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การจัดการศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
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Education ManagementIn a multicultural school
A Case Study :Banrongsan School,RomYen Subdistrict , Chiang Kham
in Phayao Province.
1

กิตติวินท เดชชวนากร
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Kittiwin_1983@hotmail.com
บทคัดยอ
โรงเรียนบานรองสาน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2513 โดยตั้งอยูหมูบานทุงรวงทอง ตําบลรมเย็น
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีนักเรียนหลายกลุมชาติพันธุ ไมวาจะเปน ชาวเขาเผามง ชาวไทยเหนือ และชาวไทย
อีสาน เปนโรงเรียนที่จัดสรางขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนที่อพยพติดตามผูปกครอง ที่ซึ่งไมมีที่ทํากินใหเขามาอยูอาศัยจาก
ภาคอีสาน ชาวพื้นเมือง และชาวเขาเผามง ปจจุบันเปดสอนระดับกอนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจากความหลากหลายของกลุมชาติพันธุดังกลาว สถานศึกษาควรจะเปน
หนวยหลอมละลายความแตกตางทางวัฒนธรรมนั้น ควรมีความอดทนอดกลั้นตอพหุนิยมทางวัฒนธรรม และให
ตระหนักวาความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นวาคือความเปนจริงในสังคม ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองใชเทคนิคตางๆ ประกอบการเรียนการสอน เพื่อสนองตอความแตกตางของผูเรียนและใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของขาวสารความรูดานตางๆ ที่มีมากมาย เพื่อชวยเราความสนใจในการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น ซึ่ง
สภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ในดานความสามารถและวัฒนธรรมตางกันของ
ผูเรียน จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช
สื่อประเภทตางๆ ที่สามารถชวยใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถและวัฒนธรรมของแตละบุคคลเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ :
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Abstract
Banrongsan School Established on June15, 2513. Located in the village of Ban Thung
Ruang ThongRomYen Subdistrict,Chiang Kham in Phayao Province.Students have many ethnic
groupssuch as Hmong,Thai northand Thai Esan.The school was built to accommodate students
with immigrant parents trackNo land occupationinto housing.Now teaching childhood Until Grade
1-3. The Expanding Educational Opportunities. This from a variety of ethnic groups as such.
School should be a melting unit of the cultural differences. Should have tolerance toward
cultural pluralism and to recognize that cultural diversity is that is the reality in the society. so
that the school is absolutely necessary to use different techniques Assembly instruction.In order
to satisfy different types of learners and to keep pace with changes in the knowledge that there
is plenty of news. To help spur interest in the learning of the students even further. Which the
condition of the course of study in a multicultural school in terms of talent and cultural
differences of the students will affect the achievement and the importance of curriculum
development Techniques taught by the media to enable the students to learn the culture and
the individual's ability to achieve an even better achievement.
Keywords : Education Management/ multicultural school / BanRongSan School/
RomYen Subdistrict / Chiang Kham in Phayao Province
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บทนํา

บทความนี้ตองการนําเสนอถึง“การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม”1 ที่พยายาม
สร า งแนวความคิ ด ค า นิ ย มเชิ ง บวกเกี่ ย วกั บ การอยู ร ว มกั น ของมนุ ษ ย และนํ า ไปสู ก ารปรั บ ปรุ ง
ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนทุกคน โดยมีจุดประสงคเพื่อใหโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียม
กันในหมูผูเรียนที่มาจากเชื้อชาติ ชาติพันธุ ฐานะทางสังคม และวัฒนธรรมที่ตางกัน โดยมีนักวิชาการ
หลายทานที่ใหความหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม อาทิเชน
สุธารา โยธาขันธ (2541, หนา 13) ไดสรุปความหมายของการศึกษาพหุวัฒนธรรมไววา
การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมนั้น หมายถึง การจัดการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรม
ในสังคมซึ่งเปนกระบวนการเปลี่ ยนแปลงระบบโครงสรางของหลั กสูตรในโรงเรี ยนใหยอมรับและ
เคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนที่เปนผลมาจากวัฒนธรรมในสังคมนั้น นําไปสู
การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาที่คํานึงถึงความตองการของผูเรียนในดานตางๆ ตลอดจนคํานึงถึง
ความสอดคลองกับบริบทของผูเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จ
ในการเรียนและอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมอยางสรางสรรคและเปนสุข
Banks (1994, p.1) ไดใหความหมายของการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมไววา การศึกษาแบบ
พหุวัฒนธรรมเปนแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา และเปนกระบวนการที่มีเปาหมายสําคัญเพื่อที่จะ
เปลี่ยนโครงสรางสถาบันการศึกษา เพื่อใหนักเรียนแตละเพศ นักเรียนพิเศษ นักเรียนกลุมเชื้อสาย
ตางๆ กลุมสีผิว กลุมวัฒนธรรมทั้งหลายไดมีความเสมอภาคกันในดานความสําเร็จในการเรียน
Cortes (1996, p.1) กลาววา “การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม” หมายถึง กระบวนการที่ครูได
ชวยเตรียมผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา ที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรมใหอยูดวยความเขาใจ มี
ความรวมมือ รวมใจกัน มองเห็นประโยชนที่แทจริงในการพึ่งพาอาศัยกัน ความเสียสละและยุติธรรม
การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นไมไดตองการนําไปสูความแตกแยก การพัฒนาความ
เขาใจกัน การพึ่งพาอาศัยระหวางกลุมคน โดยอาศัยการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวา
การแบงแยกทางสังคมนั้นเกิดจากการขาดวิจารณญาณของคน การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมจําเปน
สําหรั บทุกโรงเรียน ไมใช เพีย งโรงเรียนที่มีเ ด็กและ/หรือผูเ กี่ยวของกับการจัดการศึกษาที่มีความ
แตกตางทางดานวัฒนธรรมมากเทานั้น เพราะทั้งนักเรียนและทุกๆ คนจําเปนจะตองแลกเปลี่ยนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในชาติเดียวกัน เพื่อความเขาใจกันและพึ่งพาอาศัย ดังนั้นโรงเรียนจึงควร
_________________________________________
1
การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม เปนแนวทางในการปฏิรูปทางการศึกษา ซึ่งเปนเรื่องยากมากในการที่
จะเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษาซึ่งมีผูเรียนจํานวนมาก หลากหลายชนชั้น มีความแตกตางทางเพศ เชื้อชาติ และ
วัฒนธรรม ใหมีโอกาสที่เทาเทียมกันทางการศึกษา ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาตามแนวการศึกษาพหุวัฒนธรรม
จะตองเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางการศึกษาของสถานศึกษาในลักษณะองครวม ไมไดจํากัดเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเทานั้น

เปดโอกาสใหนักเรียนและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดขยายขอบเขตของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมจากสิ่งที่ใกลตัวออกไปสูสิ่งที่ไกลตัว
ซึ่งจากความหมายดั งกล าวพอที่จะสามารถสรุ ป ได ว า การจั ด การศึกษาตามแนวทางพหุ
วัฒนธรรมนั้น เป นการจัด การศึกษาที่มุงให ทุกคนยอมรับ และเห็น คุณคาในวัฒนธรรมตนเองและ
วัฒนธรรมอื่นๆ ที่มีความแตกตางจากวัฒนธรรมของตน ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมตนเอง
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และภาคภูมิใจที่ไดเรียนรูวัฒนธรรมอื่นๆ ดวยเชนกัน และเปนการรูจักการเลือกใชความรูใหเกิดความ
เหมาะสม โรงเรียนทุกโรงเรียนจึงจําเปนตองมีการจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได
เพราะถานักเรียนและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไมไดเรียนรูเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากกิจกรรม
ของโรงเรียน ก็เรียนสิ่งเหลานีไ้ ดจากภายนอกในสังคม ซึ่งทุก ๆ คนจะไดเรียนรูกับความหลากหลายของวัฒนธรรมที่
มีในสังคม ดังที่นักเรียนในเขตพื้นที่โรงเรียนบานรองสาน ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เปนกลุม
นักเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ และแตละกลุมชาติพันธุมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ตนเองที่แตกตางกัน ดังนั้นสถานศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
(Multicultural Education) เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของ
ผูเรียนและชุมชนที่มีความแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิผล

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การจัดการศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา : โรงเรียนบานรองสาน ตําบลรมเย็น อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
ศึกษา ในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
แนวคิดที่ใชในการวิจัย
บริบทโรงเรียนบานรองสาน ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
โรงเรียนบานรองสาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ปจจุบันตั้งอยูหมูบานทุงรวงทอง หมูที่ 12 ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ซึ่งโรงเรียนบานรองสานไดรับจัดสรรที่ดินจํานวน 29 ไร ตามโครงการพัฒนาที่ดินผืนใหญบานรองสาน
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา (เดิมเปนเขตการปกครองของจังหวัดเชียงราย)2 ใหจัดสรางโรงเรียน
บานร องส านเพื่อรองรับ นั กเรี ยนที่อพยพติ ดตามผู ปกครอง ซึ่งไมมีที่ทํากินใหเ ขามาอยู อาศัยจาก
ภาค_________________________________________

2

พ.ศ.2527 อําเภอเชียงคํา ยังคงอยูในความดูแลของจังหวัดเชียงราย กอนที่จะแยกออกมาเปนอําเภอหนึ่งของ
จังหวัดพะเยา ในป พ.ศ.2519
3
เลขานุการสภาวัฒนธรรม ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

อีสาน ชาวพื้นเมือง และชาวเขาเผามง มีนักเรียนเขาเรียนครั้งแรก จํานวน 182 คน เปนชาย 113คน
เปนหญิง 69 คน ไดเปดทําการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เมื่อวันที่
15 มิถุนายน 2513 โดยมีนายทอง วงศใหญ เปนครูใหญคนแรกปการศึกษา 2514 ไดรับจัดสรรสราง
อาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 8 หองเรียน จํานวน 1 หลัง ราคา 320,000 บาท และไดมีการพัฒนา
ปรับปรุงตอเติม ตลอดจนมีการสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบตามลําดับ ในปการศึกษา 2520
ได เ ป ด ทํ า การสอนระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลายถึ ง ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 และระดั บ ก อ น
ประถมศึกษา ตอมาในปการศึกษา 2534 โรงเรียนบานรองสานไดเปดทําการสอนตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จนถึงปจจุบัน (สิงหคํา เนตรใหญ3, สัมภาษณวันที่
19 มีนาคม 2559)
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ภาพที่ 1 โรงเรียนบานรองสาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
ที่มา : กิตติวินท เดชชวนากร (2559)
ปจจุบันโรงเรียนบานรองสาน ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีนักเรียนกลุมชาติ
พันธุที่เปน ชาวเขาเผามง ประมาณ 60% ชาวไทยเหนือ ประมาณ 20% และชาวไทยอีสาน ประมาณ
20% (ขอมูลในป พ.ศ.2558) ซึ่งจะเห็นไดวานักเรียนสวนใหญที่เขามาศึกษาในโรงเรียนแหงนี้สวน
ใหญเปนนักเรียนกลุมชาติพันธุมง จากการสอบถามครูผูสอนทําใหทราบขอมูลวานักเรียนชาติพันธุ
ไทยเหนือและไทยอีสานสวนใหญ นิยมที่จะเขาศึกษาตอในโรงเรียนประจําอําเภอมากกวา เพราะ
ผูปกครองของนักเรียนชาวไทยเหนือและชาวไทยอีสานสวนใหญถือวาคอนขางจะมีฐานะที่ดี

นักเรียน
ชาติพันธุไทยเหนือ

นักเรียน
ชาติพันธุมง

20%
60%
20%
นักเรียน
ชาติพันธุไทยอีสาน

แผนภาพที่ 1 กราฟแสดงจํานวนนักเรียนแบงตามกลุมชาติพันธุ ขอมูลป 2558
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ที่มา : ขอมูลฝายวิชาการโรงเรียนบานรองสาน (2558 หนา 11)
ปญหาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
โรงเรียนพหุวัฒนธรรม หมายถึง โรงเรียนที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายอยางเชนโรงเรียนบาน
รองสาน ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จั งหวัดพะเยา ถือวาเปนโรงเรียนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เพราะประกอบไปดวยนักเรียน ชาวไทยอีสาน ชาวไทยพื้นเมือง และชาวเขาเผามง ศึกษา
เลาเรียนอยูในโรงเรียนเดียวกัน
ดังนั้น โรงเรียนพหุวัฒนธรรมจึงหมายถึงกลุมคนหรือกลุมนักเรียนทีม่ ีความหลากหลายทั้งเชื้อ
ชาติ เผ าพัน ธุ วิ ถีชี วิ ต ความเชื่ อ ศาสนา และประเพณีป ฏิ บั ติ ที่ มีความแตกต างกัน เนื่ องมาจาก
กระบวนการคิดและสัญลักษณที่เกิดจากการสรางของวัฒนธรรม ปจจัยทางศาสนา เชื้อชาติ อายุ เพศ
ชนชั้นทางสังคมและการศึกษาซึ่งเปนตัวกําหนดใหบุคคลมีความคิดความเชื่อ ความรูสึก และการ
กระทําในลักษณะที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนบานรองสาน ตําบลรมเย็น อําเภอเชียง
คํา จังหวัดพะเยา นักเรียนที่มาจากแตละชุมชนจะมีการปฏิสัมพันธกันในดานสังคมมากขึ้น จึงมีความ
จํ า เป น ที่ นั ก เรี ย นซึ่ งเป น สมาชิ ก ในโรงเรี ย นและชุ ม ชน จะต อ งเรี ย นรู ถึ งระเบี ย บแบบแผนที่ค วร
ประพฤติปฏิบัติหรือควรละเวนตามมารยาทของกันและกันในแตละชุมชน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง
ที่จะเกิดขึ้นและนํามาซึ่งความสงบเรียบรอยของการอยูรวมกันทามกลางความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ
เผาพันธุ วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา และประเพณี ซึ่งเราไมอาจจะปฏิเสธไดเลยวา มนุษยเปนสัตว
สังคมที่จําเปนตองอยูรวมกันเปนกลุม ดังนั้นในแตละสังคม ไมวาจะเปนภายในโรงเรียนหรือชุมชนจึง
ตองมีกําหนดใหมีระเบียบแบบแผนในการประพฤติและปฏิบัติตอกันระหวางคนในชุมชนดวยกันและ
คนตางชุมชน เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบเรียบรอย และสวยงาม เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
การศึกษาการจัดการศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษาโรงเรียนบานรองสาน ตําบล
รมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ผูเขียนเองมีคําถามในการศึกษาวา “อะไรคือปจจัยสําคัญที่ทําให
นักเรียนกลุมชาติพันธุ มง, ไทยเหนือและไทยอีสาน สามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุขในโรงเรียน”
เพราะที่ผานมาในชวงป พ.ศ.2540 ไดเกิดปญหาภายในสถานศึกษาก็คือ บทบาทของครูผูสอนใน
โรงเรียนลวนแลวแตเปนคนไทยพื้นเมืองในพื้นที่และก็เปนครูจากตางถิ่นที่เปนคนไทยพื้นเมืองเปน
ส ว นใหญ ไมมี ครู ที่ เ ป น คนในชุ ม ชนไทยอี ส าน และชุ มชนมง เข ามามีบ ทบาทในการสอนภายใน
โรงเรียนเลย ซึ่งครูผูสอนที่เปนคนไทยพื้นเมืองดังกลาวไมเขาใจในความแตกตางแตละวัฒนธรรมของ
กลุมชาติพัน ธุ จึงทําใหทุกๆ หน วยงานที่เกี่ยวของเริ่ มมีขอตกลงหารือรวมกัน เพื่อแกปญหาความ
เหลื่อมล้ําดังกลาวที่เกิดขึ้น จึงใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนโดยมาจากคนในชุมชนไทยอีสาน
ชุมชนไทยพื้นเมือง และชุมชนมง เขามามีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาตําบลรวมกัน แต
ถึงอยางไรก็ตามการกดทับทางวัฒนธรรมหลักที่ตอวัฒนธรรมรองภายในโรงเรียนก็ยังคงเปนปญหา
ยืดเยื้อมาจนถึงปจจุ บัน ไมวาจะเปนในเรื่องของการใหนั กเรียนแตงกายชุดพื้นเมืองทุกวัน ศุกรมา
โรงเรียน เพราะภายในโรงเรียนมีหลายกลุมชาติพันธุ แตใหนักเรียนแตงชุดพื้นเมืองที่ทางโรงเรียน
กําหนด ซึง่ เปนชุดของคนไทยพื้นเมืองเทานั้น เด็กนักเรียนกลุมชาติพันธุอื่นจะแตงกายดวยชุดประจํา
ชาติพันธุของตนเองไดก็ตอเมื่อมีกิจกรรมกีฬาสี หรืองานของโรงเรียนเทานั้น ทําใหกลุมชาติพันธุอื่นๆ
ไมสามารถแตงชุดประจําชาติพันธุของตนเองมาโรงเรียนได ในเรื่องของภาษาเองก็ถือวาเปนปญหาอยู
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เชนกัน นักเรียนทุกคนถูกหามใชภาษาแมที่เปนภาษาถิ่นของตนเองภายในโรงเรียน เพราะครูและ
เพื่อนจะฟงไมรูเรื่องและไมเขาใจ ทําใหนักเรียนทุกคนไมวาจะกลุมชาติพันธุอะไรเมื่อเขามาอยูภายใน
โรงเรียนก็ตองใชภาษาไทยกลาง และภาษาคําเมืองของคนไทยพื้นเมืองเปนหลักในการติดตอสื่อสาร
กัน นักเรียนจะสามารถใชภาษาถิ่นของตนเองไดก็ตอเมื่ออยูภายนอกโรงเรียนหรืออยูภายในชุมชน
ของตนเองเทานั้น
ไมเพียงแตในเรื่องของภาษาที่เปนปญหาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรมเทานั้น การใหนักเรียนสวด
มนตหนาเสาธงตอนเชาทุกเชาก็ถือวาเปนการขัดตอศาสนาอื่น เชน นักเรียนไทยอีสานบางสวนและ
นักเรียนชาวเขาเผามงบางสวนที่นับถือศาสนาคริสต เปนตน ปญหาเหลานี้ลวนแลวแตเปนปญหาที่
ทางผูบริหารโรงเรียน ครู และกรรมการโรงเรี ยนควรใหความสํ าคัญและเล็งเห็น ถึงความแตกตาง
หลากหลายชาติ พัน ธุ ภ ายในโรงเรี ย นพหุ วั ฒ นธรรมมากยิ่ งขึ้น เพื่อ ไมใ ห เ กิด ความเหลื่ อมล้ํ าทาง
วัฒนธรรมดานตางๆ ผูที่เกี่ยวของถือวาเปนสวนชวยใหนักเรียนไดตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีของ
ตนและวัฒนธรรมประเพณีของคนอื่น โดยอาจจะผานกระบวนการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น ใหนักเรียน
ไดเรียนรูเรื่องราวของทองถิ่น ปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกความเปนชุมชนไทยอีสานชุมชนมง ชุมชน
ไทยพื้นเมือง สอนใหรูถึงความสําคัญของการอยูรวมกันในสังคมโรงเรียนที่มีความเปนพหุวัฒนธรรม
เพื่อใหเกิดการยอมรับและการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานเขียนของ ประสิทธิ์ ลีปรีชา
และมุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ (2559) ที่ไดกลาวไววา “รัฐไทยไดมีนโยบายและการจัดการศึกษาสําหรับ
ชนเผาพื้นเมือง ในภาคเหนือของประเทศไทยมาเปนเวลากวาหาทศวรรษ โดยการจัดการศึกษานี้อยู
บนพื้นฐานของวิ ธี คิด แบบชาติ นิ ย มไทยที่ใหความสํ าคัญกับ การหลอมรวมผู คนกลุมชาติ พันธุ และ
วัฒนธรรมตางๆ ใหกลายเปนสวนหนึ่งของชาติ ปฏิบัติการในการจัดการศึกษาของรัฐในระยะที่ผานมา
ประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง นั่นคือเยาวชนซึมซับความเปนไทย ดวยการพยายามปรับเปลี่ยนอัตลักษณ
ทางชาติพันธุใหเปนไทย ในขณะที่พวกเขาเริ่มสูญเสียความมั่นใจในอัตลักษณทาง ชาติพันธุของตนเอง
ประการสําคัญคือยังมีชองวางในการศึกษาของเยาวชนชนเผาพื้นเมือง เมื่อเทียบกับเยาวชนในสังคม
กระแสหลัก”
รัฐไทยกับนโยบายและการจัดการศึกษาสําหรับชนเผาพื้นเมือง
ที่ผานมาการจัดการศึกษาของรัฐไทยที่มีตอกลุมชาติพันธุในประเทศไทยไมวาจะเปนในสวน
ของภาคเหนือ หรือภาคใตก็ตาม ลวนเปนการปฏิบัติการทางอํานาจของรัฐในการที่จะพยายามผสม
กลมกลืนคนอื่นในสังคมไทยที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ใหกลายมาเปนคนไทยตามนโยบายการสราง
ชาติหลังรัฐชาติสมัยใหม โดยรัฐไทยพยายามสราง“อัตลักษณ” 4 ความเปนชาติแสดงออกผานทางดาน
ภาษาและดานวัฒนธรรม แตในขณะเดียวกันรัฐไทยเองก็กลับละเลย ไมยอมรับ และยังมีการกีดกันอัต
ลักษณทางดานภาษาและทางดานวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอื่นๆซึ่งตรงจุดนี้นี่เองที่แสดงใหเห็นวา
รัฐไทยขาดการตระหนักถึงความสําคัญและไมเปดโอกาสใหมีการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนอัตลักษณทางดานภาษาและทางดานวัฒนธรรมของ
แตละกลุมชาติพันธุ จึงสงผลทําใหเด็กและเยาวชนที่เปนกลุมชาติพันธุขาดความมั่นใจในตัวเอง จน
กอใหเกิดการสูญหายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชน(ประสิทธิ์ ลีปรีชา และมุกดาวร
รณ ศักดิ์บุญ, 2559)
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นับตั้งแตป พ.ศ.2513 ที่ไดเริ่มกอตั้งโรงเรียนบานรองสาน เดิมทีนั้นกลุมชาติพันธุตางๆ ไมวา
จะเปนชาติพันธุมง ชาติพันธุไทยเหนือ และชาติพันธุไทยอีสาน อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในหมูบาน
รองสาน ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในป พ.ศ.2511 เนื่องดวยเหตุผล 2 ปจจัยหลัก
คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม และปจจัยดานเศรษฐกิจ ลวนแลวแตที่จะตองการยกฐานะทาง
_________________________________________
4
“อัตลักษณ” มาจากภาษาบาลีวา อตฺต+ลักษณ โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายวา ตัวตนของตน สวน “ลักษณะ”
หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียงแครูปศัพท “อัตลักษณ” จึงเหมาะจะนํามาใชหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกวา (ฉลาดชาย รมิวตานนท, 2542)

เศรษฐกิจ สังคมของตนเองและครอบครัวใหสูงขึ้น เพื่อนําไปสูการมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น กอนที่จะ
แยกออกเปนหมูบานตามความเห็นชอบของนายอําเภอในยุคสมัยนั้นซึ่งชาวไทยเหนือ แยกตัวเปน
หมูบานทุงรวงทอง หมูที่ 12 ชาวเขาเผามง แยกเปนหมูบานประชาภักดี หมูที่ 13 บานประชาพัฒนา
หมูที่ 21 ชาวไทยอีสาน แยกเปนหมูบานรองสาน หมูที่ 8 และหมูที่ 20
เมื่อมีการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุตางๆ สิ่งที่กลุมชาติพันธุตางๆ นําติดตัว
ตามมาพรอมกับการอพยพยายถิ่นฐานดวยนั่นก็คือ อัตลักษณของชนชาติพันธุนั่นเอง ไมวาจะเปน
เรื่องของภาษา ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยู การอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในครั้งนั้น จึง
ทําใหเกิดการปะทะทางวัฒนธรรมสามวัฒนธรรมดวยกัน นั่นก็คือ วัฒนธรรมมง วัฒนธรรมอีสาน กับ
วัฒนธรรมคนเมือง (ซึ่งวัฒนธรรมคนเมืองเปนเจาของพื้นที่) การปะทะทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ดังกลาว จึงตองหาแนวทางที่จะทําใหเกิดการดํารงชีวิตอยูทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และการผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นๆ แตยังคงเอกลักษณวัฒนธรรมของตนเอาไว และไมสูญเสียความ
เปนอัตลักษณของตนเองใหได ทําใหทุกกลุมชาติพันธุสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข และยังคง
มีปฏิสัมพันธอันดีตอกัน
ซึ่งจากการลงพื้นที่ศึกษาถึงการจัดการศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา โรงเรียน
บานรองสาน ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ ปญหาอีกเรื่องที่กําลังเปนปญหาอยู
ในขณะนี้เกิดการปะทะกันทางวัฒนธรรมของนักเรียนสามกลุมชาติพันธุ นั่นก็คือชาติพันธุไทยอีสาน
ชาติพันธุไทยเหนือ และชาติพันธุมง เนื่องดวยการใชวิถีชีวิตที่แตกตางกันของทั้งสามกลุมชาติพันธุ ไม
วาจะเกิดสถานการณความขัดแยงใดๆ ระหวางนักเรียนกลุมชาติพันธุตางๆ ทุกชุมชนก็ยังคงมีแรงยึด
เหนี่ยวรวมกันในการแสดงรวมมือหาแนวทางการแกไขปญหาภายในโรงเรียน โดยไมใชความรุนแรงใน
การจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น แตเลือกที่จะใชวิธีแบบสันติ สรางความสัมพันธระดับบุคคล (นักเรียน)
และระดับสังคม (ผูนําชุมชน) เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธภายในโรงเรียนระหวางกลุมชาติพันธุตางๆ
ใหมีความเห็นอกเห็นใจกัน พึ่งพาอาศัยกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเคารพในสิทธิของกันและกัน
อันเปนสิ่งที่นําพาไปยังสันติสุขในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
แนวทางในการจัดการศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
เมื่อกลาวถึงความแตกตางทางดานสังคมและทางดานวัฒนธรรม ทามกลางสังคมที่มีความ
แตกตางดังกลาว เราไมสามารถปฏิเสธไดวาความแตกตางดังกลาวนั้นมาจากความแตกตางทางเชื้อ
ชาติ เผาพันธุ และศาสนา ยอมมีวิถีการดําเนินชีวิตในแตละสังคมที่แตกตางกัน เชน การแตงกาย การ
กินอยู พิธีกรรม จึงมีลักษณะที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด ลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร ภูมิประเทศ
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และภู มิอากาศ ก็มีส วนที่ทําให เกิดวั ฒนธรรมที่แตกตางกันไป เชน คนที่อาศัยอยู ในที่ร าบลุ มจะมี
ลักษณะการกินอยู ประเพณี ความเชื่อ และคานิยมที่แตกตางกันไปจากคนที่อาศัยอยูในเขตที่ราบสูง
หรือเขตทะเลทราย ตลอดจนรูปแบบทางเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ลักษณะงาน
และการทํางาน จะทําใหมีความเชื่อและคานิยมที่แตกตางกันออกไป ดังเชน คนที่มีความคิดแบบ
ตะวั น ตก นิ ย มใช เ ทคโนโลยี เ ข ามาเกี่ ย วขอ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ซึ่ง จะแตกต า งกั น กั บ การดํ ารงชี วิ ต แบบ
เกษตรกรรมหรือพึ่งพาธรรมชาติแตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตางก็ตองการคนที่
เชื่อวา คนทุกคนสามารถคิด เชื่อ และปฏิบัติแตกตางกันได ในขณะเดียวกันการอยูรวมกันในความ
แตกตางก็จะชวยใหเราปรับตัวไดดียิ่งขึ้น ชวยลดชองวางและยังเปนการเพิ่มโอกาสในเรื่องสังคมและ
เศรษฐกิจอีกดวย
การสร า งความเข า ใจให เ กิ ด การยอมรั บ และเคารพในความแตกต า งกั น ของกลุ ม ชนที่ มี
หลากหลายวั ฒ นธรรม ในสถานศึกษาหรื อนโยบายการศึก ษาจะต อ งจั ด ให มี ความหลากหลายที่
เหมาะสม และจะตองไมเปนสาเหตุของการแบงแยกทางสังคม โดยโรงเรียนทุกโรงเรียนจําเปนตองมี
การจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมอยางหลีกเลี่ยงไมไดเพราะถาหากนักเรียนหรือผูที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาไมไดเรียนรูเรื่องความหลากหลายวัฒนธรรมจากกิจกรรมของโรงเรียนก็อาจจะเรียนรูสิ่ง
เหล า นี้ จ ากชุ ม ชนก็ไ ด ซึ่ ง ความสํ า คั ญ ของการศึ กษาพหุ วั ฒ นธรรมของสถานศึก ษา ถื อได ว า เป น
กระบวนการที่ตองสอดแทรกเขาไปในการศึกษาทุกระดับ ที่สถานศึกษาจะตองชวยใหเด็ก เยาวชน
ประชาชนเขาใจ ไมเกิดความรังเกียจ และจะตองเกิดการยอมรับในความแตกตางเรื่องของความเปน
กลุมชาติพันธุ ดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ความเปนอยู เพศ ที่อาจจะไมไดรับความ
เทาเทียมกันในบางเรื่อง ทั้งนี้บุคคลที่มีสวนสําคัญเปนอยางมากในการขับเคลื่อนเรื่องดังกลาว นั่นก็คือ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง และชุมชน ที่จะตองหาวิธีการใหเด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปเกิดความเขาใจ และคอยๆ ซึมซับที่จะยอมรับความแตกตางดังกลาว ซึ่งในบางสถานศึกษาจะมี
กําหนดการศึกษาพหุวัฒนธรรมไวเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และมีจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสราง
ความเขาใจดังกลาวนั้น โดยกิจกรรมเหลานี้ลวนแลวแตเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนของแตละกลุม
ชาติพันธุไดแสดงออกอยางเต็มที่ เพื่อใหเด็กตางวัฒนธรรมไดเรียนรู ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ความ
เชื่อที่มีหลากหลายตอกันและกัน ถือวาเปนการใหการศึกษาที่มีมุมมองที่กวางขวาง แตกตางไปจาก
การใหการศึกษาแบบเดิมที่เนนวัฒนธรรมและความเปนอยูของกลุมประชาชนกลุมใหญแตเพียงอยาง
เดียว
ดังนั้ น ความสํ าคัญและเป าหมายของการจั ดการศึกษาตามแนวทางพหุ วั ฒนธรรมจึ งเป น
แนวคิดที่เริ่มจากการใหความสําคัญตอผูเรียนทุกคน โดยตองจัดประสบการณการเรียนรูที่มีลักษณะ
ของความเท า เที ย มกั น ทางการศึ ก ษา ให ผู เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตนเองไปในแนวทางที่ ดี ที่ สุ ด
องคประกอบสําคัญที่จะนําสถานศึกษาใหเปลี่ยนแปลงไปสูการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่
แสดงถึง ความเทาเทีย มกัน ไม ได มุงไปที่ตั ว แปรตั ว ใดตั ว หนึ่ ง แต ส ถานศึ กษาต อ งมีก ารปฏิ รู ป ใน
ลั กษณะองค ร วม มี การเปลี่ ย นแปลงตลอดทั้งหลั ก สู ต ร อี กทั้ง เป น กระบวนการที่ ต อเนื่ อ ง โดยมี
เปาหมายของความเปนเลิศ คือ ความเทาเทียมกันทางการศึกษา ขจัดการแบงแยก และสงผลถึงความ
เปนสังคมแหงพหุวัฒนธรรม(ซูรียาตี อัศศอลีฮีน, 2553)
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ลักษณะของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม5
ปจจุบันเราไมสามารถปฏิเสธไดเลยวาสังคมไทยมีกลุมคนที่หลากหลายทั้งวัฒนธรรม ภาษา
หรือการแตงกาย สิ่งสําคัญที่สังคมไทยตองตระหนักใหมากนั่นก็คือ ความเขาใจและยอมรับความ
หลากหลายจึงจะทําใหสังคมไทยอยูรวมกันได และที่สําคัญที่สุดก็คือการจัดการศึกษาที่ดี ซึ่งจะตองอยู
บนฐานของความหลากหลายทั้งภาษา วัฒนธรรม หลักสูตรเนื้อหา วิธีการสอน หรือแมแตตัวครูผูสอน
เอง เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ ดังนั้นแลวการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม
จึงมีหลักสําคัญที่จะตองทําการศึกษาอยูอ ยางนอย 3 ประการ นั่นก็คือ แนวคิดหรือมโนทัศน (idea or
concept) แนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา (educational reform movement) และกระบวนการ
ทางการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม (process)
(1) แนวคิดทางพหุวัฒนธรรมจะตองเพื่อผูเรียนทุกคน โดยไมแบงแยก เพศ ชนชั้นทางสังคม
กลุมชน เชื้อชาติ หรือลักษณะทางวั ฒนธรรม จะตองมีความเทาเทียมกันในโอกาสที่จะไดรั บการ
เรียนรูในสถานศึกษา และมุงใหผูเรียนไดรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในสถานศึกษา
(2) การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมเปนแนวทางในการปฏิรูปทางการศึกษา ซึ่งเปนเรื่องยาก
มากในการที่จะเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษาซึ่งมีผูเรียนจํานวนมาก หลากหลายชนชั้น มีความแตกตางทางเพศ
เชื้อชาติ และวัฒนธรรม ใหมีโอกาสที่เทาเทียมกันทางการศึกษา ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาตามแนวการศึกษาพหุ
วัฒนธรรมจะตองเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางการศึกษาของสถานศึกษาในลักษณะองครวม ไมไดจํากัด
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเทานั้น
(3) การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมเปนกระบวนการ มีเปาหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มี
เสรีภาพและความยุติธรรม จะตองมีการขจัดความคิดที่เปนอคติและการแบงแยกของกลุมตางๆ ในผูเรียนใหหมดไป
โดยเปนกระบวนการที่จะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มความเทาเทียมกันทางการศึกษาแกผูเรียนทุกคน

_________________________________________
5
“พหุวัฒนธรรม” คือการสรางความเขาใจเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และประวัติศาสตรโดยใชโครงสรางของ กลุม
ชน (ethnicity) เชื้ อ ชาติ (race) สถานะของครอบครัว (socioeconomic status) เพศ(gender) ความสามารถพิ เศษ
(exceptionalities) ภาษา (language) ศาสนา (religion) บทบาททางเพศ(sexual orientation) และพื้นที่ ทางภูมิ ศาสตร
(geographical area) (วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล, 2551)

Process

Multicultural
Education
Idea or

Reform

Concept

movement
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แผนภาพที่ 2แนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม
ที่มา: ซูรียาตี อัศศอลีฮีน(2553, หนา 27)
บทบาทครูกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
ชัยวัฒน ผดุงพงษ (2550) กลาวถึงบทบาทครูตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรมไว
ดังนี้
(1) ครูคือผูที่มีบทบาทสําคัญในการเสริ มสรางเจตคติ คานิ ยมทางเชื้ อชาติที่ถูกตองใหกับ
นักเรียน โดยผานกระบวนการสอนและการกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนดังนั้นการรับรู
เจตคติและพฤติกรรมของครูเกี่ยวกับความแตกตางทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ตองเปนไปในทิศทางบวก
(2) ครูจะตองเปนผู ที่ยอมรั บแนวคิดในเรื่องของความแตกต างทางวัฒนธรรมและการอยู
รวมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย
(3) ครูจะตองมีความรู เจตคติและทักษะการสื่อสารในชั้นเรียนสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
และจัดกิจกรรมในบทเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจและยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมและ
ความหลากหลาย
(4) ครูประจําชั้นและครูประจําวิชาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษาคือผูที่มี
บทบาทสําคัญในการสงเสริมเจตคติในเรื่องของการยอมรับในบุคคลและกลุมบุคคลที่มีความแตกตาง
จากตน ไมวาความแตกตางนั้นเปนเชื้อชาติศาสนา ภาษา หรือวัฒนธรรม
(5) ครูจะตองปราศจากอคติความลําเอียงตอนักเรียนที่มีลักษณะแตกตางจากตนและเรียนรู
นักเรียนกลุมตางๆ เพื่อนําไปสูการสื่อสารและการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมและ
สงเสริมการยอมรับซึ่งกันและกัน
ประชากรและกลุมตัวอยาง/ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา : โรงเรียนบานรองสาน ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย โดยการกําหนดสัดสวนดวยตารางของเคร็จซี่และมอร
แกน (Krejcie and Morgan) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2550 หนา 28) จํานวน 12 คน ประกอบดวย
1. กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา
จํานวน 4 คน
2. กลุมสงเสริมการศึกษาในสถานศึกษา
จํานวน 3 คน
3. กลุมสงเสริมการศึกษานอกสถานศึกษา
จํานวน 2 คน
4. กลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
จํานวน 3 คน
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ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการศึกษาการจัดการศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ใน 4 ดาน ตาม
ประกาศเจตนารมณกระทรวงศึกษาธิการ “2549 ปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน” แนวทางการ
บริ ก ารหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 หนา 1-6) คือ
1. ดานหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช
2. ดานสื่อการเรียนการสอน
3. ดานการจัดการเรียนการสอน
4. ดานการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งถามเกี่ยวกับตําแหนงของบุคลากรและประสบการณการทํางาน
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหา และประสิทธิผลของการจัดการศึกษา ใน
โรงเรียนพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษาโรงเรียนบานรองสาน ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ใน 4 ดาน ดานหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการ
สอน ดานการวัดและการประเมินผล
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายปด (Open ended question) สําหรับผูตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิ ด เห็ น ในการจั ด การศึ กษาและข อเสนอแนะเพื่อ นํ าไปปรั บ ปรุ ง การจั ด การศึก ษาใน
โรงเรียนพหุวัฒนธรรม
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนโดยนําแบบสอบถาม พรอมหนังสือแนะนํา
ตัว เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนบานรองสาน ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ที่เปนกลุม
ตัวอยาง โดยนําสงดวยตนเองและขอความอนุเคราะหจากเพื่อนครูที่อยูในโรงเรียน ที่เปนกลุมตัวอยาง
ส ง ให ผู ต อบแบบสอบถาม หลั ง จากยื่ น แบบสอบถามภายใน 15 วั น หลั ง จากนั้ น ผู วิ จั ย ก็ ไ ปรั บ
แบบสอบถามที่ตอบแลวทุกฉบับกลับคืนดวยตนเอง เมื่อไดขอมูลกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 100
วิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและแบบสอบถาม ผูวิจัยนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดย
นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามแลวมา
วิเคราะหขอมูล เกี่ย วกับสภาพ ปญหาและประสิทธิ ผลการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนพหุวั ฒนธรรม
กรณีศึกษาโรงเรียนบานรองสาน ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ใน 4 ดาน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การจัดการศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา : โรงเรียนบานรองสาน ตําบลรมเย็น
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาผลการวิจัยพบวาโรงเรียนบานรองสานไดมีการจัดการศึกษาตามแนวคิด
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เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 2542โดยมุ ง เน น การสร า งความเข า ใจใน 4 ด า น ได แ ก
หลั กสู ต รและนํ าหลั กสู ต รไปใช สื่ อการเรี ย นการสอน การจั ด การเรี ย นการสอน และการวั ด และ
ประเมินผล (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549) โดยมีรายละเอียดแตละดานดังตอไปนี้
1. ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช โรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาที่มีความเปน
พหุวัฒนธรรมกําหนดขึ้น โดยใชหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาสําหรับสถานที่มีความเปนพหุ
วัฒนธรรม โดยกลุมเปาหมายเปนกลุมชาติพันธุในระบบพื้นที่ของสถานศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษา
จึงตองเตรียมเยาวชนซึ่งมีความแตกตางทางสังคม เพศ ผิวสี เชื้อชาติ และวัฒนธรรมใหไดทั้งความรู
ทักษะและเจตคติที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคม การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural
Education) จึงเปนแนวทางหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาเยาวชนใหมีความเขาใจผูอื่น ดังนั้นโรงเรียนจึง
มีแนวทางการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรมขึ้นในสถานศึกษา
2. ดานสื่อการเรียนการสอน
สื่อที่ใชในการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรม โรงเรียนไดสรางสื่อขึ้นเพื่อใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจในเรื่องนามธรรมไดงาย เพราะผูเรียนจะไดเขาใจและรับรูถึงแกนสาระในเรื่องนั้นๆ รวมทั้ง
กระตุนใหใชความคิดและเราความสนใจสูการปฏิบัติทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการ
เรียนการสอนที่โรงเรียนนํามาใชประกอบการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรม มีอยูหลายชนิดที่ครูผูสอน
สามารถนํามาใชไดมีทั้งสื่อประเภทโสตทัศน สื่อสิ่งพิมพ สื่อภาพและเสียง และสื่ออิเล็กทรอนิกส
3. ดานการจัดการเรียนการสอน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู นั้ น สามารถทํ า ได ห ลายแนวทาง ทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมภายใน
หองเรียนและกิจกรรมนอกหองเรียน ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อชวยใหนักเรียน
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมไดแก
1) กิจกรรมการเรียนรูเพื่อความเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเนนใหผูเรียนเกิด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความวัฒนธรรมอื่นๆ มโนมติสําคัญที่นักเรียนจะไดรับการพัฒนาคือ มโน
มติเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม โรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ ในมิติตางๆ โดยใหแนวคิดวาวัฒนธรรมที่กระจายอยูบริเวณทั่ว
ประเทศของเราหรือประเทศตางๆ ทั่วโลกนั้น นับเปนความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม
เหลานี้มีทั้งความแตกตางจากวัฒนธรรมของเรา และก็มีบางสวนที่มีความคลายคลึงกับวัฒนธรรมของ
เราเชนกัน
2) กิจ กรรมการเรี ย นรู เ กี่ย วกับ วั ฒ นธรรมของภาคตางๆ ในประเทศไทย วั ฒ นธรรมของ
ประเทศไทยมีอยูหลากหลาย ครูผูสอนในโรงเรียนจึงใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศไทยทั้ง
4 ภาคเพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมแตละภาค เห็นคุณคาของวัฒนธรรม
แตละภาค ตลอดจนอนุรักษวัฒนธรรมเหลานั้นใหดํารงสืบไป
3) กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับกลุมเชื้อชาติตางๆ ในประเทศไทย กลุมชาติพันธุในประเทศ
ไทยมีอยูหลายกลุม แตละกลุมมีวัฒนธรรมประเพณีสืบตอกันมาชานาน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจความเปนมาของกลุมชาติพันธุเหลานี้ จึงทําให
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นักเรียนยอมรับและมีทัศนคติที่ดีตอกลุมชาติพันธุตางๆ กอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน นําไปสูการ
การอยูรวมกันอยางสันติและปราศจากความขัดแยงซึ่งกันและกัน
4) กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับชนกลุมนอยในประเทศไทย ชนกลุมนอยในประเทศไทยซึ่ง
สวนใหญคือชาวไทยภูเขา ประกอบดวยชนเผาหลายเผาดวยกัน การใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับชน
กลุมนอยหรือชาวไทยภูเขานั้น ครูผูสอนจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดมีความรู
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนเผาตางๆ เขาใจถึงวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ ตลอดจนการละเลนของกลุม
ชนเหลานี้ ซึ่งนักเรียนในหองเรียนอาจมีทั้งกลุมชาวไทยภูเขารวมอยูกับกลุมคนพื้นราบดวย จะไดเกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน ในขณะเดียวกันกลุมนักเรียนตางวัฒนธรรมก็จะ
ไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะของกลุมชาวไทยภูเขาเผาตางๆ ทําใหเห็นความสําคัญยก
ยองและไมคิดวาวัฒนธรรมของเขาออนดอยกวาวัฒนธรรมของตน ทัศนคติเหลานี้จะชวยใหนักเรียน
ตางกลุมวัฒนธรรมเกิดความรัก ความสามัคคีและเห็นคุณคาวัฒนธรรมซึ่งกันละกัน
5) กิจกรรมการเรียนรูเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันการเรียนรูเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมมี
วัตถุประสงคขอหนึ่งคือใหนักเรียนไดตระหนักวาไมวาเราจะมาจากวัฒนธรรมใดๆ หรืออยูในสังคมที่มี
วัฒนธรรมอยางหลากหลายนั้น แทจริงแลวเราอาจมีที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกัน ดังนั้นเราจึงตองอยู
รวมกันพึ่งพาอาศัยกัน มีความเขาใจอันดีตอกัน เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
6) กิจกรรมการเรียนรูเพื่อความภูมิใจในวัฒนธรรมของตน การใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตน ซึ่งเปนสวนหนึ่งหรือเปนวัฒนธรรมยอยของสังคมนั้น จะชวยสงเสริมความ
ภาคภูมิใจและความสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมดั้งเดิมใหแกนักเรียน
7) กิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอวัฒนธรรมอื่นๆ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูพหุวัฒนธรรม นอกจากกิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติในหองเรียนแลว ครูผูสอนยังจัดกิจกรรมนอก
ห อ งเรี ย น เพื่ อ ส ง เสริ ม ผู เ รี ย นให มี ค วามเข า ใจอั น ดี ต อ วั ฒ นธรรมอื่ น ๆ อี ก ด ว ย เช น สั ป ดาห พ หุ
วัฒนธรรม ปฏิทินวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนตน
4. ดานการวัดและประเมินผล
วัต ถุป ระสงคของการจั ด การเรี ย นการสอนพหุ วั ฒ นธรรม มีอยูห ลายประการโดยการจั ด
การศึกษาพหุวัฒนธรรมมีเปาหมายเพื่อพัฒนาความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
สังคม เพื่อประยุกตกระบวนการคิดและการตัดสินใจในประเด็นเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จําเปนในการติดตอสื่อสาร ทั้งกับกลุมคนสวนใหญและกลุมคนสวนนอย เพื่อแกไขขอขัดแยง
และก อให เ กิด การกระทําในการปรั บ ปรุ งเงื่อ นไขในป จ จุ บั น และเพื่อพัฒ นาเจตคติ ค านิ ย ม และ
พฤติกรรมที่สงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความแตกตางของกลุมชาติพันธุในสังคม
โรงเรียนบานรองสาน มีเปาหมายหรือวัตถุประสงคครอบคลุมพฤติกรรมดานความรูหรือพุทธิ
พิสัยเจตคติและคานิยม หรือเจตพิสัย และดานทักษะหรือทักษะพิสัย ดังนั้นการวัดและประเมินผล
ความกาวหนาทางการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรม โรงเรียนจึงไดมีการพิจารณาจากจุดมุงหมายของ
การสอน ซึ่งจําแนกเปน 3 พิสัยคือ พุทธพิสัย เจตพิสัย และทักษะพิสัย ครูผูสอนจึงเลือกเครื่องมือการ
ประเมินผลใหสอดคลองกับจุดมุงหมายดังกลาว เครื่องมือการวัดและประเมินผลความกาวหนาผูเรียน
ที่สําคัญ ซึ่งผูสอนใชกันมากเพื่อประเมินความรูและทักษะในการเรียนการสอน คือแบบทดสอบ สวน
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เครื่องมือวัดและประเมินดานเจตคติและคานิยม หรือดานความรูสึกและอารมณนั้น นิยมใชคือ วิธีการ
ที่อยูบนพื้นฐานของการสังเกตและวิธีการที่ใหนักเรียนรายงานตนเอง
สรุป
การจั ด การศึ ก ษาในพื้ น ที่ มี ทั้ ง การยอมรั บ ความแตกต า งทางความเชื่ อ ประเพณี และ
วัฒนธรรมทั้งในกลุมประชาชนและกลุมนักเรียน สิ่งที่เปนปญหาหนึ่งคือ ความกลัว ความสามัคคี และ
ความไววางใจของประชาชนและของนักเรียนมีความแตกตางกัน ดั งนั้นองคความรูพหุวัฒนธรรม
ศึกษาทองถิ่น ภาคเหนื อ จึ งดํ ารงอยู ในบริ บ ทสั งคมการเมืองทองถิ่น ด ว ย การมององคความรู พ หุ
วัฒนธรรมการศึกษาของไทยในแงพหุวัฒนธรรมศึกษา มีความสําคัญตอการดํารงอยูของวัฒนธรรม
ไทยและตระหนักถึงความเปนจริงของการศึกษาชาติ สงเสริมการอยูรวมกันของคนไทยตางเชื้อชาติ
ชาติพันธุ ตลอดจนความสัมพันธอันดีตอประเทศเพื่อนบานและประชาคมโลกอีกดวย ซึ่งการศึกษา
เปนกระบวนการในการถายทอดทางวัฒนธรรม อันไดแก การนําสมาชิกใหมใหสามารถดําเนินชีวิตใน
สังคม และถายทอดวัฒนธรรมไปยังคนรุนหลัง ซึ่งโรงเรียนทุกโรงเรียนจําเปนตองมีการศึกษาแบบพหุ
วัฒนธรรมอยางหลักเลี่ยงไมได เพราะถานักเรียนและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไมได เรียนรู
เกี่ยวกับเรื่ องความแตกต างและความหลากหลายทางวัฒ นธรรมจากกิจกรรมของโรงเรียน ก็อาจ
เรียนรูสิ่งเหลานี้จากภายนอกในสังคม ซึ่งทุกๆ คนจะไดประสบกับความหลากหลายของมนุษยตลอด
ชีวิต
สภาพดังกลาวทําใหสังคมไทยตองหันมาทบทวนการจัดการศึกษาใหม เพื่อใหการศึกษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศอยางแทจริง สามารถนําพาชาติ
บานเมืองรอดพนจากวิกฤติการณไปสูความเจริญกาวหนาตอไป รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 จึงไดกําหนดวารัฐตองจัดการศึกษาใหกับประชาชนคนไทยอยางทั่วถึง และมีคุณภาพไม
นอยกวา 12 ป และในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (2542) ตลอดจนแนวนโยบายการจัดการศึกษา
ระดับตางๆ ของรัฐ ตางก็มุงหวังวา เด็กไทยตองมองกวาง คิดไกล ใฝดี เปนบุคคลแหงการเรียนรู เปน
คนที่สมบูรณทั้งทางดานจิตใจ รางกาย สังคม และสติปญญา มีความรู คุณธรรม มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและพึ่งตนเองได สามารถดําเนิน
ชีวิตอยูในสังคมไทยและสังคมโลกอยางมีความสุข
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