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แบบเจาะจง และกลุมที่ 3 นักเรียนที่เรียนในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 9 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และ ตาก จํานวน 900 คน
จากการสุม แบบแบงชัน้ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู
แบบสอบถามความเหมาะสมของพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียน
หลากหลายชาติพันธุ และแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (EFA) ผลการวิจัย พบวา ไดองคประกอบสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ จํานวน 4 องคประกอบ คือ ดานการเคารพสิทธินักเรียน
ชาติพันธุ ดานเทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ ดานการสงเสริมการสรางตัวตนใหกับนักเรียน
ชาติพันธุ และดานการรูจักนักเรียนชาติพันธุ โดยมีตัวบงชี้พฤติกรรม การจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 35 ขอ
ที่สามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบในแตละดาน

คําสําคัญ
การจัดการเรียนการสอน นักเรียนชาติพันธุ หองเรียนหลากหลายชาติพันธุ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Abstract
The purpose of this research was to analyze the factors and indicators of teaching
competency of teacher in ethnic diversity classroom. It would provide the students characteristics
of acceptance of multicultural, respect the right of others and cohabitation in a multicultural
society of 3 groups were 1) text book, research, and 20 related articles using purposive sampling
to analyze the indicators of teaching competency. 2) 9 Lecturers from Chiang Mai University and
Chiang Mai Rajabhat University who are interested in teaching and learning about ethnic group,
by using purposive sampling. 3) 900 students in ethnic diversity classrooms from secondary schools
in Chiang Mai, Chiang Rai and Tak by using stratified random sampling method. This group of
sample was use for exploratory factor analysis of teaching competency in ethnic diversity
classrooms. The research tools were 1) teaching behavior analysis form 2) the questionnaire on
suitability indicators of teacher behavior and 3) the questionnaire on teaching behavior in ethnic
diversity classroom. Data was analyzed using content analysis, average, standard deviation and
exploratory factor analysis (EFA). The results of the study showed that the 4 factors of teaching
competency in ethnic diversity classroom were 1) ethnic student rights respecting 2) teaching
technique in ethnic diversity classroom 3) the creation of identity and 4) understanding ethnic student.
The indicators of teaching behavior consist of 35 items which describe the characteristic of each factor.
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บทนํา
ปจจุบัน ประเทศไทยประกอบดวยพลเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ภาษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ที่เปนเมืองเศรษฐกิจ เชน เชียงใหมมีอัตรา
การอพยพโยกยายของกลุมชาติพันธุ แรงงานตางดาว และคนตางถิ่น เปนจํานวนมากที่เขามาทํางานและ
ศึกษาตอ ทั้งที่อาศัยอยูแบบชั่วคราวและแบบถาวร (Buadeang, Punyasaranai & Leepreecha, 2003, 13)
และจากขอมูลของรายงานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
และสังคมไทย ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ดานประชากรที่กลาววา ปจจุบัน แรงงานจากประเทศเพื่อนบานได
หลั่งไหลเขามาในประเทศไทยอยางผิดกฎหมายนับลานคน รวมถึงชาวเขาและชนกลุมนอยที่อยูในประเทศ
มาดั้งเดิมและยังไมไดสัญชาติ ก็มีจํานวนไมนอย แรงงานขามชาติและชาวเขาเหลานี้สวนใหญอยูใน
วัยเจริญพันธุแ ละมีอยูไ มนอ ยทีม่ ลี กู ในประเทศไทย ลูกของประชากรตางชาติเมือ่ โตขึน้ พอสมควรทีจ่ ะไดรบั การศึกษา
มิฉะนั้น เด็กเหลานี้อาจกลายเปนโทษตอสังคมไทยได (Office of the Education Council, 2008, 12)
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียน
ที่เคยมีนักเรียนกลุมเดียววัฒนธรรมเดียว ในปจจุบันพบวาในแตละหองเรียนจะประกอบดวยนักเรียน
หลากหลายชาติพนั ธุ หลากหลายวัฒนธรรมเกิดขึน้ อยางหลีกเลีย่ งไมได ครูตอ งปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพหองเรียนที่เปนอยูจริงซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ อาจกอใหเกิดอคติ ความลําเอียง ความไมเขาใจระหวางกัน อันเนื่องมาจาก
การถูกปลูกฝงอคติทางชาติพันธุจากสังคมนั้น ๆ
ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อเตรียมตัวในการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่เปลี่ยนไปทั้ง
ในโรงเรียนและในหองเรียนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ดังที่ Office of the Education Council (2013, a)
กลาววา คุณภาพของครูมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะครูที่มีคุณภาพจะสงผลตอ
ผูเรียนที่มีคุณภาพ ครูจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นได
อยางมีความสุข แตที่ผานมาพบวา มีครูจํานวนหนึ่งที่ไมพรอมที่จะดูแลเด็กในชนบทหรือเด็กตางวัฒนธรรม
ซึ่งเปนปญหาสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน ยิ่งถาครูพูดภาษาทองถิ่นไมไดหรือไมรูวัฒนธรรมทองถิ่น ครูจะไมเขาใจ
คานิยม ระเบียบสังคม และความคาดหวังของทองถิ่น (Office of the National Education Commission,
2002, 9)
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพนั ธุเ พือ่ ใหนกั เรียน
มีคณ
ุ ลักษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพสิทธิของผูอ นื่ และการอยูร ว มกันในสังคม
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อลดอคติเชิงชาติพันธุและการเลือก
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ปฏิบัติของนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ
ยังไมมกี ารศึกษาวิจยั ถึงพฤติกรรมบงชีข้ องครูทตี่ อ งปฏิบตั ใิ นหองเรียนหรือพฤติกรรมบงชีข้ องครูทมี่ สี ว นชวย
ในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในดานการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ
ของผูอ่ืน และการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การวิเคราะหองคประกอบและ
ตัวบงชีส้ มรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพนั ธุโ ดยใชเทคนิคการสังเคราะห
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูจากตํารา เอกสาร งานวิจยั บทความ ทัง้ ในประเทศ และตางประเทศ
จํานวน 20 เลม มีการตรวจสอบความเหมาะสมของพฤติกรรมตัวบงชี้สมรรถนะการจัดการการสอนของครู
จากผูเชี่ยวชาญ และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของตัวบงชี้ เพือ่ นําไปพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียน
หลากหลายชาติพันธุ เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพ
สิทธิของผูอื่นและการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ทบทวนวรรณกรรม
1. มุมมองของคนทั่วไปที่มีตอกลุมชาติพันธุในสังคมไทย
สั ง คมไทยเปนสั ง คมที่มีค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม มี การอยู ร ว มกันของกลุ มคนที่มี
ความแตกตางกันทางวัฒนธรรม ซึง่ กลุม ชาติพนั ธุถ อื วาเปนชนกลุม นอยในสังคมไทยทีถ่ กู บัน่ ทอนศักดิศ์ รีของ
ความเปนมนุษย ขาดอิสรภาพของชีวติ เหมือนกับหลาย ๆ ประเทศ ทัว่ โลก (Kongkaew, Benjawittayatham &
Rattanapimol, 1994, 9) โดยในประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิของกลุมชาติพันธุและชนเผานั้นปรากฏใหเห็น
ในรูปแบบตาง ๆ ทัง้ ทางตรงและทางออม เชน การคุกคามและละเมิดสิทธิโดยผานกระบวนการทางกฎหมาย
การคุกคามละเมิดสิทธิโดยผานการปฏิบัติ การละเมิดสิทธิในการดํารงชีวิต การตัดสินใจกําหนดอนาคตชีวิต
ตนเอง การละเมิดสิทธิของกลุมชาติพันธุเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานการพัฒนา กลาวคือ สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อาทิ การดูถูกเหยียดหยาม หรือการมีอคติทางชาติพันธุ การกีดกันใน
รูปแบบตาง ๆ การนําเอาวัฒนธรรมภูมปิ ญ
 ญาชาวเขาไปทําเพือ่ การคา เพือ่ การทองเทีย่ ว การแยงชิงทรัพยากรปา
การถูกมองวาเปนภัยสังคมตอความมัน่ คงของชาติ เปนตนเหตุของการแพรระบาดของยาเสพติด เปนผูต ดั ไม
ทําลายปา เปนตน นอกจากนี้ การมีอคติทางชาติพันธุ เปนปญหาใหญมากสําหรับคนกลุมนอยและ
สังคมไทยทัว่ ไป เปนการละเมิดสิทธิทางสังคมและวัฒนธรรม เห็นไดจากการทีช่ าวเขาสวนใหญมกั จะถูกดูถกู
ถูกกลาวหาอยูเสมอวา สกปรก ปาเถื่อน ไรการศึกษา ตัดไมทําลายปา ตนนํ้าลําธาร คายาเสพติด และ
เปนภัยตอความมั่นคงของประเทศชาติ (Violation of human rights, ethnic and tribal groups in Thailand:
Editorial, 2010, 31-32)
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2. อคติและการเลือกปฏิบัติตอกลุมชาติพันธุ
อคติและการเลือกการปฏิบัติหรือการแบงพรรคแบงพวกเปนสิ่งที่มีอยูอยางกวางขวางในสังคม
ซึ่งในสมัยโบราณการเกิดอคติตาง ๆ มีตนเหตุมาจากปมดอยทางศาสนา หรือความดอยทางวัฒนธรรม และ
ตอมามีความโนมเอียงที่จะเกิดจากสาเหตุในเรื่องของเชื้อชาติหรือชาติพันธุ จึงทําใหเกิดลัทธิชาติพันธุ
ที่เชื่อวา ประชากรแตละเผาพันธุนั้นมีลักษณะทางกายเดนเฉพาะอยาง และมีคุณลักษณะกรรมพันธุทาง
ปญญาและอารมณไปตามเผาพันธุที่มีลักษณะทางกายนั้น ๆ ซึ่งจะไมมีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะไปอยูใน
สภาพแวดลอมอยางไร และกลุม เผาพันธุน นั้ ๆ จะประพฤติในวิถที างของตนอยูเ สมอตลอดไป (Chuenmanus,
1973, 40) ในสังคมไทยปจจุบัน กลุมชาติพันธุหรือชนเผาจะไดรับผลกระทบจากอคติและการเลือกปฏิบัติ
เปนอยางมาก ซึ่งอคติและการเลือกปฏิบัติเหลานั้นจะนําไปสูการแบงแยกและความขัดแยงในเวลาตอมา
สอดคลองกับแนวคิดของ Dullaya-Anuki (2006, 63-64) กลาวถึง อคติเชิงชาติพันธุวา สังคมแตละสังคม
ตางมีแบบแผนการดําเนินชีวิตหรือวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป สมาชิกในแตละสังคมยอมไดรับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมโดยการอบรมใหรูระเบียบสังคมทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในดานคุณคา ความเชื่อถือ ประเพณี
และพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งยังผลใหสมาชิกในสังคมนั้นเคยชินกับวัฒนธรรมของตนและจะเกิดความรูสึก
แปลกหรือไมยอมรับในสิ่งที่แตกตางจากลักษณะเดิมของตนและมีแนวโนมที่จะเชื่อวาวัฒนธรรมของตน
ดีที่สุด หรือเหนือกวาผูอื่น โดยการนําเอามาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคมของตนเปนหลักในการ
เปรียบเทียบ ผูท มี่ ลี กั ษณะอคติเชิงชาติพนั ธุห รืออัตนิยมวัฒนธรรมมาก มักเปนผูท มี่ ปี ระสบการณแคบ เคยชินอยู
กับวัฒนธรรมของตนเทานั้น และมักจะมีความรูสึกเห็นแกตัว มีอคติ ซึ่งเปนการยึดมั่นในตนเองมากเกินไป
จนอาจกอใหเกิดความขัดแยงกันไดงา ย ในงานวิจยั นีจ้ งึ ตองการทีจ่ ะศึกษาเพือ่ ลดการเกิดอคติและการเลือก
ปฏิบัติของคนในสังคมที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมระหวางคนพื้นราบกับกลุมชาติพันธุ เพื่อการนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป โดยนําแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมเขามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายวัฒนธรรมเพือ่ เปลีย่ นแปลงแนวคิดของครูและนักเรียนในดานอคติ
การเลือกปฏิบัติ และความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม
Yongyuan, Tanasettakorn & Chumchua (2010, e) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ศึกษาพหุวฒ
ั นธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาสถานการณการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ที่นักเรียนมีความแตกตางทางวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี พบวา
รูปแบบการจัดการศึกษายังคงใชแนวทางการจัดการศึกษาทีน่ าํ มาจากสวนกลาง โดยใชเนือ้ หาความรูท กี่ าํ หนด
มาจากสวนกลางมาใชสอนนักเรียน เพื่อเตรียมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผูบริหารและครู
ั นธรรม
สวนใหญมคี วามเชือ่ วาหลักสูตรจากสวนกลางไมเปนอุปสรรคตอการเรียนรูข องนักเรียนตางเชือ้ ชาติวฒ
และสวนใหญมีความเชื่อวาการศึกษาจะชวยใหเด็กตางเชื้อชาติวัฒนธรรมสามารถปรับตัวและอยูรวมกับ
คนไทยไดเปนอยางดี และครูสวนใหญมีความเชื่อวาไมจําเปนตองนําเนื้อหาทางดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของนักเรียนตางเชื้อชาติเขามาบูรณาการกับเนื้อหาของไทย ซึ่งจาก
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การศึกษานีท้ าํ ใหมกี ารจัดรูปแบบการจัดการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรมเพือ่ แกปญ
 หาทีเ่ กิดจากสถานการณจริงทีไ่ ด
คนพบ โดยการนําแนวคิดทฤษฏีการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมของ James A. Banks มาออกแบบการจัด
การศึกษาและดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Yongyuan, Tanasettakorn & Chumchua, 2010, f)
ดังนี้
3.1 กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนนและกระตุนใหครูผูสอนสอดแทรกบูรณาการเนื้อหา
ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร เชื้อชาติ ภาษา ขนบประเพณี และวิถีชีวิตของคนเชื้อสายพมา มอญ กะเหรี่ยง
ลาวไปกับเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางในลักษณะของการยกตัวอยางประกอบ การใชสื่อของจริง รูปภาพ
การสาธิตใหดูและการใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ในสวนของรูปแบบการสอนไดสงเสริมใหครูใชวิธีการเรียน
แบบรวมมือ (Cooperative Learning) เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไทยและเด็กตางดาวไดมีโอกาสทํากิจกรรม
รวมกัน รวมทั้งใหมีการคละกลุมนักเรียนที่มีเพศและความสามารถตางกันใหอยูกลุมเดียวกันเพื่อใหเด็กได
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิด และทัศนคติ ไดเรียนรูอุปนิสัยใจคอ และเรียนรูที่จะปรับตัวกับเพื่อน
ตางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม
3.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กระตุนเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน ลูกเสือ กีฬาสี กิจกรรม เขาคาย
คุณธรรม วันเด็ก วันพอ วันแม โดยเปดโอกาสใหเด็กไทยและเด็กตางดาวไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณทางดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และขนบประเพณี และวิถีชีวิต ผานกิจกรรมที่หลากหลาย
อันนําไปสูความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมของเพื่อนตางเชื้อชาติและสงผลใหเด็กกลุมตาง ๆ เกิดเจตคติที่ดี
ตอกัน เกิดการยอมรับและเคารพในความหลากหลายทางเชือ้ ชาติ วัฒนธรรม นอกจากนีย้ งั สงเสริมใหโรงเรียน
ชักนําผูปกครองของนักเรียนกลุมเชื้อชาติ วัฒนธรรมตาง ๆ เขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนใหมากขึ้น
3.3 บรรยากาศภายในโรงเรียน
ส ง เสริ ม ความตระหนั ก รู  ใ ห กั บ ผู  บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทุ ก คนในโรงเรี ย นให ส ร า ง
บรรยากาศของพหุวัฒนธรรมนิยมใหเกิดขึ้นโดยเนนที่บรรยากาศของความเสมอภาค ความยุติธรรม
ความเปนประชาธิปไตย และการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม จากแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
พหุวัฒนธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาที่ประกอบดวยนักเรียนที่มีความหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลาย
วัฒนธรรมโดยการนําแนวคิดการจัดการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรมมาเปนกรอบ เพือ่ สรางแนวทางในการพัฒนาครู
ใหจัดกิจกรรมในหองเรียน และในโรงเรียนไดเหมาะสมกับบริบทจริงของสังคมในโรงเรียน และเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียนใหอยูร ว มกับผูอ นื่ ทีม่ คี วามแตกตางจากตนเองไดอยางมีความสุข ยอมรับและเคารพ
ในความแตกตางทางวัฒนธรรมในสังคมทีต่ นอาศัยอยูแ ละเพือ่ ลดอคติ การแบงแยก การเลือกปฏิบตั แิ ละลด
ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นในสังคมตอไปในอนาคต
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ทําการวิเคราะหศึกษาพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุจาก 3 กลุม โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และจากการสุมแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling) ดังตอไปนี้
1.1 กลุม ที่ 1 ตํารา เอกสาร งานวิจยั บทความทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ จํานวน 20 เลม ดวยการเลือกแบบเจาะจง
1.2 กลุม ที่ 2 อาจารยทมี่ คี วามสนใจเกีย่ วกับการจัดการศึกษากลุม ชาติพนั ธุ หรือการจัดการศึกษา
เชิงพหุวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม จํานวน 9 คน ดวยการเลือก
แบบเจาะจง
1.3 กลุมที่ 3 นักเรียนที่เรียนในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 9 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และ ตาก จํานวน 900 คน
จากการสุมแบบแบงชั้น
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 แบบวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ
เปนแบบบันทึกเพื่อนําไปวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู
2.2 แบบสอบถามความเหมาะสมของพฤติกรรมบงชีส้ มรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ
เปนแบบประเมินคามาตราสวน (Rating Scale) หาคุณภาพดวยการตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ไดคาเฉลี่ยรายดานมากกวา 3.50 ซึ่งถือวาผานเกณฑที่กําหนดไว
คือ ดานการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (x̅ = 4.85) ดานการเคารพสิทธิของผูอ นื่ (x̅ = 4.62) และ
ดานการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (x̅ = 4.53)
2.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ
เปนแบบประเมินคามาตราสวน (Rating Scale) โดยแบบสอบถามมีคาเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .946
การวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูที่แสดงออกในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ 35 พฤติกรรม นํามาสังเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เกิดในหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุเปน 4 องคประกอบ คือ การเคารพสิทธินักเรียนชาติพันธุ เทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ การสงเสริมการสรางตัวตนใหกับนักเรียนชาติพันธุ และการรูจักนักเรียนชาติพันธุ สถิติที่ใช คือ
การวิเคราะหเนือ้ หา(ContentAnalysis)การหาคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ(EFA)
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ผลการวิจัย
จากการพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ
เพือ่ ใหนกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพสิทธิของผูอ นื่ และการอยู
รวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ การจัดการเรียน
การสอนของครู พบดังตารางองคประกอบตัวอยางพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูและนํ้าหนัก
องคประกอบ ดังนี้

ตารางที่ 1
องคประกอบ ตัวอยางพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูและนํ้าหนักองคประกอบ

°r¦³°
1. âĕĆğåĕĆāčėúûėãĐè
üĔâğĆĘąüëĕøėāüĔ ûěŋ

¡§·¦¦¤µ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦° °¦¼

1. åĆĜģĄŇĈýĈĜŇ÷ĜĎĄėħüċĔâ÷ėīċĆĘãĐèÿĜňğĆĘąü÷ňĊąčĕąøĕ ğëŇü
âĕĆ÷ĜùĜâ÷ňĊąčĕąøĕéňĐèéüÿĜňğĆĘąüğâė÷åĊĕĄĆĜňčęââĈĔĊ
2. åĆĜģĄŇĈēğĄė÷čėúûėãĐèÿĜňğĆĘąü÷ňĊąĊĕéĕ ğëŇü âĕĆãŇĄãĜŇĢĎň
ğâė÷åĊĕĄâĈĔĊ
3. åĆĜģĄŇĈēğĄė÷čėúûėãĐèÿĜňğĆĘąü÷ňĊąâĕĆâĆēúĬĕ ğëŇü
âĕĆúĬĕĢĎňÿĜňğĆĘąüģ÷ňĆĔýåĊĕĄĐĔýĐĕąøŇĐĎüňĕğāĚħĐü
2. ğúåüėåâĕĆčĐü
1. åĆĜčĐüĢĎňÿĜňğĆĘąüĆĔýĆĜňåĊĕĄĆĜňčęâãĐèÿĜňĐüĚħ ġ÷ą
ĎňĐèğĆĘąüĎĈĕâĎĈĕą
âĕĆøĆēĎüĔâĊŇĕ ÿĜňĐĚħüâĦĄĘåĊĕĄĆĜňčęâğĎĄĚĐüøüğĐè ğëŇü ĆĔýĆĜňĊŇĕ
ëĕøėāüĔ ûěŋ
âĕĆ÷ĜùĜâÿĜĐň ĚħüģĄŇĢëŇğĆĚħĐèčüěâ
2. åĆĜčĐüĢĎňÿĜňğĆĘąüþĆĕĆùüĕúĘħéēğĎĦüÿĜňĐĚħüĄĘåĊĕĄčěã ğëŇü
âĕĆëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňĐĚħüğĄĚħĐğĎĦüğãĕĄĘåĊĕĄúěâãŋ
3. åĆĜčĐüĢĎňÿĜňğĆĘąüĆĜňĊėûâĘ ĕĆ÷ĬĕğüėüëĘĊėøğāĚħĐĢĎňøüģ÷ňĆĔýčėħèúĘħ
øňĐèâĕĆġ÷ąģĄŇå÷ġâè ĎĆĚĐĢëňåĊĕĄĆěüĠĆèøŇĐýěååĈĐĚħü
3. âĕĆčŇèğčĆėĄâĕĆčĆňĕè 1. åĆĜčĐüĊŇĕÿĜňğĆĘąüúěâåüčĕĄĕĆùþĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦéĢü
ëĘĊėøģ÷ň
øĔĊøüĢĎňâĔýüĔâğĆĘąü
ëĕøėāüĔ ûěŋ
2. åĆĜčĐüĢĎňÿĜňğĆĘąüğëĚħĐĊŇĕâĕĆğĆĘąüĢüġĆèğĆĘąüĄĘþĆēġąëüŋ
øŇĐâĕĆ÷ĬĕğüėüëĘĊėøãĐèÿĜňğĆĘąü
3. åĆĜčŇèğčĆėĄĢĎňÿĜňğĆĘąüĄĘčŇĊüĆŇĊĄĢüâĕĆĆĔýÿė÷ëĐý
âėéâĆĆĄøŇĕè ĥ ĢüĎňĐèğĆĘąü
1. åĆĜĄĘåĊĕĄĆĜňğĆĚħĐèëĕøėāüĔ ûěãŋ ĐèÿĜňğĆĘąüġ÷ąčĕĄĕĆùýĐâ
4. âĕĆĆĜňéĔâüĔâğĆĘąü
ĆĕąĈēğĐĘą÷ăĜĄėĎĈĔèúĕèĊĔõüûĆĆĄãĐèÿĜňğĆĘąüģ÷ň
ëĕøėāüĔ ûěŋ
2. åĆĜâĈŇĕĊùęèÿĜňğĆĘąüëĕøėāĔüûěŋĢü÷ňĕü÷ĘğčĄĐ ğëŇü ğþŎüýěååĈ
úĘĄħ ĘåĊĕĄāąĕąĕĄĢüâĕĆğĆĘąüĆĜň
3. åĆĜéĔ÷ğøĆĘąĄĎüĔèčĚĐúĘħğâĘħąĊâĔýëĕøėāĔüûěŋğāĚħĐčŇèğčĆėĄ
âĕĆğĆĘąüĆĜňãĐèÿĜňğĆĘąü

ÊÎµ®´
°r¦³°
.785
.778
.756
.683
.673
.671
.712
.689
.620
.608
.586
.573
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อภิปรายผลการวิจัย
1.องค ป ระกอบที่ 1 ด า นการเคารพสิ ท ธิ นั ก เรี ย นชาติ พั น ธุ  มี พ ฤติ ก รรมบ ง ชี้ ที่ มี ค  า นํ้ า หนั ก
องคประกอบอยูร ะหวาง 0.587-0.785 จํานวน 9 ขอ โดยพฤติกรรมบงชีท้ สี่ ามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบ
ในดานนี้ คือ ครูไมลบหลูดูหมิ่นศักดิ์ศรีของผูเรียนดวยสายตา ทาทาง วาจา ครูไมละเมิดสิทธิของผูเรียนดวย
วาจา การกระทํา การบังคับ อีกทั้งไมแสดงออกดวยคําพูดที่แสดงกิริยารังเกียจ ไมมีอคติกับผูเรียน และไม
รวมทะเลาะกับผูเรียนเมื่อถูกทาทาย ซึ่งตัวบงชี้พฤติกรรมทุกขอสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในการจัด
การเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายชาติพนั ธุ โดยพฤติกรรมบงชีท้ สี่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ ครูไมลบหลูด หู มิน่ ศักดิศ์ รี
ของผูเ รียนดวยสายตา จากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายชาติพนั ธุ พบวา ครูยงั คงมีทศั นคติ
ทางลบและมีอคติตอ เด็กชาติพนั ธุ (Anansuchatkul, 2011, e) ดังนัน้ การแสดงพฤติกรรมบางอยางของครูจงึ
อาจแสดงออกโดยตัง้ ใจ หรือ ไมไดตงั้ ใจ สอดคลองกับ Manning & Baruth (2004) ทีไ่ ดศกึ ษาเรือ่ ง การพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ พบวา บางครั้งผูสอนมักเกิด
ความลําเอียงกับผูเ รียน ผูม คี วามบกพรอง ผูเ รียนตางชาติ ตางภาษา ความรูส กึ ลําเอียงนีไ้ ดฝง รากลึกจนทําใหเกิด
ความรูส กึ วาเปนเรือ่ งธรรมดาและไมรสู กึ ตัววามีความลําเอียง ในสังคมไทย พบวา ครูผสู อนสวนมากยังไมให
ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงบริบทในหองเรียนที่ประกอบดวยนักเรียนหลากหลายชาติพันธุ หลากหลาย
วัฒนธรรม และยังคงติดอยูกับอคติที่เชื่อวาชาวเขา สวนใหญสกปรก ปาเถื่อน ไรการศึกษา ตัดไมทําลายปา
ตนนํ้าลําธาร คายาเสพติด และเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศชาติ (Violation of human rights, ethnic
and tribal groups in Thailand: Editorial note (2010, 321-32) สอดคล อ งกั บ Kongkaew,
Benjawittayatham & Rattanapimol (1994, 9) ที่กลาววา สังคมไทยเปนสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีการอยูรวมกันของกลุมคนที่มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรมซึ่งกลุมชาติพันธุถือวาเปนชน
กลุมนอยในสังคมไทยที่ถูกบั่นทอนศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ขาดอิสรภาพของชีวิต เหมือนกับหลาย ๆ
ประเทศทัว่ โลก จากอคตินที้ าํ ใหครูตอ งเปลีย่ นความคิด เปดใจใหกวางเพือ่ เรียนรูค วามแตกตางทางวัฒนธรรม
ของนักเรียนชาติพนั ธุใ หถกู ตอง เพือ่ ใหเกิดความเคารพในความแตกตางนัน้ ๆ และจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับสิง่ ทีเ่ ปนจริงในสังคมปจจุบนั มีการปรับเจตคติหรือทัศนคติ เพือ่ ลดอคติ มีการยอมรับในความหลากหลาย
ของความแตกตาง มีความเคารพซึ่งกันและกันอยูบนวิถีของคุณธรรมในการดําเนินชีวิตรวมกัน
2.องคประกอบที่ 2 ดานเทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงชี้ที่มี
คานํา้ หนักองคประกอบอยู ระหวาง 0.371-0.683 จํานวน 11 ขอ โดยพฤติกรรมบงชีท้ สี่ ามารถอธิบายลักษณะของ
องคประกอบในดานนี้ คือ ครูสอนใหผเู รียนรับรูค วามรูส กึ ของผูอ นื่ โดยการตระหนักวาผูอ นื่ ก็มคี วามรูส กึ เหมือน
กับตนเอง มีความปรารถนาเห็นผูอ นื่ มีความสุข รูว ธิ กี ารดําเนินชีวติ เพือ่ ใหตนไดสงิ่ ทีต่ อ งการโดยไมคดโกงหรือ
ใชความรุนแรง เชื่อมั่นวาตนเองมีศักดิ์ศรีเทาเทียมผูอื่น เมื่อผูเรียนไมสนใจเรียนหรือรบกวนเพื่อน ครูจะใชวิธี
การตั้งคําถามเพื่อดึงความสนใจ หรือตักเตือนดวยวาจาหรือทาทางที่สุภาพ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีส่ ง เสริมใหผเู รียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เนนการทํางานกลุม มากกวาการแขงขัน ไมมองวาผูเ รียน
มีสว นทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองชากวาปกติ และจัดการเรียนการสอนโดยมองจากบริบท
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ของผูเรียน อีกทั้งมีการสัมภาษณผูปกครองเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตของผูเรียน โดยพฤติกรรมบงชี้ที่สําคัญที่สุด คือ
ครูสอนใหผูเรียนรับรูความรูสึกของผูอื่นโดยการตระหนักวาผูอื่นก็มีความรูสึกเหมือนกับตนเอง เชน การรับรู
วาการถูกผูอื่นแกลงไมใชเรื่องสนุก การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุควรเปน
การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนทีม่ คี วามสุข มีบรรยากาศทีผ่ อ นคลาย ผูเ รียนรูส กึ เปนอิสระ ไดเรียนรูใ นสิง่ ที่
เปนประโยชนกบั ตนเองและสมารถนําไปประยุกตใชในชีวติ ประจําวันไดจริง ครูตอ งใหความสําคัญกับผูเ รียน
อยางจริงใจ มีเทคนิคการสอนที่เขาใจความแตกตางของผูเรียนในบริบทของหองเรียนปจจุบัน คือ หองเรียน
หลากหลายวัฒนธรรม สอดคลองกับ Anansuchatkul (2011, e) กลาวในขอเสนอแนะของงานวิจัย
โครงการรูปแบบและการจัดการศึกษาสําหรับทายาทรุนที่สองของผูยายถิ่นจากประเทศพมาวา นโยบาย
การจัดการศึกษาในทศวรรษตอไป ตองเปนการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในความหมายของการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการอยูร ว มกันอยางสันติของผูค นหลากหลายวัฒนธรรม เคารพศักดิศ์ รีความเปนมนุษยทเี่ ทาเทียมกัน
ตองแกไขอคติที่มีอยูเดิมที่นํามาแบงแยกกีดกัน และตองทําควบคูไปกับการพัฒนาความเขาใจเพื่อนมนุษย
ที่มีความแตกตางกัน และ Kesmanee (2012) ยังไดใหขอเสนอแนะดานการจัดการศึกษาวา รัฐพึงใหการ
สงเสริมแนวคิดและแนวทางการจัดการศึกษาในแบบ “การศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education)”
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อฝกฝนใหเกิดความตระหนักในสิทธิของความแตกตางทั้งในทางสังคมและ
ทางวัฒนธรรม ซึ่งจําเปนตองพัฒนาคานิยมและทัศนคติบางประการ เชน การอดทนอดกลั้น การรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น การยอมรับความแตกตางของมุมมองและวิถีชีวิตในสังคม ความเปนคนที่รูจักยืดหยุน
และมีความสามารถในการปรับตัว และการอยูรวมกันในทามกลางความแตกตางได เพื่อตอบสนองตอการ
จัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายชาติพนั ธุอ ยางแทจริง อีกทัง้ ยังสอดคลองกับงานวิจยั ของ Manning &
Baruth (2004) ที่กลาววา ครูผูสอนตองมีความเขาใจในกลวิธีการเรียนการสอนแบบตาง ๆ ไดแก การเรียน
แบบกลุม การเรียนแบบรวมมือ การสรางแรงจูงใจ การแขงขัน ความเชื่อและการรับรูในแตละวัฒนธรรม
ลดความรูสึกลําเอียง ความอยุติธรรม แตมุงสรางทัศนคติ ความเสมอภาคและคานิยม เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดดีที่สุด และสอดคลองกับพื้นฐานวัฒนธรรม
3.องคประกอบที่ 3 ดานการสงเสริมการสรางตัวตนใหกับนักเรียนชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงชี้ที่มี
คานํา้ หนักองคประกอบอยู ระหวาง 0.449-0.712 จํานวน 10 ขอ โดยพฤติกรรมบงชีท้ สี่ ามารถอธิบายลักษณะ
ขององคประกอบในดานนี้ คือ ครูสอนวา ผูเรียนทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได สอนใหเชื่อวา
การเรียนในโรงเรียนมีประโยชนตอ การดําเนินชีวติ สอนใหมมี ารยาททีเ่ หมาะสมกับสถานการณตา ง ๆ อยูร ว มกับ
ผูอื่นได สงเสริมใหมีสวนรวมในการรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ ในหองเรียน ใหกําลังใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ชวยเหลือดานการเรียน เมื่อมีปญหากอนตัดสินการกระทําจะมีการสอบสวน ปฏิบัติตัวตอผูเรียน
ทุกคนดวยความเทาเทียมกัน และชื่นชมความสามารถของผูเรียนในทุก ๆ ดาน โดยพฤติกรรมบงชี้ที่สําคัญ
ที่สุด คือ ครูสอนวาผูเรียนทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได ในบริบทของหองเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ ผูเรียนก็จะมีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม ซึ่งทําใหเกิดชองวางระหวางครูกับผูเรียน และผูเรียน
กับผูเรียน จากการแบงแยงหรือจากอคติทางสังคมที่ไดรับมาอยางไมถูกตอง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
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ในหองเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง หรือความภาคภูมิใจในตนเองจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
การสรางบรรยากาศในหองเรียนหลากหลายชาติพนั ธุ เพือ่ ใหผเู รียนเกิดความไววางใจ เชือ่ ใจครู มีกาํ ลังใจใน
การเรี ย นรู  พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองอย า งเต็ ม ที่ ครู ต  อ งแสดงออกซึ่ ง การยอมรั บ มี ค วามจริ ง ใจ
มีการสือ่ สารดวยอวัจนะภาษา และวัจนะภาษาทีแ่ สดงออกถึงความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูเ รียนสอดคลอง
กับ Yongyuan (2007, 3) ทีก่ ลาววา ความเทาเทียมทัง้ โอกาสของการไดรบั การศึกษาและความเทาเทียมของ
โอกาสในการประสบความสําเร็จทางการศึกษา จะเกิดขึ้นไดนั้น ตองมีการปรับวิธีการสอน และนโยบาย
การจัดการศึกษาใหเอือ้ ตอผูเ รียนทุกกลุม วัฒนธรรม เพือ่ ใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียมกันกับผูเ รียนทุก
กลุมซึ่งหากนําไปใชในโรงเรียนจะชวยแกปญหาความไมเสมอภาคอยางที่ชนกลุมนอยบางกลุมประสบอยู
สอดคลองกับงานวิจัยของ Burton (2005) ไดศึกษาเรื่อง การสรางความเขาใจของนักเรียนที่มีความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมและตัวแปรที่มีผลตอความสําเร็จทางการศึกษา พบวา กลยุทธในการจัดการเรียนการสอน
ที่สนับสนุนใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับตนเอง มีอิสระ และมีความทาทายที่จะทํางานให
ประสบความสําเร็จได ครูตองมีความเขาใจในเรื่องของปจเจกบุคคลและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอรูปแบบของ
บุคคลซึ่งจะสงผลตอวิธีการจัดการเรียนการสอน และการเสริมกําลังใจใหกับผูเรียน
4.องคประกอบที่ 4 ดานการรูจักนักเรียนชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงชี้ที่มีคานํ้าหนักองคประกอบ
อยูระหวาง 0.409-0.608 จํานวน 5 ขอ โดยพฤติกรรมบงชี้ที่สามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบ
ในดานนี้ คือ ครูมคี วามรูเ รือ่ งชาติพนั ธุโ ดยสามารถบอกภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมของผูเ รียนได กลาวถึงผูเ รียน ชาติพนั ธุ
ในดานดีเสมอ จัดเตรียมหนังสือที่เกี่ยวกับชาติพันธุเพื่อสงเสริมการเรียนรู ไมเปรียบเทียบความสามารถของ
ผูเรียนชาติพันธุ และสอนในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวติ จริงของผูเรียนชาติพันธุ โดยพฤติกรรมบงชี้ที่สําคัญที่สุด
คือ ครูมีความรูเรื่องชาติพันธุโดยสามารถบอกภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผูเรียนได จากบริบทของหองเรียน
ในปจจุบัน คงปฏิเสธไมไดวา หองเรียนสวนใหญเปนหองเรียนที่ผูเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุหรือ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สงผลใหครูตอ งปรับวิธกี ารสอน เปลีย่ นวิธกี ารเรียนรูข องผูเ รียนเพือ่ ใหสอดคลอง
กับบริบทที่เปนจริง ครูควรรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เขาใจถึงวัฒนธรรมของแตละกลุมชาติพันธุ พัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน โดยสมรรถนะที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนสําหรั บครู คือ
การเตรียมการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม การผสมผสานวัฒนธรรมของครูและ
นักเรียน การมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความแตกตางของนักเรียนในเรื่องชาติพันธุ เชื้อชาติ อคติ
ความลําเอียง มีความเปนประชาธิปไตย เคารพสิทธิของผูเ รียนและทํางานรวมกับผูท คี่ วามแตกตางจากตนเอง
ได (Jared, 2010 ; Vescio, Bondy & Poekert , 2009 ; Manning & Baruth, 2004 ; Allen & Labbo, 2001)
นอกจากนี้ Manning & Baruth (2004) ศึกษาพบวา ผูสอนการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมตองมีลักษณะเปนผูที่
มีความรู ทัศนคติและทักษะทัง้ สามลักษณะ ตองมีความสัมพันธกนั ในการเรียนการสอนเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในดานความรู ผูสอนตองมีความรูในเรื่องขอเท็จจริง ขอมูลชาติพันธุ วรรณะและความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของผูเรียน ซึ่งผูสอนควรมีความรูอยางเพียงพอ เพื่อจะไดวางแผนและจัดการเรียนการสอนได
เหมาะสมกับผูเรียนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม
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สรุป
จากการศึกษา พบวา องคประกอบและตัวบงชีส้ มรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียน
หลากหลายชาติพันธุ เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพ
สิทธิของผูอื่น และการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีจํานวน 4 องคประกอบ คือ
ดานการเคารพสิทธินักเรียนชาติพันธุ ดานเทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ ดานการสงเสริม
การสรางตัวตนใหกบั นักเรียนชาติพนั ธุ และดานการรูจ กั นักเรียนชาติพนั ธุ โดยมีตวั บงชีพ้ ฤติกรรมการจัดการ
เรียนการสอนทั้งหมด 35 ขอ ที่สามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบในแตละดาน
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