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บทคัดยอ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่วเิคราะหองคประกอบและตวับงชีส้มรรถนะการจดัการเรยีนการสอน

ของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ  เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะการยอมรับความหลากหลาย                  

ทางวัฒนธรรม การเคารพสิทธขิองผูอืน่ และการอยูรวมกนัในสังคมทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยทาํการ

ศึกษาพฤติกรรมบงช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนจาก 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ตํารา เอกสาร งานวิจัย 

บทความทีเ่กีย่วของกบัการจดัการเรียนการสอนท้ังในประเทศและตางประเทศ จาํนวน 20 เลม ดวยการเลอืก

แบบเจาะจง กลุมที่ 2 อาจารยที่มีความสนใจเก่ียวกับการจัดการศึกษากลุมชาติพันธุ หรือการจัดการศึกษา

เชิงพหุวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม จํานวน 9 คน ดวยการเลือก
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แบบเจาะจง และกลุมท่ี 3 นักเรียนท่ีเรียนในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน            

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 9 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และ ตาก จํานวน 900 คน 

จากการสุมแบบแบงชัน้ เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื แบบวเิคราะหพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครู  

แบบสอบถามความเหมาะสมของพฤติกรรมบงช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียน        

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 โดยมีตัวบงช้ีพฤติกรรม 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 โดยเฉพาะอยางย่ิงพื้นท่ีที่เปนเมืองเศรษฐกิจ เชน เชียงใหมมีอัตรา     

การอพยพโยกยายของกลุมชาติพันธุ แรงงานตางดาว และคนตางถิ่น เปนจํานวนมากที่เขามาทํางานและ

ศึกษาตอ ทั้งที่อาศัยอยูแบบชั่วคราวและแบบถาวร (Buadeang, Punyasaranai & Leepreecha, 2003, 13)  

และจากขอมูลของรายงานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก

และสังคมไทย ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ดานประชากรที่กลาววา ปจจุบัน แรงงานจากประเทศเพ่ือนบานได

หลั่งไหลเขามาในประเทศไทยอยางผิดกฎหมายนับลานคน รวมถึงชาวเขาและชนกลุมนอยที่อยูในประเทศ

มาด้ังเดิมและยังไมไดสัญชาติ ก็มีจํานวนไมนอย  แรงงานขามชาติและชาวเขาเหลานี้สวนใหญอยูใน                

วยัเจรญิพนัธุและมอียูไมนอยทีม่ลีกูในประเทศไทย ลกูของประชากรตางชาตเิม่ือโตขึน้พอสมควรทีจ่ะไดรบัการศกึษา 

มิฉะนั้น เด็กเหลานี้อาจกลายเปนโทษตอสังคมไทยได (Office of the Education Council, 2008, 12) 

 จากการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมสงผลตอการเปล่ียนแปลงของการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียน

ที่เคยมีนักเรียนกลุมเดียววัฒนธรรมเดียว ในปจจุบันพบวาในแตละหองเรียนจะประกอบดวยนักเรียน           

หลากหลายชาติพนัธุ หลากหลายวัฒนธรรมเกิดขึน้อยางหลีกเลีย่งไมได ครูตองปรับเปลีย่นการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพหองเรียนท่ีเปนอยูจริงซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนท่ีมี             

ความหลากหลายทางชาติพันธุ อาจกอใหเกิดอคติ ความลําเอียง ความไมเขาใจระหวางกัน อันเนื่องมาจาก

การถูกปลูกฝงอคติทางชาติพันธุจากสังคมนั้น ๆ

 ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือเตรียมตัวในการจัดการเรียนการสอนในบริบทท่ีเปลี่ยนไปท้ัง          

ในโรงเรียนและในหองเรียนจึงมีความสําคัญอยางย่ิง ดังที่  Office of the Education Council (2013, a)            

กลาววา คุณภาพของครูมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะครูที่มีคุณภาพจะสงผลตอ       

ผูเรียนที่มีคุณภาพ ครูจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนได

อยางมีความสุข แตที่ผานมาพบวา มีครูจํานวนหน่ึงท่ีไมพรอมท่ีจะดูแลเด็กในชนบทหรือเด็กตางวัฒนธรรม

ซึ่งเปนปญหาสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน ยิ่งถาครูพูดภาษาทองถิ่นไมไดหรือไมรูวัฒนธรรมทองถิ่น ครูจะไมเขาใจ

คานิยม ระเบียบสังคม และความคาดหวังของทองถ่ิน (Office of the National Education Commission, 

2002, 9)  

 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาตพินัธุเพือ่ใหนกัเรียน

มคีณุลกัษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพสิทธขิองผูอืน่ และการอยูรวมกันในสังคม

ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือลดอคติเชิงชาติพันธุและการเลือก
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ปฏิบัติของนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ

ยงัไมมกีารศกึษาวจิยัถงึพฤติกรรมบงชีข้องครทูีต่องปฏบิตัใินหองเรียนหรอืพฤตกิรรมบงชีข้องครูทีม่สีวนชวย

ในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในดานการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ   

ของผูอื่น และการอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การวิเคราะหองคประกอบและ        

ตวับงชีส้มรรถนะการจดัการเรยีนการสอนของครใูนหองเรยีนหลากหลายชาตพินัธุโดยใชเทคนคิการสงัเคราะห

พฤตกิรรมการจัดการเรียนการสอนของครูจากตํารา เอกสาร งานวิจยั บทความ ทัง้ในประเทศ และตางประเทศ

จํานวน 20 เลม มีการตรวจสอบความเหมาะสมของพฤติกรรมตัวบงชี้สมรรถนะการจัดการการสอนของครู

จากผูเช่ียวชาญ และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมของตัวบงชี ้เพือ่นาํไปพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อวิเคราะหองคประกอบและตัวบงช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียน                  

หลากหลายชาติพันธุ เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพ

สิทธิของผูอื่นและการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ทบทวนวรรณกรรม
 1. มุมมองของคนท่ัวไปที่มีตอกลุมชาติพันธุในสังคมไทย

           สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการอยู ร วมกันของกลุ มคนที่มี         

ความแตกตางกนัทางวฒันธรรม ซึง่กลุมชาตพินัธุถอืวาเปนชนกลุมนอยในสงัคมไทยทีถ่กูบัน่ทอนศกัดิศ์รขีอง

ความเปนมนษุย ขาดอสิรภาพของชีวติ เหมอืนกบัหลาย ๆ ประเทศ ทัว่โลก (Kongkaew, Benjawittayatham & 

Rattanapimol, 1994, 9) โดยในประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิของกลุมชาติพันธุและชนเผานั้นปรากฏใหเห็น

ในรูปแบบตาง ๆ  ทัง้ทางตรงและทางออม เชน การคุกคามและละเมิดสทิธิโดยผานกระบวนการทางกฎหมาย 

การคุกคามละเมิดสิทธิโดยผานการปฏิบัติ การละเมิดสิทธิในการดํารงชีวิต การตัดสินใจกําหนดอนาคตชีวิต

ตนเอง การละเมิดสิทธิของกลุมชาติพันธุเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานการพัฒนา กลาวคือ สิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อาทิ การดูถูกเหยียดหยาม หรือการมีอคติทางชาติพันธุ การกีดกันใน               

รปูแบบตาง ๆ การนาํเอาวัฒนธรรมภูมปิญญาชาวเขาไปทําเพ่ือการคา เพ่ือการทองเทีย่ว การแยงชงิทรพัยากรปา 

การถกูมองวาเปนภยัสงัคมตอความมัน่คงของชาต ิเปนตนเหตขุองการแพรระบาดของยาเสพตดิ เปนผูตดัไม

ทําลายปา เปนตน  นอกจากนี้ การมีอคติทางชาติพันธุ เปนปญหาใหญมากสําหรับคนกลุมนอยและ               

สงัคมไทยท่ัวไป เปนการละเมิดสทิธทิางสังคมและวัฒนธรรม เหน็ไดจากการท่ีชาวเขาสวนใหญมกัจะถกูดถูกู           

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

      อคติและการเลือกการปฏิบัติหรือการแบงพรรคแบงพวกเปนส่ิงที่มีอยูอยางกวางขวางในสังคม 

ซึ่งในสมัยโบราณการเกิดอคติตาง ๆ มีตนเหตุมาจากปมดอยทางศาสนา หรือความดอยทางวัฒนธรรม และ

ตอมามีความโนมเอียงที่จะเกิดจากสาเหตุในเรื่องของเชื้อชาติหรือชาติพันธุ จึงทําใหเกิดลัทธิชาติพันธุ                 

ที่เชื่อวา ประชากรแตละเผาพันธุนั้นมีลักษณะทางกายเดนเฉพาะอยาง และมีคุณลักษณะกรรมพันธุทาง

ปญญาและอารมณไปตามเผาพันธุที่มีลักษณะทางกายน้ัน ๆ ซึ่งจะไมมีการเปล่ียนแปลงไมวาจะไปอยูใน

สภาพแวดลอมอยางไร และกลุมเผาพนัธุนัน้ ๆ  จะประพฤตใินวถิทีางของตนอยูเสมอตลอดไป  (Chuenmanus, 

1973, 40)  ในสังคมไทยปจจุบัน กลุมชาติพันธุหรือชนเผาจะไดรับผลกระทบจากอคติและการเลือกปฏิบัติ

เปนอยางมาก ซึ่งอคติและการเลือกปฏิบัติเหลานั้นจะนําไปสูการแบงแยกและความขัดแยงในเวลาตอมา 

สอดคลองกับแนวคิดของ Dullaya-Anuki (2006, 63-64) กลาวถึง อคติเชิงชาติพันธุวา สังคมแตละสังคม     

ตางมีแบบแผนการดําเนินชีวิตหรือวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันไป สมาชิกในแตละสังคมยอมไดรับอิทธิพลของ

วัฒนธรรมโดยการอบรมใหรูระเบียบสังคมทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในดานคุณคา ความเชื่อถือ ประเพณี 

และพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งยังผลใหสมาชิกในสังคมนั้นเคยชินกับวัฒนธรรมของตนและจะเกิดความรูสึก

แปลกหรือไมยอมรับในส่ิงที่แตกตางจากลักษณะเดิมของตนและมีแนวโนมที่จะเช่ือวาวัฒนธรรมของตน          

ดีที่สุด หรือเหนือกวาผูอื่น โดยการนําเอามาตรฐานทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในสังคมของตนเปนหลักในการ

เปรยีบเทียบ ผูทีม่ลีกัษณะอคติเชงิชาตพินัธุหรอือตันยิมวฒันธรรมมาก  มกัเปนผูทีม่ปีระสบการณแคบ เคยชินอยู

กับวัฒนธรรมของตนเทานั้น และมักจะมีความรูสึกเห็นแกตัว มีอคติ ซึ่งเปนการยึดมั่นในตนเองมากเกินไป 

จนอาจกอใหเกิดความขัดแยงกนัไดงาย ในงานวจิยันีจ้งึตองการท่ีจะศึกษาเพือ่ลดการเกดิอคตแิละการเลอืก

ปฏิบัติของคนในสังคมท่ีมีความหลากหลายวัฒนธรรมระหวางคนพ้ืนราบกับกลุมชาติพันธุ เพื่อการนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป โดยนําแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมเขามาจัดกิจกรรม             

การเรยีนการสอนในหองเรยีนหลากหลายวฒันธรรมเพือ่เปลีย่นแปลงแนวคดิของครแูละนกัเรยีนในดานอคติ     

การเลือกปฏิบัติ และความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 3. การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม

     Yongyuan, Tanasettakorn & Chumchua (2010, e)  ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ศกึษาพหวุฒันธรรมในโรงเรยีนประถมศกึษา โดยศกึษาสถานการณการจดัการศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษา

ที่นักเรียนมีความแตกตางทางวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี พบวา 

รปูแบบการจัดการศึกษายังคงใชแนวทางการจัดการศึกษาท่ีนาํมาจากสวนกลาง โดยใชเนือ้หาความรูทีก่าํหนด

มาจากสวนกลางมาใชสอนนักเรียน เพื่อเตรียมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผูบริหารและครู          

สวนใหญมคีวามเชือ่วาหลกัสตูรจากสวนกลางไมเปนอปุสรรคตอการเรยีนรูของนกัเรยีนตางเชือ้ชาตวิฒันธรรม 

และสวนใหญมีความเชื่อวาการศึกษาจะชวยใหเด็กตางเชื้อชาติวัฒนธรรมสามารถปรับตัวและอยูรวมกับ     

คนไทยไดเปนอยางดี และครูสวนใหญมีความเชื่อวาไมจําเปนตองนําเนื้อหาทางดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของนักเรียนตางเชื้อชาติเขามาบูรณาการกับเนื้อหาของไทย ซึ่งจาก        
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การศึกษาน้ีทาํใหมกีารจัดรปูแบบการจัดการศึกษาพหุวฒันธรรมเพ่ือแกปญหาท่ีเกดิจากสถานการณจริงท่ีได 

คนพบ โดยการนําแนวคิดทฤษฏีการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมของ James A. Banks มาออกแบบการจัด  

การศกึษาและดาํเนนิการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน (Yongyuan, Tanasettakorn & Chumchua, 2010, f) 

ดังนี้

  3.1 กิจกรรมการเรียนการสอน

             กิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนนและกระตุนใหครูผู สอนสอดแทรกบูรณาการเน้ือหา               

ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร เชื้อชาติ ภาษา ขนบประเพณี และวิถีชีวิตของคนเช้ือสายพมา มอญ กะเหร่ียง 

ลาวไปกับเน้ือหาหลักสูตรแกนกลางในลักษณะของการยกตัวอยางประกอบ การใชสื่อของจริง รูปภาพ            

การสาธิตใหดูและการใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ในสวนของรูปแบบการสอนไดสงเสริมใหครูใชวิธีการเรียน

แบบรวมมือ (Cooperative Learning) เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไทยและเด็กตางดาวไดมีโอกาสทํากิจกรรม      

รวมกัน รวมท้ังใหมีการคละกลุมนักเรียนท่ีมีเพศและความสามารถตางกันใหอยูกลุมเดียวกันเพ่ือใหเด็กได

แลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิด และทัศนคติ ไดเรียนรูอุปนิสัยใจคอ และเรียนรูที่จะปรับตัวกับเพื่อน                     

ตางเช้ือชาติ และวัฒนธรรม

  3.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

               กระตุนเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน ลูกเสือ กีฬาสี กิจกรรม เขาคาย

คุณธรรม วันเด็ก วันพอ วันแม โดยเปดโอกาสใหเด็กไทยและเด็กตางดาวไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู 

ประสบการณทางดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และขนบประเพณี และวิถีชีวิต ผานกิจกรรมที่หลากหลาย        

อันนําไปสูความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมของเพื่อนตางเชื้อชาติและสงผลใหเด็กกลุมตาง ๆ เกิดเจตคติที่ดี

ตอกนั เกดิการยอมรบัและเคารพในความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิวฒันธรรม นอกจากนีย้งัสงเสรมิใหโรงเรยีน

ชักนําผูปกครองของนักเรียนกลุมเชื้อชาติ วัฒนธรรมตาง ๆ เขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนใหมากขึ้น

  3.3 บรรยากาศภายในโรงเรียน

                 สงเสริมความตระหนักรู ใหกับผู บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนใหสราง                  

บรรยากาศของพหุวัฒนธรรมนิยมใหเกิดขึ้นโดยเนนท่ีบรรยากาศของความเสมอภาค ความยุติธรรม                                                             

ความเปนประชาธปิไตย และการยอมรบัความหลากหลายวฒันธรรม จากแนวทางการพฒันารปูแบบการจดัการศกึษา

พหุวัฒนธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีประกอบดวยนักเรียนที่มีความหลากหลายเช้ือชาติ หลากหลาย

วฒันธรรมโดยการนําแนวคดิการจดัการศกึษาพหวุฒันธรรมมาเปนกรอบ เพือ่สรางแนวทางในการพัฒนาครู

ใหจัดกิจกรรมในหองเรียน และในโรงเรียนไดเหมาะสมกับบริบทจริงของสังคมในโรงเรียน และเพ่ือพัฒนา

คณุลกัษณะของนกัเรยีนใหอยูรวมกบัผูอืน่ทีม่คีวามแตกตางจากตนเองไดอยางมคีวามสขุ ยอมรบัและเคารพ

ในความแตกตางทางวัฒนธรรมในสงัคมทีต่นอาศยัอยูและเพ่ือลดอคติ การแบงแยก การเลอืกปฏบิตัแิละลด

ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นในสังคมตอไปในอนาคต
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

    ทําการวิเคราะหศึกษาพฤติกรรมบงช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุจาก 3 กลุม โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และจากการสุมแบบแบงช้ัน          

(Stratified Random Sampling) ดังตอไปนี้

     1.1 กลุมที ่1 ตาํรา เอกสาร งานวิจยั บทความท่ีเกีย่วของกับการจดัการเรียนการสอนท้ังในประเทศ

และตางประเทศ จํานวน 20 เลม ดวยการเลือกแบบเจาะจง

           1.2 กลุมที ่2 อาจารยทีม่คีวามสนใจเก่ียวกบัการจดัการศกึษากลุมชาตพินัธุ หรือการจดัการศกึษา

เชิงพหุวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม จํานวน 9 คน ดวยการเลือก

แบบเจาะจง 

            1.3 กลุมที่ 3 นักเรียนที่เรียนในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 9 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และ ตาก จํานวน 900 คน 

จากการสุมแบบแบงชั้น 

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

    2.1 แบบวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุ 

           เปนแบบบันทึกเพื่อนําไปวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู

       2.2  แบบสอบถามความเหมาะสมของพฤตกิรรมบงชีส้มรรถนะการจดัการเรยีนการสอน

ของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ 

                        เปนแบบประเมนิคามาตราสวน (Rating Scale) หาคณุภาพดวยการตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ไดคาเฉลี่ยรายดานมากกวา 3.50 ซึ่งถือวาผานเกณฑที่กําหนดไว 

คอื ดานการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  (x̅= 4.85) ดานการเคารพสิทธิของผูอืน่ (x̅= 4.62) และ

ดานการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (x̅ = 4.53)

   2.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุ 

     เปนแบบประเมินคามาตราสวน (Rating Scale) โดยแบบสอบถามมีคาเชื่อมั่นทั้งฉบับ                           

เทากบั .946

                 การวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูที่แสดงออกในหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุ 35 พฤติกรรม นํามาสังเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดในหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุเปน 4 องคประกอบ คือ การเคารพสิทธินักเรียนชาติพันธุ เทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุ การสงเสริมการสรางตัวตนใหกับนักเรียนชาติพันธุ และการรูจักนักเรียนชาติพันธุ สถิติที่ใช คือ       

การวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) การหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสาํรวจ (EFA)
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ผลการวิจัย
 จากการพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ

เพือ่ใหนกัเรยีนมคีณุลกัษณะการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม การเคารพสิทธขิองผูอืน่และการอยู

รวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ การจัดการเรียน         

การสอนของครู พบดังตารางองคประกอบตัวอยางพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูและนํ้าหนัก     

องคประกอบ ดังนี้

ตารางที่ 1
องคประกอบ ตัวอยางพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูและน้ําหนักองคประกอบ  
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อภิปรายผลการวิจัย
 1.องคประกอบท่ี 1 ดานการเคารพสิทธินักเรียนชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงช้ีที่มีคาน้ําหนัก                    

องคประกอบอยูระหวาง 0.587-0.785 จาํนวน 9 ขอ โดยพฤตกิรรมบงช้ีทีส่ามารถอธบิายลกัษณะขององคประกอบ

ในดานนี้ คือ ครูไมลบหลูดูหมิ่นศักดิ์ศรีของผูเรียนดวยสายตา ทาทาง วาจา ครูไมละเมิดสิทธิของผูเรียนดวย

วาจา การกระทํา การบังคับ อีกทั้งไมแสดงออกดวยคําพูดที่แสดงกิริยารังเกียจ ไมมีอคติกับผูเรียน และไม

รวมทะเลาะกับผูเรียนเม่ือถูกทาทาย ซึ่งตัวบงชี้พฤติกรรมทุกขอสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในการจัด   

การเรยีนการสอนในหองเรยีนหลากหลายชาตพินัธุ โดยพฤตกิรรมบงช้ีทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื ครูไมลบหลูดหูมิน่ศกัดิศ์รี

ของผูเรยีนดวยสายตา จากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายชาติพนัธุ พบวา ครยูงัคงมีทศันคติ

ทางลบและมีอคติตอเดก็ชาติพนัธุ (Anansuchatkul, 2011, e) ดงันัน้ การแสดงพฤติกรรมบางอยางของครูจงึ

อาจแสดงออกโดยตัง้ใจ หรอื ไมไดตัง้ใจ สอดคลองกบั Manning & Baruth (2004) ทีไ่ดศกึษาเรือ่ง การพฒันา

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ พบวา บางคร้ังผูสอนมักเกิด      

ความลําเอียงกบัผูเรยีน ผูมคีวามบกพรอง ผูเรยีนตางชาติ ตางภาษา ความรูสกึลําเอยีงนีไ้ดฝงรากลกึจนทาํใหเกดิ

ความรูสกึวาเปนเร่ืองธรรมดาและไมรูสกึตวัวามคีวามลําเอียง ในสังคมไทย พบวา ครผููสอนสวนมากยังไมให

ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงบริบทในหองเรียนที่ประกอบดวยนักเรียนหลากหลายชาติพันธุ หลากหลาย

วัฒนธรรม และยังคงติดอยูกับอคติที่เชื่อวาชาวเขา สวนใหญสกปรก ปาเถื่อน   ไรการศึกษา ตัดไมทําลายปา 

ตนน้ําลําธาร คายาเสพติด และเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศชาติ (Violation of  human rights, ethnic 

and tribal groups in Thailand: Editorial note (2010, 321-32) สอดคลองกับ Kongkaew,                                    

Benjawittayatham & Rattanapimol (1994, 9) ที่กลาววา สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม มีการอยูรวมกันของกลุมคนที่มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรมซ่ึงกลุมชาติพันธุถือวาเปนชน      

กลุมนอยในสังคมไทยท่ีถูกบ่ันทอนศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ขาดอิสรภาพของชีวิต เหมือนกับหลาย ๆ                 

ประเทศทัว่โลก จากอคตนิีท้าํใหครตูองเปลีย่นความคดิ เปดใจใหกวางเพือ่เรยีนรูความแตกตางทางวฒันธรรม

ของนกัเรยีนชาตพินัธุใหถกูตอง เพ่ือใหเกดิความเคารพในความแตกตางนัน้ ๆ  และจดัการศกึษาใหสอดคลอง

กบัสิง่ทีเ่ปนจรงิในสงัคมปจจบุนั มกีารปรบัเจตคตหิรอืทศันคติ เพือ่ลดอคติ มกีารยอมรับในความหลากหลาย

ของความแตกตาง มีความเคารพซึ่งกันและกันอยูบนวิถีของคุณธรรมในการดําเนินชีวิตรวมกัน

 2.องคประกอบที่ 2 ดานเทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงช้ีที่มี          

คานํา้หนกัองคประกอบอยู ระหวาง 0.371-0.683 จาํนวน 11 ขอ โดยพฤติกรรมบงชีท้ีส่ามารถอธิบายลักษณะของ

องคประกอบในดานนี ้คอื ครสูอนใหผูเรยีนรบัรูความรูสกึของผูอืน่โดยการตระหนกัวาผูอืน่กม็คีวามรูสกึเหมือน

กบัตนเอง มคีวามปรารถนาเห็นผูอืน่มคีวามสุข รูวธิกีารดําเนินชวีติเพ่ือใหตนไดสิง่ทีต่องการโดยไมคดโกงหรือ

ใชความรุนแรง เชื่อมั่นวาตนเองมีศักดิ์ศรีเทาเทียมผูอื่น เมื่อผูเรียนไมสนใจเรียนหรือรบกวนเพื่อน ครูจะใชวิธี

การตั้งคําถามเพื่อดึงความสนใจ หรือตักเตือนดวยวาจาหรือทาทางที่สุภาพ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทีส่งเสริมใหผูเรยีนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เนนการทํางานกลุมมากกวาการแขงขนั ไมมองวาผูเรียน

มสีวนทาํใหการจดักจิกรรมการเรียนการสอนในหองชากวาปกติ และจัดการเรียนการสอนโดยมองจากบริบท



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 1  มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 65

ของผูเรียน อีกทั้งมีการสัมภาษณผูปกครองเพ่ือเรียนรูวิถีชีวิตของผูเรียน โดยพฤติกรรมบงช้ีที่สําคัญที่สุด คือ 

ครูสอนใหผูเรียนรับรูความรูสึกของผูอื่นโดยการตระหนักวาผูอื่นก็มีความรูสึกเหมือนกับตนเอง เชน การรับรู

วาการถูกผูอื่นแกลงไมใชเรื่องสนุก การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหลากหลายชาติพันธุควรเปน              

การจดัการเรยีนการสอนในหองเรยีนทีม่คีวามสขุ มบีรรยากาศทีผ่อนคลาย ผูเรียนรูสกึเปนอสิระ ไดเรียนรูในสิง่ที่  

เปนประโยชนกบัตนเองและสมารถนาํไปประยกุตใชในชีวติประจาํวนัไดจรงิ ครูตองใหความสาํคญักบัผูเรียน

อยางจริงใจ มีเทคนิคการสอนที่เขาใจความแตกตางของผูเรียนในบริบทของหองเรียนปจจุบัน คือ หองเรียน

หลากหลายวัฒนธรรม สอดคลองกับ Anansuchatkul (2011, e) กลาวในขอเสนอแนะของงานวิจัย          

โครงการรูปแบบและการจัดการศึกษาสําหรับทายาทรุนที่สองของผูยายถ่ินจากประเทศพมาวา นโยบาย       

การจัดการศึกษาในทศวรรษตอไป ตองเปนการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในความหมายของการจัดการศึกษาเพื่อ

พฒันาการอยูรวมกนัอยางสนัตขิองผูคนหลากหลายวฒันธรรม เคารพศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุยทีเ่ทาเทยีมกนั 

ตองแกไขอคติที่มีอยูเดิมที่นํามาแบงแยกกีดกัน และตองทําควบคูไปกับการพัฒนาความเขาใจเพื่อนมนุษย

ที่มีความแตกตางกัน และ Kesmanee (2012) ยังไดใหขอเสนอแนะดานการจัดการศึกษาวา รัฐพึงใหการ   

สงเสริมแนวคิดและแนวทางการจัดการศึกษาในแบบ “การศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education)”     

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อฝกฝนใหเกิดความตระหนักในสิทธิของความแตกตางท้ังในทางสังคมและ

ทางวัฒนธรรม ซึ่งจําเปนตองพัฒนาคานิยมและทัศนคติบางประการ เชน การอดทนอดกล้ัน การรับฟง         

ความคิดเห็นของผูอื่น การยอมรับความแตกตางของมุมมองและวิถีชีวิตในสังคม ความเปนคนที่รูจักยืดหยุน

และมีความสามารถในการปรับตัว และการอยูรวมกันในทามกลางความแตกตางได เพ่ือตอบสนองตอการ

จดัการเรยีนการสอนในหองเรยีนหลากหลายชาติพนัธุอยางแทจรงิ อกีทัง้ยงัสอดคลองกบังานวิจยัของ Manning & 

Baruth (2004) ที่กลาววา ครูผูสอนตองมีความเขาใจในกลวิธีการเรียนการสอนแบบตาง ๆ  ไดแก การเรียน

แบบกลุม การเรียนแบบรวมมือ การสรางแรงจูงใจ การแขงขัน ความเช่ือและการรับรูในแตละวัฒนธรรม       

ลดความรูสึกลําเอียง ความอยุติธรรม แตมุงสรางทัศนคติ ความเสมอภาคและคานิยม เพื่อสงเสริมใหผูเรียน

เกิดการเรยีนรูไดดีที่สุด และสอดคลองกับพ้ืนฐานวัฒนธรรม

 3.องคประกอบท่ี 3 ดานการสงเสริมการสรางตัวตนใหกับนักเรียนชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงชี้ที่มี

คานํา้หนกัองคประกอบอยู ระหวาง 0.449-0.712 จาํนวน 10 ขอ โดยพฤตกิรรมบงชีท้ีส่ามารถอธบิายลักษณะ

ขององคประกอบในดานน้ี คือ ครูสอนวา ผูเรียนทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได สอนใหเช่ือวา 

การเรยีนในโรงเรยีนมปีระโยชนตอการดาํเนนิชวีติ สอนใหมมีารยาททีเ่หมาะสมกบัสถานการณตาง ๆ  อยูรวมกบั

ผูอื่นได สงเสริมใหมีสวนรวมในการรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ ในหองเรียน ใหกําลังใจในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม ชวยเหลือดานการเรียน เมื่อมีปญหากอนตัดสินการกระทําจะมีการสอบสวน ปฏิบัติตัวตอผูเรียน

ทุกคนดวยความเทาเทียมกัน และชื่นชมความสามารถของผูเรียนในทุก ๆ ดาน โดยพฤติกรรมบงช้ีที่สําคัญ

ที่สุด คือ ครูสอนวาผูเรียนทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได ในบริบทของหองเรียนหลากหลาย

ชาติพันธุ ผูเรียนก็จะมีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม ซึ่งทําใหเกิดชองวางระหวางครูกับผูเรียน และผูเรียน

กับผูเรียน จากการแบงแยงหรือจากอคติทางสังคมที่ไดรับมาอยางไมถูกตอง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 - มีนาคม 256266

ในหองเรียนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง หรือความภาคภูมิใจในตนเองจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 

การสรางบรรยากาศในหองเรยีนหลากหลายชาตพินัธุ เพ่ือใหผูเรยีนเกดิความไววางใจ เชือ่ใจคร ูมกีาํลังใจใน

การเรียนรู  พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี ครูตองแสดงออกซ่ึงการยอมรับ มีความจริงใจ                                

มกีารส่ือสารดวยอวัจนะภาษา และวัจนะภาษาท่ีแสดงออกถึงความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูเรียนสอดคลอง

กบั Yongyuan (2007, 3) ทีก่ลาววา ความเทาเทียมทัง้โอกาสของการไดรบัการศกึษาและความเทาเทยีมของ

โอกาสในการประสบความสําเร็จทางการศึกษา จะเกิดข้ึนไดนั้น ตองมีการปรับวิธีการสอน และนโยบาย        

การจดัการศกึษาใหเอือ้ตอผูเรยีนทกุกลุมวฒันธรรม เพือ่ใหเกดิความเสมอภาคและเทาเทยีมกนักบัผูเรียนทกุ

กลุมซึ่งหากนําไปใชในโรงเรียนจะชวยแกปญหาความไมเสมอภาคอยางที่ชนกลุมนอยบางกลุมประสบอยู 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Burton (2005) ไดศึกษาเรื่อง การสรางความเขาใจของนักเรียนที่มีความแตกตาง

ทางวัฒนธรรมและตัวแปรที่มีผลตอความสําเร็จทางการศึกษา พบวา กลยุทธในการจัดการเรียนการสอน       

ที่สนับสนุนใหนักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง ยอมรับตนเอง มีอิสระ และมีความทาทายท่ีจะทํางานให    

ประสบความสําเร็จได ครูตองมีความเขาใจในเรื่องของปจเจกบุคคลและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอรูปแบบของ

บุคคลซ่ึงจะสงผลตอวิธีการจัดการเรียนการสอน และการเสริมกําลังใจใหกับผูเรียน

 4.องคประกอบที่ 4 ดานการรูจักนักเรียนชาติพันธุ มีพฤติกรรมบงชี้ที่มีคานํ้าหนักองคประกอบ          

อยูระหวาง 0.409-0.608 จํานวน 5 ขอ โดยพฤติกรรมบงช้ีที่สามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบ                 

ในดานนี ้คอื ครมูคีวามรูเรือ่งชาตพินัธุโดยสามารถบอกภูมหิลังทางวัฒนธรรมของผูเรียนได กลาวถงึผูเรียน ชาตพินัธุ

ในดานดีเสมอ จัดเตรียมหนังสือที่เกี่ยวกับชาติพันธุเพื่อสงเสริมการเรียนรู ไมเปรียบเทียบความสามารถของ

ผูเรียนชาติพันธุ และสอนในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวติจริงของผูเรียนชาติพันธุ โดยพฤติกรรมบงช้ีที่สําคัญที่สุด 

คือ ครูมีความรูเร่ืองชาติพันธุโดยสามารถบอกภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผูเรียนได จากบริบทของหองเรียน  

ในปจจุบัน คงปฏิเสธไมไดวา หองเรียนสวนใหญเปนหองเรียนที่ผูเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุหรือ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สงผลใหครตูองปรับวธิกีารสอน เปล่ียนวธิกีารเรยีนรูของผูเรียนเพ่ือใหสอดคลอง

กับบริบทที่เปนจริง ครูควรรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เขาใจถึงวัฒนธรรมของแตละกลุมชาติพันธุ พัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน โดยสมรรถนะที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนสําหรับครู คือ                     

การเตรียมการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม การผสมผสานวัฒนธรรมของครูและ

นักเรียน การมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความแตกตางของนักเรียนในเร่ืองชาติพันธุ เช้ือชาติ อคติ                    

ความลาํเอยีง มคีวามเปนประชาธิปไตย เคารพสทิธขิองผูเรียนและทาํงานรวมกบัผูทีค่วามแตกตางจากตนเอง

ได (Jared, 2010 ; Vescio, Bondy & Poekert , 2009 ;  Manning & Baruth, 2004 ; Allen & Labbo, 2001) 

นอกจากน้ี Manning & Baruth (2004) ศึกษาพบวา ผูสอนการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมตองมีลักษณะเปนผูที่

มคีวามรู ทศันคติและทักษะท้ังสามลักษณะ ตองมีความสัมพนัธกนัในการเรียนการสอนเพ่ือใหเกดิประสิทธภิาพ

สูงสุดในดานความรู  ผูสอนตองมีความรูในเร่ืองขอเท็จจริง ขอมูลชาติพันธุ วรรณะและความแตกตางทาง

วัฒนธรรมของผูเรียน ซึ่งผูสอนควรมีความรูอยางเพียงพอ เพื่อจะไดวางแผนและจัดการเรียนการสอนได   

เหมาะสมกับผูเรียนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม
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สรุป
 จากการศกึษา พบวา องคประกอบและตวับงช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครใูนหองเรียน            

หลากหลายชาติพันธุ เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเคารพ

สิทธิของผูอื่น และการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีจํานวน 4 องคประกอบ คือ 

ดานการเคารพสิทธินักเรียนชาติพันธุ ดานเทคนิคการสอนหองเรียนหลากหลายชาติพันธุ  ดานการสงเสริม

การสรางตวัตนใหกบันักเรียนชาตพินัธุ และดานการรูจกันักเรียนชาตพินัธุ โดยมีตวับงช้ีพฤติกรรมการจัดการ

เรียนการสอนทั้งหมด 35 ขอ ที่สามารถอธิบายลักษณะขององคประกอบในแตละดาน
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