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การพัฒนารูปแบบการเรียนรูศิลปะเพื่อสงเสริมจิตสํานึกในการอยูรวมกัน

ในบริบทการเรียนรวมระหวางนักเรียนไทยและนักเรียนขามชาติ

 

The Development of an Art Learning Model for Promoting 

the Consciousness of Living Together in the Context of 

Thai and Migrant Inclusive Education

บทคัดยอ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการส่งเสริมการอยู่

ร่วมกันระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติในบริบทชั้นเรียนรวม 2) พัฒนารูปแบบ

การเรยีนรูศ้ลิปะเพือ่ส่งเสริมจติส�านกึในการอยูร่่วมกนั 3) ศกึษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้

ศิลปะที่พัฒนาข้ึน โดยใช้แบบแผนการทดลองไขว้สลับแบบวัดซ�้า (switching replications 

design) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนในชั้นเรียนรวมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จ�านวน 41 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ก 21 คนและกลุ่ม

ทดลอง ข 20 คน 

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) อุปสรรคในการอยู่ร่วมกันระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียน

ข้ามชาต ิคอื อคตแิละการขาดความเข้าใจเกีย่วกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม 2) หลกัการ

ของรูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน หรือ LTTA Model คือ

“การใช้กระบวนการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้

แสดงตัวตน เชื่อมโยงกับผู้อื่นและหันมาร่วมมือกัน” ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 ข้อ 

ได้แก่ การแสดงตัวตนผ่านศิลปะ การเปรียบเทียบความเหมือนและต่างระหว่างบุคคล

การจินตนาการความรู ้สึกของผู ้อื่น การเรียนรู้เร่ืองราวของบุคคลและวัฒนธรรม และ

การร่วมมือโดยมีเป้าหมายร่วมกัน 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบ ซึ่งประเมินจากคะแนนแบบวัด

จติส�านกึในการอยูร่่วมกนั การสงัเกตพฤตกิรรม และการสัมภาษณ์เชงิลึก พบว่า คะแนนแบบวดั

จิตส�านึกในการอยู่ร่วมกันหลังเรียนของกลุ่มทดลอง ก สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่ากลุ่ม
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ทดลอง ข อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคงที่เมื่อวัดซ�้าหลังจบกิจกรรม 4 สัปดาห์ 

นักเรียนแสดงพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้น และแสดงมุมมองทางบวกต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

มากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะ / การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน / จิตส�านึก / นักเรียน

 ข้ามชาติ / การลดอคติ

Abstract

 The objectives of this research were: 1) to study the situations, 

problems, and guidelines for promoting the inclusive education of Thai and 

migrant students; 2) to develop the art learning model for promoting the 

consciousness of living together; and 3) to study the effectiveness of a model with 

the sample groups. A sample of 41 students from second and third grades of 

ethnically mixed classrooms was divided into the experimental A and B group. 

The trial used a switching replications design. 

 The results showed that: 1) The barrier of living together among Thai 

and migrant students were prejudice and lack of cultural understanding.

2) The principle of the model was “using art learning activities to encourage 

the ethnically-mixed students to express themselves, connect and collaborate 

with each other”. This principle consisted of 5 components: expressing the self 

through art, comparing the sameness and the difference of persons, learning 

from personal and cultural narratives, imagining others’ viewpoints and

collaborating for shared goals. 3) After implementing the model, the results 

from test, behavior observation and in-depth interview revealed that the

posttest mean score of the experimental A group was higher than the pretest 

mean score and the score of the experimental B group at a significant

difference of .05 and this was retained after 4 weeks. The frequency of the 

expected behavior of both groups were increased and students expressed 

more positive thoughts about the self, the other and society.

KEYWORDS:	ART LEARNING MODEL / LEARNING TO LIVE TOGETHER / 

 CONSCIOUSNESS / PREJUDICE REDUCTION
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บทน�ำ

 โรงเรียนถือเป็นตัวแทนในการขัดเกลาทางสังคม (Socialization agent) ที่บ่มเพาะ

ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และเป็นท่ีเรียนรู้

ความคิด ความเช่ือที่แตกต่างไปจากครอบครัวของตน (Cushner, McClelland, &

Safford, 2006) โรงเรียนจึงควรให้ความส�าคัญกับการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่าง

หลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างผู ้เรียนที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี

ความสุข องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

จึงก�าหนดให้การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน หรือ Learning to live together เป็น “หัวใจ

ของการเรยีนรูแ้ละรากฐานของการศกึษา” (Delors et al., 1996) ทัง้นีร้ายงานการวจิยั “Learning 

to Live Together: Education Politics and Realities in the Asia-Pacific” ของ UNESCO 

(2014a) ช้ีว่าการเรียนรู ้เพื่อการอยู ่ร ่วมกันมีความจ�าเป็นต่อบริบทไทย อันเนื่องจาก

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งเกิดจากแรงงานข้ามชาติ 

 ปัจจุบันภาครัฐหันมาให้ความส�าคัญกับการจัดการศึกษาส�าหรับบุตรหลานแรงงาน

ข้ามชาติมากขึ้น โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กข้ามชาติมีโอกาสเข้าเรียนใน

สถานศึกษาของรัฐ (ประยุทธ หลักค�า, 2559) แต่การที่โรงเรียนส่วนใหญ่ยังเน้นการส่งเสริม

ความเป็นไทยมากกว่าความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ ์ 

(บุบผา อนันต์สุชาติกุล, 2556) เมื่อผสมผสานกับมุมมองแง่ลบที่คนไทยมีต่อแรงงานข้ามชาติ

จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งฝังรากลึกเป็นเวลานาน (สุเนตร ชุติธรานนท์ และ คณะ, 2557)

จึงอาจก่อให้เกิดอคติและการแบ่งแยกอันเป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกัน

 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันนั้นมีหลักการส�าคัญ 2 

ประการ คือ การเรียนรู ้เกี่ยวกับผู ้อื่น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเหมือนและ

ความแตกต่างระหว่างผู้อื่นกับตนเอง และการร่วมมือโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเปลี่ยนอคติ

และความรู้สึกตึงเครียดระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกันให้เป็นมุมมองแง่บวกและมิตรภาพ 

(Delors et al., 1996) ซึ่งประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย โดยอาจจัดเป็นวิชาเฉพาะ หรือจัดเป็น

กิจกรรมเสริมหลักสูตร อย่างไรก็ตาม สิ่งส�าคัญคือการเปลี่ยนผู้เรียนจาก “จิตส�านึก” เพื่อให้

ผูเ้รยีนเกดิความตระหนกัจากภายในซึง่จะสร้างความเปลีย่นแปลงไปยงัมมุมองและพฤตกิรรม

ภายนอกอย่างยั่งยืน (Sinclair, 2004) ดังนั้นนอกจากเนื้อหาที่เหมาะสมแล้วต้องค�านึงถึง

กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในด้วย จึงเป็นความท้าทายส�าหรับ

ครูผู้สอนว่าควรจัดการเรียนรู้อย่างไรให้เหมาะสม



สริตา เจือศรีกุล อภิชาติ พลประเสริฐ และ ชนิตา รักษ์พลเมือง

422

 ศิลปะเป็นสิ่งซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์บุคคลของศิลปิน แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึง

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้น ๆ  ศิลปะจึงช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์

และสังคมได้ดี (Wasson, Stuhr, & Petrovich-Mwaniki, 1990) กระบวนการเรียนรู้

ศิลปะซึ่งประกอบด้วยการสร้างและการท�าความเข้าใจงานศิลปะก็ช่วยเชื่อมโยงผู้เรียนกับโลก

ภายนอก ท�าให้ผู้เรียนสนใจสังเกตสิ่งรอบตัวและสร้างความหมายใหม่ให้แก่สิ่งนั้นตามมุมมอง

ของตนเพื่อถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ประสบการณ์ดังกล่าวน�าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและ

สร้างความเปลี่ยนแปลงระดับจิตส�านึกภายใน (Dewey, 1934; Eisner, 2002) ศิลปะจึง

ตอบสนองแนวคดิการเรยีนรูเ้พือ่การอยูร่่วมกนัได้ท้ังในด้านเนือ้หาและกระบวนการ เป็นเหตใุห้

องค์กรด้านการศึกษาระดับนานาชาติ เช่น UNESCO หรือ APCEIU (Asia-Pacific Centre of 

Education for International Understanding) เลือกใช้ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม

การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน (APCEIU, 2008; UNESCO, 2014b)

 จากการศึกษาพบว่าการใช้ศิลปะในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อ

การอยูร่่วมกนัส่วนใหญ่อยูใ่นรปูแบบสือ่การสอนหรอืกจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นครัง้คราวมากกว่า

รปูแบบการสอนท่ีใช้ศลิปะเป็นหลกั งานวิจยันีจ้งึมุง่พัฒนารปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้กระบวนการ-

เรียนรู้ศิลปะเป็นแกน และสอดคล้องกับบริบทการเรียนรวมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียน

ข้ามชาติ โดยใช้จังหวัดสมุทรสาครที่มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาของเด็กข้ามชาติ (ส�านักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร, 2556) เป็นพ้ืนที่วิจัย โดยมุ่งหวังว่ารูปแบบการเรียนรู้

น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกันระหว่างนักเรียนต่างวัฒนธรรม

ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายในสังคมอย่างสงบสุข

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

 งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน

ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย ความเคารพ การยอมรับ ความเข้าอกเข้าใจ และความช่ืนชม/

ความภาคภมูใิจ โดยประเมนิจากคะแนนแบบวดัจิตส�านกึในการอยูร่่วมกัน การสงัเกตพฤตกิรรม 

และการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพ
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วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนและการอยู่ร่วมกันระหว่างนักเรียนไทย

และนักเรียนข้ามชาติในบริบทชั้นเรียนรวม และแนวทางการพัฒนา

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน 

 3. เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะที่พัฒนาขึ้นต่อจิตส�านึกในการอยู่

ร่วมกันของผู้เรียน

วิธีกำรวิจัย

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) โดยแบ่งเป็น

3 ระยะ ดังนี้

	 ระยะที่	 1 เป็นการส�ารวจสภาพการจัดการเรียนการสอนและการอยู่ร่วมกันของ

นักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวมในจังหวัดสมุทรสาคร 

จ�านวน 6 โรงเรียน ด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการโรงเรียน

ครูประจ�าชั้น ครูศิลปะ นักเรียนไทย นักเรียนข้ามชาติ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่

การศึกษาและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังสิ้น 116 คน และการรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม ซึง่ส่งไปยงัโรงเรียนในสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสมทุรสาคร

ที่มีการจัดการเรียนรวมอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3 ปีการศึกษา เมื่อนับย้อนหลังจากปีการศึกษา 

2557 จ�านวนทั้งสิ้น 42 แห่ง ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น

พหุวัฒนธรรม เด็กข้ามชาติ ศิลปศึกษา จ�านวนทั้งสิ้น 18 ท่าน เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนา

รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทไทย

แผนภำพ	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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	 ระยะที่	 2 เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่

ร่วมกนั โดยน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัระยะที ่1 มาประมวลร่วมกบัข้อมลูจากการศกึษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสังเคราะห์เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ 

ก่อนจะตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และทดลองใช้เพื่อประเมินผล

และปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

	 ระยะที	่3 เป็นการศกึษาผลของการสอนตามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ การทดลองใช้รูปแบบ

จัดขึ้นที่โรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีนักเรียนข้ามชาติร้อยละ 63.79 

ของนกัเรียนท้ังหมด ซึง่ผูว้จัิยคดัเลอืกตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 3 คน กลุม่ตัวอย่าง

คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จ�านวน 41 คน อายุตั้งแต่ 7-15 ปี ซึ่งเป็นช่วง

วัยที่เหมาะสมกับกับการส่งเสริมจิตส�านึกด้านความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง (Luvmour, 

2011) เชือ้ชาตขิองกลุม่ตวัอย่างประกอบด้วยไทย มอญ พม่า และไทใหญ่ ซ่ึงผู้วจัิยได้จับคูต่าม

เกณฑ์เพศ เชื้อชาติ และอายุ เพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง ก จ�านวน 21 คน และกลุ่ม

ทดลอง ข จ�านวน 20 คน การวจิยันีเ้ป็นการวจัิยกึง่ทดลอง (Quasi-experimental research) 

แผนการทดลองไขว้สลับแบบวัดซ�้า (Switching replications Design) ซึ่งเป็นการศึกษาผล

ของรปูแบบการเรียนรูท่ี้มต่ีอกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกัน เพือ่ศกึษาความเทีย่ง

ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น (Edmonds & Kennedy, 2013) โดยวัดผล 3 คร้ัง คือ ก่อนเร่ิม

ใช้รูปแบบ หลังใช้รูปแบบกับกลุ่มทดลอง ก และหลังใช้รูปแบบกับกลุ่มทดลอง ข ดังตาราง 1 

ตำรำง	1 แบบแผนการทดลองไขว้สลับแบบวัดซ�้า (Switching replications design) 

Pretest ตัวแปรทดลอง Posttest1 ตัวแปรทดลอง Posttest2

กลุ่มทดลอง ก O1 X O2 O3

กลุ่มทดลอง ข O1 O2 X O3

หมำยเหตุ X หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพ่ือส่งเสริมจิตส�านึกใน

การอยูร่่วมกนั จ�านวน 6 แผน โดยจดัการเรยีนรูส้ปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชัว่โมง เครือ่งมอืทีใ่ช้

ในการเก็บข้อมูลคือแบบวัดจิตส�านึกในการอยู ่ร่วมกันท่ีผู ้วิจัยพัฒนาขึ้น (Cronbach’s

Alpha = .806) แบบบันทึกพฤติกรรม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้า (Repeated Measure 

ANOVA) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
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ผลกำรวิจัย

 1. ผลการศกึษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการส่งเสริมการอยูร่่วมกนัระหว่างนกัเรียน

ไทยและนักเรียนข้ามชาติในบริบทชั้นเรียนรวม

 งานวิจัยนี้เลือกโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สมุทรสาครเป็น

กลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติและเด็กข้ามชาติอาศัยอยู่

เป็นจ�านวนมาก ทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive

education) ในสถานศกึษาของรฐั โดยเฉพาะในระดับประถมศกึษา (ส�านกังานประชาสมัพนัธ์

จังหวัดสมุทรสาคร, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ด้านสภาพการจัดการเรียนรวมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ ข้อมูลจาก

แบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่า จ�านวนนักเรียนข้ามชาติคิดเป็นร้อยละ 16.22 ของนักเรียน

ทั้งหมด นักเรียนข้ามชาติร้อยละ 66.64 มีสัญชาติพม่า รองลงมาคือสัญชาติกัมพูชาและลาว 

ทัง้นีนั้กเรยีนสญัชาติพม่ายงัแบ่งออกเป็นเชือ้ชาติพม่า มอญ ไทใหญ่ กระเหรีย่ง ฯลฯ ซ่ึงมีภาษา

และวัฒนธรรมแตกต่างกัน โรงเรียนทุกแห่งจัดให้นักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติเรียนรวม

ในช้ันเรียนเดียวกัน โดยท่ีนักเรียนข้ามชาติส่วนใหญ่อายุมากกว่านักเรียนไทย เนื่องจากต้อง

เริ่มปูพื้นฐานภาษาไทยในชั้นอนุบาล 1 หรือประถมศึกษาปีที่ 1 แม้จะอายุเกินเกณฑ์ จาก

การสงัเกตสภาพการเรยีนรวมพบว่านกัเรยีนในแต่ละห้องมคีวามแตกต่างกนัท้ังในด้านเพศ อายุ 

และเชื้อชาติ

 ด้านปัญหาในการอยู ่ร ่วมกันระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ จาก

การสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่การศึกษาสรุปได้ว่า 

นักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติสามารถเรียนและท�ากิจกรรมร่วมกันได้ดี โดยทางโรงเรียน

มุ่งเน้นที่การปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนโดยเท่าเทียมไม่แบ่งแยก ร่วมกับการสอนภาษา และ

วัฒนธรรมไทยให้แก่นักเรียนข้ามชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับตัวเข้าสู่สังคมไทย อย่างไร

ก็ตาม จากการสัมภาษณ์นักเรียนพบว่า นักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติบางส่วนมีมุมมอง

เชิงอคติและเหมารวมอันเนื่องมาจากประสบการณ์ในอดีตหรือการอบรมจากผู้ปกครอง เช่น 

“พ่อไม่ให้เล่นกบัพวกมอญเพราะเขาสกปรก” “คนไทยใจร้าย เขาชอบล้อ ชอบว่า” “พวกพม่า

มีแต่คนโหดร้าย” ฯลฯ มกีารกล่าวถงึการล้อเลยีนหรอืกลัน่แกล้งอนัเนือ่งมาจากความแตกต่าง

ทางชาติพันธุ์ในโรงเรียนบางแห่ง ทั้งระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ และระหว่าง

นกัเรยีนข้ามชาตทิีม่เีชือ้ชาตแิตกต่างกนั เช่น มอญ-พม่า สอดคล้องกบัผลการสังเกตท่ีพบการใช้

ค�าว่า “พม่า” แทนช่ือเพื่อน การหัวเราะเยาะนักเรียนเช้ือชาติพม่าในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ 
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ทั้งยังพบการจับกลุ่มกับนักเรียนเชื้อชาติเดียวกันในช่วงพัก รวมถึงการปกปิดเช้ือชาติของ

นักเรียนข้ามชาติบางส่วน ผู้ปกครองข้ามชาติกล่าวถึงการปฏิเสธการรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียน

ในโรงเรียนหลายแห่ง ในขณะที่ผู้ปกครองชาวไทยยอมรับว่าหากมีความพร้อมทางการเงิน

มากกว่านี้ก็อาจเลือกส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนอื่นที่ไม่ต้องเรียนรวมกับเด็กข้ามชาติ

เพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานมากกว่า

 ด้านแนวทางการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการโรงเรียนมีความสอดคล้องกันว่า 

โรงเรยีนมุ่งส่งเสรมิการอยูร่่วมกนัผ่านการท�างานกลุม่ในชัน้เรยีน รองลงมาคอืกจิกรรมอาเซยีน 

และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม แต่ไม่ได้เน้นที่การอยู่ร่วมกันระหว่างนักเรียนไทยและ

ข้ามชาติเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการส่งเสริมจิตส�านึกใน

การอยูร่่วมกนัผ่านศลิปะ เพราะศลิปะเป็นสือ่ทีส่ร้างความเข้าใจทางวฒันธรรม และกล่อมเกลา

จิตใจผู้เรียนได้ดี โดยอาจจัดในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมที่ใช้ไม่ควรซับซ้อน

หรือต้องใช้ทักษะศิลปะมากจนเกินไป เนื่องจากโรงเรียนหลายแห่งไม่มีครูศิลปะโดยเฉพาะ 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่า การส่งเสริมจิตส�านึก

ในการอยู่ร่วมกันระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติควรมุ่งเน้นที่การสร้างจิตส�านึก

4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเคารพ หมายถึง การให้เกียรติต่อผู้อ่ืน โดยการปฏิบัติต่อผู้นั้นด้วย

ความสุภาพ ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู ้อื่น และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 

2) การยอมรบั หมายถงึ การเหน็พ้อง หรอืการไม่ต่อต้านต่อส่ิงท่ีแตกต่างจากตน ไม่ว่าจะเป็นบคุคล 

ความคิดเห็น หรือวัฒนธรรมของกลุ่มคนอื่น 3) ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึง ความสนใจใน

ความรู้สึกของผู้อ่ืน ความเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นเผชิญ และความห่วงใย ปรารถนาจะช่วยเหลือ 

4) ความชืน่ชม และภาคภมูใิจ หมายถงึ ความรูส้กึทางบวกต่อตนเอง ผูอ้ืน่ และวฒันธรรมทัง้ของ

ตนเองและผูอ้ืน่ โดยพฒันาจติส�านกึทัง้ 4 ด้าน ผ่านการเรยีนรูค้วามเหมอืน ความแตกต่าง ตลอด

จนจดุเดน่และข้อดีของตนเองและผู้อืน่ ทัง้ในระดบับคุคลและวฒันธรรม ดังนัน้นอกเหนือจาก

การสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรมไทยให้แก่นกัเรยีนข้ามชาตแิล้ว โรงเรยีนควร

เปิดโอกาสให้เดก็กลุม่น้ีได้เรยีนรูแ้ละแสดงออกถงึวฒันธรรมของตน ควบคูไ่ปกบัการเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกเชื้อชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 

 2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน

 จากสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการวิจัยระยะท่ี 1 ผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะที่ช่วยลดอคติ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม อันจะน�าไปสู่การส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน 4 ด้าน ได้แก่ ความเคารพ

การยอมรับ ความเข้าอกเข้าใจ และความชื่นชม/ภาคภูมิใจ ผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาองค์ความรู้ 

2 ส่วน คือ แนวทางการลดอคติและส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้เรียนต่าง

วัฒนธรรม และแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมวัฒนธรรมผ่านศิลปะ 

 แนวทางการลดอคติและส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู ่ร ่วมกันระหว่างผู ้ เรียน

ต่างวฒันธรรมนัน้ ผูว้จิยัศกึษาจากแนวคดิการเรียนรู้เพ่ือการอยูร่่วมกนัของ Delors, et al., (1996) 

แนวทางการลดอคตติามทฤษฎจีติวิทยาสงัคม 2 ทฤษฎ ีคอื ทฤษฎ ีSocial Identity ของ Tajfel 

and Turner (1979) ทฤษฎี Contact Hypothesis ของ Allport (1954) และแนวทาง

การจดัการเรยีนรูเ้พือ่ลดอคตขิอง Cushner et al. (2006) ร่วมกบัแนวทางการจดัการศกึษาแบบ

พหุวัฒนธรรมของ Banks and Banks (2001) เพื่อให้ตอบโจทย์บริบทการเรียนรวมระหว่าง

ผู้เรียนต่างวัฒนธรรมมากขึ้น ในส่วนแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมวัฒนธรรมผ่าน

ศลิปะ ผูว้จัิยได้ศกึษาแนวคดิศลิปศึกษาแบบพหวัุฒนธรรม ของ Wasson et al. (1990) แนวคดิ

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทางศิลปะของ Dewey (1934) และ Eisner (2002) ร่วมกับ

การสังเคราะห์ตัวอย่างกิจกรรมศิลปะที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับหลักการของการเรียนรู้

เพื่อการอยู่ร่วมกันและการลดอคติ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น Colman (2006) 

Berger and Abu-Raiya (2015) และ Kim and Wiehe-Beck (2016) จ�านวนทั้งสิ้น 112 

กิจกรรม สรุปได้เป็นบทบาทของศิลปะในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมวัฒนธรรม 3 ด้าน 

และกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้อง 6 กลุ่ม แล้วจึงน�าองค์ความรู้ทั้ง 2 ส่วนมาสังเคราะห์เป็นหลัก

การของรูปแบบ ดังรายละเอียดตามกรอบแนวคิดทฤษฎีในแผนภาพ 2
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 ข้อมูลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นหลักการของ

รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน คือ การใช้กระบวนการเรียนรู้

ศิลปะเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้แสดงตัวตน เชื่อมโยงกับผู้อ่ืน 

และหันมาร่วมมือกัน โดยมีองค์ประกอบ 5 ข้อ ได้แก่ 1) การแสดงตัวตนผ่านศิลปะ 

2) การเปรยีบเทยีบความเหมอืนและความต่างระหว่างบคุคล 3) การเรียนรู้เร่ืองราวของบคุคล

และวฒันธรรม 4) การจนิตนาการความรูส้กึของผูอ่ื้น และ 5) การร่วมมือโดยมเีป้าหมายร่วมกนั 

ก่อนจะพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ดังรายละเอียดตามแผนภาพ 3 

แผนภำพ	2 กรอบแนวคิดทฤษฎี
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แผนภำพ	3 รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน
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 รูปแบบข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนาต่อยอดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้จ�านวน 6 แผน 

ดังรายละเอียดตามตาราง 1 และเครื่องมือในการประเมินผลการใช้รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย 

แบบวัดจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน แบบบันทึกพฤติกรรม และแบบสัมภาษณ์ จากนั้นจึงน�า

รูปแบบและเคร่ืองมือวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ น�าไปทดลองใช้ และปรับปรุงแก้ไขให้

สมบูรณ์ก่อนน�าไปทดลองใช้จริง

ตำรำง	2	รายละเอียดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้

แผนที่ ชื่อกิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม

1 It’s me! นักเรียนเรียนรู้การวาดภาพบุคคล (Portrait) แล้วจึงวิเคราะห์บุคลิก

และจุดเด่นของตนเพื่อถ่ายทอดผ่านภาพวาด

2 อนาคตของเรา นักเรียนจับคู่กันเพื่อบอกเล่าความใฝ่ฝันในอนาคต ก่อนจะถ่ายทอด

เรื่องราวของอีกฝ่ายผ่านภาพวาดตามจินตนาการของตน

3 วันอันแสนเศร้า นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดอารมณ์จากงานศิลปะที่มีชื่อเสียง 

ก่อนจะวาดภาพเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่เศร้าที่สุดของตน

4 ท่องโลกไปกับศิลปะ นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตเปรียบเทียบความเหมือนและ

ความแตกต่างระหว่างงานศิลปะจากวัฒนธรรมของตนและวัฒนธรรม

อื่น ๆ เช่น เจดีย์ไทย, มอญ และอินเดีย

5 สีสื่อสาร นักเรียนเรียนรู้ความหมายของสีแต่ละสีจากธงชาติของตน ก่อนจะใช้

สีดังกล่าวมาสร้างเป็นภาพปะติด (Paper quilt) แล้วจึงช่วยกันน�า

ผลงานของทุกคนในชั้นเรียนมาประกอบกันเป็นภาพฝาผนัง (Quilt 

mural)

6 เรารักโรงเรียน นักเรียนร่วมกันส�ารวจโรงเรียน, สัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียน และ

อภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบในโรงเรียน ก่อนจะน�าข้อมูลที่ได้มา

ออกแบบและสร้างเป็นภาพวาดฝาผนังที่สื่อถึงความรักที่มีต่อโรงเรียน

 3. ผลของการใช้รปูแบบการเรยีนรู้ศิลปะท่ีพัฒนาข้ึนต่อจิตส�านกึในการอยูร่่วมกนัของ

ผู้เรียน

  3.1 ผลจากแบบวัดจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน

  ผลจากแบบวดัจติส�านกึในการอยูร่่วมกนั ผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติิด้วยการวดั

ความแปรปรวนแบบวัดซ�้า (Repeated ANOVA) สรุปได้ดังภาพ 1
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  ข้อมูลจากผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนตามภาพ 1 พบว่า ในการทดสอบ

ก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าทั้งสองกลุ่ม

มีความคล้ายคลึงกันและเป็นตัวแทนของกันและกันได้ ในการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 กลุ่ม

ทดลอง ก ที่เรียนจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่า

กลุ่มทดลอง ข อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังคงสูงกว่าในการทดสอบหลังเรียน

ครัง้ที ่2 ในขณะทีก่ลุม่ทดลอง ข หลงัเรยีนจากรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนพบว่ามคีะแนนเฉล่ียสูงข้ึนใน

การทดสอบหลังเรียนคร้ังที่ 2 แต่ไม่อยู่ในระดับท่ีมีนัยส�าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่าการเรียนรู้

ตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนช่วยให้ผู้เรียนมีคะแนนแบบวัดจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน

สูงขึ้นและคงที่แม้เวลาผ่านไป ทั้งนี้ยังพบว่าช่วงเวลาท่ีใช้รูปแบบการเรียนรู้นั้นส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของรูปแบบด้วยเช่นกัน 

  3.2 ผลจากแบบบันทึกพฤติกรรม

  ข้อมูลจากการบันทึกความถี่ของพฤติกรรมท่ีคาดหวัง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดง

จิตส�านึกในการอยู่ร่วมกันแต่ละด้านออกมาเป็นรูปธรรม เช่น ปฏิบัติต่อเพ่ือนและครูอย่าง

สุภาพ สนใจฟงัเรื่องราวของเพือ่น แสดงอาการสนใจในวัฒนธรรมของตน ฯลฯ พบว่า นักเรียน

แสดงพฤตกิรรมทีค่าดหวงัทัง้ 4 ด้านรวมกนัเพ่ิมขึน้เมือ่เปรียบเทียบกบัการร่วมกจิกรรมคร้ังแรก 

โดยกลุ่มทดลอง ก มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมเพิ่มขึ้นจาก 6.33 ครั้ง เป็น 15.71 ครั้ง ส่วนกลุ่ม

ทดลอง ข มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมเพิ่มขึ้นจาก 7.2 ครั้ง เป็น 12.35 คร้ัง แสดงให้เห็นว่า

การเรยีนรูต้ามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ท�าให้นกัเรียนมพีฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางบวกมากข้ึน

ภำพ	1 ผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนแบบวัดจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน



สริตา เจือศรีกุล อภิชาติ พลประเสริฐ และ ชนิตา รักษ์พลเมือง

432

  3.3 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หลังเรียนพบว่า นักเรียนแสดงมุมมองต่อตนเอง ผู้อื่น

และสังคม (โรงเรียน) ในทางบวกมากขึ้น นักเรียนสนิทสนมกับเพื่อนต่างชาติมากขึ้น อคติและ

มุมมองเชิงเหมารวมลดลง เช่น “ดีใจที่ได้เรียนเรื่องมอญบ้างครับ เวลาครูถามแล้วเราตอบได้

ก็รูส้กึภูมใิจ” “เมือ่ก่อนหนเูกลียดพม่า แต่ตอนนีรู้แ้ล้วว่าพม่าด ีๆ  กม็เีหมอืนกนั” “เรยีนรวม ๆ

กัน (หลายเชื้อชาติ) แบบนี้ก็ดีนะคะ โรงเรียนเราเลยไม่เหมือนใคร” ฯลฯ นอกจากนี้นักเรียน

ยังแสดงความคิดเห็นว่า รู้สึกชื่นชอบกิจกรรมศิลปะเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน เนื่องจาก

เป็นกิจกรรมที่สนุก แปลกใหม่ แตกต่างจากการเรียนศิลปะทั่วไปในโรงเรียน

อภิปรำยผล

 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยแบ่งประเด็นในการอภิปรายออกเป็น 3 ประเด็น

ดังต่อไปนี้

 1. สภาพการจัดการเรียนการสอนและการอยู ่ร่วมกันระหว่างนักเรียนไทยและ

นักเรียนข้ามชาติในบริบทชั้นเรียนรวม และแนวทางการพัฒนา

 จากผลการส�ารวจการเรียนรวมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติซึ่งมี

ความแตกต่างกันทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ และอายุ พบว่านักเรียนสัมผัสได้ถึงความแตกต่าง 

แต่ไม่ได้ “เข้าใจ” ความแตกต่างนั้น เมื่อผนวกกับประสบการณ์ด้านลบในอดีตและการอบรม

จากผู้ปกครอง จงึท�าให้เกดิมมุมองเชิงอคตท่ีิน�าไปสูก่ารแบ่งแยก กลัน่แกล้ง เลอืกปฏบิตั ิซึง่เป็น

อุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Mirsedeghi (2013) ว่า ในบริบท

การเรียนรวมระหว่างนักเรียนข้ามชาติและนักเรียนท้องถิ่นนั้น ความหวาดระแวงใน

ความแตกต่างและการหล่อหลอมจากครอบครัวและส่ือเป็นปัจจัยส�าคญัทีท่�าให้การอยูร่่วมกนั

เป็นไปได้ยาก ท้ังน้ี การท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การสอนภาษา วัฒนธรรม และความรัก

ในแผ่นดินไทย บนความเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากคนต่างด้าว (รัตนพงศ์ 

ตุมสุวรรณ, 2011) ส่งผลให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมท้ังยังท�าให้วัฒนธรรรมของนักเรียนข้ามชาติอยู ่ในสถานะที่ “ด้อยกว่า” 

ดังนั้น หากสถานศึกษาต้องการแก้ปัญหาด้านอคติ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้

แสดงออกถึงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตน ควบคูไ่ปกบัการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการส่งเสรมิ

จิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีต่อความแตกต่างหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม
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 2. รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน 

 รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกันที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี

เป้าหมายในการสร้างมุมมองเชิงบวกท่ีมีต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม อันจะน�าไปสู่การพัฒนา

จิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน 4 ด้าน ได้แก่ ความเคารพ การยอมรับ ความเข้าอกเข้าใจ และ

ความชืน่ชม ภาคภูมใิจ โดยมหีลกัการส�าคญั คอื การใช้กระบวนการเรยีนรู้ศลิปะเพือ่ส่งเสรมิให้

ผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้แสดงตัวตน เชื่อมโยงกับผู้อื่น และหันมาร่วมมือกัน 

และองค์ประกอบ 5 ข้อ ได้แก่ 1) การแสดงตัวตนผ่านศลิปะ ผ่านการสร้างงานศลิปะเพือ่ส่ือสาร

มุมมองความคิดและอัตลักษณ์ของตน 2) การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง

บุคคล ผ่านการสร้างงานศิลปะเกี่ยวกับผู้อื่น 3) การจินตนาการความรู้สึกของผู้อ่ืน ผ่าน

การรับรู้และถ่ายทอดอารมณ์ผ่านงานศิลปะ 4) การเรียนรู้เรื่องราวบุคคลและวัฒนธรรม

ผ่านการศึกษางานศิลปะต่างชาติ และ 5) การร่วมมือโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ผ่านการร่วมมือ

กันสร้างงานศิลปะและการสร้างงานศิลปะเพื่อชุมชน 

 จากรูปแบบการเรียนรู ้ที่พัฒนาขึ้น ศิลปะมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู ้

เพือ่การอยูร่่วมกัน 3 ประการ ประการแรกคอืบทบาทของสือ่การเรยีนรู ้รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ใช้

งานศลิปะเป็นสือ่แสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมออกมาเป็นรปูธรรม เช่น การเปรยีบเทยีบ

งานศิลปะประเภทเดียวกันจากหลายประเทศ หรืองานศิลปะหัวข้อเดียวกันของตนเองและ

เพื่อนร่วมชั้น ศิลปะถือเป็นผลผลิตของศิลปินและสังคม การศึกษางานศิลปะจึงช่วยเชื่อมโยง

ผู้เรียนไปสู่ความเข้าใจในผู้ที่สร้างงานศิลปะ และบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีส่งอิทธิผลต่อ

บุคคลนั้น การเปรียบเทียบงานศิลปะทั้งของตนเอง ผู้อื่น หรือศิลปะจากวัฒนธรรมอื่น ๆ ยัง

ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรมซ่ึง

เป็นพืน้ฐานของความเคารพและการยอมรบัซ่ึงกนัและกนั ความชืน่ชมในความงามของศลิปะยงั

น�าไปสูค่วามชืน่ชมและภาคภมูใิจในวฒันธรรมของตนเองและผู้อืน่อกีด้วย (Deardorff, 2006; 

Wasson et al., 1990) 

 ประการท่ีสอง คือ บทบาทของศิลปะในฐานะกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการของ

รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมุ่งให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง ผ่านการเปรียบเทียบ

งานศิลปะ การเช่ือมโยงเรื่องราวของบุคคลอื่นกับเร่ืองราวของตน การจินตนาการมุมมอง

ความรู้สึกของบุคคลอ่ืน หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นเพื่อน�าสิ่งคิดได้มาถ่ายทอด

เป็นผลงานของตน กระบวนการดังกล่าวท�าให้ผู้เรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่าง

มีความหมาย (Meaningful) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายใน

(Eisner, 2002) ศิลปะเป็นการผสมผสานระหว่างเนื้อหาและอารมณ์ (Dewey, 1934)
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การถ่ายทอดอารมณ์ผ่านศิลปะ และการท�าความเข้าใจงานศิลปะจึงเอื้อให้เกิดการเชื่อมโยง

ทางประสบการณ์และความรู้สึกระหว่างนักเรียนท่ีเป็นผู้สร้างงานและผู้ชมให้เกิดความรู้สึก

ร่วมในทิศทางเดียวกันจึงช่วยส่งเสริมความเข้าอกเข้าใจระหว่างผู้เรียนได้ดี (Meeken, 2013)

 บทบาทสุดท้ายคือศิลปะในฐานะแรงจูงใจในการเรียนรู้ เนื่องจากกิจกรรมศิลปะเป็น

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่นกุสนาน เป็นทีช่ืน่ชอบของผู้เรยีน จึงช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตอืรือร้น

ในการเรียนรู้ แม้จะเป็นการเรียนรู้ในประเด็นที่มีความซับซ้อนหรือมีความเป็นนามธรรม

สูง เช่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้กิจกรรมศิลปะยังช่วยจูงให้ให้ร่วมมือกัน 

เช่น การร่วมมือกันสร้างงานศิลปะขนาดใหญ่ หรืองานศิลปะเพ่ือชุมชน จึงช่วยส่งเสริม

ความสมัพนัธ์ระหว่างคนต่างวฒันธรรมได้ดี แม้ในบริบทของกลุ่มวฒันธรรมทีม่คีวามขัดแย้งกนั 

เช่น โครงการค่ายศลิปะของ Colman (2006) ทีใ่ช้การวาดภาพจติรกรรมฝาผนงัในการส่งเสรมิ

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ พบว่ากิจกรรมศิลปะช่วยสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีและมุมมองต่อผู้อื่นในเชิงบวก 

 บทบาทของศิลปะทั้ง 3 ด้านดังกล่าว เป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนารูปแบบ ซึ่งน�า

ไปสู่ประสิทธิภาพของรูปแบบในการส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกันของผู้เรียน ทั้งนี้ผู้วิจัย

เช่ือว่านอกเหนือจากการน�ามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกันระหว่าง

ผู้เรียนต่างเชื้อชาติแล้ว บทบาทของศิลปะทั้ง 3 ด้านอาจน�าไปประยุกต์ใช้ในลดอคติหรือ

ความขดัแย้งของผูเ้รยีนในบรบิทอืน่ เช่น ผูเ้รยีนต่างศาสนา หรอืต่างสถาบนั จงึควรมกีารศกึษา

เพิ่มเติมในอนาคต 

 3. ผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะที่พัฒนาขึ้นต่อจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน

ของผู้เรียน

 จากผลการทดลองใช้รูปแบบทั้งสองครั้งแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อ

ส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกันนั้นช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคะแนนแบบวัดจิตส�านึกใน

การอยู่ร่วมกันสูงขึ้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับผลจากแบบบันทึกพฤติกรรม และ

การสมัภาษณ์ จะเหน็ได้ว่าผูเ้รยีนทัง้สองกลุม่เกดิความเปลีย่นแปลงในเชงิบวกทัง้ในด้านมมุมอง

ความคดิและพฤตกิรรมการแสดงออก กล่าวคอื ผูเ้รยีนมคีวามภาคภมูใิจในตนเองและวฒันธรรม

ของตนมากขึ้น ตลอดจนเข้าใจและชื่นชมในตัวบุคคลและวัฒนธรรมอ่ืนมากขึ้น เนื่องจาก

กิจกรรมศิลปะแต่ละครั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จักตนเอง ผู้อื่น และวัฒนธรรมต่าง ๆ 

ผ่านประสบการณ์ตรง จึงท�าให้ผู้เรียนตั้งค�าถามกับตนเองว่ามุมมองอคติที่มีแต่เดิมนั้นอาจ

ไม่เป็นจริงเสมอไป เมื่อผสมผสานกับการท�างานร่วมกับผู ้อื่นที่ช ่วยสร้างความเป็น
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“พวกเดียวกัน” ก็ช่วยให้ความรู้สึกแบ่งแยกหรือหวาดระแวงลดน้อยลง จึงอาจสรุปได้ว่า

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนนั้นมีแนวโน้มที่จะช่วยลดอคติและส่งเสริมจิตส�านึกในการอยู่

ร่วมกนัระหว่างนกัเรยีนไทยและนกัเรยีนข้ามชาติได้ สอดคล้องกับผลการวจิยัของ Berger and 

Abu-Raiya (2015) และ Kim and Wiehe-Beck (2016) ซึ่งพัฒนาโครงการส่งเสริม

ความเข้าใจระหว่างผู้เรียนต่างวัฒนธรรม โดยบูรณาการแนวทางการลดอคติกับกระบวน

การเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งประสบความส�าเร็จในการสร้างความเข้าใจ ท�าให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับ

ความแตกต่างและมีปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม แม้รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจะส่งผลเชิงบวกต่อกลุ่มทดลอง ก จน

เป็นทีป่ระจกัษ์ แต่กลบัไม่สามารถสร้างความเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญัให้แก่กลุม่ทดลอง ข 

ซึง่ผูว้จิยัคาดว่าอาจเป็นผลจากการทีก่ลุม่ทดลอง ข ต้องเรียนรวมกบันกัเรียนต่างระดับชัน้ทีไ่ม่

คุ้นเคย โดยไม่มีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์เป็นพิเศษ ท�าให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกที่

ชัดเจนยิง่ขึน้จนส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของรปูแบบ สอดคล้องกบัมมุมองของ Stephan 

(2014) ว่าการปฏิสัมพันธ์ข้ามกลุ่มอาจส่งผลในเชิงลบได้หากไม่มีการจัดเงื่อนไขสนับสนุนที่

เหมาะสม จึงอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงเวลาในการใช้รูปแบบ (ใช้ทันทีหลังคละกลุ่ม

ผู้เรียน หรือใช้หลังจากคละกลุ่มผู้เรียนแล้วระยะหนึ่ง) ว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพของรูปแบบ

หรือไม่ อย่างไร

 จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของศลิปะในการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน ดังตัวอย่างงานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งบูรณาการการเรียนรู้ศิลปะกับ

แนวคิดการเรยีนรูเ้พือ่การอยูร่่วมกนัและทฤษฎจีติวทิยาสงัคม เพือ่พฒันาเป็นรปูแบบการเรยีนรู้

ศิลปะที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจระหว่างผู้เรียนต่างวัฒนธรรม ซึ่งท�าความเข้าใจได้ง่าย และ

การน�าไปประยุกต์ใช้จริง สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมการน�าผล

การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในลักษณะที่สอดคล้องกับบริบทของตน 

ข้อเสนอแนะ

 เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้ใช้จังหวัดสมุทรสาครเป็นพ้ืนท่ีวิจัย ผลการวิจัยจึงอาจไม่

ครอบคลมุถงึการอยูร่่วมกนัระหว่างนกัเรยีนไทยและนกัเรยีนข้ามชาตใินพืน้ท่ีอืน่ ๆ  เช่น บรบิท

พืน้ทีส่งู หรอืพืน้ท่ีชายแดน จงึควรมกีารศกึษาเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัการน�ารปูแบบการเรยีนรูท้ีผู่วิ้จัย

พฒันาข้ึนไปทดลองใช้ในพืน้ทีอ่ืน่ ตลอดจนทดลองใช้ในบรบิทความหลากหลายทางวฒันธรรม

ที่แตกต่างออกไป เช่น ในศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนนานาชาติ ตลอดจนโรงเรียนซึ่งมีความเสี่ยง

ต่อความขัดแย้งทางวัฒนธรรม เช่น โรงเรียนในพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางศาสนา เป็นต้น
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