาจา และจิตใจ 

B  การใชก้ารไกล่เกลียและการเจรจาต่อรองสู่การลดความขดัแยง้ลง 
C   การบงัคบัใชก้ฎหมายทีสร้างความยติุธรรมแก่คู่กรณีทงัสองฝ่าย 

D   การใหอ้ภยัผา่นการออกกฎหมายนิรโทษกรรมทงัผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํความรุนแรง  

    

19.  แนวคิดสันติวธีิของมหาตะมะ คานธี  (Manatma Gandhi)  มีสาระสาํคญัอยา่งไร   
A  การรักษาสัจจะบนรากฐาน “หลกัอหิงสา” 

B  การไม่ใชค้วามรุนแรงบนรากฐาน “หลกัสัตยาเคาระห์” 

C  “หลกัอหิงสา” และ “หลกัสัตยาเคราะห์” เป็น “วถีิแห่งชีวติ” 
D  “หลกัอหิงสา” เป็นตน้แบบการต่อสู้ทางการเมืองแบบ “อารยะขดัขืน”  

 

 

 

20.  การจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวธีิโดยใช ้“หลกัขนัติธรรม” มีลกัษณะอยา่งไร 
A  การอดทนอดกลนัต่อการกระทาํของฝ่ายตรงขา้ม 
B  การอดทนอดกลนั ไม่ตอบโตด้ว้ยกาย วาจา ใจ 

C  การไม่ใส่ใจ และการรู้จกัปล่อยวางเมือถูกกระทาํการความขดัแยง้ 
D  การรู้จกัปล่อยวาง และการใหอ้ภยั เมือถูกกระทาํการความขดัแยง้ 
 

21.  การจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวธีิโดยใช ้“หลกัพรหมวหิารธรรม” มีลกัษณะอยา่งไร 
A  “ธรรมะยอ่มชนะอธรรม”       
B  “ศีลธรรมไม่กลบัมา โลกาจะพินาศ” 

C  “เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร”       
D  “โกรธคือโง่ โมโหคือบา้ อาฆาตพยาบาทเขา เท่ากบัจุดไฟ เผา่ตวัเอง” 

 

 

 

22 . “รัฐศาสตร์ไม่ฆ่า”  ของ เกล็น ดี เพจ (Glenn D. Palge) สอดคลอ้งกบัหลกัศีลธรรมของ 

        พระพุทธศาสนา ขอ้ใด 
A  ศีล ขอ้ 1                     B  ศีล ขอ้ 3 
C  ศีล ขอ้ 4                    D  ศีล ขอ้ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23.  ขอ้ใดเป็นการจดัการความขดัแยง้ในองคก์รทีทาํใหค้วามขดัแยง้ยงัคงดาํเนินอยู ่
A  การเอาชนะ (Competition)         B  การยอมรับ (Accommodation)   
C  การหลีกเลียง (Avoiding)            D  การประนีประนอม (Compromising) 

 

    

24.  การจดัการความขดัแยง้ในองคก์รแบบใดทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ แบบ  “ชนะ- แพ”้ เป็นส่วนใหญ่ 
A  การเอาชนะ (Competition)         B  การยอมรับ (Accommodation)   
C  การหลีกเลียง (Avoiding)            D  การประนีประนอม (Compromising)  

 

   

25.  การจดัการความขดัแยง้ในองคก์รแบบใดทาํใหเ้กิดผลลพัธ์แบบ  “แพ ้- แพ”้ เป็นส่วนใหญ่ 
A  การเอาชนะ (Competition)         B  การยอมรับ (Accommodation)   
C  การหลีกเลียง (Avoiding)            D  การประนีประนอม (Compromising)  

 

   

26.  การจดัการความขดัแยง้ในองคก์รแบบใดทาํใหเ้กิดผลลพัธ์แบบ  “ชนะ - ชนะ” เป็นส่วนใหญ่ 
A  การร่วมมือ  (Collaboration)          B  การยอมรับ (Accommodation)   
C  การหลีกเลียง (Avoiding)            D  การประนีประนอม (Compromising)  

 

   

27.  เพราะเหตุใดการลดความขดัแยง้โดยใชกิ้จกรรม  “สานเสวนา”  หรือ  “Dialogue”  จึงเป็น 

        แนวทางสันติวธีิทีดีทีสุดวธีิหนึง     

A  มนุษยไ์ม่ชอบฟังผูอื้น จึงใชว้ธีิการฟังในการแกปั้ญหา      
B   มนุษยไ์ม่ชอบฟังผูอื้น จึงใชว้ธีิการพดูในการแกปั้ญหา 
C  มนุษยช์อบการเปิดใจยอมรับฟัง  และการร่วมแสดงความคิดเห็น 

D  มนุษยทุ์กคนเป็นคนดี ทีขดัแยง้กนัเป็นเพราะโครงสร้างทางสังคม และเศรษฐกิจ 

28.  เพราะเหตุใดความขดัแยง้ทางการเมืองไทย จึงส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยรวม     

A  การรวมศูนยอ์าํนาจการปกครองไวที้ส่วนกลาง      
B  การผกูขาดอาํนาจของชนชนปกครองเก่ากบักลุ่มอาํนาจการปกครองใหม่  
C  การขาดวจิารณญาณในการใชเ้หตุผลและการสร้างอิทธิพลกลุ่มกดดนักนั 
D  ความซบัซอ้นทางโครงสร้างการปกครองและความเหลือมลาํทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 

 

 

29.  องคก์รใดเป็นองคก์รทีศึกษาสันติภาพระดบัโลกและประกาศใหมี้ปีสันติภาพโลกขึน 
A  ยเูนสโก (UNESCO)            B  เอ อี ซี (AEC)   
C   ย ูเอน็ (UN)             D  ยนิูเซฟ (UNICEF)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  
 

 

30. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของความขดัแยง้ภายในกลุ่มหรือองคก์ร 
A  ความแตกต่างระหวา่งบุคคล          B  เงินเดือนหรือค่าตอบแทน   
C  การสือสารทีไร้ประสิทธิภาพ      D  โครงสร้างของกลุ่มหรือองคก์ร 

 

   

31.  ขอ้ใดเป็นจุดแขง็ของศาสนาในการจดัการความขดัแยง้และการสร้างสันติภาพ 

A  ทุกศาสนามุ่งสอนไม่ใหใ้ชค้วามรุนแรง      
B   ศาสนาเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมและการเมือง 
C  ศาสนาบางศาสนามีคาํสังสอนเกียวกบัการสร้างสันติภาพโลก 

D  ศาสนาเป็นเครืองมือชนิดหนึงทีชนชนัปกครองอา้งเพือสร้างสันติภาพ 

 

 

 

32.  ขอ้ใดเป็นจุดอ่อนของศาสนาในการจดัการความขดัแยง้และการสร้างสันติภาพ      
A   ศาสนาเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมและการเมือง 

B  บางศาสนามุ่งสอนใหใ้ชค้วามรุนแรงกบัพวกนอกศาสนาได ้
C  ศาสนาบางศาสนาไม่มีคาํสังสอนเกียวกบัการสร้างสันติภาพโลก 

D  การอา้งศาสนาเป็นเครืองมือในการจดัการความขดัแยง้และการสร้างสันติภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

33.  เพราะเหตุใดกระบวนการสันติภาพและสันติวธีิในสังคมไทยจึงเกิดปัญหาในการดาํเนินการ 

        และกลายเป็นองคก์รแห่งความขดัแยง้เสียเอง     

A  การขาดผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการทีน่าเชือถือ   

B  การแสดงจุดยนืทางวชิาการของหน่วยงานไปกระทบกบักลุ่มทีขดัแยง้      
C  การขาดบุคลากรทางดา้นสันติภาพ และนกัสันติวธีิทีทาํงานในพืนทีความขดัแยง้ 
D  การไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและไดรั้บงบประมาณจากภายนอกนอ้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.  ขอ้ใดเป็นทางเลือกเชิงสันติวธีิ (Peaceful Alternative Means)  ทีเกิดผลเสียมากกวา่วธีิการอืน 

A  การโนม้นา้ว (Persuasion)    
B  การหลีกเลียง หรือถอนตวั (Avoiding or Withdrawing)    
C  การบงัคบั และผลกัดนั (Competing ,Forcing and Compelling)    
D  การโอนอ่อนผอ่นตาม หรือทาํใหร้าบรืน (Accommodating or Smoothing)      

35.  ขอ้ใดเป็นทางเลือกเชิงสันติวธีิ (Peaceful Alternative Means)  ทีเกิดผลดีมากกวา่วธีิการอืน 

A  การหลีกเลียง หรือถอนตวั (Avoiding or Withdrawing)    
B  การบงัคบั และผลกัดนั (Competing ,Forcing and Compelling)    
C  การโอนอ่อนผอ่นตาม หรือทาํใหร้าบรืน (Accommodating or Smoothing) 
D  การร่วมมือกนั หรือการแกปั้ญหา (Collaborating ,Integrating ,or Problem Solving)  

 

 



 

 

 

   

 

 

 

36.  ขอ้ใดกล่าวถูกต้องเกียวกบั กระบวนการ “เสวนาประชาชน” หรือ  “สานเสวนา” (Citizen’s  

         Dialogus)      
A  เหมาะกบักลุ่มประชาชนทีมีส่วนได ้ส่วนเสียโดยตรงและโดยออ้ม  
B   ไม่เหมาะสมกบัสังคมประชาธิปไตยแบบไทยเพราะคนไทยไม่ชอบฟังผูอื้น 
C  ใชไ้ดผ้ลอยา่งรวดเร็วเมือมีผูน้าํกลุ่มทีประชาชนยอมรับเป็นผูร่้วมตดัสินใจ 

D  ใชไ้ม่ไดผ้ลและเสียเวลามากเพราะประชาชนไม่มีเวลามาร่วมกลุ่มสานเสวนา 

 

 

 

37.  วธีิการใดไม่ใช่กระบวนการสร้างความปรองดอง (Reconciliation) 
A  การต่อสู้ดว้ยการใชสิ้ทธิ (Rights Contest) 
B  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Towards Empathy) 
C  การสร้างความเชือมนัและความไวว้างใจ (Building Confidence and Trust ) 
D  หยดุใชค้วามรุนแรงเพือหยดุยงัความหวาดกลวั (Replacing Fear by Non – Violent  

      Coexistence)  

 

 

 

 

38. หากท่านเป็นเจา้ของกิจการทีกาํลงัประสบปัญหาลูกนอ้งขดัแยง้กนัในการทาํงาน ท่านจะมี 

       วธีิการจดัการความขดัแยง้อยา่งไร 

A  ไม่ตอ้งสนใจ มุ่งทีผลการทาํงานเป็นหลกั  
B   ใหร้างวลัหรือโบนสัแก่ผูที้มีผลงานดีเด่น 
C   ใหลู้กนอ้งเปิดใจต่อกนั โดยเราเป็นสักขีพยาน 

D   ยดึหลกัการพดูคุยหาทางออกร่วมกนั โดยการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

39. หากท่านเรียกใชร้ถแทก็ซีแลว้คนขบัรถชวนคุยแต่เรืองการเมืองทีท่านไม่ชอบ ไม่พอใจ เราจะ 

       ปฏิบติัตนอยา่งไร 
A  พดูโตต้อบ คดัคา้นไม่เห็นดว้ย  
B   ขอร้องไม่ใหคุ้ยเรืองการเมือง 
C   รับฟังในช่วงแรก แลว้ชวนคุยเรืองอืนแทน 

D   ทาํเป็นไม่สนใจ  ทาํเป็นยุง่  แกลง้โทรศพัทก์บัผูอื้น 

 

 

 

 

 

40. หากท่านตอ้งการพฒันาทกัษะการสือสารในองคก์รเพือป้องกนัความขดัแยง้ในองคก์รทีอาจจะ 

       เกิดขึนในอนาคต  ท่านจะมีวธีิการอยา่งไร 
A  การประชุมปรึกษาหารือ      B  การจดัการความรู้   
C  การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ      D  การเพิมเงินเดือนหรือค่าตอบแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. หากท่านไม่เชือในผลสอบทีประกาศออกมา ท่านไดข้อตรวจสอบคะแนนสอบจากอาจารย ์

       ผูส้อนแต่กลบัถูกปฏิเสธและถูกต่อวา่มา   ท่านจะปฏิบติัตนอยา่งไร 
A   เขียนต่อวา่ดว้ยความนอ้ยใจผา่นโซเซียลมีเดีย 

B   โทรศพัทบ์อกเพือนทีสนิทอาจารยใ์หช่้วยเหลือ 

C   เขียนคาํร้องถึงฝ่ายวชิาการเพือขอตรวจสอบคะแนนสอบ 
D  พดูคุยกบัอาจารยผ์ูส้อนดว้ยเหตุผลเพือขอตรวจสอบคะแนนอีกครัง  

 

   

42. หากท่านมีเรืองทะเลาะกบักลุ่มวยัรุ่นมาก่อน บงัเอิญท่านเขา้ไปพบกลุ่มวยัรุ่นกลุ่มนนัพอดี  ท่าน 

       จะปฏิบติัตนอยา่งไร 
A   รีบหลีกหนีไปใหไ้กล ๆ  
B   รีบโทรศพัทแ์จง้ตาํรวจโดยด่วน 

C   เดินเขา้ไปไกล่เกลีย ประนีประนอมกนั 
D  ทาํตวัเฉย ๆ ไม่ตอ้งไปสนใจอะไรทงัสิน  

 

   

43. หากท่านมีปัญหาในทีทาํงานเกิดความไม่เขา้ใจกบัคณะผูบ้ริหารถึงขนัถูกเรียกสอบสวน ท่านจะ
ปฏิบติัตนอยา่งไรกบัปัญหาทีเกิดขึน 

A   เขา้พบเพือชีแจงเหตุผลและการใชก้ารเจรจาต่อรองเมือจาํเป็น 
B   เขา้พบพร้อมกบัทนายความส่วนตวัเพือป้องกนัการถูกกลนัแกลง้ 

C   รวบรวมหลกัฐานต่าง ๆ เพือตอบคาํถามจากการสอบสวนทุก ๆ ขอ้ 
D  ไม่ตอ้งเขา้พบ เพราะอยา่งไรก็ตอ้งถูกลงโทษใหอ้อกจากงานอยูแ่ลว้  

 

 

 

 

   

44. หากท่านเป็นสมาชิกในชุมชนทีถูกโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยนาํเสียลงสู่ชุมชน ท่านจะปฏิบติั 

       ตนอยา่งไรกบัปัญหาทีเกิดขึน 
A  รวมกลุ่มประทว้งแบบอารยะขดัขืนต่อผูบ้ริหารโรงงาน 
B   ใชก้ารแทรกแซงโดยไม่ใชค้วามรุนแรงดว้ยการปิดถนนหนา้โรงงาน 

C   แจง้หน่วยงานทีเกียวขอ้งใหช่้วยดาํเนินการช่วยเหลือก่อนเป็นอนัดบัแรก 
D  แจง้สาํนกังานทนายความใหด้าํเนินการทางกฎหมายกบัผูบ้ริหารโรงงานอุตสาหกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

45. หากท่านเป็นผูบ้ริหารประเทศไทยทีมีอาํนาจหนา้ทีในการจดัการความขดัแยง้ ความรุนแรงทาง 

       การเมืองทีเกิดขึนในปัจจุบนั  ท่านจะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งไร 

A จดัการสานเสวนาร่วมกบัทุกกลุ่มความขดัแยง้เพือหาทางออกร่วมกนั 
B  จดักลุ่มความขดัแยง้พร้อมกบัการดาํเนินการทางกฎหมายดว้ยความยติุธรรม 
C  ตงัคณะกรรมการดาํเนินการจดัการความขดัแยง้พร้อมงบประมาณสนบัสนุน 
D ไม่ตอ้งดาํเนินการใด ๆ เพิมเติมทีเป็นอยูก่็ดีอยูแ่ลว้ปล่อยใหเ้วลาช่วยเยยีวยาความรุนแรงลง  

 

   

46. หากท่านเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทีสังกดัพรรคการเมืองของฝ่ายรัฐบาลทีมีความขดัแยง้กบั 

       สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทีสังกดัพรรคการเมืองของฝ่ายคา้น ในสถานการณ์ทีมีความขดัแยง้ 

       รุนแรงทางการเมืองในปัจจุบนั  ท่านจะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งไร 
A  เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ เพือร่วมพิจารณาแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
B  ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยมีเหตุผล มีวฒิุภาวะทางการเมือง ไม่สร้างความขดัแยง้เพิมเติม 

C  แสดงจุดยนืทางการเมืองอยา่งมนัคงตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
D  ร่วมลงชือและออกเสียงเพือผา่นร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และ พ.ร.บ. การปรองดองแห่งชาติ 

 

 

 

47.   การทีเรารู้วา่เพือนร่วมงานทุจริตในการทาํงาน แต่เราไม่แจง้หวัหนา้งานเพราะกลวัเพือนตก 

        งานหรือกลวัมีเรืองขดัแยง้กบัเพือนร่วมงาน  หากเราเพิกเฉยจะเกิดเหตุการณ์ใดขึนในอนาคต 
        A  เราสามารถอยูใ่นองคก์รไดอ้ยา่งมนัคงปลอดภยัต่อไป 
        B  เรามีความลบักบัเจา้นาย แต่ไม่มีผลเสียใด ๆ ต่อองคก์ร 

        C  เราและเพือนร่วมงานสามารถรักษาความลบัไวไ้ดโ้ดยทีองคก์รก็ไม่เดือดร้อน  

        D  องคก์รสูญเสียผลประโยชน์จากการไม่แสดงพฤติกรรมทีถูกตอ้งในการทาํงาน  

 

 

 

 

   

48.   สันติศึกษา (Peace Studies)  มีลกัษณะวชิาอยา่งไร    
        A  เป็นวชิาทีมีการศึกษาเชิงสหวทิยาการ 

        B  เนน้การศึกษาทางสังคมศาสตร์เป็นหลกั 
        C  เป็นวชิาทีศึกษาความขดัแยง้ของมนุษย ์

        D  เนน้การศึกษาทางมนุษยศาสตร์และรัฐศาสตร์เป็นหลกั  

 

   

 

   

49.   ท่านคิดวา่ปัญหาความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เกิดจากสาเหตุใด    
        A  การคา้ยาเสพติดและสิงผดิกฎหมายบริเวณชายแดน 

        B  การก่อการร้ายเพือแบ่งแยกดินแดนและการตงัรัฐอิสระใหม่ 
        C  การก่อการร้ายเพือต่อตา้นรัฐบาลไทยจากความไม่พึงพอใจการบริการจากหน่วยงานของรัฐ 
        D  ความแตกต่างจากชนชาติ ศาสนา วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง  

 

 

 



 

                  
 

 

50.   การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยวธีิการปรองดองเพือผลประโยชน์ (Interest Reconciliation)   
        มีลกัษณะสาํคญัอยา่งไร 
        A  ทงัสองฝ่ายไดรั้บผลประโยชน์ในลกัษณะชนะทงัคู่ 
        B  ทงัสองฝ่ายยอมเสียผลประโยชน์ในลกัษณะแพท้งัคู่ 
        C  ตอ้งมีฝ่ายหนึงฝ่ายใดเสียสละผลประโยชน์ลงบา้ง 
        D  ทงัสองฝ่ายตอ้งเจรจาต่อรองเพือใหเ้สียผลประโยชน์นอ้ยทีสุด  

 

   

51.   การเจรจา (Negotiation) เพือสันติภาพของรัฐบาลนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะกบักลุ่มแนวร่วม 

        ประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการ ( นปช.) ในเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง เมือปี พ.ศ. 2553   

        ประสบความลม้เหลว  เกิดจากสาเหตุใดเป็นสาํคญั     
        A  รัฐบาลสมยันนัยอมถอยแลว้แต่กลุ่มผูชุ้มนุมไม่ยอมรับ 

        B  มีอาํนาจนอกระบบเขา้มามีอิทธิพลต่อทงัสองฝ่าย 

        C  มีกลุ่มชายชุดดาํร่วมสร้างสถานการณ์ใหเ้กิดความรุนแรงมากขึน 
        D  การเจรจามีการถ่ายทอดสดทาํใหต่้างฝ่ายต่างเล่นเกมการเมืองไม่ยอมแพซึ้งกนัและกนั 

 

   

52.  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อขอ้เสนอการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในการเมืองและ 

       สังคมไทย โดยการใหอ้ภยัซึงกนัและกนั    
        A  ไม่น่าจะทาํไดเ้พราะความจริงทีเกิดขึนยงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์ 

        B  ตอ้งทาํควบคู่กบัการสานเสวนาและการพิสูจน์ความจริงจึงจะไดผ้ล 
        C  ตอ้งทาํโดยคณะกรรมการอิสระทีเป็นกลางจริง ๆ จึงจะมีการการให้อภยักนัได ้   
        D  ไม่น่าจะทาํไดเ้พราะการแตกแยกทางความคิดอยูใ่นสภาวะวกิฤติเกินทีจะแกไ้ขได ้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

แบบวดัความสามารถในการจัดการความขัดแย้งของนักศึกษา  
 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

                                                                ระดบัคะแนน 
 (ดมีาก)  (ปานกลาง)  (น้อย)  (ไม่มกีารปฏบิัต)ิ 

. ปัจจยันําเข้า (Input) ในการจดัการความขัดแย้งจากกรณีศึกษาในชันเรียน 

.  นกัศึกษามี
การวาง
แผนการเรียน
สนัติศึกษา 

มีการวางแผนการ
เรียนสนัติศึกษา
ก่อนการเขา้ชนั
เรียนอยา่งชดัเจน
และครบถว้น 

มีการวางแผนการ
เรียนสนัติศึกษาก่อน
การเขา้ชนัเรียนอยา่ง
ชดัเจนแต่ไม่ครบถว้น 

มีการวางแผนการ
เรียนสนัติศึกษาก่อน
การเขา้ชนัเรียน
บางส่วน 

ไม่มีมีการวางแผนการ
เรียนสนัติศึกษาก่อน
การเขา้ชนัเรียน 

.2 การเตรียม 
เอกสาร 
เครืองมือและ
วสัดุอุปกรณ์
ในการเรียน 

มีการเตรียม 
เอกสาร เครืองมือ
และวสัดุอุปกรณ์
ในการเรียน
ครบถว้น 

มีการเตรียม เอกสาร 
เครืองมือและวสัดุ
อุปกรณ์ในการเรียน
แต่ไม่ครบถว้น 

มีการเตรียม เอกสาร 
เครืองมือและวสัดุ
อุปกรณ์ในการเรียน
บางส่วน 

ไม่มีการเตรียม เอกสาร 
เครืองมือและวสัดุ
อุปกรณ์ในการเรียน 

1.3 การเตรียม
ขอ้มูลจากการ
มอบหมาย
ก่อนเขา้ชนั
เรียน 

มีการเตรียมขอ้มูล
จากการมอบหมาย
ก่อนเขา้ชนัเรียน
ครบถว้น 

มีการเตรียมขอ้มูลจาก
การมอบหมายก่อนเขา้
ชนัเรียนแต่ไม่
ครบถว้น 

มีการเตรียมขอ้มูล
จากการมอบหมาย
ก่อนเขา้ชนัเรียน
บางส่วน 

ไม่มีการเตรียมขอ้มูล
จากการมอบหมายก่อน
เขา้ชนัเรียน 

2. กระบวนการเรียนรู้ในชันเรียนของนกัศึกษา ในการจดัการความขัดแย้งจากกรณศึีกษาในชันเรียน  (Process) 
.  การมีส่วน
ร่วมในชนั
เรียน 

มีส่วนร่วมในชนั
เรียนอยา่งชดัเจน
และครบถว้น 

มีส่วนร่วมในชนัเรียน
อยา่งชดัเจนแต่ไม่
ครบถว้น 

มีส่วนร่วมในชนั
เรียนไม่ชดัเจนและ
ไม่ครบถว้น 

ไม่มีการมีส่วนร่วมใน
ชนัเรียน 

.  การแสดง
ความคิดเห็น 
และการ
อภิปราย
ซกัถามในชนั
เรียน 

การแสดงความ
คิดเห็น อภิปราย
ซกัถามในชนัเรียน
อยา่งชดัเจนและ
ครบถว้น 

การแสดงความคิดเห็น 
อภิปรายซกัถามในชนั
เรียนอยา่งชดัเจนแต่
ไม่ครบถว้น 

การแสดงความ
คิดเห็น อภิปราย
ซกัถามในชนัเรียนไม่
ชดัเจนและไม่
ครบถว้น 

ไม่มีการแสดงความ
คิดเห็น อภิปราย
ซกัถามในชนัเรียน 

 
 
 



 

                  
 

 

 
ประเดน็การ
ประเมนิ 

ระดบัคะแนน 
 (ดมีาก)  (ปานกลาง)  (น้อย)  (ไม่มกีารปฏบิัต)ิ 

2. กระบวนการเรียนรู้ในชันเรียนของนกัศึกษา ในการจดัการความขัดแย้งจากกรณศึีกษาในชันเรียน  (Process) 
.  การ
ทาํงานร่วมมือ
กนัและการ
ช่วยเหลือซึง
กนัและกนัใน
ระหวา่งการ
ทาํงานกลุ่ม 

นกัศึกษาทุกคน
ใหค้วามร่วมมือ
กนัและ
ช่วยเหลือซึงกนั
และกนัอยา่ง
เตม็ทีในระหวา่ง
การทาํงานกลุ่ม 

นกัศึกษาบางคนไม่ให้
ความร่วมมือกนัและ
ช่วยเหลือซึงกนัและ
กนัในระหวา่งการ
ทาํงานกลุ่ม 

นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้
ร่วมมือกนัและความ
ช่วยเหลือซึงกนัและกนัใน
ระหวา่งการทาํงานกลุ่ม 

ไม่ใหค้วามร่วมมือกนั
และความช่วยเหลือซึง
กนัและกนัในระหวา่ง
การทาํงานกลุ่ม 

2.4  ทกัษะ
ภาพรวม
ความสามารถ
ในการจดัการ
ความขดัแยง้
จาก
กรณีศึกษาใน
ชนัเรียน 

นกัศึกษามีทกัษะ
ภาพรวม
ความสามารถใน
การจดัการความ
ขดัแยง้จาก
กรณีศึกษาในชนั
เรียนอยา่งชดัเจน
และครบถว้น 

นกัศึกษามีทกัษะ
ภาพรวม
ความสามารถในการ
จดัการความขดัแยง้
จากกรณีศึกษาในชนั
เรียนอยา่งชดัเจนแต่
ไม่ครบถว้น 

นกัศึกษามีทกัษะภาพรวม
ความสามารถในการ
จดัการความขดัแยง้จาก
กรณีศึกษาในชนัเรียนไม่
ชดัเจนและไม่ครบถว้น 

นกัศึกษาไม่มีทกัษะ
ภาพรวมความสามารถ
ในการจดัการความ
ขดัแยง้จากกรณีศึกษา
ในชนัเรียน 

2.4.1 การ
วเิคราะห์
สถานการณ์
ความขดัแยง้ 

นกัศึกษามีทกัษะ
การวเิคราะห์
สถานการณ์อยา่ง
ชดัเจนและ
ครบถว้น 

นกัศึกษามีทกัษะการ
วเิคราะห์สถานการณ์
อยา่งชดัเจนแต่ไม่
ครบถว้น 

นกัศึกษามีทกัษะการ
วเิคราะห์สถานการณ์ไม่
ชดัเจนและไม่ครบถว้น 

นกัศึกษาไม่มีทกัษะ
การวเิคราะห์
สถานการณ์ 

2.4.2 การทาํ
ความเขา้ใจใน
สถานการณ์
ความขดัแยง้ 

นกัศึกษามีทกัษะ
การทาํความ
เขา้ใจใน
สถานการณ์
ความขดัแยง้
อยา่งชดัเจนและ
ครบถว้น 

นกัศึกษามีทกัษะการ
ทาํความเขา้ใจใน
สถานการณ์ความ
ขดัแยง้ชดัเจนแต่ไม่
ครบถว้น 

นกัศึกษามีทกัษะการทาํ
ความเขา้ใจในสถานการณ์
ความขดัแยง้ชดัเจนและ
ไม่ครบถว้น 

นกัศึกษาไม่มีทกัษะ
การทาํความเขา้ใจใน
สถานการณ์ความ
ขดัแยง้ 

 
 
 



 

 

 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

ระดบัคะแนน 
 (ดมีาก)  (ปานกลาง)  (น้อย)  (ไม่มกีารปฏบิัต)ิ 

2. กระบวนการเรียนรู้ในชันเรียนของนกัศึกษา  (Process)  ในการจดัการความขัดแย้งจากกรณศึีกษาในชันเรียน 
 -ต่อ- 
2.4.3 ความเป็น
กลางในการ
จดัการความ
ขดัแยง้ 

นกัศึกษามีความ
เป็นกลางในการ
จดัการความ
ขดัแยง้อยา่ง
ชดัเจนและ
ครบถว้น 

นกัศึกษามีความเป็น
กลางในการจดัการ
ความขดัแยง้อยา่ง
ชดัเจนแต่ไม่
ครบถว้น 

นกัศึกษามีความเป็น
กลางในการจดัการ
ความขดัแยง้ไม่ชดัเจน
และไม่ครบถว้น 

นกัศึกษาไม่มีความเป็น
กลางในการจดัการ
ความขดัแยง้ไม่ชดัเจน
และไม่ครบถว้น 

2.4.4 การฟัง
อยา่งลึกซึงจาก
กรณีศึกษาในชนั
เรียน 

นกัศึกษามี
ทกัษะการฟัง
อยา่งลึกซึงอยา่ง
ชดัเจนและ
ครบถว้น 

นกัศึกษามีทกัษะการ
ฟังอยา่งลึกซึงอยา่ง
ชดัเจนแต่ไม่
ครบถว้น 

นกัศึกษามีทกัษะการ
ฟังอยา่งลึกซึงไม่ชดัเจน
และไม่ครบถว้น 

นกัศึกษาไม่มีมีทกัษะ
การฟังอยา่งลึกซึงจาก
กรณีศึกษาในชนัเรียน 

2.4.5  การเจรจา
ไกล่เกลียจาก
กรณีศึกษาในชนั
เรียน 

นกัศึกษามี
ทกัษะการเจรจา
ไกล่เกลียอยา่ง
ชดัเจนและ
ครบถว้น 

นกัศึกษามีทกัษะการ
เจรจาไกล่เกลียอยา่ง
ชดัเจนแต่ไม่
ครบถว้น 

นกัศึกษามีทกัษะการ
เจรจาไกล่เกลียอยา่งไม่
ชดัเจนและไม่ครบถว้น 

นกัศึกษาไม่มีมีทกัษะ
การเจรจาไกล่เกลีย
อยา่งจากกรณีศึกษาใน
ชนัเรียน 

2.4.6 การสรุป
และการ
ประยกุตใ์ชใ้น
การจดัการความ
ขดัแยง้จาก
กรณีศึกษาในชนั
เรียน 

นกัศึกษามี
ทกัษะการสรุป
และการ
ประยกุตใ์ชใ้น
การจดัการความ
ขดัแยง้อยา่ง
ชดัเจนและ
ครบถว้น 

นกัศึกษามีทกัษะการ
สรุปและการ
ประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการความขดัแยง้
อยา่งชดัเจนแต่ไม่
ครบถว้น 

นกัศึกษามีทกัษะการ
สรุปและการ
ประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการความขดัแยง้
อยา่งไม่ชดัเจนและไม่
ครบถว้น 

นกัศึกษาไม่มีทกัษะการ
สรุปและการ
ประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการความขดัแยง้ 

 
 
 
 
 



 

                  
 

 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

ระดบัคะแนน 
 (ดมีาก)  (ปานกลาง)  (น้อย)  (ไม่มกีารปฏบิัต)ิ 

. ผลผลติจากการเรียนรู้ของนกัศึกษา (Output) ในการจดัการความขัดแย้งจากกรณศึีกษาในชันเรียน  
3.  คุณภาพของ
ผลงานจากการ
ทาํงานกลุ่ม หรือ
งานเดียว 

ผลงานมี
คุณภาพตาม
เกณฑที์กาํหนด
ไวท้งัหมด 

ผลงานมีคุณภาพ
ตามเกณฑที์
กาํหนดไวส่้วน
ใหญ่ 

ผลงานมีคุณภาพ
ตามเกณฑที์
กาํหนดไว้
บางส่วน 

ผลงานไม่มีคุณภาพตามเกณฑที์
กาํหนดไว ้

3.2 ความคิด
สร้างสรรคข์อง
ผลงานจากการ
ทาํงานกลุ่ม หรือ
งานเดียว 

ผลงานมี
แนวคิดแปลก
ใหม่ไม่เคย
ปรากฏทีใดมา
ก่อน 

ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่ไม่เคย
ปรากฏในชนั
เรียนมาก่อน 

ผลงานมีความ
แตกต่างจาก
ผลงานทีมีในชนั
เรียนมาก่อน 

ผลงานไม่มีความแตกต่างจาก
ผลงานทีมีในชนัเรียน 

.3 ผลสาํเร็จ
ของการ
ปฏิบติังานจาก
การทาํงานกลุ่ม 
หรืองานเดียว  

ปฏิบติังานการ
ทาํงานกลุ่ม 
หรืองานเดียว
เสร็จก่อนเวลาที
กาํหนดไว ้

ปฏิบติังานการ
ทาํงานกลุ่ม หรือ
งานเดียวเสร็จทนั
ตามเวลาที
กาํหนดไว ้

ปฏิบติังานการ
ทาํงานกลุ่ม หรือ
งานเดียวเสร็จชา้
กวา่เวลาที
กาํหนดไว้
เลก็นอ้ย 

ปฏิบติังานการทาํงานกลุ่ม หรือ
งานเดียวไม่เสร็จตามเวลาที
กาํหนด 

3.4 บรรยากาศที
เอืออาํนวยต่อ
การเรียนรู้ 

นกัศึกษาทุกคน
ร่วมสร้าง
บรรยากาศที
เอืออาํนวยต่อ
การเรียนรู้ 

นกัศึกษาร่วม
สร้างบรรยากาศที
เอืออาํนวยต่อการ
เรียนรู้แต่ไม่
ครบถว้น 

นกัศึกษาร่วม
สร้างบรรยากาศ
ทีเอืออาํนวยต่อ
การเรียนรู้ไม่
ชดัเจนและไม่
ครบถว้น 

ไม่มีบรรยากาศทีเอืออาํนวยต่อ
การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                             แบบวดัเจตคติต่อวชิาสันติศึกษา  
คําสัง  จงทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด               

 
 
                      รายการประเมิน 

                             ระดบัความคดิเห็น 
เห็นดว้ย 

อยา่งยงิ ( ) 
เห็นดว้ย 

( ) 
ไม่แน่ใจ 

( ) 
ไม่ 

เห็นดว้ย 

( ) 

ไม่เห็นดว้ย 

อยา่งยงิ 

( ) 

1.วชิาสนัติศึกษา/สนัติวธีิเป็นสิงไร้สาระลา้สมยั ไม่
ทนัการณ์ 

     

.วชิาสนัติศึกษา/สนัติวธีิเป็นสิงทีน่าเบือ ไม่น่าสนใจ      
3.วชิาสนัติศึกษา/สนัติวธีิเป็นสิงทีเขา้ใจไดย้ากมาก      
4.วิชาสันติศึกษา/สันติวิธีเป็นสิงทีนาํไปประยุกต์ใช้
ในการจดัการความขดัแยง้ในชีวติประจาํวนัไดย้าก 

     

5.วิชาสันติศึกษา/สันติวิธีเป็นวิชาทีไม่สมควรเปิด
สอนในระดบัปริญญาตรี เพราะนกัศึกษายงัขาด 

   วฒิุภาวะทางอารมณ์ และวยัวฒิุ 

     

6. สนัติวธีิเป็นสิงทีใชไ้ม่ไดใ้นโลกของความเป็นจริง      
7.สนัติวธีิสอดแทรกอยูใ่นหลกัคาํสอนของทุกศาสนา      
8.คนไทยนิยมชอบใชอ้าํนาจ และความรุนแรงในการ
แกไ้ขปัญหามากกวา่การใชส้นัติวธีิ 

     

9. นักการเมืองชอบใช้สันติวิธีเป็นเครืองมือทาง
การเมือง 

     

10. การออกเกรด การสังการบ้านของอาจารยก์ับ
นกัศึกษาเป็นการใชอ้าํนาจรูปแบบหนึง 

     

11. วยัรุ่นไทยชอบใชก้ารโตต้อบรุนแรงในการแกไ้ข
ปัญหามากกวา่การใชส้นัติวธีิ 

     

12. การเจรจาไกล่เกลียทาํใหเ้สียเวลามาก      
13. การพิสูจน์ความจริงเป็นกระบวนการสร้างความ
ปรองดองอนัดบัแรก ก่อนการใชส้นัติวธีิ 

     

14.ความขดัแยง้ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางสงัคม      
15. ความขัดแยง้ในสังคมไทยแก้ไขได้ด้วยการให้
อภยั และการสานเสวนา 

     

16. ความขดัแยง้เป็นเรืองธรรมชาติของมนุษย ์      



 

                  
 

 

 
 
                     รายการประเมิน 

                             ระดบัความคดิเห็น 
เห็นดว้ย 

อยา่งยงิ ( ) 
เห็นดว้ย 

( ) 
ไม่แน่ใจ 

( ) 
ไม่ 

เห็นดว้ย 

( ) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยงิ 

( ) 

17. ความขดัแยง้เป็นเรืองทีไม่ดี ควรหลีกเลียง      

18. การปล่อยวางเรืองความขดัแยง้ จะทาํให้ความ
ขดัแยง้ลดลงเอง 

     

19. อคติเป็นบ่อเกิดแห่งความขดัแยง้      
20. ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ทาํให้เกิดความ
ขดัแยง้ได ้

     

21. สันติวิธีเป็นวิธีการจดัการความขดัแยง้ทีเลวนอ้ย
ทีสุด 

     

22. สันติวิธี ไม่ใช่การยินยอม แต่เป็นการต่อสู้ เพือ
ผลประโยชน์ 

     

23. สันติวิธีใชไ้ม่ไดก้บัผูมี้อาํนาจและชอบใชค้วาม
รุนแรง 

     

24. สันติวิธีเป็นวิธีการของผูพ้่ายแพ  ้ทียอมจาํนน
มากกวา่เป็นการต่อสูเ้พือรักษาผลประโยชน์ 

     

25. สันติวิธีเป็นวิธีการจัดการความขดัแยง้ ป้องกัน
ไม่ใหเ้กิดความรุนแรงได ้

     

26. พรหมวิหาร 4  เป็นสันติวิธีเชิงพุทธ ทีสามารถ
จดัการความขดัแยง้ไดทุ้กกรณี 

     

27. สังคมไทยเป็นสังคมทีเกิดวิกฤติความขดัแยง้ 
เพราะคนไทยมีลกัษณะนิสยั ยอมแพไ้ม่เป็น ใจร้อน  
     และไม่อดทนรอคอย   

     

28. อิทธิพลกลุ่มทางสังคม มีผลต่อความขัดแยง้
รุนแรงในสงัคมไทย 

     

29. วธีิการเจรจาต่อรอง เป็นวิธีการหนึงในการแกไ้ข
ความขดัแยง้โดยสนัติวธีิ 

     

30. การใชก้ฎหมายอยา่งยติุธรรมแก่ทุกฝ่าย ช่วยลด
ความขดัแยง้รุนแรงลงได ้

     

 
 



 

 

 

 
 
                 รายการประเมิน 

                             ระดบัความคดิเห็น 
เห็นดว้ย 

อยา่งยงิ ( ) 
เห็นดว้ย 

( ) 
ไม่แน่ใจ 

( ) 
ไม่ 

เห็นดว้ย 

( ) 

ไม่เห็นดว้ย 

อยา่งยงิ 

( ) 

31. ข่าวลือ  ข่าวสร้างความแตกแยก ทาํให้สังคมไทย
ขดัแยง้รุนแรง อยา่งฝังรากลึก เกินทีกระบวนการ 

      สนัติวธีิจะเขา้ไปลดความขดัแยง้รุนแรงลงได ้

     

32.สันติวิธีไม่มีอยูจ่ริง เป็นเพียงหลกัการ ทฤษฎีของ
นกัวชิาการเท่านนั 

     

33. การใหอ้ภยั เป็นสนัติภายในทีเกิดจากการกา้วขา้ม
ความหวาดกลวัภายในจิตใจของมนุษย ์

     

34. การสานเสวนา เป็นการเปิดพืนทีการยอมรับฟัง
ความคิดเห็น และสร้างความเขา้ใจสาํหรับคู่ขดัแยง้ได ้

     

35. สันติวิธีใช้ไม่ได้ผล  ในกรณีมีการฝ่าฝืน
กฎระเบียบหรือกฎหมายทางสงัคม 

     

36. การเรียน การสอนสันติศึกษา และสันติวิธี มีไว้
แค่ในชันเรียน แต่ไม่สามารถนํามาใช้แก้ไขปัญหา
ความขดัแยง้ ความรุนแรงไดจ้ริง  

     

37. การใชค้วามรุนแรงโดยการทาํลายชีวิตหรือการ
ฆ่าทาํใหเ้กิดความสงบไดม้ากกวา่การใชก้ระบวนการ
สนัติวธีิดว้ยการเจรจาต่อรองหรือการเจรจาไกล่เกลีย 

     

38.การแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี มกัจะ
ทาํไม่ได้ผลกบัการเมือง เพราะเป็นเรืองของอาํนาจ 
และผลประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ส่วนร่วม 

     

39. สนัติวธีิเป็นวถีิหนึงของระบอบประชาธิปไตย      
 
 
 
 
 
 

 



 

                  
 

 

แบบวดัความพงึพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
คําสัง   จงทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

 
 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 
มากทีสุด 

( ) 
มาก 

( ) 
ปานกลาง 

( ) 
นอ้ย 

( ) 
นอ้ยทีสุด 

( ) 
ดา้นกิจกรรมการสอน  
1.ฉนัชอบกิจกรรมการสอนทีอาจารย์
จดัให ้

     

2.ฉนัคิดวา่กิจกรรมการสอนทีอาจารย์
จดัใหเ้กิดประโยชน์ 

     

3.กิจกรรมการสอนทาํให้ฉันฟังมาก
ขึน  เขา้ใจเหตุผลของผูอื้นมากขึน 

     

4.กิจกรรมการสอนทาํให้ฉันควบคุม
อารมณ์  มีการอดทนรอคอยมากขึน 

     

5.กิจกรรมการสอนทาํให้ฉันเข้าใจ
ธรรมชาติของความขดัแยง้มากขึน 

     

6.กิจกรรมการสอนทาํให้ฉันสามารถ
จดัการความขดัแยง้ไดดี้ขึน 

     

7.ฉนัไม่รู้สึกเบือ ในกิจกรรมการสอน 
ทีอาจารยจ์ดัขึนในแต่ละครัง 

     

8.กิจกรรมการสอน มีความทนัสมัย 
และเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 

     

ดา้นการนาํไปประยกุตใ์ช ้      

9.ฉันคิดว่าพฤติกรรมของฉันดีขึน 
หลงัไดเ้รียนกิจกรรมทีอาจารยจ์ดัขึน 

     

10.ฉันสามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากชัน
เรียนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

     

 

 



 

 

 

 
 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 
มากทีสุด 

( ) 
มาก 

( ) 
ปานกลาง 

( ) 
นอ้ย 

( ) 
นอ้ยทีสุด 

( ) 
11.ฉันเข้าใจเนือหา “สันติวิธี” และ 
“การจดัการความขดัแยง้” 

     

12.ฉันเห็นประโยชน์ของ “สันติวิธี” 
และ “การจดัการความขดัแยง้” 

     

13. ฉนั อยากทาํหน้าทีเป็น “นกัสันติ
วิธี”  หรือ “นักจดัการความขดัแยง้”  
ในชีวิตประจาํวนั และการทาํงานใน
อนาคต 

     

ดา้นสือและบรรยากาศการสอน  

14.ฉันชอบ สือ ต่ า ง  ๆ  ที อ า จ าร ย์
นาํมาใชใ้นการสอนแต่ละครัง 

     

15.ฉันชอบบรรยากาศการเรียนการ
สอน ทีอาจารยจ์ดัขึนในแต่ละครัง 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  
 

 

แบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยของอาจารย์ผู้สอนสันติศึกษา 
คําสัง   จงทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

 
 

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก 

ทีสุด 

 ( ) 

 

มาก 

( ) 

ปาน
กลาง 
( ) 

 

นอ้ย 

( ) 

นอ้ย
ทีสุด 

( ) 
1. หลกัการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน      

2. วตัถุประสงคก์ารสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบ
การสอน 

     

3. เนือหาการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการ
สอน 

     

4. วธีิการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน      

5. ขนัตอนการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการ
สอน 

     

   5.1 ขนัการกระตุน้ผูเ้รียนมีความเหมาะสม      

   5.2  ขนัวพิากษเ์หตุการณ์มีความเหมาะสม      

   5.3  ขนัการคน้หาสาเหตุปัญหามีความเหมาะสม      

   5.4  ขนัการหาแนวทางแกปั้ญหามีความเหมาะสม      

   5.5 ขนัการทบทวนแนวทางการแกปั้ญหามีความเหมาะสม      

   5.6  ขนัการอภิปรายและสรุปมีความเหมาะสม      

6. สือการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน      

7. การประเมินผลการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกับ
รูปแบบการสอน 

     

8. บริบททีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกบั
รูปแบบการสอน 

     

9. ระบบสนับสนุนการสอนสันติศึกษาและการพฒันาผูส้อน
สนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 

     

10. บทบาทอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียน และวิทยากรวิชาสันติศึกษามี
ความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 

     

11. เงือนไขการนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใช้มีความ
เหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 

     

 
 



 

 

 

แบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยของอาจารย์ผู้สอนสันติศึกษา 
คําสัง   จงทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

5 หมายถึง  มากทีสุด 

4 หมายถึง  มาก 

3 หมายถึง  ปานกลาง 

2      หมายถึง   นอ้ย 

1       หมายถึง   นอ้ยทีสุด 
 

รายการ
ประเมิน 

ความสอดคลอ้ง ความเป็นไปได ้ การนาํไปใชป้ระโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. หลกัการใน
การสอนสันติ
ศึกษา 

               

 2.วตัถุประสงค์
ใ น ก า ร ส อ น
สันติศึกษา   

               

3. เนือหาการ
สอนสันติศึกษา 

               

4. วิธีการสอน
สันติศึกษา 

               

5. ขนัตอนการ
สอนสันติศึกษา 
(ภาพรวม) 

               

  5.1 ขนัการ
กระตุน้ผูเ้รียน 

               

  5.2 ขนัวพิากษ์
เหตุการณ์ 

               

  5.3 ขนัการ
คน้หาสาเหตุ
ปัญหา 

               

  5.4 ขนัการหา
แนวทาง
แกปั้ญหา 

               

 



 

                  
 

 

แบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยของอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา 

(ต่อ)  
รายการประเมิน ความสอดคลอ้ง ความเป็นไปได ้ การนาํไปใชป้ระโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

   5.5 ขันการ
ท บ ท ว น แ น ว
ทางการแกปั้ญหา 

               

   5.6 ขันการ
อภิปรายและสรุป 

               

6. สือการสอน
สันติศึกษา 

               

7. การประเมินผล
ก า ร ส อ น สั น ติ
ศึกษา 

               

8.บ ริ บ ท ที
เกียวข้องกับการ
สอนสันติศึกษา 

               

9.ระบบ
สนบัสนุนการ
สอนและการ
พฒันาผูส้อนสันติ
ศึกษา 

               

10.บทบาท
อาจารยผ์ูส้อน 
ผูเ้รียนและ
วทิยากรพิเศษวชิา
สันติศึกษา 

               

11. เงือนไขการ
นาํรูปแบบการ
สอนสันติศึกษา
ไปใช ้

               

12. การรับรอง
รูปแบบการสอน
สั น ติ ศึ ก ษ า ใ น
สถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 

               



 

 

 

 

ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ค่าอาํนาจจําแนก  
และค่าความเชือมันของเครืองมือวจัิย 

 

ตารางที 3    ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญสันติศึกษา 
 

 
                     รายการประเมิน 

 
                 ผูเ้ชียวชาญ 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 
1 2 3 4 5 

1. หน่วยงานสันติศึกษาของท่าน มีเป้าหมายและ
วธีิการทาํงานอยา่งไร ?  

0 1 1 1 1 0.80 

2.ท่านคิดว่าการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสําคัญ
หรือไม่ ?  อยา่งไร ?  

1 1 1 -1 1 0.60 

3. ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรทีเกียวขอ้งกบัการสอน
สนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  ?   

1 1 1 1 1 1.00 

4.รูปแบบการสอนสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ควรมีรูปแบบ
อยา่งไร ?   

0 1 1 1 1 0.80 

4.1 หลกัการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี       

1 1 1 1 1 1.00 

4.2 วตัถุประสงคแ์ละเนือหาการสอนสนัติศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 -1 1 0.60 

4.3  วธีิการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

0 1 1 1 1 0.80 

4.4  ขนัตอนการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี    

1 1 1 -1 1 0.60 

4.5  เทคนิคการสอน/สือการสอนสนัติศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 1 1 1.00 

4.6  การประเมินผลการสอนสนัติศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 1 1 1.00 

 



 

                  
 

 

 
ตารางที  3    ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แบบบนัทึกการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน 

                     สันติศึกษา 
 

 
                     รายการประเมิน 

 
                 ผูเ้ชียวชาญ 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 
1 2 3 4 5 

1.ท่านคิดว่าการสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสําคัญ
หรือไม่ ?  อยา่งไร ?  

1 1 1 1 1 1.00 

2.ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรทีเกียวข้องกับการสอน
สนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  ?   

1 1 1 -1 1 0.60 

3.รูปแบบการสอนสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ควรมีรูปแบบ
อยา่งไร ?   

1 1 1 1 1 1.00 

3.1 หลกัการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี       

1 1 1 1 1 1.00 

3.2 วตัถุประสงคแ์ละเนือหาการสอนสนัติศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 -1 1 0.60 

3.3  วธีิการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 -1 1 0.60 

3.4  ขนัตอนการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี    

1 1 1 1 1 1.00 

3.5  เทคนิคการสอน/สือการสอนสนัติศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

0 1 1 1 1 0.80 

3.6  การประเมินผลการสอนสนัติศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 1 1 1.00 

 
 

 

 



 

 

 

 
ตารางที 3    ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ผูเ้รียนสันติศึกษา 

 

 
                     รายการประเมิน 

 
                 ผูเ้ชียวชาญ 

ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 1 2 3 4 5 

1.นักศึกษาคิดว่าการสอนสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสําคญัหรือไม่ ?  

อยา่งไร ?  

1 -1 1 1 1 0.60 

2. นักศึกษาคิดว่ามีปัจจยัอะไรทีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติ
ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   

1 1 1 1 1 1.00 

3.รูปแบบการสอนสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษาสําหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ควรมีรูปแบบอยา่งไร  

1 0 1 1 1 0.80 

3.1 หลกัการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี       

1 1 1 1 1 1.00 

3.2 วตัถุประสงคแ์ละเนือหาการสอนสนัติศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 -1 1 0.60 

3.3  วธีิการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

-1 1 1 1 1 0.60 

3.4  ขนัตอนการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี    

1 1 1 1 1 1.00 

3.5  เทคนิคการสอน/สือการสอนสนัติศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 1 0 0.80 

3.6 การจดัประสบการณ์นอกสถานทีในการสอนสนัติศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

-1 1 1 1 1 0.60 

3.7  การประเมินผลการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 1 1 1.00 

4.นกัศึกษามีความคิดเห็นอยา่งไรต่อกิจกรรมการสอนสนัติ
ศึกษาและการจดัการความขดัแยง้ในชนัเรียน 

1 1 1 1 0 0.80 

5.นกัศึกษามีความรู้เกียวกบัสนัติศึกษาและการจดัการความ
ขดัแยง้อยา่งไร  
 

1 -1 1 1 1 0.60 

 



 

                  
 

 

 

ตารางที 3    ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC)  แบบบนัทึกการสนทนากลุ่มอาจารยผ์ูส้อน 

                    สันติศึกษา 
 
                     รายการประเมิน 

 
                 ผูเ้ชียวชาญ 

ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 1 2 3 4 5 

1.การสอนสันติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมีความสาํคญัอยา่งไร  

1 1 1 1 1 1.00 

2. มีปัจจัยอะไรทีเ กียวข้องกับการสอนสันติศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   

1 1 1 1 -1 0.60 

3.รูปแบบการสอนสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษาสําหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ควรมีรูปแบบอยา่งไร  

0 1 1 1 1 0.80 

3.1 หลกัการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี       

1 1 1 -1 1 0.60 

3.2 วตัถุประสงคแ์ละเนือหาการสอนสนัติศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 1 1 1.00 

3.3  วธีิการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 1 -1 0.60 

3.4  ขนัตอนการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี    

1 1 0 1 1 0.80 

3.5  เทคนิคการสอน/สือการสอนสนัติศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 -1 1 1 0.60 

3.6  การประเมินผลการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 1 1 1.00 

 

 

 
                    
 
 

 
 



 

 

 

ตารางที 3    ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 

                    สันติศึกษา 
 
                     รายการประเมิน 

 
                 ผูเ้ชียวชาญ 

ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 1 2 3 4 5 

1.นักศึกษาคิดว่าการสอนสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสําคญัหรือไม่ ?  

อยา่งไร  

1 1 1 -1 1 0.60 

2. นักศึกษาคิดว่ามีปัจจยัอะไรทีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติ
ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   

1 1 1 1 1 1.00 

3.รูปแบบการสอนสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษาสําหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ควรมีรูปแบบอยา่งไร  

1 1 1 0 1 0.80 

3.1 หลกัการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี       

1 1 1 1 -1 0.60 

3.2 วตัถุประสงคแ์ละเนือหาการสอนสนัติศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 1 1 1.00 

3.3  วธีิการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 0 1 1 0.80 

3.4  ขนัตอนการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี    

1 1 -1 1 1 0.60 

3.5  เทคนิคการสอน/สือการสอนสนัติศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 0 1 1 0.80 

3.6 การจดัประสบการณ์นอกสถานทีในการสอนสนัติศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 -1 1 1 0.60 

3.7  การประเมินผลการสอนสนัติศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1 1 1 0 1 0.80 

4.นกัศึกษามีความคิดเห็นอยา่งไรต่อกิจกรรมการสอนสนัติ
ศึกษาและการจดัการความขดัแยง้ในชนัเรียน 

1 1 1 1 1 1.00 

5.นกัศึกษามีความรู้เกียวกบัสนัติศึกษาและการจดัการความ
ขดัแยง้อยา่งไร  
 

1 -1 1 1 1 0.60 

 

 



 

                  
 

 

ตารางที 3   ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

 

 
                     รายการประเมิน 

 
                 ผูเ้ชียวชาญ 

ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 1 2 3 4 5 

1. การแสดงออก 

1.1  การฟัง 
1 1 1 -1 1 0.60 

                1.2  การพดู 1 0 1 1 1 0.80 

                1.3  การตงัคาํถาม 1 1 1 1 1 1.00 

                1.4  วธีิการสือสาร 1 -1 1 1 1 0.60 

       2.    กิจกรรมในชนัเรียน 
                2.1 กิจกรรมการเรียนการสอน  

1 0 1 1 1 0.80 

                2.2  การวพิากษว์จิารณ์เชิงสร้างสรรค์ 1 1 0 1 1 0.80 

                2.3  การสานเสวนา 1 1 -1 1 1 0.60 

                2.4  การเจรจาต่อรอง 0 1 1 1 1 0.80 

                2.5  การไกล่เกลียขอ้ขดัแยง้ 1 1 -1 1 1 0.60 

                2.6  วธีิการเปลียนแปลงความขดัแยง้ 1 1 0 1 1 0.80 

3.    ความหมาย 

        3.1 การสือสารหรือใหค้วามหมายในการ
เรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1.00 

       4. ความสัมพนัธ์ 

            4.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัศึกษา 
1 1 1 1 1 1.00 

            4.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษากับ
นกัศึกษา 

1 1 1 1 -1 0.60 

       5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 1 1 0 1 1 0.80 

       6. สภาพสังคม 

            6.1  สภาพหอ้งเรียน 
1 1 1 1 1 1.00 

            6.2  กิจกรรมนอกหลกัสูตร  1 1 1 1 1 1.00 

 
 



 

 

 

ตารางที  3   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

 
                     รายการประเมิน 

 
                 ผูเ้ชียวชาญ 

ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 1 2 3 4 5 

1. สิงทีไดจ้ากการเรียนรู้ในวนันี 1 1 1 0 1 0.80 

2. การนาํสิงทีไดรั้บจากการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ช ้ 1 1 1 1 1 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  
 

 

   ตารางที   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย (P) และค่าความเชือมนั 

                       ของ แบบวดัความรู้สันติศึกษา 

 
 
                                    ขอ้ความ 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 

    ค่าความ 

ยากง่าย 

(P) 
. ขอ้ใดคือการศึกษาสนัติศึกษาทีถูกตอ้งมากทสุีด 1.00 0.46 

. การจดัการความขดัแยง้โดยสนัติวธีิมีกระบวนการเริมตน้อยา่งไร 0.80 0.48 

3. ขอ้ใดคือความหมายของ “สนัติภาพ”  ตามนิยามของโยฮนั กลัตุง 

(Johan Galtung) บิดาแห่งการวจิยัสนัติภาพสมยัใหม่ 

1.00 0.31 

4. ขอ้ใดคือความหมายของ “สนัติวธีิ” ทีถูกตอ้งมากทสุีด 0.60 0.32 

5. ขอ้ใดไม่ใช่การจดัการความขดัแยง้โดยสนัติวธีิ 0.80 0.35 

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับ “การปฏิบัติการไร้ความรุนแรง” 
(Nonviolent Action) มากทสุีด 

1.00 0.55 

7. เพราะเหตุใด “สนัติวธีิ” จึงเป็นวธีิการทีสนบัสนุนประชาธิปไตย 1.00 0.73 

8. ประโยชน์ของความขดัแยง้  ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางสังคม
อยา่งไร  

0.60 0.80 

9. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเกียวกบั “ความขดัแยง้” (Conflict)  1.00 0.66 

10. ขอ้ใดเป็นเหตุปัจจยัทีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในพระพทุธศาสนา 0.60 0.53 

11. เพราะเหตุใด ความขดัแยง้จึงเกิดจากค่านิยม 0.80 0.32 

12. เพราะเหตุใด  ความขดัแยง้จึงเกิดจากอาํนาจ 1.00 0.24 

13. เพราะเหตุใด  ความขดัแยง้จึงเกิดจากความตอ้งการ 0.80 0.32 

14. เพราะเหตุใด ความขดัแยง้จึงเกิดจากโครงสร้างสงัคม 0.60 0.62 

15. เพราะเหตุใด ความขดัแยง้จึงเกิดจากขอ้มูล ข่าวสาร หรือการ
สือสารทีไร้ประสิทธิภาพ    

0.80 0.60 

16. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเกียวกับ ทฤษฎีความขดัแยง้ของคาร์ล 
มากซ์  (Karl Marx)   

0.80 0.56 

17.  การแทรกแซงโดยไม่ใชค้วามรุนแรงของ ยีน ชาร์ป  (Gene 

Sharp) มีการปฏิบติัการอยา่งไร   
0.80 0.48 

 
 



 

 

 

 ตารางที   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย (P) และค่าความเชือมนั 

                       ของ แบบวดัความรู้สันติศึกษา (ต่อ) 
 
 
                                    ขอ้ความ 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 

      ค่าความ 

ยากง่าย 

(P) 
18. การแปรรูปความขดัแยง้โดยสันติวิธีของ วิลเลียม ยรีู  (William 

Ury)   ดาํเนินการอยา่งไร 

1.00 0.23 

19.  แนวคิดสันติวิธีของมหาตะมะ คานธี  (Manatma Gandhi)  มี
สาระสาํคญัอยา่งไร   

0.80 0.24 

20.  การจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธีโดยใช ้“หลกัขนัติ
ธรรม” มีลกัษณะอยา่งไร 

1.00 0.55 

21.  การจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธีโดยใช ้“หลกัพรหม
วหิารธรรม” มีลกัษณะอยา่งไร 

0.80 0.52 

22 . “รัฐศาสตร์ไม่ฆ่า”  ของ เกล็น ดี เพจ (Glenn D. Palge) 
สอดคลอ้งกบัหลกัศีลธรรมของพระพทุธศาสนา ขอ้ใด 

0.60 0.46 

23.  ขอ้ใดเป็นการจดัการความขดัแยง้ในองค์กรทีทาํให้ความ
ขดัแยง้ยงัคงดาํเนินอยู ่

1.00 0.46 

24.  การจดัการความขดัแยง้ในองค์กรแบบใดทาํให้เกิดผลลพัธ์ 
แบบ  “ชนะ- แพ”้ เป็นส่วนใหญ่ 

0.60 0.53 

25.  การจดัการความขดัแยง้ในองคก์รแบบใดทาํใหเ้กิดผลลพัธ์แบบ  
“แพ ้- แพ”้ เป็นส่วนใหญ่ 

0.60 0.56 

26.  การจดัการความขดัแยง้ในองคก์รแบบใดทาํใหเ้กิดผลลพัธ์แบบ  
“ชนะ - ชนะ” เป็นส่วนใหญ่ 

0.80 0.66 

27.  เพราะเหตุใดการลดความขดัแยง้โดยใชกิ้จกรรม  “สานเสวนา”  
หรือ  “Dialogue”  จึงเป็นแนวทางสนัติวธีิทีดีทีสุดวธีิหนึง     

0.80 0.24 

28.  เพราะเหตุใดความขดัแยง้ทางการเมืองไทย จึงส่งผลกระทบต่อ
สงัคมไทยโดยรวม     

0.60 0.27 

29.  องคก์รใดเป็นองคก์รทีศึกษาสันติภาพระดบัโลกและประกาศ
ใหมี้ปีสนัติภาพโลกขึน 

0.80 0.73 

30. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของความขดัแยง้ภายในกลุ่มหรือองคก์ร 0.60 0.60 

31.  ขอ้ใดเป็นจุดแขง็ของศาสนาในการจดัการความขดัแยง้และการ
สร้างสนัติภาพ 

1.00 0.48 



 

                  
 

 

   ตารางที   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย (P) และค่าความเชือมนั 

                       ของ แบบวดัความรู้สันติศึกษา (ต่อ) 
 

 
                                    ขอ้ความ 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 

      ค่าความ 

       ยากง่าย 

(P) 
32.  ขอ้ใดเป็นจุดอ่อนของศาสนาในการจดัการความขดัแยง้และการ
สร้างสนัติภาพ      

1.00 0.48 

33.  เพราะเหตุใดกระบวนการสันติภาพและสันติวิธีในสังคมไทยจึง
เกิดปัญหาในการดาํเนินการและกลายเป็นองคก์รแห่งความขดัแยง้เสีย
เอง     

0.80 0.55 

34.  ขอ้ใดเป็นทางเลือกเชิงสันติวิธี (Peaceful Alternative Means)  ที
เกิดผลเสียมากกวา่วธีิการอืน 

0.60 0.52 

35.  ขอ้ใดเป็นทางเลือกเชิงสันติวิธี (Peaceful Alternative Means)  ที
เกิดผลดีมากกวา่วธีิการอืน 

0.60 0.73 

36.  ขอ้ใดกล่าวถูกต้องเกียวกบั กระบวนการ “เสวนาประชาชน” หรือ  
“สานเสวนา” (Citizen’s Dialogus)      

0.60 0.56 

37.  วิธีการใดไม่ใช่กระบวนการสร้างความปรองดอง 
(Reconciliation) 

1.00 0.27 

38. หากท่านเป็นเจา้ของกิจการทีกาํลงัประสบปัญหาลูกน้องขดัแยง้
กนัในการทาํงาน ท่านจะมีวธีิการจดัการความขดัแยง้อยา่งไร 

0.60 0.30 

39. หากท่านเรียกใชร้ถแท็กซีแลว้คนขบัรถชวนคุยแต่เรืองการเมืองที
ท่านไม่ชอบ ไม่พอใจ เราจะปฏิบติัตนอยา่งไร 

1.00 0.32 

40. หากท่านตอ้งการพฒันาทกัษะการสือสารในองค์กรเพือป้องกนั
ความขดัแยง้ในองค์กรทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต  ท่านจะมีวิธีการ
อยา่งไร 

0.60 0.40 

41. หากท่านไม่เชือในผลสอบทีประกาศออกมา ท่านไดข้อตรวจสอบ
คะแนนสอบจากอาจารย  ์ผูส้อนแต่กลับถูกปฏิเสธและถูกต่อว่ามา   
ท่านจะปฏิบติัตนอยา่งไร 

0.80 0.44 

42. หากท่านมีเรืองทะเลาะกบักลุ่มวยัรุ่นมาก่อน บงัเอิญท่านเขา้ไป
พบกลุ่มวยัรุ่นกลุ่มนนัพอดี  ท่านจะปฏิบติัตนอยา่งไร 

0.60 0.37 

43. หากท่านมีปัญหาในทีทาํงานเกิดความไม่เขา้ใจกบัคณะผูบ้ริหาร
ถึงขนัถูกเรียกสอบสวน ท่านจะปฏิบติัตนอยา่งไรกบัปัญหาทีเกิดขึน 

1.00 0.23 



 

 

 

   ตารางที   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย (P) และค่าความเชือมนั 

                       ของ แบบวดัความรู้สันติศึกษา (ต่อ) 
 
 
                                    ขอ้ความ 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

              (IOC) 

ค่าความ 

ยากง่าย 

(P) 
44. หากท่านเป็นสมาชิกในชุมชนทีถูกโรงงานอุตสาหกรรมปล่อย
นาํเสียลงสู่ชุมชน ท่านจะปฏิบติัตนอยา่งไรกบัปัญหาทีเกิดขึน 

1.00 0.53 

45. หากท่านเป็นผูบ้ริหารประเทศไทยทีมีอาํนาจหน้าทีในการ
จดัการความขดัแยง้ ความรุนแรงทางการเมืองทีเกิดขึนในปัจจุบนั  
ท่านจะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งไร 

0.80 0.48 

46. หากท่านเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทีสังกดัพรรคการเมือง
ของฝ่ายรัฐบาลทีมีความขัดแยง้กับ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที
สงักดัพรรคการเมืองของฝ่ายคา้น ในสถานการณ์ทีมีความขดัแยง้ 

รุนแรงทางการเมืองในปัจจุบัน  ท่านจะดําเนินการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวอยา่งไร 

0.60 0.26 

47.   การทีเรารู้วา่เพือนร่วมงานทุจริตในการทาํงาน แต่เราไม่แจง้
หวัหนา้งานเพราะกลวัเพือนตกงานหรือกลวัมีเรืองขดัแยง้กบัเพือน
ร่วมงาน  หากเราเพิกเฉยจะเกิดเหตุการณ์ใดขึนในอนาคต 

0.80 0.24 

48.   สนัติศึกษา (Peace Studies)  มีลกัษณะวชิาอยา่งไร    0.80 0.53 

49.   ท่านคิดวา่ปัญหาความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เกิด
จากสาเหตุใด    

 0.66 

50.   การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยวธีิการปรองดองเพือ
ผลประโยชน์ (Interest Reconciliation)  มีลกัษณะสาํคญัอยา่งไร 

1.00 0.46 

51.   การเจรจา (Negotiation) เพือสนัติภาพของรัฐบาลนายอภิสิทธิ 
เวชชาชีวะกบักลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการ ( นปช.) 
ในเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง เมือปี พ.ศ. 2553  ประสบ
ความลม้เหลว  เกิดจากสาเหตุใดเป็นสาํคญั     

0.80 0.52 

52.  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรตอ่ขอ้เสนอการแกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงในการเมืองและสงัคมไทย โดยการใหอ้ภยัซึงกนัและกนั    

0.60 0.60 

 

ค่าความเชือมนั (Reliability) เท่ากบั  0.79 

 



 

                  
 

 

ตารางที 4   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ค่าอาํนาจจาํแนก (Item total for Corrected)  
                    และค่าความเชือมนั (Reliability)  ของ แบบวดัเจตคติต่อวชิาสันติศึกษา 
 
 
                                    ขอ้ความ 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ค่าอาํนาจจาํแนก 

(Item total for 

Corrected) 
1.วิชาสันติศึกษา/สันติวิธีเป็นสิงไร้สาระล้าสมัย ไม่ทัน
การณ์ 

0.80 0.54 

.วชิาสันติศึกษา/สันติวธีิเป็นสิงทีน่าเบือ ไม่น่าสนใจ 0.60 0.29 

3.วชิาสันติศึกษา/สันติวธีิเป็นสิงทีเขา้ใจไดย้ากมาก 0.60  

4.วชิาสันติศึกษา/สันติวิธีเป็นสิงทีนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการ
จดัการความขดัแยง้ยาก 

1.00 0.44 

5.วิชาสันติศึกษา/สันติวิธีเป็นวิชาทีไม่สมควรเปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรี เพราะนักศึกษาย ังขาดวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และวยัวฒิุ 

0.60 0.45 

6. สันติวธีิเป็นสิงทีใชไ้ม่ไดใ้นโลกของความเป็นจริง 0.80 0.29 

7.สันติวธีิสอดแทรกอยูใ่นหลกัคาํสอนของทุกศาสนา  0.45 

8.คนไทยนิยมชอบใชอ้าํนาจ และความรุนแรงในการแกไ้ข
ปัญหามากกวา่การใชส้ันติวธีิ 

0.80 0.54 

9. นกัการเมืองชอบใชส้ันติวธีิเป็นเครืองมือทางการเมือง 1.00  

10. การออกเกรด การสังการบา้นของอาจารยก์บันกัศึกษา
เป็นการใชอ้าํนาจรูปแบบหนึง 

1.00 0.29 

11. วยัรุ่นไทยชอบใช้การโต้ตอบรุนแรงในการแก้ไข
ปัญหามากกวา่การใชส้ันติวธีิ 

0.80 0.44 

12. การเจรจาไกล่เกลียทาํใหเ้สียเวลามาก 1.00 0.54 

13. การพิสูจน์ความจริงเป็นกระบวนการสร้างความ
ปรองดองอนัดบัแรก ก่อนการใชส้ันติวธีิ 

0.60 0.44 

 
 
 



 

 

 

ตารางที 4   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ค่าอาํนาจจาํแนก (Item total for Corrected)  
                    และค่าความเชือมนั (Reliability)  ของ แบบวดัเจตคติต่อวชิาสันติศึกษา (ต่อ) 
 
 
                                    ขอ้ความ 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ค่าอาํนาจจาํแนก 

(Item total for 

Corrected) 
14. ความขดัแยง้ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางสังคม 0.80 0.29 

15. ความขดัแยง้ในสังคมไทยแกไ้ขไดด้ว้ยการให้อภยั และ
การสานเสวนา 

0.60 0.44 

16. ความขดัแยง้เป็นเรืองธรรมชาติของมนุษย ์ 0.60 0.52 

17. ความขดัแยง้เป็นเรืองทีไม่ดี ควรหลีกเลียง 1.00 0.61 

18. การปล่อยวางเรืองความขดัแยง้ จะทาํให้ความขดัแยง้
ลดลงเอง 

0.60 0.33 

19. อคติเป็นบ่อเกิดแห่งความขดัแยง้ 0.80 0.47 

20. ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ทาํให้เกิดความ
ขดัแยง้ได ้

1.00 0.61 

21. สันติวธีิเป็นวธีิการจดัการความขดัแยง้ทีเลวนอ้ยทีสุด  0.80 0.54 

22. สันติวิธี ไม่ใช่การยินยอม แต่เป็นการต่อสู้ เพือ
ผลประโยชน์ 

0.60 0.44 

23. สันติวธีิใชไ้ม่ไดก้บัผูมี้อาํนาจและชอบใชค้วามรุนแรง 0.60 0.22 

24. สันติวิธีเป็นวิธีการของผูพ้่ายแพ ้ทียอมจาํนนมากกว่า
เป็นการต่อสู้เพือรักษาผลประโยน์ 

0.80 0.42 

25. สันติวิธีเป็นวิธีการจดัการความขดัแยง้ ป้องกนัไม่ให้
เกิดความรุนแรงได ้

0.60 0.29 

26. พรหมวิหาร 4  เป็นสันติวิธีเชิงพุทธ ทีสามารถจดัการ
ความขดัแยง้ไดทุ้กกรณี 

1.00 0.33 

27. สังคมไทยเป็นสังคมทีเกิดวิกฤติความขดัแยง้ เพราะคน
ไทยมีลกัษณะนิสัย ยอมแพไ้ม่เป็น และไม่อดทนรอคอย   

0.80 0.45 

28. อิทธิพลกลุ่มทางสังคม มีผลต่อความขดัแยง้รุนแรงใน
สังคมไทย 

1.00 0.32 



 

                  
 

 

ตารางที 4   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ค่าอาํนาจจาํแนก (Item total for Corrected)  
                    และค่าความเชือมนั (Reliability)  ของ แบบวดัเจตคติต่อวชิาสันติศึกษา (ต่อ) 
 
 
                                    ขอ้ความ 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ค่าอาํนาจจาํแนก 

(Item total for 

Corrected) 
29. วิธีการเจรจาต่อรอง เป็นวิธีการหนึงในการแกไ้ขความ
ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

0.80 0.27 

30. การใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ช่วยลดความ
ขดัแยง้รุนแรงลงได ้

1.00 0.33 

31. ข่าวลือ  ข่าวสร้างความแตกแยก ทาํให้สังคมไทย
ขดัแยง้รุนแรง อย่างฝังรากลึก เกินทีกระบวนการสันติวิธี
จะเขา้ไปลดความขดัแยง้รุนแรงลงได ้

0.60 0.61 

32.สันติวิธีไม่มีอยู่จริง  เป็นเพียงหลักการ ทฤษฎีของ
นกัวชิาการเท่านนั 

1.00 0.52 

33. การให้อภยั  เป็นการกา้วขา้มความหวาดกลวั ทีมนุษย์
ทุกคนสร้างขึนภายในจิตใจได ้ นนัคือ สันติภายใน 

0.60 0.54 

34. การสานเสวนา เป็นการเปิดพืนทีการยอมรับฟังความ
คิดเห็น และสร้างความเขา้ใจสาํหรับคู่ขดัแยง้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

0.80 0.52 

35. สันติวธีิใชไ้ม่ไดผ้ล ในกรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือ
กฎหมายทางสังคม 

0.80 0.33 

36. การเรียน การสอนสันติศึกษา และสันติวิธี มีไวแ้ค่ใน
ชนัเรียน แต่ไม่สามารถนาํมาใช้แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
ความรุนแรงไดจ้ริง  

1.00 0.44 

37.การใช้ความรุนแรงโดยการทาํลายชีวิต หรือการฆ่าทาํ
ให้เกิดความสงบ ได้มากกว่าการใช้กระบวนการสันติวิธี 
ดว้ยการเจรจาต่อรอง หรือการเจรจาไกล่เกลีย 

0.80 0.54 

 
 
 



 

 

 

 
ตารางที 4   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ค่าอาํนาจจาํแนก (Item total for Corrected)  
                    และค่าความเชือมนั (Reliability)  ของ แบบวดัเจตคติต่อวชิาสันติศึกษา (ต่อ) 
 
 
                                    ขอ้ความ 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ค่าอาํนาจจาํแนก 

(Item total for 

Corrected) 
38.การแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี มกัจะทาํไม่
ได้ผลกับการเมือง  เพราะเป็นเ รืองของอํานาจ  และ
ผลประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ส่วนร่วม 

1.00 0.44 

39. สันติวธีิเป็นวถีิหนึงของระบอบประชาธิปไตย 1.00 0.52 

 
ค่าความเชือมนั (Reliability)  เท่ากบั  0.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  
 

 

  ตารางที  4   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ค่าอาํนาจจาํแนก (Item total for Corrected)  
                       และค่าความเชือมนั (Reliability)  ของ แบบวดัความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน 

                       สันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 
                                    ขอ้ความ 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

(Item total for 

Corrected) 
ดา้นกิจกรรมการสอน 

.ฉนัชอบกิจกรรมการสอนทีอาจารยจ์ดัให ้ 0.60 0.61 

. ฉนัคิดวา่กิจกรรมการสอนทีอาจารยจ์ดัใหเ้กิดประโยชน์ 1.00 0.27 

3. กิจกรรมการสอนทาํใหฉ้นัฟังมากขึน  เขา้ใจเหตุผลของผูอื้นมากขึน 0.80 0.27 

4. กิจกรรมการสอนทาํให้ฉันควบคุมอารมณ์  มีการอดทนรอคอยมาก
ขึน 

1.00 0.52 

5. กิจกรรมการสอนทาํใหฉ้นัเขา้ใจธรรมชาติของความขดัแยง้มากขึน 0.80 0.33 

6. กิจกรรมการสอนทาํใหฉ้นัสามารถจดัการความขดัแยง้ไดดี้ขึน 0.80 0.33 

7. ฉนัไม่รู้สึกเบือ ในกิจกรรมการสอน ทีอาจารยจ์ดัขึนในแต่ละครัง 0.60 0.52 

8. กิจกรรมการสอน มีความทันสมยั และเหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบนั 

0.80 0.52 

ดา้นการนาํไปประยกุตใ์ช ้

9. ฉันคิดวา่พฤติกรรมของฉันดีขึน หลงัไดเ้รียนกิจกรรมทีอาจารยจ์ดั
ขึน 

0.60 0.52 

10.ฉันสามารถนําความ รู้ ทีได้จากชัน เ รี ยนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนั 

0.80 0.33 

11. ฉนัเขา้ใจเนือหา “สนัติวธีิ” และ “การจดัการความขดัแยง้” 1.00 0.52 

12. ฉนัเห็นประโยชน์ของ “สนัติวธีิ” และ “การจดัการความขดัแยง้” 0.60 0.54 

13. ฉัน อยากทาํหน้าทีเป็น “นักสันติวิธี”  หรือ “นักจัดการความ
ขดัแยง้”  ในชีวติประจาํวนั และการทาํงานในอนาคต 

1.00 0.61 

ดา้นสือและบรรยากาศการสอน 

14.ฉนัชอบสือต่าง ๆ ทีอาจารยน์าํมาใชใ้นการสอนแต่ละครัง 1.00 0.61 

15. ฉนัชอบบรรยากาศการเรียนการสอน ทีอาจารยจ์ดัขึนในแต่ละครัง 0.60 0.27 

ค่าความเชือมนั (Reliability)  เท่ากบั  เท่ากบั  0.85 



 

 

 

ตารางที  4   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบวดัความสามารถในการจดัการ 

                     ความขดัแยง้ 

 

 
                     รายการประเมิน 

 
                 ผูเ้ชียวชาญ 

ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 
1 2 3 4 5 

. ปัจจัยนําเข้า (Input) ในการจัดการความขัดแย้งจาก
กรณีศึกษาในชันเรียน 

 

.  นกัศึกษามีการวางแผนการเรียนสนัติศึกษา 1 0 1 1 1 0.80 

.2 การเตรียม เอกสาร เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการ
เรียน 

1 1 1 1 1 1.00 

1.3 การเตรียมขอ้มูลจากการมอบหมายก่อนเขา้ชนัเรียน 0 1 1 1 1 0.80 

2. กระบวนการเรียนรู้ในชันเรียนของนักศึกษา ในการ
จดัการความขัดแย้งจากกรณีศึกษาในชันเรียน  (Process) 

 

.  การมีส่วนร่วมในชนัเรียน 1 1 1 1 1 1.00 

.  การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายซกัถามในชนั
เรียน 

1 1 1 -1 1 0.60 

.  การทาํงานร่วมมือกนัและการช่วยเหลือซึงกนัและกนัใน
ระหวา่งการทาํงานกลุ่ม 

0 1 1 1 1 0.80 

2.4  ทกัษะภาพรวมความสามารถในการจดัการความขดัแยง้
จากกรณีศึกษาในชนัเรียน 

1 0 1 1 1 0.80 

2.4.1 การวเิคราะห์สถานการณ์ความขดัแยง้ 1 -1 1 1 1 0.60 

2.4.2 การทาํความเขา้ใจในสถานการณ์ความขดัแยง้ 1 1 0 1 1 0.80 

2.4.3 ความเป็นกลางในการจดัการความขดัแยง้ 0 1 1 1 1 0.80 

2.4.4 การฟังอยา่งลึกซึงจากกรณีศึกษาในชนัเรียน 1 1 -1 1 1 0.60 

2.4.5  การเจรจาไกล่เกลียจากกรณีศึกษาในชนัเรียน 1 1 1 -1 1 0.60 

2.4.6 การสรุปและการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความ
ขดัแยง้จากกรณีศึกษาในชนัเรียน 

1 0 1 1 1 0.80 

 
 

 



 

                  
 

 

ตารางที  4   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบวดัความสามารถในการจดัการ 

                     ความขดัแยง้ (ต่อ) 
 

 
                     รายการประเมิน 

 
                 ผูเ้ชียวชาญ 

ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

(IOC) 
1 2 3 4 5 

. ผลผลติจากการเรียนรู้ของนกัศึกษา (Output) ในการจดัการความขัดแย้งจากกรณศึีกษาในชันเรียน 
3.  คุณภาพของผลงานจากการทาํงานกลุ่ม หรืองานเดียว 1 1 1 -1 1 0.60 

3.2 ความคิดสร้างสรรคข์องผลงานจากการทาํงานกลุ่ม หรือ
งานเดียว 

1 1 0 1 1 0.80 

.3 ผลสาํเร็จของการปฏิบติังานจากการทาํงานกลุ่ม หรือ
งานเดียว  

1 1 0 1 1 0.80 

3.4 บรรยากาศทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ 1 -1 1 1 1 0.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางที  44   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ค่าอาํนาจจาํแนก (Item total for Corrected)  
                      และค่าความเชือมนั (Reliability)  ของ แบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษา  
                      ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยของผูเ้ชียวชาญสันติศึกษา 

 

 
                                    ขอ้ความ 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

(Item total for 

Corrected) 
1. หลกัการในการสอนสันติศึกษา 0.80 0.33 

 2.วตัถุประสงคใ์นการสอนสันติศึกษา   0.60 0.52 

3. เนือหาการสอนสันติศึกษา 1.00 0.27 

4. วธีิการสอนสันติศึกษา 0.80 0.27 

5. ขนัตอนการสอนสันติศึกษา (ภาพรวม) 1.00 0.52 

  5.1 ขนัการกระตุน้ผูเ้รียน 0.60 0.52 

  5.2 ขนัวพิากษเ์หตุการณ์ 0.80 0.27 

  5.3 ขนัการคน้หาสาเหตุปัญหา 1.00 0.27 

  5.4 ขนัการหาแนวทางแกปั้ญหา 0.60 0.27 

   5.6 ขนัการอภิปรายและสรุป 0.60 0.52 

6. สือการสอนสันติศึกษา 1.00 0.27 

7. การประเมินผลการสอนสันติศึกษา 0.80 0.27 

8.บริบททีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติศึกษา 0.60 0.52 

9.ระบบสนบัสนุนการสอนและการพฒันาผูส้อนสันติศึกษา 0.60 0.27 

10.บทบาทอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียนและวทิยากรพิเศษวชิาสันติ
ศึกษา 

0.60 0.27 

11. เงือนไขการนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใช้ 1.00 0.27 

12.การรับรองรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 

0.80 0.33 

 
ค่าความเชือมนั (Reliability)  เท่ากบั  เท่ากบั  0.85 

 



 

                  
 

 

ตารางที  45   ผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ค่าอาํนาจจาํแนก (Item total for Corrected)  
                      และค่าความเชือมนั (Reliability)  ของ แบบประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษา  
                      ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยของอาจารยผ์ูส้อนสันติศึกษา  
 

 
                                    ขอ้ความ 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

              (IOC) 

ค่าอาํนาจจาํแนก 

(Item total for 

Corrected) 
1. หลกัการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 0.60 0.61 

2. วตัถุประสงคก์ารสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการ
สอน 

1.00 0.27 

3. เนือหาการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 0.60 0.52 

4. วธีิการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 0.80 0.33 

5. ขนัตอนการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 0.60 0.27 

   5.1 ขนัการกระตุน้ผูเ้รียนมีความเหมาะสม 1.00 0.27 

   5.2  ขนัวพิากษเ์หตุการณ์มีความเหมาะสม 1.00 0.27 

   5.3  ขนัการคน้หาสาเหตุปัญหามีความเหมาะสม 0.80 0.27 

   5.4  ขนัการหาแนวทางแกปั้ญหามีความเหมาะสม 1.00 0.52 

   5.5 ขนัการทบทวนแนวทางการแกปั้ญหามีความเหมาะสม 0.60 0.54 

   5.6  ขนัการอภิปรายและสรุปมีความเหมาะสม 1.00 0.61 

6. สือการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 0.60 0.27 

7. การประเมินผลการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการ
สอน 

1.00 0.27 

8. บริบททีเกียวข้องกับการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกับ
รูปแบบการสอน 

0.80 0.52 

9. ระบบสนับสนุนการสอนสันติศึกษาและการพฒันาผูส้อนสันติ
ศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 

0.80 0.27 

10. บทบาทอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียน และวิทยากรวิชาสันติศึกษามีความ
เหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 

0.60 0.27 

11. เงือนไขการนาํรูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใชมี้ความเหมาะสม
กบัรูปแบบการสอน 

1.00 0.27 

ค่าความเชือมนั (Reliability)  เท่ากบั  เท่ากบั  0.83 



 

 

 

 
ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 
ตารางที  46   ผลคะแนนการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 
 

คนที 
คะแนนทดสอบ  

ผลต่าง ก่อนทดลอง หลงัการทดลอง 
1 30 45 15 

2 21 32 21 

3 28 40 12 

4 29 39 10 

5 21 38 17 

6 26 42 12 

7 26 38 12 

8 26 38 12 

9 25 47 22 

10 20 31 11 

11 21 29 8 

12 24 39 15 

13 22 40 18 

14 23 42 19 

15 24 39 15 

16 24 36 12 

17 21 35 14 

18 20 41 21 

19 19 29 10 

20 10 21 11 

21 19 38 19 

22 14 37 23 

23 18 35 17 



 

                  
 

 

ตารางที  46   ผลคะแนนการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย (ต่อ) 
 

 
คนที 

คะแนนทดสอบ  
ผลต่าง ก่อนทดลอง หลงัการทดลอง 

24 18 29 11 

25 16 30 14 

26 19 29 10 

27 14 22 8 

28 13 30 17 

29 13 31 18 

30 19 29 10 

31 13 38 25 

32 12 37 25 

33 12 41 29 

34 18 42 24 

35 19 27 8 

36 25 28 3 

37 21 32 11 

38 12 31 19 

39 15 29 14 

40 18 30 12 

41 20 32 12 

42 18 33 15 

43 26 37 11 

44 30 35 5 

45 21 29 8 

46 18 31 13 

47 11 28 17 

48 15 30 15 

49 22 29 7 



 

 

 

ตารางที  46   ผลคะแนนการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย (ต่อ) 
 

 
คนที 

คะแนนทดสอบ  
ผลต่าง ก่อนทดลอง หลงัการทดลอง 

50 25 38 13 

51 19 27 8 

52 17 25 8 

53 11 35 24 

54 21 39 18 

55 30 42 12 

56 19 45 26 

57 22 33 11 

58 26 37 11 

59 21 29 8 

60 13 31 18 

61 23 47 24 

62 14 28 14 

63 29 32 3 

64 35 47 12 

65 14 33 19 

66 21 38 17 

67 12 33 21 

68 19 29 10 

69 25 23 -2 

70 24 34 10 

71 21 41 20 

72 13 29 16 

73 12 28 16 

74 10 30 20 

75 28 38 10 



 

                  
 

 

ตารางที  46   ผลคะแนนการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย (ต่อ) 
 

 
คนที 

คะแนนทดสอบ  
ผลต่าง ก่อนทดลอง หลงัการทดลอง 

76 26 37 11 

77 12 40 28 

78 15 31 16 

79 19 19 0 

80 20 30 10 

81 30 39 9 

82 17 28 11 

83 19 31 12 

84 11 29 18 

85 29 37 8 

86 27 35 8 

87 16 29 13 

88 14 27 13 

89 26 39 13 

90 18 40 22 

91 19 17 2 

92 21 43 22 

93 20 40 20 

94 22 38 16 

95 26 41 15 

96 19 29 10 

97 25 35 10 

98 13 34 21 

99 17 29 12 

100 12 32 20 

 



 

 

 

ตารางที  46   ผลคะแนนการทดลองใชรู้ปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย (ต่อ) 
 

 
คนที 

คะแนนทดสอบ  
ผลต่าง ก่อนทดลอง หลงัการทดลอง 

101 12 35 23 

102 19 39 20 

103 29 40 11 

104 22 42 20 

105 24 28 4 

106 21 31 10 

107 9 17 8 

108 26 36 10 

109 21 41 20 

110 19 37 18 

111 17 36 19 

112 15 30 15 

113 20 35 15 

รวมค่าเฉลีย 19.61 34.31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  
 

 

ตารางที 47  ผลการประเมินแบบวดัเจตคติต่อวชิาสันติศึกษา 
 
 

                                   รายการประเมิน  
 

ค่าเฉลีย 
(Mean) 

ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
1.วิชาสันติศึกษา/สันติวิธีเป็นสิงไร้สาระล้าสมัย ไม่ทัน
การณ์ 

4.35 0.83 

.วชิาสันติศึกษา/สันติวธีิเป็นสิงทีน่าเบือ ไม่น่าสนใจ 3.52 1.43 

3.วชิาสันติศึกษา/สันติวธีิเป็นสิงทีเขา้ใจไดย้ากมาก 3.30 1.40 

4.วชิาสันติศึกษา/สันติวิธีเป็นสิงทีนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการ
จดัการความขดัแยง้ยาก 

3.39 1.28 

5.วิชาสันติศึกษา/สันติวิธีเป็นวิชาทีไม่สมควรเปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรี เพราะนักศึกษาย ังขาดวุ ฒิภาวะทาง
อารมณ์ และวยัวฒิุ 

3.94 1.07 

6. สันติวธีิเป็นสิงทีใชไ้ม่ไดใ้นโลกของความเป็นจริง 4.16 0.94 

7.สันติวธีิสอดแทรกอยูใ่นหลกัคาํสอนของทุกศาสนา 3.72 1.26 

8.คนไทยนิยมชอบใชอ้าํนาจ และความรุนแรงในการแกไ้ข
ปัญหามากกวา่การใชส้ันติวธีิ 

4.04 0.99 

9. นกัการเมืองชอบใชส้ันติวธีิเป็นเครืองมือทางการเมือง 3.69 1.12 

10. การออกเกรด การสังการบา้นของอาจารยก์บันกัศึกษา
เป็นการใชอ้าํนาจรูปแบบหนึง 

3.81 1.07 

11. วยัรุ่นไทยชอบใช้การโต้ตอบรุนแรงในการแก้ไข
ปัญหามากกวา่การใชส้ันติวธีิ 

4.41 0.66 

12. การเจรจาไกล่เกลียทาํใหเ้สียเวลามาก 3.73 1.09 

13. การพิสูจน์ความจริงเป็นกระบวนการสร้างความ
ปรองดองอนัดบัแรก ก่อนการใชส้ันติวธีิ 

4.15 0.81 

14.ความขดัแยง้ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางสังคม 3.42 1.38 

 
 
 



 

 

 

ตารางที 47  ผลการประเมินแบบวดัเจตคติต่อวชิาสันติศึกษา (ต่อ) 
 
 

                                   รายการประเมิน  
 

ค่าเฉลีย 
(Mean) 

ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
15. ความขดัแยง้ในสังคมไทยแกไ้ขไดด้ว้ยการให้อภยั และ
การสานเสวนา 

4.04 1.04 

16. ความขดัแยง้เป็นเรืองธรรมชาติของมนุษย ์ 3.58 1.25 

17. ความขดัแยง้เป็นเรืองทีไม่ดี ควรหลีกเลียง 3.24 1.43 

18. การปล่อยวางเรืองความขดัแยง้ จะทาํให้ความขดัแยง้
ลดลงเอง 

3.56 1.23 

19. อคติเป็นบ่อเกิดแห่งความขดัแยง้ 3.43 1.76 

20. ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ทาํให้เกิดความ
ขดัแยง้ได ้

3.95 1.12 

21. สันติวธีิเป็นวธีิการจดัการความขดัแยง้ทีเลวนอ้ยทีสุด  4.12 0.83 

22. สันติวิธี ไม่ใช่การยินยอม แต่เป็นการต่อสู้ เพือ
ผลประโยชน์ 

3.45 1.24 

23. สันติวธีิใชไ้ม่ไดก้บัผูมี้อาํนาจและชอบใชค้วามรุนแรง 3.58 1.19 

24. สันติวิธีเป็นวิธีการของผูพ้่ายแพ ้ทียอมจาํนนมากกว่า
เป็นการต่อสู้เพือรักษาผลประโยชน์ 

3.49 1.32 

25. สันติวิธีเป็นวิธีการจดัการความขดัแยง้ ป้องกนัไม่ให้
เกิดความรุนแรงได ้

4.00 1.19 

26. พรหมวิหาร 4  เป็นสันติวิธีเชิงพุทธ ทีสามารถจดัการ
ความขดัแยง้ไดทุ้กกรณี 

4.07 1.04 

27. สังคมไทยเป็นสังคมทีเกิดวิกฤติความขดัแยง้ เพราะคน
ไทยมีลกัษณะนิสัย ยอมแพไ้ม่เป็น และไม่อดทนรอคอย   

4.17 0.85 

28. อิทธิพลกลุ่มทางสังคม มีผลต่อความขดัแยง้รุนแรงใน
สังคมไทย 

3.51 1.26 

29. วิธีการเจรจาต่อรอง เป็นวิธีการหนึงในการแกไ้ขความ
ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

4.15 0.79 



 

                  
 

 

ตารางที 47  ผลการประเมินแบบวดัเจตคติต่อวชิาสันติศึกษา (ต่อ) 
 

 

                                   รายการประเมิน  
 

ค่าเฉลีย 
(Mean) 

ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
30. การใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ช่วยลดความ
ขดัแยง้รุนแรงลงได ้

3.99 1.09 

31. ข่าวลือ  ข่าวสร้างความแตกแยก ทาํให้สังคมไทย
ขดัแยง้รุนแรง อย่างฝังรากลึก เกินทีกระบวนการสันติวิธี
จะเขา้ไปลดความขดัแยง้รุนแรงลงได ้

3.12 1.37 

32.สันติวิธีไม่มีอยู่จริง  เป็นเพียงหลักการ ทฤษฎีของ
นกัวชิาการเท่านนั 

3.44 1.28 

33. การให้อภยั  เป็นการกา้วขา้มความหวาดกลวั ทีมนุษย์
ทุกคนสร้างขึนภายในจิตใจได ้ นนัคือ สันติภายใน 

3.49 1.26 

34. การสานเสวนา เป็นการเปิดพืนทีการยอมรับฟังความ
คิดเห็น และสร้างความเขา้ใจสาํหรับคู่ขดัแยง้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.57 1.23 

35. สันติวธีิใชไ้ม่ไดผ้ล ในกรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือ
กฎหมายทางสังคม 

3.12 1.37 

36. การเรียน การสอนสันติศึกษา และสันติวิธี มีไวแ้ค่ใน
ชนัเรียน แต่ไม่สามารถนาํมาใช้แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
ความรุนแรงไดจ้ริง  

3.04 1.39 

37.การใช้ความรุนแรงโดยการทาํลายชีวิต หรือการฆ่าทาํ
ให้เกิดความสงบ ได้มากกว่าการใช้กระบวนการสันติวิธี 
ดว้ยการเจรจาต่อรอง หรือการเจรจาไกล่เกลีย 

3.20 1.44 

38. การแปลงเปลียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี มกัจะทาํไม่
ได้ผลกับการเมือง  เพราะเป็นเ รืองของอํานาจ  และ
ผลประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ส่วนร่วม 

3.39 1.40 

39. สันติวธีิเป็นวถีิหนึงของระบอบประชาธิปไตย 3.48 1.23 

                                   รวมเฉลีย 3.69 1.18 

 



 

 

 

 
ตารางที 48  ผลการประเมินแบบวดัความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ 

 
รายการประเมิน  

ค่าเฉลีย 
(Mean) 

ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
. ปัจจยันําเข้า (Input) ในการจดัการความขัดแย้งจากกรณีศึกษา
ในชันเรียน 

 

.  นกัศึกษามีการวางแผนการเรียนสนัติศึกษา 1.96 0.97 

.2 การเตรียม เอกสาร เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการเรียน 2.25 0.91 

1.3 การเตรียมขอ้มูลจากการมอบหมายก่อนเขา้ชนัเรียน 2.01 0.95 

รวมเฉลีย  2.07 0.94 

2. กระบวนการเรียนรู้ในชันเรียนของนักศึกษา ในการจัดการ
ความขัดแย้งจากกรณีศึกษาในชันเรียน  (Process) 

 

.  การมีส่วนร่วมในชนัเรียน 2.36 0.77 

.  การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายซกัถามในชนัเรียน 2.16 0.91 

.  การทาํงานร่วมมือกนัและการช่วยเหลือซึงกนัและกนัใน
ระหวา่งการทาํงานกลุ่ม 

2.35 0.77 

2.4  ทกัษะภาพรวมความสามารถในการจดัการความขดัแยง้จาก
กรณีศึกษาในชนัเรียน 

2.35 0.74 

2.4.1 การวเิคราะห์สถานการณ์ความขดัแยง้ 2.21 0.82 

2.4.2 การทาํความเขา้ใจในสถานการณ์ความขดัแยง้ 2.09 0.91 

2.4.3 ความเป็นกลางในการจดัการความขดัแยง้ 2.03 0.81 

2.4.4 การฟังอยา่งลึกซึงจากกรณีศึกษาในชนัเรียน 2.01 1.02 

2.4.5  การเจรจาไกล่เกลียจากกรณีศึกษาในชนัเรียน 2.09 0.84 

2.4.6 การสรุปและการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความขดัแยง้จาก
กรณีศึกษาในชนัเรียน 

2.25 0.80 

 รวมเฉลีย 2.19 0.84 

 
 
 
 



 

                  
 

 

 
ตารางที 48  ผลการประเมินแบบวดัความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

 

ค่าเฉลีย 
(Mean) 

ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
. ผลผลติจากการเรียนรู้ของนกัศึกษา (Output) ในการจดัการ
ความขัดแย้งจากกรณีศึกษาในชันเรียน 

 

3.  คุณภาพของผลงานจากการทาํงานกลุ่ม หรืองานเดียว 2.09 0.96 

3.2 ความคิดสร้างสรรคข์องผลงานจากการทาํงานกลุ่ม หรืองาน
เดียว 

2.29 0.79 

.3 ผลสาํเร็จของการปฏิบติังานจากการทาํงานกลุ่ม หรืองาน
เดียว  

2.14 0.91 

3.4 บรรยากาศทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ 2.39 0.71 

รวมเฉลีย  2.23 0.84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ตารางที 49  ผลการประเมินแบบวดัความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนสันติศึกษา 
 

                             
                                        ข้อท ี/ ข้อความ 

 

ค่าเฉลีย 
(Mean) 

 

 
ค่าส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 
ด้านกจิกรรมการสอน 
1.ฉนัชอบกิจกรรมการสอนทีอาจารยจ์ดัให้ 3.98 1.16 

2.ฉนัคิดวา่กิจกรรมการสอนทีอาจารยจ์ดัให้เกิดประโยชน์ 4.04 1.14 

3.กิจกรรมการสอนทาํให้ฉนัฟังมากขึน  เขา้ใจเหตุผลของผูอื้นมากขึน 4.11 1.02 

4.กิจกรรมการสอนทาํให้ฉนัควบคุมอารมณ์  มีการอดทนรอคอยมากขึน 3.90 1.20 

5.กิจกรรมการสอนทาํให้ฉนัเขา้ใจธรรมชาติของความขดัแยง้มากขึน 4.07 1.01 

6.กิจกรรมการสอนทาํให้ฉนัสามารถจดัการความขดัแยง้ไดดี้ขึน 4.09 0.97 

7.ฉนัไม่รู้สึกเบือ ในกิจกรรมการสอน ทีอาจารยจ์ดัขึนในแต่ละครัง 3.88 1.08 

8.กิจกรรมการสอน มีความทนัสมยั และเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 4.37 0.96 
ด้านการนําไปประยุกต์ใช้ 
9.ฉนัคิดวา่พฤติกรรมของฉนัดีขึน หลงัไดเ้รียนกิจกรรมทีอาจารยจ์ดัขึน 4.27 1.05 

10.ฉนัสามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากชนัเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 4.04 1.21 

11.ฉนัเขา้ใจเนือหา “สนัติวิธี” และ “การจดัการความขดัแยง้” 4.30 1.08 

12.ฉนัเห็นประโยชน์ของ “สนัติวิธี” และ “การจดัการความขดัแยง้” 4.35 1.08 
13. ฉัน อยากทาํหน้าทีเป็น “นกัสันติวิธี”  หรือ “นกัจดัการความขดัแยง้”  
ในชีวิตประจาํวนั และการทาํงานในอนาคต 

3.83 1.21 

ด้านสือและบรรยากาศการสอน 
14.ฉนัชอบสือต่าง ๆ ทีอาจารยน์าํมาใชใ้นการสอนแต่ละครัง 3.61 1.36 

15.ฉนัชอบบรรยากาศการเรียนการสอน ทีอาจารยจ์ดัขึนในแต่ละครัง 4.36 0.82 
                                       รวม 4.08 1.08 
 

 
 
 



 

                  
 

 

 
ตารางที 50  ผลการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยของผูเ้ชียวชาญ 

                       สันติศึกษา  
  

 

 

     ขอ้ที /ขอ้ความ 

       ความสอดคลอ้ง ความเป็นไปได ้ การนาํไปใชป้ระโยชน์ 

ค่าเฉลีย 
(Mean) 

 

ค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลีย 
(Mean) 

 

ค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลีย 
(Mean) 

 

ค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
1. หลกัการในการ
สอนสนัติศึกษา 

4.00 0.89 4.16 0.81 4.66 0.59 

 2.วัตถุประสงค์ใน
การสอนสนัติศึกษา   

4.33 0.74 4.66 0.59 4.50 0.67 

3. เนือหาการสอน
สนัติศึกษา 

3.83 0.96 3.66 1.04 4.33 0.74 

4. วิธีการสอนสันติ
ศึกษา 

4.16 0.81 4.00 0.89 4.33 0.74 

5. ขนัตอนการสอน
สั น ติ ศึ ก ษ า 
(ภาพรวม) 

4.16 0.81 4.33 0.74 4.16 0.81 

      5.1 ขนัการ
กระตุน้ผูเ้รียน 

4.00 0.89 4.66 0.59 4.50 0.67 

     5.2 ขนัวพิากษ์
เหตุการณ์ 

4.83 0.51 4.16 0.81 4.66 0.59 

    5.3 ขนัการคน้หา
สาเหตุปัญหา 

4.83 0.51 4.66 0.59 4.83 0.51 

    5.4 ขนัการหา
แนวทางแกปั้ญหา 

4.50 0.67 4.16 0.81 4.66 0.59 

     5.5 ขนัการ
ทบทวนแนวทางการ
แกปั้ญหา 

3.66 1.04 4.16 0.81 4.33 0.74 

    5.6 ขนัการ
อภิปรายและสรุป 

4.16 0.81 4.16 0.81 4.50 0.67 

 



 

 

 

ตารางที 50  ผลการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยของผูเ้ชียวชาญ 

                        สันติศึกษา (ต่อ)  
  

 

 

     ขอ้ที /ขอ้ความ 

       ความสอดคลอ้ง ความเป็นไปได ้ การนาํไปใชป้ระโยชน์ 

ค่าเฉลีย 
(Mean) 

 

ค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลีย 
(Mean) 

 

ค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลีย 
(Mean) 

 

ค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
6. สือการสอนสันติ
ศึกษา 

3.66 1.04 4.00 0.89 4.16 0.81 

7. การประเมินผล
การสอนสนัติศึกษา 

3.16 1.26 4.16 0.81 4.33 0.74 

8. บริบททีเกียวขอ้ง
กับ ก า ร สอนสั น ติ
ศึกษา 

3.61 1.36 4.00 0.89 4.16 0.81 

9. ระบบสนับสนุน
การสอนและกา ร
พัฒนาผู ้สอนสัน ติ
ศึกษา 

3.61 1.36 4.16 0.81 3.83 0.96 

10. บทบาทอาจารย์
ผู ้สอน  ผู ้เ รี ยนและ
วิทยากรพิ เศษวิชา
สนัติศึกษา 

4.16 0.81 3.83 0.96 4.50 0.67 

11. เงือนไขการนํา
รู ป แ บบ ก า ร สอน
สนัติศึกษาไปใช ้

3.83 0.96 3.83 0.96 4.16 0.81 

12. การรับรอง
รู ป แบบ ก า ร สอน
สั น ติ ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษา
ไทย 

4.50 0.67 4.50 0.67 4.83 0.51 

                    รวม 3.62 0.89 4.18 0.80 4.41 0.70 

 



 

                  
 

 

ตารางที 1  ผลการประเมินผลรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยของอาจารย ์

                      ผูส้อนสันติศึกษา 
 

                             
                                        ข้อท ี/ ข้อความ 

 

ค่าเฉลีย 
(Mean) 

 

 
ค่าส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 
1. หลกัการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 4.33 0.74 

2. วตัถุประสงคก์ารสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบ
การสอน 

4.16 0.81 

3. เนือหาการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกับรูปแบบการ
สอน 

4.33 0.74 

4. วธีิการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 3.83 0.96 

5. ขนัตอนการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการ
สอน 

4.66 0.59 

   5.1 ขนัการกระตุน้ผูเ้รียนมีความเหมาะสม 4.16 0.81 

   5.2  ขนัวพิากษเ์หตุการณ์มีความเหมาะสม 3.66 1.04 

   5.3  ขนัการคน้หาสาเหตุปัญหามีความเหมาะสม 3.83 0.96 

   5.4  ขนัการหาแนวทางแกปั้ญหามีความเหมาะสม 4.50 0.67 

   5.5 ขนัการทบทวนแนวทางการแกปั้ญหามีความเหมาะสม 3.66 1.04 

   5.6  ขนัการอภิปรายและสรุปมีความเหมาะสม 4.00 0.89 

6. สือการสอนสนัติศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 4.83 0.51 
7. การประเมินผลการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกับ
รูปแบบการสอน 

2.83 1.41 

8. บริบททีเกียวขอ้งกบัการสอนสันติศึกษามีความเหมาะสมกบั
รูปแบบการสอน 

4.00 0.89 

9. ระบบสนบัสนุนการสอนสนัติศึกษาและการพฒันาผูส้อนสนัติ
ศึกษามีความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 

3.16 1.26 

10. บทบาทอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียน และวิทยากรวิชาสันติศึกษามี
ความเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 

3.66 1.04 

11. เงือนไขการนํารูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใช้มีความ
เหมาะสมกบัรูปแบบการสอน 

3.61 1.36 

                                       รวมเฉลีย 3.71 1.08 
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หนังสือขอความร่วมมือเกบ็รวบรวมข้อมูลวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  
 

 

 
 

หนงัสือขอความร่วมมือเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยั 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

                  
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 



 

                  
 

 

 

 



 

 

 

 

      ประวตัิผู้วจัิย  
 
ชือ – สกุล               นายสมิทธิรักษ ์    จนัทรักษ ์

วนั เดือน ปีเกดิ      วนัพุธที 17 พฤศจิกายน 2514   ณ  อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 
ภูมิลาํเนา                บา้นเลขที 31/4 ม.9 ซ.35 ถ.จรัญสนิทวงศ ์แขวงบางพรม เขตตลิงชนั กรุงเทพฯ 

ประวตัิการศึกษา   ชนัประถมศึกษา 1- 6 โรงเรียนหนองแสง  อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

             ชนัมธัยมศึกษา 1 – 3  โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

                               ชนัมธัยมศึกษา 4 – 6  โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั จ.ร้อยเอด็ 
                                พ.ศ.  2538 สาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขานนัทนาการ   

                                คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
              พ.ศ.  2541 สาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต  
                                สาขาจิตวทิยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครรินทรวโิรฒ  

                                พ.ศ. 2552   ศึกษาต่อหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาพฒันศึกษา  
                                คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 ประวตัิการทาํงาน   พ.ศ. 2538 – 2542   อาจารยป์ระจาํวิทยาลยัคริสเตียน   
                                 พ.ศ.  - 7   อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
                                 พ.ศ. 7 –    อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
                                 พ.ศ. 2549 – 2552  สถาบนัเทคโนโลยแีห่งอโยธยา  
                                 พ.ศ.2552 – ปัจจุบนั วทิยาลยัดุสิตธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



