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This research design was Ethnographic Delphi Future Research: EDFR. The research 

objectives was to Know the multicultural communities school administration in Koh Mueng 
Pranakhon Si Ayutthaya. The research was comprised of a procedures to analyze the multicultural 
communities school administration in Koh Mung Pranakhon Si Ayutthaya. The instruments used 
for data collection were semi-structured interview and an opinionnaire. The 17 experts were 
academicians, ministry of Education administrators, School administrators, and stakeholder 
including religious leaders, community leaders, committee on basic education, as well as parent. 
The statistics used for data analysis were median, made, interquartile range, and content analysis. 

The findings of this research were as follow: 
The multicultural communities school administration in Koh Mueng Pranakhon Si 

Ayutthaya consisted of a components namely; 1) The awareness of cultural identities, 2) The 
maintenance of cultural customs, 3) The learning organizations, 4) The multicultural atmosphere, 
5) The cultural leadership, 6) Teachers characteristics in multicultural, 7) Multicultural learning 
resources, 8) Participative management, and 9) Multicultural learning processes. 
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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเป็นกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวตัน์ มีความ

เจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เป็นสังคม
ท่ีตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ (Knowledge based society) และเศรษฐกิจองคค์วามรู้ (Knowledge based 
economy) ซ่ึงส่งผลทาํให้การบริหารจดัการศึกษาไทย ตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของการแข่งขนั และ
ความมุ่งมัน่ตามความคาดหวงัของสังคม ดงันั้นกระบวนการบริหารจดัการซ่ึงตอ้งปรับเปล่ียนและ
พฒันาให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ซ่ึงเป็นความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งสนใจใฝ่รู้ และ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา เพื่อท่ีจะทาํให้การบริหารจดัการขององคก์รอยูร่อดบงัเกิดผลดีและ
บรรลุตามวตัถุประสงค์1 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 มุ่งเนน้ยทุธศาสตร์
การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคน
ใหมี้คุณภาพ ทาํใหก้ารจดัการศึกษาจาํเป็นตอ้งมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพควบคู่
ไปกบัการพฒันาประเทศดา้นอ่ืนๆ2 

การบริหารจดัการสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนัภายใตบ้ทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 25503 มาตรา 30 ระบุว่า “บุคคล
ยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่า
เทียมกนั การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกาํเนิด 
เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อ
บทบญัญติั แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได”้ และ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 
                                                            

1ธีระ รุณเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษาในยุคปฏิรูป
การศึกษา (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพข์า้วฟ่าง จาํกดั, 2550), 98. 

2กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที ่10 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 1. 

3สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, 
เขา้ถึงเม่ือ 6 มิถุนายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mua.go.th/users/he-
commission/doc/law/Constitution2550.pdf 
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และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 ตามมาตรา 39 โดยกาํหนดให้กระทรวงกระจาย
อาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาไปยงัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยยึด
หลกัการการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพในด้าน
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบติัดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารงานทัว่ไป เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัและมีอิสระในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล ซ่ึงเป็นการสร้างความเขม้แขง็ให้กบัสถานศึกษาท่ีจะสามารถจดัการศึกษาได้
อยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐานและสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

การบริหารโรงเรียนในปัจจุบนั จึงตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการ แนวทางการบริหารจดัการให้
สอดคล้องกับความความแตกต่างและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง จึงมีความจาํเป็นท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ใฝ่รู้และพฒันาโรงเรียนอยา่งเป็น
ระบบ โดยจดัการศึกษามุ่งพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ และการมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทาง
การศึกษา ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดกบันกัเรียน ดา้นความรู้ ความสามารถ คุณภาพ จริยธรรม และมีความสามารถ
ดา้นสมรรถนะในการแข่งขนัระดบันานาชาติต่อไปในอนาคต4  
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การศึกษามุ่งพฒันาคนใหเ้กิด ความสมดุล ทั้งดา้นจิตใจ อารมณ์และสังคม ทั้งในระดบั
ความคิด ค่านิยม พฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความมุ่งหมาย ดงัระบุในมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติั
การศึกษา แห่งชาติ คือ การพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม โดยมีโรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีใหก้ารศึกษาและเป็น ส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงเกิด
ข้ึนกบัความตอ้งการ ของสังคม รับใชส้ังคมและบริการสังคมชุมชนสังคม พหุวฒันธรรมเป็นความ
หลากหลายของวิถีชีวิตท่ีมี ความเป็นอยูแ่ตกต่างกนัตาม ความเช่ือ จารีตประเพณี โดยรวมเรียกว่า 
“วฒันธรรม” ชุมชนประกอบไปด้วย กลุ่มบุคคลท่ีรวมตวัอาศยัอยู่ในพื้นท่ีซ่ึงมีวฒันธรรมท่ี 
คลา้ยคลึงกนั โดยมีผูน้าํชุมชน ครอบครัวเป็นรากฐานสาํคญัของการจดัการศึกษา การจดัการศึกษา
ตามแนวคิดพหุวฒันธรรม เป็นกระบวนการท่ีครูไดเ้ตรียมผูเ้รียนท่ีมีความ แตกต่างทางวฒันธรรม
ใหอ้ยูด่ว้ยความเขา้ใจ ร่วมมือ ร่วมใจ และมองเห็นประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของการ พึ่งพาอาศยักนั และ 

                                                            
4กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานทีเ่ป็นนิตบุิคคล  

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.), 2546), 6. 
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แบงค์5 ไดก้ล่าวถึงแนวทาง การปฏิรูปการศึกษาโดยนาํแนวคิดพหุวฒันธรรมมาใช ้คือ 1. การจดั 
การเรียนการสอนควบคู่กบัวิถีชีวิต ท่ีเด็กเรียนรู้ 2. ให้สิทธิความเสมอภาคกบัทุกคน 3. ส่งเสริมให้
ยอมรับในคุณค่าของวฒันธรรม ตนเองและผูอ่ื้น 4. จดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีลดการแบ่งแยก 
5. ใชห้ลกัสูตรท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัทุกกลุ่มชน 6. ตอบสนองความสนใจ ความตอ้งการ ของเด็กทุกคน 
7. ตระหนกัตลอดเวลาวา่การจดัการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อพฒันาทุกกลุ่มชน 

สาํหรับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการศึกษาใน
พหุวฒันธรรมไวใ้นหลายมาตรา ดงัน้ี มาตรา 7 ระบุวา่ ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสาํนึก
ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน        
ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ย
ตนเองอย่างต่อเน่ือง และ มาตรา 10 ระบุว่า การจดัการศึกษา ตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล
ซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและ
โอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จดัตั้งแต่
แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอาํนวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมโดยคาํนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ส่วน มาตรา 60 (3) ได้กล่าวถึงการจดัสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความจาํเป็น
ในการจดัการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่ม ตามมาตรา 10 วรรคสอง 

                                                            
5Jame A. Banks, Multiethnic education: Thecry and practice, 3rd ed. (Boston: 

Aliyn and Bacon,  1994), อา้งถึงใน จิรภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย,์  การพฒันารูปแบบการสอนเพือ่
เสริมสร้างพหุปัญญาให้กบัเด็กวยัอนุบาล ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ตามแนวคดิพหุวฒันธรรม 
(ยะลา, 2546), 25-26.  
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วรรคสาม และวรรคส่ี โดยคาํนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม ทั้งน้ี 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง6 

การจดัการศึกษาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของผูค้นในพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนัจึง
เป็นประเดน็ท่ีทา้ทายสาํหรับนกัการศึกษาโดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูอ้าํนวยการโรงเรียน
ของรัฐบาลในการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรม ความเป็นอยู ่ความตอ้งการ และวิถีชีวิต
ของผูค้นท่ีประกอบไปดว้ยชาติพนัธ์ุ ภาษา ศาสนาและระดบัของศกัยภาพทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ท่ีมีความแตกต่างกนั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูอ้าํนวยการสถานศึกษาจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสอดรับและสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
วฒันธรรม ศกัยภาพของผูเ้รียนรวมถึงบุคคลในชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
ท่ีมาจากพื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรมที่แตกต่างกัน นักการศึกษาโดยเฉพาะ คาวานอฟ 
กล่าวว่าบทบาทท่ีสาํคญัดงักล่าวข้ึนอยูก่บัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการจดัการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม ความเปล่ียนแปลงของโลกและความตอ้งการ
ของชุมชนและผูป้กครอง7 ปอร์ทีน และเชน มีมุมมองว่าผูอ้าํนวยการสถานศึกษาตอ้งมีความ
ตระหนักเก่ียวกบัความแตกต่างทางวฒันธรรมของผูเ้รียนซ่ึงค่อนขา้งมีความอ่อนไหวต่อระบบและ
การจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา8 เช่นเดียวกับ ไรท์ ท่ีมองว่าผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ตอ้งสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียนและตอ้งสามารถแสดงภาวะผูน้าํ
เชิงพหุวฒันธรรม (Multicultural leadership) ต่อภาวการณ์ของความหลากหลายทางวฒันธรรม9 
เช่นเดียวกบั ซุงตอง และ แมกซ่ี ท่ีมองว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูอ้าํนวยการสถานศึกษาอาจตอ้ง
พิจารณาหรือคาํนึงถึงภาวะผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการตระหนกัถึง

                                                            
6กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ พุทธศักราช 2542 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา, 2542). 
7A.L. Kavanaugh, “Introduction  to  principalship”. IN J. Shen, School principals 

(New York: Peeter Lang Publishing, 2005), 19. 
8Ibid., 20-22. 
8M.E. Gardiner and E.K. Enomoto, “Urban school pprincipals and their as 

multicultural Leader,”  Urban  Education  41 (2006): 560-548.  
9C. Riehl, “The principal’ s role in creating inclusive school for divera student : A 

review of normative, empirical, and critical literature on the practice of educational 
administration,” Review of Educational Research 70, 1 (2000): 55-81. 
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ความแตกต่างทางวฒันธรรมของผูค้นในพื้นท่ี กล่าวโดยสรุปก็คือในภาวะความแตกต่างทาง
วฒันธรรมผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นผูน้าํสูงสุดตอ้งแสดงออกถึงสมรรถนะทางดา้นการบริหาร
จดัการเชิงพหุวฒันธรรมตลอดจนการมีความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติเชิงบวก และความตระหนกัต่อ
พหุวฒันธรรม10 และสอดคลอ้งกบั ทิพรัตน์ และคณะ ที่พบว่า งานวิจยักล่าวถึงขอ้คิดท่ีสาํคญั
เก่ียวกบัภาวการณ์ดา้นการจดัพหุวฒันธรรมศึกษา บ่งช้ีให้เห็นว่ามีความละเอียดอ่อนในแง่ของ
บริบททางวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา และยงับงช้ีให้เห็นถึงความทา้ทายของผูน้าํในการสร้างให้เกิด
ความปรองดอง และตระหนักในหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ 
ประเพณี และวิถีชีวิตของผูค้น โดยเฉพาะบทบาทของผูน้าํในการสร้างให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน11 และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ไข่มุก อุทยานวลี12, บรรจง ฟ้ารุ่ง
สาง และ เอกรินทร์ สังข์ทอง13 ท่ี พบว่า ระบบการศึกษาไดรั้บผลกระทบจากกระแสวฒันธรรม
ภายนอกทอ้งถ่ิน ทั้งการศึกษาโดยนโยบายของรัฐ อิทธิพลจากต่างประเทศทาํให้การเรียนรู้ของคน
ในสังคมเปล่ียนแปลงไปสู่การเรียนรู้แบบสากลโดยมีรัฐเขา้มาจดัการศึกษา และโรงเรียนกลายเป็น
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของผูค้นหลากหลายวฒันธรรม 

ดว้ยเหตุขา้งตน้แนวคิดการจดัการศึกษาเชิงพหุวฒันธรรม (Multicultural education) ซ่ึง
เป็นแนวคิดดั้งเดิมท่ีพฒันาจากประเทศตะวนัตกจึงไดรั้บการกล่าวถึง และถูกนาํมากล่าวอา้งในการจดั
การศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แนวคิดการจดัการศึกษาดงักล่าวไดรั้บการเผยแพร่ อภิปราย 
และนาํเสนอจากเวทีวิชาการไปสู่สถาบนัและสถานศึกษาต่างๆ ในพ้ืนท่ี แนวคิดการจดัการศึกษา
ดงักล่าวดูจะเป็นเร่ืองใหม่ของการจดัการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละอาจกล่าวไดว้่า
การจดัการศึกษาตามวิถีนยัดงักล่าวเป็นปรากฎการณ์ใหม่สาํหรับสถานศึกษาในการนาํแนวคิดการ
จดัการศึกษาท่ีถูกพฒันาโดยชาติตะวนัตกไปใชใ้นสถานศึกษาของตนท่ีมีความแตกต่างกนัทางดา้น

                                                            
10E. Sungtong and B.D. Maxcy, “The Leadership of public secondary school 

principals in era of education reform and cultural unrest,” International Journal of Urban 
Education Leadership 4, 1 (2010): 141-159. 

11A. Tipparat and other, “Multicultural education for Thailand,” Songklanakarin 
Journal of Social Science & Humanities  6, 2 (2004): 171-183. 

12ไข่มุก อุทยานวลี, “วิเคราะห์ปัญหาการจดัการศึกษาของรัฐท่ีมีต่อการบูรณาการทางสงัคม
และวฒันธรรมในจงัหวดัชายแดนใต,้” วารสารวชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคม 5 (2552): 51-58. 

13บรรจง ฟ้ารุ่งสาง และ เอกรินทร์ สงัขท์อง, “ประมวลองคค์วามรู้ในพหุวฒันธรรม
ศึกษา,” วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัตตานี 18, 2 (2554): 1-13. 
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พื้นฐานทางวฒันธรรม ภาษา ประเพณีและความเช่ือของผูค้น ดว้ยเหตุผลดงักล่าวการจดัการศึกษา
เชิงสงัคมพหุวฒันธรรมจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความทา้ทาย 

บนพื้นฐานของแนวคิดการจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรมจําเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผูบ้ริหารมีพื้นฐานทางดา้นทกัษะการนาํหรือภาวะผูน้าํในการบริหารจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
มิติทางดา้นวฒันธรรมซ่ึงเช่ือมโยงกบัความเช่ือ ทศันคติ ประเพณี ศาสนา รวมถึงบริบทต่างๆ ของ
สถานศึกษาท่ีครูผูส้อน หรือผูเ้รียนมีพื้นฐานท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีรวมถึงสมรรถนะทางดา้น
การเรียน ความตอ้งการของนกัเรียน ครู และสมาชิกของชุมชนซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญัต่อการ
จดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งแสดงออกให้
เห็นถึงภาวะผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรม (Multicultural leadership) ซ่ึงมีความสาํคญัในการขบัเคล่ือน
หรือจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความหลากหลายดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงไม่ไดร้วมถึงมิติทางดา้น
วฒันธรรมเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงมิติต่างๆ ทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีมีความเช่ือมโยงกบั
ระบบการจดัการศึกษา ดงัท่ี ซงัตอง (Sungtong) กล่าวไวว้า่ภาวะผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรมเป็นปรากฏการณ์
ใหม่สําหรับผูบ้ริหารในสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นและจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบับริบททางสังคม
ความเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาค รวมถึง อตัลกัษณ์และความตอ้งการของผูค้นในทอ้งถ่ิน14 

ในภาพรวมแมว้่าจะมีการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลายแต่ในทางปฏิบติั 
วิธีการบริหารกย็งัออกมาในรูปแบบท่ีเอ้ือต่อกลุ่มวฒันธรรมเดียวเป็นหลกั เช่น การจดักิจกรรมทาง
ศาสนาของโรงเรียนทาํให้นักเรียนต่างศาสนา ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได้ ทั้งๆท่ีในสังคม
ปัจจุบนัการกระจายตวัของแต่ละกลุ่มชน มกัจะแทรกเขา้ไปอยูใ่นสังคมอีกชนหน่ึงเป็นจาํนวนมาก 
ทาํให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมือง หรือตามชนบท มกัมีครูและนักเรียนท่ียึด
วฒันธรรมทางศาสนาของตนในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัไป แต่กลบัจาํยอมตอ้งปฏิบติัตวัให้เป็นไป
ตามนโยบายของสถานศึกษาไม่ว่าจะดว้ยความเต็มใจหรือไม่ จึงอาจนาํไปสู่ความรู้สึกขดัแยง้อยู่
ภายใน เช่น โรงเรียนคริสต ์จะสนบัสนุนให้ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมทางคริสตศ์าสนา 
โดยส่วนใหญ่ โรงเรียนคริสตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ มกัจะมีโบสถป์ระจาํโรงเรียน มีการจดักิจกรรม
ทางศาสนาทั้งในช่วงวนัเปิดเรียน วนัหยดุสุดสปัดาห์และวนัสาํคญัทางศาสนา ใหค้รู ผูป้กครองและ
นักเรียนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมโดยไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะคริสตศ์าสนิกชนเท่านั้น แต่ยงัเปิดโอกาสและ
ชักชวนศาสนิกชนของศาสนาอ่ืนให้เขา้ร่วมด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคาํสอนตาม
บทบญัญติั ส่วนโรงเรียนพุทธ มกัจะเน้นกิจกรรมทางพุทธศาสนา ไม่มีกิจกรรมหรือหลกัสูตร
                                                            

14E. Sungtong, “Leadership Challenger to Public secondary school principal in era of 
education reform and cultural Unrest in Border Provinces of Southern Thailamd” (Unpubliished 
doctoral dissertation, the University of Missouri, U.S.A., 2007). 
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รองรับนกัเรียนท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน เพราะสดัส่วนนกัเรียนท่ีนบัถือศาสนาพทุธต่อศาสนาอ่ืนๆ มกัจะ
มีจาํนวนมากกว่า หรือเกือบทั้งหมดเป็นพุทธศาสนิกชน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนหลายแห่งกลบัมี
นกัเรียนท่ีเป็นมุสลิมจาํนวนมาก เช่น โรงเรียนในภาคใต ้ซ่ึงส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม แต่กลบั
มีระเบียบวิธีการปฏิบติับางอยา่งขดัต่อหลกัการของศาสนาอิสลาม เพราะยึดถือว่าเป็นโรงเรียนของ
รัฐ ตอ้งปฏิบติัใหเ้หมือนกนัทัว่ประเทศ นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนของวดัในบางแห่งท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน
มุสลิม ทาํใหน้กัเรียนส่วนใหญ่ท่ีเป็นมุสลิมจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน แมจ้ะไม่
เตม็ใจกต็าม เป็นตน้ ในขณะท่ีโรงเรียนอิสลาม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชน จดัตั้งมาดว้ยความ
เป็นห่วงในลูกหลานเยาวชนของตน อยากให้อยู่ในแนวทางของวฒันธรรมและศาสนาของตน มี
กิจวตัรท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการศาสนา มีอาหารท่ีศาสนาอนุมติั หรือท่ีเรียกกนัว่า “อาหารฮาลาล” 
ไดรั้บประทานโรงเรียนอิสลามส่วนใหญ่จึงจาํกดัเฉพาะกลุ่มนกัเรียนมุสลิมเท่านั้น ทาํให้ถูกมองว่า
เป็นนโยบายผสมกลมกลืนคือนโยบายท่ีส่งเสริมการกลืนชนกลุ่มน้อยเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมของชนหมู่มากซ่ึงเป็นการบงัคบัในสังคมเปิดเท่านั้น แต่ในสังคมเปิดและเสรีท่ียอมรับ
ในเสรีภาพและศกัด์ิศรีส่วนบุคคลน้ีนโยบายผสมกลมกลืน ไม่อาจเป็นไปไดท้ั้งดา้นจรรยาบรรณ
และการปฏิบติั เน่ืองจากสังคมของเรายงัคงเต็มไปดว้ยความแตกต่างท่ีนับวนัจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
ดังนั้น จึงจาํเป็นท่ีเราจะตอ้งเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การบริหารจดัการ
สถานศึกษาในปัจจุบนั จาํตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองของความแตกต่างท่ีว่าน้ีให้มากข้ึน จริงจังข้ึนตอ้ง
สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
โดยเฉพาะในประเด็นการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ ใหม่ระบบการบริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล เป็นวิธีการแนวใหม่ควบคู่กบัการสร้างผูน้าํการเปล่ียนแปลงและท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สําคญั ให้ผูเ้รียนเลือกรับบริการได้ตรงกับความตอ้งการตามวฒันธรรม โดยเฉพาะการนับถือ
ศาสนาตามความเช่ือของตน 
  
ปัญหาของการวจัิย 

การจดัการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีเด็กต่างกลุ่มศาสนา และต่างวิถีชีวิตท่ีเรียนร่วมกนัของ
เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา โรงเรียนส่วนใหญ่มกัจดัการเรียนการสอน โดยยดึหลกัสูตรกลางท่ีส่ง
มาจากกระทรวงศึกษาธิการ เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ไม่สอดคลอ้งกบั
วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา และวิถีชีวิตของเด็ก ส่งผลใหเ้ด็กต่างวฒันธรรมไม่สามารถเช่ือมโยง
ระหวา่งส่ิงท่ีเรียนกบัชีวิตจริงในชุมชนได ้ทาํใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย ไม่เห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรียน ไม่
เกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตน และส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตกตํ่า รวมทั้งส่งผล
ต่อการออกกลางคนัในท่ีสุด นอกจากน้ีการจดัสภาพแวดลอ้ม หรือบรรยากาศทั้งภายในห้องเรียน
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และนอกหอ้งเรียนยงัไม่เอ้ืออาํนวยใหน้กัเรียนท่ีมาจากต่างศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 
มีเจตคติท่ีดีต่อกนั นกัเรียนต่างศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต มกัจะทาํกิจกรรมเฉพาะใน
กลุ่มของตน ไม่ยอมรับเพ่ือนจากต่างวฒันธรรม และนาํไปสู่การเกิดอคติต่อกนัในท่ีสุด 

ในประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง รุนแรงทางเ ช้ือชาติอย่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดมี้ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทางการศึกษา รวมถึงผูป้กครอง กล่าวถึงปัญหาของสถานศึกษาท่ี
มีความหลากหลายทางวฒันธรรมไวห้ลายประเด็น โดยเฉพาะความไม่เท่าเทียมกนัในโอกาสทาง
การศึกษา การแบ่งแยก ความไม่เสมอภาค การเกิดอคติและการเลือกปฏิบติั นอกจากน้ีงานวิจยั
หลายเล่มพบว่า ครูส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมของนกัเรียน จึงไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการ และวิธีการเรียนรู้ท่ีมีความแตกต่างกนัไปตามศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิต ไดส่้งผลให้นกัเรียนไม่ประสบความสาํเร็จในโรงเรียนทั้งทางพฒันาการทาง
อารมณ์ สังคม ทกัษะชีวิต และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน15 ดงันั้นจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีสถานศึกษา และ
ครูผูส้อนจะตอ้งคิดหาแนวทางการบริหารจดัการการศึกษาให้เหมาะสมสอดคลอ้งกับความ
หลากหลายทางวฒันธรรมของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนดว้ยความกระตือรือร้น ภายใต้
บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย คือมีความเสมอภาค เสรีภาพและความยุติธรรม นกัเรียน 
สามารถพฒันาอตัมโนทศัน์ในทางบวก เกิดความเขา้อกเขา้ใจ เคารพและยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายวฒันธรรม และเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศของการยอมรับการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและ
กนั เกิดความยติุธรรมระหวา่งกลุ่มนกัเรียนต่างวฒันธรรม16  

การจดัการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีเด็กต่างวฒันธรรมเรียนร่วมกนั เรียกว่า การศึกษาพหุ
วฒันธรรม (Multicultural Education) ซ่ึงหมายถึงการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และผูป้กครอง จดั
สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนท่ีมาจากต่างเช้ือ
ชาติหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ ภาษา ศาสนา ขนบประเพณี และวิถีชีวิต ไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัวฒันธรรมของตนเองและวฒันธรรมของเพื่อนคนอ่ืนๆ เกิดการเรียนรู้ท่ีจะยอมรับในความ
แตกต่างทางวฒันธรรม ไม่มีอคติต่อกนั ไม่เกิดการแบ่งแยกและเลือกปฏิบติัต่อกนั การจดัการศึกษา
พหุวฒันธรรมมีเป้าหมายสาํคญั 2 ประการ คือ 1) การส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนมีโอกาสไดป้ระสบ

                                                            
15C. Jenks, J.O. Lee and B. Kanplo, “Approached to multicultural education in 

preservice teacher education: Philosophical frameworks and models for teaching,” The Urban 
Review  33, 2 (2001). 

16
 James A. Banks, An Introduction Multicultural Education (Boston: Pearson 

Education, 2008). 
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ความสาํเร็จ หรือไดรั้บการพฒันาสูงสุดตามศกัยภาพของตน และ 2) การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ
อดทนอดกลั้น และเกิดการยอมรับ เคารพ ในความแตกต่างหลากหลายวฒันธรรม หรืออาจสรุปได้
ว่าการศึกษาพหุวฒันธรรมมีเป้าหมายสําคญัคือการฝึกนักเรียนให้เป็นพลเมืองท่ีพร้อมจะอยู่ใน
สงัคมท่ีมีความหลากหลายวฒันธรรม รวมถึงการลดอคติและการเลือกปฏิบติัต่อนัน่เอง 

ดว้ยเหตุผลและความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงศึกษาการบริหารจดัการการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา โดยตั้งอยูบ่นฐาน
ความคิดท่ีว่าการจดัการศึกษาพหุวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการ และ
วิธีการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายไดอ้ยา่งเท่าเทียม ดงันั้นแนวทางการบริหาร
จดัการการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ใน
งานวิจยัน้ี จึงใชผ้ลจากการศึกษาสถานการณ์การบริหาร จดัการการศึกษาในโรงเรียนสังกดัเทศบาล
นครพระนครศรีอยธุยาท่ีตั้งในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา เป็นฐานใน
การออกแบบ ร่วมกบัแนวทางในการจดัการศึกษาพหุวฒันธรรมในสถานศึกษา 5 มิติ ของ แบงค์17 
คือ การบูรณาการเน้ือหาเก่ียวกบัเช้ือชาติ วฒันธรรม ในวิชาต่างๆ การสร้างความรู้ใหม่ การลดอคติ 
การสอนท่ียดึหลกัความยติุธรรม มีการปรับโครงสร้างทางสังคม และวฒันธรรมในโรงเรียน ร่วมกบั
แนวคิดเสรีนิยม มีการดาํเนินงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ืองการ
กระจายอาํนาจ  การบริหารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไป
ยงัคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสงกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 255018 เพื่อก่อใหเ้กิดความเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ การยอมรับ
ในความหลายหลายทางวฒันธรรม รวมทั้งการพฒันานักเรียนทุกคนอย่างเต็มศกัยภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีความพร้อมในการรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อทราบการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม 
ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 
 

                                                            
17James A. Banks, An Introduction Multicultural Education (Boston: Pearson 

Education, 2008), 21. 
18สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ, “การกระจายอาํนาจการศึกษา,” วารสารข้าราชการครู  2, 2 

(มิถุนายน – กรกฎาคม 2544): 20. 
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ข้อคาํถามของการวจัิย 
การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมือง

พระนครศรีอยธุยาควรเป็นอยา่งไร  
  
กรอบแนวคดิการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการทราบถึงการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
ตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากสถานศึกษาถือเป็น
หน่วยงานทางราชการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษา และพฒันาเยาวชนของชาติให้มี
คุณภาพเป็นไปตามความคาดหวงัและความตอ้งการของสังคม19 ซ่ึงการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
ตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ไดก้าํหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งมีการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีพึง
พอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) สาํหรับการจดัการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ปัจจุบนัน้ี สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ระจายอาํนาจการบริหารใหผู้อ้าํนวยการ
สถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป20 รวมไปถึงแนวทางการบริหารจดัการแบบพหุวฒันธรรม
ของ Banks ในการปฏิรูปท่ีออกแบบมาเพื่อเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาในองคร์วม
เพ่ือนกัเรียนท่ีมาจากความหลากหลายของ เช้ือชาติ กลุ่มชน เพศ ความสามารถพิเศษของนกัเรียน 
และชนชั้นทางสังคม โดยจดัประสบการณ์ในเกิดความเท่าเทียมกนัทางการศึกษา21 แนวทางการ
บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อพฒันาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความ

                                                            
19Daniel Katz and L. Robert Khan, The Social Phycology of Organization, 2nd ed. 

(New York: John wiley & Son, 1978), 20. 
20สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอาํนาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์ และวธีิการกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษา        
พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), 12. 

21Jame A. Banks and Cherry A. McGee Banks, Multicultural Education: Issues and 
Perspectives (United States of America, 1989), 32. 
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ซํ้าซอ้น ลดขั้นตอนการบริหารและสร้างความเป็นมืออาชีพใหก้บับุคลากรในทุกระดบั22 แนวทางการ
บริหารโรงเรียนเป็นมาตรฐาน (School Based Management: SBM) แบบมีส่วนร่วม (shared-decision 
making movement) โดยมุ่งปรับระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนแบบใหม่ ตอ้งการใหโ้รงเรียน
มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากข้ึน23 การบริหารจดัการสถานศึกษาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์
ของผูค้นในพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั หรือ พหุวฒันธรรม (Multicultural education) เป็นส่ิงท่ีสาํคญั
ต่อการการบริหารจดัการสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามท่ีคาดหวงั ดงัท่ี เอกรินทร์ 
สังขท์อง พบว่า ภาวะผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรมของผูอ้าํนวยการโรงเรียนของรัฐ ไดแ้ก่ 1) การสร้าง
ความตระหนกั ความอ่อนไหวต่อพหุวฒันธรรมศึกษา 2) การจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
ของพ้ืนท่ี 3) การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทาํงานภาคีทุก
ภาคส่วน 5) การพฒันาวิชาชีพของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา24 และแนวทางในการจดั
การศึกษาพหุวฒันธรรมในสถานศึกษา 5 มิติ ของ แบงค์25 คือ 1) การบูรณาการเน้ือหาเก่ียวกบัเช้ือ
ชาติ วฒันธรรม ในวิชาต่างๆ 2) การสร้างความรู้ใหม่ 3) การลดอคติ 4) การสอนท่ียดึหลกัความยติุธรรม 
และ 5) การปรับโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมในโรงเรียน เพื่อก่อให้เกิดความเคารพใน
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ การยอมรับในความหลายหลายทางวฒันธรรม รวมทั้งการพฒันานกัเรียน
ทุกคนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

จาการศึกษา แนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  ประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณาถึง
ความเหมือนและความต่างของการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุ
วฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา รวมทั้งปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากหลายปัจจยั ไม่ว่าจะ

                                                            
22กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานทีเ่ป็นนิตบุิคคล พ.ศ. 

2546 (กรุงเทพฯ: องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุ, 2546), 21-22. 
23กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2546), 19. 
24เอกรินทร์ สงัขท์อง, “ภาวะผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรมของผูอ้าํนวยการโรงเรียนของรัฐใน

สามจงัหวดัชายแดนใต”้ (รายงานการวิจยั ทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภททัว่ไป 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2551), 73-85. 

25Jame A. Banks, An Introduction Multicultural Education (Boston: Pearson 
Education, 2008), 21. 
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เป็นเทคนิคการบริหาร การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร การจดัการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ การให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้
ทั้งหมดมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

แนวคิดทฤษฎี 
การจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 / 
การจดัการศึกษาพหุวฒันธรรมใน

สถานศึกษา/ การบริหารจดัการการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 

การบริหารจัดการการศึกษาของ
สถานศึกษาทีต่ั้งอยู่ในชุมชน 

พหุวฒันธรรม 
ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การบริหารจดัการการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม  
ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 

 

การบริหารจดัการการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม  

ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา  
จาการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา 

ท่ีตั้งอยู ่ในชุมชน พหุวฒันธรรม  
ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 
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ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานทีเ่ป็นนิตบุิคคล พ.ศ. 2546     
(กรุงเทพฯ: องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุ, 2546), 21-22. 

: กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2546), 19. 

: คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สํานักงานแนวทางการกระจายอาํนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
กาํหนดหลกัเกณฑ์ และวธีิการกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550   
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550). 

: จรูญ จวันาน, “การศึกษาสาํหรับสงัคมหลายวฒันธรรม,” วารสารรูสะมิแล 16 (2538):     
22-26. 

: บรรจง ฟ้ารุ่งสาง และ เอกรินทร์ สงัขท์อง, “ประมวลองคค์วามรู้ในพหุวฒันธรรมศึกษา,” 
วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัตตานี 18, 2 (2554): 1-13. 

: อามดัไญนี ดาโอะ๊, “การสอนพหุวฒันธรรมในสามจงัหวดัชายแดนใต ้.... จาํเป็นจริงหรือ,” 
วทิยาจารย์ 107 5 (มีนาคม 2551).  

: Jame A. Banks, An Introduction Multicultural Education (Boston: Pearson Education, 
2008), 21. 

: Jame A. Banks and Cherry A. McGee Banks, Multicultural Education : Issues and 
Perspectives, 7th ed (United States of America, 1989), 32. 

: Katz D. and Khan R.L. Robert, “A description of theoretical models of organizations and 
of research results bearing on processes of organizational functioning and change is presented,” 
in The Social Phychology of Organization, 2nd ed. (New York : John Wiley & Son, 1980), 489. 

 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัในงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยักาํหนด ดงัน้ี 
1. ใหถื้อว่าผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาจากคุณสมบติัท่ีกาํหนดไวใ้นการวิจยัคร้ัง

น้ี เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับว่ามีความรู้ในเร่ืองการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่
ในชุมชนมุสลิมอยา่งแทจ้ริง 

2. เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การตีความ
ของภาษาข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไม่วา่จะเป็นประสบการณ์หรือทศันคติ ดงันั้นใหถื้อเอาผลท่ี
ไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญ สรุปเป็นท่ีสุด 
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3. ใหถื้อวา่สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม มีภารกิจในการจดัการศึกษาตาม
หลกัการกระจายอาํนาจ 4 งาน ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารงานวิชาการ 2) ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
3) ดา้นการบริหารงานบุคคล 4) ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การอาํนวยการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากการดาํเนินการ ประกอบดว้ย การสร้างความตระหนกั
ต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม การรักษาแบบแผนวฒันธรรม เป็นองคก์รการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย       
มีบรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทางวฒันธรรม ครูมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
ในสังคมพหุวฒันธรรม มีแหล่งเรียนรู้ทางพหุวฒันธรรม มุ่งเนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วม และมี
การจดักระบวนการเรียนรู้พหุวฒันธรรม   

ชุมชนพหุวฒันธรรม หมายถึง ชุมชุมท่ีมีความแตกต่างวฒันธรรม เช้ือชาติหรือกลุ่มชาติ
พนัธ์ุ ภาษา ศาสนา เพศ ชั้นทางสังคม และความตอ้งการพิเศษอ่ืนๆ ท่ีเกิดการเรียนรู้ท่ีจะยอมรับใน
ความแตกต่างทางวฒันธรรม ไม่มีอคติต่อกนั ไม่เกิดการแบ่งแยกและเลือกปฏิบติั ลดความขดัแยง้
ระหวา่งกนั 

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา หมายถึง พื้นท่ีส่วนหน่ึงของอาํเภอพระนครศรีอยธุยา ท่ีมี
แม่นํ้ าลพบุรี แม่นํ้ าเจา้พระยา และแม่นํ้ าป่าสัก ลอ้มรอบอยู่สามดา้น คือ ดา้นทิศเหนือ ดา้นทิศใต ้
และด้านทิศตะวนัตก ส่วนทางดา้นทิศตะวนัออกมีคูแยกจากแม่นํ้ าลพบุรี ตั้งแต่ตาํบลหัวรอไป
บรรจบแม่นํ้าบางกะจะ ท่ีป้อมเพชร 
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชน 
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือนาํมาเป็นกรอบแนวคิดหรือแนวทางในการสร้างแบบสอบถามหรือขอ้คาํถามโดยมีเน้ือหาดงัน้ี 
ชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา
ในชุมชนพหุวฒันธรรม และ การวิจยัดว้ยเทคนิค EDFR และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

ชุมชนพหุวฒันธรรม  
วฒันธรรม (Culture) เป็นคาํท่ีให้ความหมายกวา้ง และจาํกดัความไดย้าก วฒันธรรม 

หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมนุษยท่ี์อยู่รวมกันในรูปขององค์กรทางสังคมสร้างสรรค์ข้ึน เพื่อให้
ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกนัได ้หรืออีกนัยหน่ึงวฒันธรรมก็คือวิถีชีวิตของมนุษยใ์นสังคมหน่ึงๆ นั่นเอง 
โดยเหตุท่ีวฒันธรรมเป็นเร่ืองของกลุ่มหรือสังคม วฒันธรรมจึงมีการอยูสื่บเน่ือง และวฒันธรรมก็
ไม่ได้อยู่ในลกัษณะท่ีหยุดน่ิงอย่างท่ีเห็นว่าเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้น แต่ได้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและคล่ีคลายอยูต่ลอดเวลา เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัชีวิตของบุคคลและการดาํรง
อยูข่องสงัคม การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมของมนุษยเ์ป็นส่ิงหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะโดยธรรมชาติ
มนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลกท่ีสร้างวฒันธรรมจากการเรียนรู้ ไม่ไดเ้กิดจากสัญชาตญาณท่ีถ่ายทอดกนัตาม
กรรมพนัธ์ุเหมือนกบัสัตว์สังคมอ่ืนๆ มนุษยเ์ม่ือได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากข้ึน ก็อาจคิด
ประดิษฐ์เปล่ียนแปลงวฒันธรรมของตนไดร้วดเร็วข้ึน เพื่อความเหมาะสมกบัการดาํรงชีวิตใน
สงัคม โดยทัว่ไปลกัษณะทางวฒันธรรม ประกอบดว้ยระบบความเช่ือ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคม สถาบนัเหล่าน้ีมีความหมาย ต่อกนัและกนัในอนัท่ีจะทาํใหส้ังคมมนุษยด์าํรงอยูต่่อไป18 
ลกัษณะของวฒันธรรม จึงเป็นการถ่ายทอด เป็นมรดกทางสงัคมในสงัคมหน่ึงๆ จาํเป็นตอ้งมีวฒันธรรม 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนมา การไม่หยุดน่ิงของวฒันธรรมนั้นเกิดจาก การเดินทาง ท่องเท่ียว 
คา้ขาย การกลืน การเลียนแบบ การผสมผสาน และการยอมรับนบัถือศาสนา สุดทา้ยวฒันธรรมมีจุด

                                                            
18วรพร ภู่พงศพ์นัธ์ุ,  เอกสารประกอบการสอนหมายเลข 6 สังคมสมัยอยุธยา  

(นครปฐม: ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2558), 1-3. 
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ที่ตกตํ่าที่สุด หรือกลายเป็นวฒันธรรมที่ตาย เมื่อกลุ่มมนุษยที์่สร้างข้ึนมาไดเ้ส่ือมโทรมลง หรือ
ไม่ไดป้รับเปล่ียนวฒันธรรมใหเ้ขา้กบับริบทอ่ืนๆ ท่ีเปล่ียนไป  

ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม และสภาพสังคมทาํให้วฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลงอยู ่
ตลอดเวลาเราสามารถจาํแนกวฒันธรรมไดเ้ป็น 2 สาขาใหญ่ คือ 1.วฒันธรรมทางวตัถุ (Material 
Culture) มีความเป็นรูปธรรม เป็นส่ิงประดิษฐท่ี์มีวตัถุเป็นหลกั เก่ียวกบัปัจจยัส่ี และอ่ืนๆ ท่ีอาํนวย 
ความสะดวกสบายแก่มนุษย  ์เช่น สถาปัตยกรรม อาหาร ศิลปะการแสดง วรรณกรรม เป็นตน้        
2. วฒันธรรมทางจิตใจ (Non Material Culture) มีความเป็นนามธรรม ไม่เก่ียวกบัวตัถุ จบัตอ้งไม่ได ้
เช่น ความเช่ือ ศีลธรรม กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตน้ 

พหุวฒันธรรม (Multiculturalism) คือ สภาพสังคมที่หลากหลายไปดว้ยวฒันธรรม      
มาจากความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ศาสนา ความเช่ือ วิถีชีวิต และประเพณี ซ่ึงสามารถท่ี
จะอยูร่่วมกนัไดโ้ดยมีการรับ แลกเปล่ียน ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรม เรียกกระบวนการท่ีเกิดจาก
สังคมพหุวฒันธรรมโดยรวมว่า ความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม ตวัอย่างเช่น การผสมผสาน
แนวความคิด ระหว่างความเช่ือพื้นเมือง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนา เกิดจากสังคม   
แบบพหุวฒันธรรมของศาสนาและความเช่ือซ่ึงมีการรับวฒันธรรมมาจากอินเดีย ทุกๆ สังคมลว้นมี
ความเป็นพหุวฒันธรรมอยูแ่ลว้เพียงแต่มีระดบัความเขม้ขน้ของความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ี
ต่างระดบักนัและเกิดความซับซ้อนของสังคม เพราะมีวฒันธรรมใหม่เขา้มาในสังคมอยู่เ ร่ือยๆ 
การศึกษาความเป็นพหุวฒันธรรมของสังคมอยธุยาเสมือนการเอาปัจจุบนัเขา้ไปมองอดีต กล่าวคือ 
ผูศึ้กษาพหุวฒันธรรมได้ จดัประเภทของวฒันธรรมต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เปรียบเทียบความ
แตกต่างท่ีอยูร่่วมกนั ซ่ึงผูค้นใน อดีตไม่ไดรั้บรู้ถึงความแตกต่างในสงัคมพหุวฒันธรรมนั้น  

สภาพทัว่ไปของชุมชนอยุธยาและประชากร  
จงัหวดัพระนคศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานีเก่าของประเทศไทยก่อนการก่อตั้ง              

กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาเป็นศูนยก์ลางของกรุงศรีอยธุยานานถึง 417 ปี 
ต่อมาภายหลงัสงครามเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 ใน พ.ศ. 2310 ศูนยก์ลางการปกครองของไทยได้
เปล่ียนแปลงไปสู้แห่งใหม่คือกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตามลาํดบั ส่งผลให้บทบาทของ  
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาลดความสาํคญัลง ตลอดระยะเวลา 417 ปี บริบททางชุมชนมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอทาํให้ส่งผลกระทบทั้งในแนวด่ิงท่ีเป็นสังคมระบบมูลนาย-ไพร่ และแนว
ระนาบ แต่การศึกษาเร่ืองพหุวฒันธรรมนั้นจะเน้นไปที่การศึกษาระหว่างสภาพสังคมใน   
แนวระนาบ ระหว่างผูค้นในอยุธยากบัชาวต่างชาติในบริเวณเกาะเมืองเท่านั้น วิถีชีวิตของคนใน
เกาะเมืองจะมีความแตกต่างจากชาวอยุธยาทัว่ไป สังคมท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะของสังคมนานาชาติ 
ความเป็นสังคมนานาชาติจะเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดช่วงพุทธศตวรรษ ท่ี 22 เม่ือมีชาวต่างชาติ



17 

โดยเฉพาะชาวตะวนัตกเขา้มาติดต่อกบัอยธุยาจาํนวนมาก19 ซ่ึงจะเห็นรูปแบบ ของพหุวฒันธรรม  
ท่ีเขม้ขน้มาก ในขณะท่ีสังคมนอกเกาะเมืองความเป็นพหุวฒันธรรมจะไม่เขม้ขน้เท่ากับบริเวณ      
เกาะเมืองเป็นสงัคมเกษตรกรรม อิงกบัพระพทุธศาสนา และความเช่ือทางไสยศาสตร์ อ่ืนๆ  

ประชากรในตวัเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยามีจาํนวนเท่าใดไม่มีหลกัฐานยนืยนัอยา่งแน่
ชดัหากแต่ เม่ืออาศยัขอ้มูลจากชาวต่างชาติในการประมาณการ พบว่าชาวต่างชาติต่างให้ขอ้มูลท่ี
แตกต่างกันดังน้ี คือ เฟอร์เนา เมนเดส ปินโต (Fernao Mendez Pinto) พ่อคา้ชาวโปรตุเกสท่ี         
เดินทางเขา้มายงั พระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ.2080-2101 (ค.ศ.1537-1558) กล่าวว่าราชธานีของ
สยาม มีบา้นเรือน 400,000 หลงั และในจาํนวนน้ีเป็นของชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีต่างๆ 
กนัในโลก 100,000 หลงั (ราวหน่ึงในส่ี) ส่วนแชรแวส ระบุว่ามี 250,000-500,000 คน และลาลูแบร์ 
กล่าวว่ามี 1,900,000 คน โดยน่าจะหมายถึงทั้งอาณาจกัรสยาม จะเห็นว่าอยธุยามีประชากรเป็น
จาํนวนมากเม่ือเทียบในยคุ นั้นแสดงถึงความสาํคญัและการเติบโตของเมืองท่านานาชาติ 

การรับวฒันธรรมของดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
พื้นฐานการรับวฒันธรรมในสังคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทั้ งจากอินเดียและจีน       

ชาวเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอย่างดีแลว้เก่ียวกบัการปลูกขา้วนาดาํ    
การหล่อโลหะ การคา้และการเดินเรือในมหาสมุทร ในช่วงเวลาดงักล่าวแมว้่าผูค้นในดินแดนน้ีจะ
ยงัไม่มีภาษาเขียน ยงัไม่มีชุมชนเมืองขนาดใหญ่ และยงัไม่มีระบบการเมืองท่ีพฒันาข้ึนเป็น "รัฐ" 
อนัซบัซอ้น แต่ก็ถือไดว้่า คนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็มีบทบาทสาํคญัในการพฒันาวฒันธรรม
ทางซีกโลกตะวนัออกแห่งหน่ึง20 การรับวฒันธรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนก่อใหเ้กิดพหุวฒันธรรมในสังคม
ช่วงแรก วฒันธรรมดั้งเดิมถูก หลอมรวมใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมใหม่ เม่ือเร่ิมตน้คริสตกาลนั้นสังคม
ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ไ็ดติ้ดต่อกบัโลกภายนอกมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพราะว่าในช่วงเวลาดงักล่าว 
เป็นระยะของการเติบโตทางดา้นการคา้ระหว่างตะวนัตก (ตะวนัออกกลาง อินเดีย) กบัตะวนัออก 
(จีน) ดว้ยเหตุท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นทางผ่านไปสู่ตลาดการคา้ดงักล่าว รวมทั้งบริเวณน้ีมี
สินคา้หลายอยา่งซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดในขณะนั้น ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงไดมี้พ่อคา้ชาวต่างชาติ

                                                            
19พชัรพรรณ เสือคง, “วิถีชีวิตของคนในสงัคมเมืองพระนครศรีอยธุยาตั้งแต่พทุธ

ศตวรรษท่ี 22 ถึง พ.ศ. 2310” (วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศึกษา 
ภาควิชาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 37. 

20ยงยทุธ ชูแวน่, เอกสารประกอบการสอน รายวชิา 415 215 ประวตัิศาสตร์เอเชีย
ตะวนัออก เฉียงใต้ก่อนคริสต์ศตวรรษที ่19 (นครปฐม: ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ศิลปากร, 2555), 42-43. 
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มาแวะพกัและติดต่อคา้ขายดว้ย21 การคา้ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ ของผูค้นในดินแดนน้ีจนพฒันา
เป็นรัฐข้ึนมาเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการทางการคา้ และการจดัสรรผลประโยชน์ระหว่างผูน้าํ
ชุมชนกบัผูผ้ลิตสินคา้  

สภาพสังคมของดินแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้งประกอบไปดว้ย วฒันธรรมท่ีมา
จากอินเดียและจีน วฒันธรรมท่ีเขา้มาจากอินเดียนั้น ในเร่ืองของคติความเช่ือและจิตใจสามารถท่ีจะ
ตอบ รับหรือเขา้กบัชนพื้นเมืองไดดี้กว่าวฒันธรรมท่ีมาจากจีน เช่น การท่ีตวัผูน้าํรับเอาความเช่ือ
ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธ เขา้มาเสริมอาํนาจของตน จากแต่เดิมก่อนเร่ิมคริสตกาลนั้น
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย ังคงเป็นสังคมท่ีมีหน่วยทางการเมืองระดับหัวหน้าเผ่า22            
เม่ือวฒันธรรมใหม่เขา้มา ทาํให้เกิดการสนับสนุนตวัผูน้าํกลายเป็นราชา หรือกษตัริย  ์มีความ
เหนือกว่ามนุษยท์ัว่ๆ ไป สภาพของ พหุวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนมีความค่อยเป็นค่อยไปเพราะตอ้งมีการ
คดัสรรวฒันธรรมให้เหมาะสมกับสภาพสังคมขณะนั้นดว้ย และยงัเกิดการผสมผสานระหว่าง
หลายๆ วฒันธรรมท่ีเขา้มาใหม่ 

ความเป็นพหุวฒันธรรมของอยุธยาในช่วงก่อน พุทธศตวรรษที ่22  
อยธุยาในช่วงแรกเร่ิมก่อตั้งภาพสะทอ้นท่ีเห็นคือ สภาพทางการเมืองของอยธุยายงัไม่มี 

เสถียรภาพมากนกั การก่อร่างสร้างเมืองค่อยเป็นค่อยไป ความขดัแยง้ของอยธุยาช่วงแรกเป็นความ 
ขดัแยง้ระหว่างตระกูลของผูป้กครองบริเวณลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา พ.ศ.1900-1950 เป็นการช่วงชิง 
อาํนาจระหว่างตระกูล 2 สาย คือ สายรามาธิบดีท่ี 1 (อู่ทอง) กับสายขุนหลวงพะงั่วผูเ้ป็นพี่          
ฐานกาํลงัฝ่ายแรกคือลพบุรี และฐานกาํลงัฝ่ายหลงัคือสุพรรณบุรี ราชตระกลูสายพระรามาธิบดีท่ี 1 
นิยมใชค้าํว่าราม เป็นนามสืบตระกูล ส่วนราชตระกูลฝ่ายขุนหลวงพะงัว่นิยมใชค้าํว่า อินทร เป็น
นามสืบ ตระกลู23 ช่ือของผูป้กครองและตวัรัฐของอยธุยาในช่วงนั้นทาํใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมคติความ
เช่ือของสังคม นามกษตัริย ์แสดงถึงความเป็นสมมุติเทพ ราม หมายถึง อวตารของพระนารายณ์ แต่
ในขณะท่ี อินทร หรืออินทร์ เป็นเทพของพราหมณ์-ฮินดู ก็จริงแต่ก็มีความสาํคญัในทางพุทธ
ศาสนาดว้ย และยงั สะทอ้นลกัษณะแนวคิดของตวัผูป้กครองต่อผูถู้กปกครอง กล่าวคือ ความเป็น
อินทรแบบพุทธนั้น สถานะส่ือถึงการเป็นผูน้าํส่วนรามนั้น ส่ือถึงผูเ้ป็นนายในสังคมระบบทาส    

                                                            
21เร่ืองเดียวกนั, 47. 
22เร่ืองเดียวกนั, 46. 
23จิตร ภูมิศกัด์ิ, สังคมไทยลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา, พิมพค์ร้ังท่ี 3 

(กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกนั, 2547), 229-230. 
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ตวัรัฐอยุธยาขณะนั้นยงัไม่ไดเ้ป็นศูนยก์ลางอย่างสมบูรณ์ คงเป็นรัฐเล็กรัฐนอ้ยท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
ปกครองโดยคนในตระกลูท่ี เก่ียวโยงกนั  

ในส่วนของวัฒนธรรมท่ีมาจากจีนนั้ นมีหลักฐานท่ีนักสํารวจได้อธิบายไว้ในต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี 15 (ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 22) กล่าวถึงลูกจีนท่ีมีบิดาเป็นจีนแต่มารดาเป็นไทย 
หลกัฐานทางจีนในศตวรรษต่อมากแ็สดงใหเ้ห็นประจกัษว์า่ ชาวจีนไดไ้ปตั้งหลกัแหล่งกนัหลายรุ่น
แลว้ชาวจีนยงัคงใช่แซ่ ตามเดิม แต่ยกเลิกไปเม่ือคนสองสามรุ่นถดัมา ก็เท่ากบัว่าชาวจีนถูกกลืนให้
กลายเป็นคนไทยเรียบร้อยแลว้24 ความเป็นวฒันธรรมไทยและจีนจึงถูกผสมผสานกนัรวมเป็นหน่ึง
วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนมาใหม่  

สภาพสงัคมท่ีเกิดข้ึนโดยรวมของช่วงตน้อยธุยาเป็นช่วงส่งผา่นจากยคุโบราณสู่ยคุจารีต 
ลกัษณะวฒันธรรมท่ีเราจะพบไดน้ั้นเป็นวฒันธรรมท่ีไดรั้บการผสมผสานไวแ้ลว้ เช่นวฒันธรรม
ของ ขอมท่ีรับจากอินเดีย จากสงัคมพหุวฒันธรรมในยคุเร่ิมตน้และพฒันามาตั้งแต่เร่ิมคริสตกาลซ่ึง
เกิดข้ึนทั้งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตรั้บวฒันธรรมจากอินเดีย และจากจีน สงัคมอยธุยาช่วงน้ีความเป็น
พหุวฒันธรรมจึงยงัไม่มากวฒันธรรมยงัคงไปในทิศทางและกรอบเดียวกนั ผูค้นท่ีไดรั้บอิทธิพล    
มีวิถีชีวิตไม่ไดต่้างไปจากเดิมมากนกั กลุ่มชาวต่างชาติท่ีปรากฏหลกัฐานว่าเขา้มาคือ ชาวจีน มีการ
เขียนจดหมายเหตุของจีนเก่ียวกบัราชสํานกัอยุธยาในช่วงตน้ อีกลกัษณะหน่ึงของพหุวฒันธรรม       
ท่ีอยู่ในช่วงน้ีคือ มกัเป็นวฒันธรรมในแบบท่ีไม่ใช่วตัถุ เป็นเร่ืองของศาสนา ลทัธิ ความเช่ือ ส่ิงท่ี
สะทอ้นไดดี้ท่ีสุด คือบทบาทของผูน้าํในแบบเทวราชาจากลทัธิพราหมณ์-ฮินดู ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ี
รับมากจากขอม แต่ในขณะเดียวกนัก็มีการรับความเช่ือและหนา้ท่ีของตวัผูน้าํแบบพุทธศาสนาเอา
มาผสมดว้ย ซ่ึงดูเหมือนว่าความเช่ือแบบพุทธศาสนาจะเขา้กบัคนทัว่ไปในสังคมไดดี้กว่าตวัผูน้าํ 
การท่ีผูน้าํใชพุ้ทธศาสนายกฐานะตนเอง เช่น ความเป็นธรรมราชาหลกัทศพิธราชธรรม ปรับให้
สอดคลอ้งกับความเป็นเทวราชา ก็เพื่อจะใช้อาํนาจบงัคบัผูถู้กปกครองได้นอกจากน้ียงัมีงาน
วรรณคดีของอยธุยาตอนตน้ เช่น ลิลิตโองการแช่งนํ้ า สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพิธีกรรมของเทวราชา ใน
พิธีถือนํ้ าพระพิพฒัน์สัตยา รูปแบบวฒันธรรมทางสถาปัตยกรรมท่ียงัคงรับเอามาจากขอม แนวคิด
เร่ืองจกัรวาลวิทยา ในช่วงคร่ึง หลงัพุทธศตวรรษท่ี 21 เราถึงจะเร่ิมเห็นการเขา้มาของชาติตะวนัตก
การเขา้มาของโปรตุเกสในสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 พ.ศ.2054 และการคา้ของอยธุยา ถือว่า
เป็นจุดเปล่ียนสาํคญัท่ีจะนาํเอาวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาในสังคมหลงัจากค่อนขา้งจะน่ิงมานาน 

                                                            
24

 สกินเนอร์, จี. วิลเลียม, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวตัศิาสตร์เชิงวเิคราะห์,       
แปลจาก Chinese Society in Thailand : An Analytical History, แปลโดย พรรณี ฉตัรพลรักษ ์       
และคณะ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาํราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2529), 3. 
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และเร่ิมท่ีสงัคมพหุวฒันธรรมท่ีอิงไปกบัการคา้ของโลกในขณะนั้น ในขณะเดียวกนัสถาบนักษตัริย์
อยธุยาก็สะทอ้นใหเ้ห็นว่าเป็นยคุจารีต ตวัผูน้าํรับเอาความเช่ือแบบจกัรพรรดิราชหรือจกัรวาทินมา
ใช้ ภาพสะทอ้นท่ีเห็นไดช้ัดคือการทาํสงครามกบับุเรงนอง ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพสังคม
อยธุยาภายหลงัเสียกรุงคร้ังแรก  

ความเป็นพหุวฒันธรรมของอยุธยาหลงัพุทธศตวรรษที ่22  
บริบทโลกในช่วงน้ีเป็นช่วงของการคา้ในศตวรรษท่ี 16 - 17 และการคา้จะซบเซาลงเม่ือ

เขา้สู่ศตวรรษท่ี 18 อยธุยาเองก็ถูกดึงเขา้ไปสู่การคา้ภายใตบ้ริบทโลกดว้ย ซ่ึงเศรษฐกิจและการคา้
เป็นเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส30108 ประวติัศาสตร์ไทย 2ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 42 ปัจจยั
ท่ีดึงดูดชาวต่างชาติและต่างวฒันธรรมให้เขา้มาในเกาะเมืองของกรุงศรีอยุธยา กล่าวโดยสรุป 
บริบทโลกเป็นปัจจยัภายนอกท่ีจะส่งผลมายงัสงัคมอยธุยาใหก้ลายเป็นพหุวฒันธรรม  

สภาพทัว่ไปของเกาะเมืองอยธุยา ในดา้นการเมืองอยธุยาพ่ึงฟ้ืนหลงัจากท่ีตกอยูภ่ายใต ้
อาํนาจสมยับุเรงนอง การดาํเนินนโยบายของราชสาํนกัตองอูทาํให้ความขดัแยง้ทางการเมืองของ 
อยุธยาท่ีมีมาก่อนหน้าน้ีเปล่ียนแปลงไป ราชสํานักพม่าไปสนับสนุนผูป้กครองทางเหนือหรือ    
เมืองพิษณุโลกแทนท่ีจะสนบัสนุนผูป้กครองท่ีอยธุยา และทา้ยท่ีสุดอาํนาจก็เปล่ียน พระมหาธรรม
ราชาไดเ้ป็นกษตัริยข์องอยธุยา ซ่ึงส่งผลต่ออาํนาจของตวัผูน้าํท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึน เป็นการทาํลาย
ผูป้กครอง สายสุพรรณภูมิรวมถึงขนุนางท่ีสนบัสนุน25 ผลท่ีตามมาทาํใหเ้กิดการขยายตวัของระบบ
ราชการและชนชั้นมูลนาย การเพิ่มของประชากร การขยายตวัของชุมชนในลุ่มแม่นํ้าเจา้พระยาตอนล่าง 
และการขยายตวัของการผลิตและการคา้ ประชากร ชุมชน และเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนจะส่งผลต่อ
โครงสร้างพหุวฒันธรรมเดิม ช่วงน้ีจึงเสมือนเป็นจุดเปล่ียน  

การเพิ่มของประชากรและชุมชน ในช่วงน้ีมีการตั้งเมืองใหม่ๆ ข้ึนหลายเมือง ไดแ้ก่ 
อ่างทอง สาครบุรี นครชยัศรี บางกอก และนนทบุรีหลงัสงครามคนกระจดักระจาย แต่ในสมยั
สมเดจ็พระมหา ธรรมราชากมี็พระบรมราชโองการ  

“...ให้เทครัวชาวเมืองเหนือทั้งปวง ในเมืองพิษณุโลก เมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทยั 
เมืองกาํแพงเพชร เมืองพิจิตร เมืองเลก็เมืองนอ้ยทั้งนั้นลงบรรทุกเรือ แพบา้ง แลว้แต่งเรือคุม
เป็นหมวดเป็นกอง แลแต่งกองทพัป้องกนัสองฝ่ังฟากนํ้าลง มา มิใหค้รัวหนีได.้..” 26 

                                                            
25สุเนตร ชุติธรานนท,์ พม่ารบไทย: ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกบัพม่า      

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2537), 17. 
26สายชล วรรณรัตน์, เศรษฐกจิและสังคมไทยในสมัยปลายอยุธยา (กรุงเทพฯ: สถาบนั

ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2525), 6. 
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การเทครัวคร้ังนั้น ทาํให้อยุธยาทางตอนล่างในช่วงน้ีเต็มไปดว้ยชุมชนท่ีเกิดข้ึนใหม่  
ส่ิงที่ตามมาคือ เกิดการขยายตวัของเศรษฐกิจและวฒันธรรม ผูค้นที่มีวฒันธรรมใหม่ไดเ้ขา้มา 
สงัคมพหุวฒันธรรมก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรม  

การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ การอพยพคนลงมาเท่ากบัว่าเป็นการเพ่ิมกาํลงัการผลิตให้กบั 
ตวัเมืองอยธุยาเพราะสังคมแบบศกัดินา ไพร่ถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการผลิตใหก้บัมูลนาย ประกอบ
กบัการคา้ของโลกท่ีกาํลงัคึกคกั ทาํให้อยุธยาเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัและมีเศรษฐกิจท่ีอิงไปกบั
กระแส ของโลกในขณะนั้น การคา้ทาํใหเ้กิดการหลัง่ไหลเขา้มาของกระแสวฒันธรรมใหม่สู่สังคม
เกาะเมืองอยธุยา โครงสร้างทางสงัคมเปล่ียนแปลงไปคนเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการคา้ขายมากข้ึน  

อีกปัจจยัหน่ึงคือ การเขา้มาของชาวตะวนัตกในเอเชียระหว่าง พ.ศ. 2043-2243 เป็นจุด 
เปล่ียนสาํคญัต่อสงัคมพหุวฒันธรรม เพราะบริเวณเกาะเมืองอยธุยาจะเร่ิมกลายเป็นสังคมนานาชาติ 
สาเหตุท่ีชาวตะวนัตกเดินทางเขา้มา เป็นผลมาจากการฟ้ืนฟศิูลปะวิทยาการ ยโุรปเกิดความกา้วหนา้ 
ทางวิทยาการและทางทหารมากกว่าตะวนัออก เกิดการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายต่างๆ เกิด
ความคิด รัฐชาติ ลทัธิปิตุภูมิ ชาตินิยม และการปฏิวติัอุสาหกรรมการคา้แบบลทัธิพาณิชยนิ์ยม27 
หลกัฐานทาง ประวติัศาสตร์ท่ีปรากฏพอจะใหภ้าพวฒันธรรมในสงัคมอยธุยาไวด้งัน้ี  

เขตชุมชนในบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
จากการศึกษาแผนท่ีโบราณสมยัอยธุยาของอนุชาต ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยาและศึกษาเอกสาร 

ของชาวต่างชาติ พบว่า การวางผงัเมืองการใชท่ี้ดินทาํไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ แบ่งเขตเมืองเป็น 3 เขต 
คือ เขตพระราชวงั เขตท่ีอยู่อาศยัของชาวต่างประเทศและเขตท่ีอยู่ของคนพื้นเมือง การเขา้มาของ 
ชาวต่างชาติยิง่ทาํใหว้ฒันธรรมในอยธุยามีความหลากหลาย จนตอ้งวางแผนการใชพ้ื้นท่ีในเมือง 

เขตท่ีอยูข่องชาวต่างประเทศท่ีอยูใ่นตวัเกาะเป็นยา่นคนจีนอยูต่รงขา้มวดัพนญัเชิงและ
ย่านแขกมวัร์ซ่ึงมีถนนตดัผ่าน เรียกว่าถนนย่านแขกมวัร์ ส่วนชาวต่างชาติอยู่นอกเกาะเมืองลงมา
ตามแม่นํ้ าเจา้พระยา ทางฝ่ังซา้ยเป็นหมู่บา้นฮอลนัดาใตล้งมาทางฟากเดียวกนัเป็นหมู่บา้นองักฤษ 
หมู่บา้นมอญฝ่ังตรงขา้มแม่นํ้ าเป็นหมู่บา้นมาเลย  ์หมู่บา้นโปรตุเกสและหมู่บา้นแขกมกักะสัน      
อยูน่อก เกาะเมืองทั้งหมด ส่วนชุมชนหมู่บา้นฝร่ังเศสอยูอ่อกมาจากบริเวณวดัพทุไธสวรรค ์

จะเห็นไดว้่าการแบ่งชุมชนเช่นน้ีมีการแบ่งแยกชาวต่างชาติโดยเฉพาะและยงัแยกเป็น
เช้ือชาติ อีกต่างหาก จดับริเวณให้อยู่ตอนใตข้องเกาะเมือง เป็นบริเวณท่ีสาํเภา เรือกาํป่ันใชจ้อด
เทียบท่าและขนถ่ายสินคา้เพื่ออาํนวยความสะดวกใหช้าวต่างชาติ 

                                                            
27วรางคณา นิพทัธ์สุขกิจ, จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ (นครปฐม: โรงพิมพม์หาวิทยาลยั 

ศิลปากร, 2555), 55. 
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การจดัระบบให้เขตชาวต่างชาติเช่นน้ี (ยกเวน้ชาวจีนและอิหร่าน ท่ีมีเขตอาศยัอยู่ใน
กาํแพงพระนคร เน่ืองจากเป็นกลุ่มแรกท่ีเขา้มายงัพระนครศรีอยุธยา) ไม่ว่าจะมาดว้ยสาเหตุเพื่อ
อาํนวยความสะดวกหรือควบคุมการเมือง หรือเพ่ือสร้างความสะดวกทางการคา้ แสดงให้เห็นถึง
วิธีการจดัการของ ราชสาํนกัอยธุยาต่อการเขา้มาของชาวต่างชาติเป็นอยา่งดี28  

วถีิชีวติของชาวต่างชาติในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
วิถีชีวิตของชาวต่างชาติในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา อยูต่ามวฒันธรรมของชนชาติ

และเป็นไปตามวฒันธรรมของชนชาตินั้นๆ โดยสามารถตั้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยัไดอ้ยา่งมีเสรีภาพ มีอิสระ
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยเลือกตั้งหัวหนา้หรือนายข้ึนมา จากบนัทึกของลา ลูแบร์ 
แสดงถึงการอยู ่ร่วมกนัอยา่งมีเสรีภาพในการอยูร่่วมกนัของสงัคมชาวต่างชาติ29  

เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยามีสังคมแบบพหุสังคมท่ีมีผูค้นหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา      
มารวมกนั เน่ืองจากเป็นเมืองท่าการคา้ท่ีมีความสําคญัผูค้นมากมายเขา้มาติดต่อคา้ขาย มีตลาด         
ยา่นการคา้ท่ีคึกคกั เห็นไดจ้ากการท่ีชาวต่างชาติท่ีมาเยอืนไดบ้นัทึกไว ้30 

ตลาดในพระนครศรีอยธุยาแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของชาวพระนครศรีอยธุยา ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคา้ การตั้งบา้นเรือน อาหารการกิน การแต่งกาย การประกอบอาชีพ รสนิยมในการบริโภค
สินคา้ เป็นศูนยร์วมของผูค้นหลากหลายเช้ือชาติอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม31  

ตลาดและวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นใตป้กครอง ผูค้นในสังคม 
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมอนัไปงานพิธีรวมถึงงานมหรสพต่างๆท่ีจดัข้ึนในวดั ตลาดเป็นศูนยก์ลาง
ทาง เศรษฐกิจของคนในชุมชน พ่อคา้นานาชาติออกมาคา้ขายสินคา้ในตลาดอยธุยา ผูค้นเหล่านั้นก ็
ผลดัเปล่ียนกนัมาซ้ือสินคา้ มีสถานะทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย และยงัปรากฏถึงกลุ่มชนชั้นปกครอง เช่น 
ขนุนางท่ีเดินในตลาด ตลาดและวดัจึงเป็นพื้นท่ีสังสรรคท์างความคิดของคนระดบัเดียวกนั พึ่งพา
อาศยั และถ่ายทอดวฒันธรรมระหว่างกัน พระนครศรีอยุธยาจึงเป็นเมืองที่มีความสัมพนัธ์

                                                            
28วรพร ภู่พงศพ์นัธ์, “ความเป็นสงัคมนานาชาติของพระนครศรีอยธุยาตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ถึง ค.ศ.1767” (วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์
ศึกษา ภาควิชาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2542), 34-38. 

29
 เร่ืองเดียวกนั, 88. 

30
 เพชรรุ่ง เทียนป๋ิวโรจน,์ “ตลาดกบัวิถีชีวิตชุมชนเมืองพระนครศรีอยธุยา พ.ศ.2199-

2310” (วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศึกษา ภาควิชาประวติัศาสตร์ 
บณัฑิต วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552.), 158. 

31
 เร่ืองเดียวกนั, 210. 
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หลากหลายระดบั และหลายรูปแบบ สะทอ้นความเป็นเมืองท่าและพหุวฒันธรรมแต่สามารถอยู่
ร่วมกนัได้32 

กลุ่มชาวต่างชาติในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มชาวจีน ส่วนใหญ่ทาํการคา้ขาย ตั้ งบา้นเรือนกระจายอยู่ในและนอกพระนคร 

บริเวณ ท่ีตั้งส่วนใหญ่เป็นยา่นท่ีมีแหล่งการคา้ท่ีสาํคญั เน่ืองจากเป็นสถานท่ีจอดขนถ่ายสินคา้จาก
เรือสาํเภา เรือกาํป่ันของพ่อคา้นานาชาติ33 มีชาวจีนท่ีเล้ียงหมูอยู่ทัว่เมือง และมีชาวจีนท่ีเป็น
ช่างฝีมือนานาชนิด ตั้งนิวาสสถานอยูใ่นตลาด มีนกัแสดงชาวจีนหลายคณะ เพราะง้ิวเป็นท่ีนิยมกนั
มากในราชสาํนกัไทย แมแ้ต่ฟอลคอนและชาวตะวนัตกอ่ืนๆ ก็ยงัว่าจา้งคณะง้ิวไปแสดง34  แมว้่าจะ
เสียกรุงเม่ือ พ.ศ.2310 ชุมชนชาวจีนกย็งัคงตั้งบา้นเรือนอยูต่ลอดริมคลองรอบๆ เมืองเก่าในระหว่าง
ศตวรรษท่ี 17-18 มา จนถึงปัจจุบนั35 

ชุมชนชาวญ่ีปุ่น เขา้มาตั้งถ่ินฐานถาวรนบัตั้งแต่สมยัพระนเรศวรเป็นตน้มา ชาวญ่ีปุ่นมี 
บทบาทมากสมยักลางอยุธยาในฐานะขุนนาง ทหารอาสาและพ่อคา้ ในแต่ละสมยัมีชาวญ่ีปุ่นท่ี 
แตกต่างกนัออกไป ส่วนใหญ่มาจากการอพยพออกนอกประเทศช่วง พ.ศ.2116-2314  

ชาวเวียดนามหรือท่ีสยามเรียกว่า ญวน เขา้มาประกอบอาชีพคา้ขายและรับราชการเป็น 
ทหารอาสา ในเอกสารพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยธุยา ท่ีพกัอาศยัคาดน่าจะอยูใ่นบริเวณแถว
ศาลาปูนและตั้งชุมชนอยูท่ี่หมู่บา้นญวนทะเล  

ชาวมุสลิมจากประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ แขกชวา แขกมลาย ูแขกจาม แขกมินังกะเบา 
กลุ่มน้ีเขา้มาประกอบอาชีพ คา้ขาย เดินเรือ ช่างฝีมือ ชาวนา และรับราชการ แขกจามส่วนใหญ่มา
เป็นทหารอาสาและสานเส่ือลนัไต ขายนํ้าตาลทราย นํ้าตาลกรวด แขกตานีทอผา้ไหม ผา้ดา้ยขาย36 

                                                            
32พชัรพรรณ เสือคง, “วิถีชีวิตของคนในสงัคมเมืองพระนครศรีอยธุยาตั้งแต่พทุธ

ศตวรรษท่ี 22 ถึง พ.ศ. 2310,” 82. 
33

 เร่ืองเดียวกนั, 50. 
34

 สกินเนอร์, จี. วิลเลียม, สังคมจีนในประเทศไทย : ประวตัิศาสตร์เชิงวเิคราะห์,     
แปลจาก Chinese Society in Thailand : An Analytical History, แปลโดย พรรณี ฉตัรพลรักษ ์และ
คณะ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาํราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2529), 13. 

35
 เร่ืองเดียวกนั, 18. 

36
 พชัรพรรณ เสือคง, “วิถีชีวิตของคนในสงัคมเมืองพระนครศรีอยธุยาตั้งแต่พทุธ

ศตวรรษท่ี 22 ถึง พ.ศ. 2310,” 52-53. 
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ชาวมุสลิมจากอินเดีย หรือแขกเทศ เขา้มาคา้ขายแพรพรรณท่ีมาจากประเทศอินเดีย แบ่ง 
ออกเป็นแขกสลุป เป็นมุสลิมท่ีเขา้มาคา้ขายโดยเรือเล็กติดใบเสาเดียว แขกกุศราช คือ พ่อคา้ท่ีมา
จากเมืองคุชราชในอินเดีย แขกสุรัด คือแขกท่ีมาจากเมืองสุรัตในอินเดีย แขกมะหง่ลหรือ           
แขกเจา้เซ็น เป็นแขกท่ีนบัถืออิสลามนิกายชีอะห์  

ชาวมุสลิมท่ีมาจากตะวนัออกกลาง คือ แขกเปอร์เซีย แขกตุรกี กลุ่มน้ีรับราชการใน 
หน่วยงานฝ่ายทหารและพลเรือน เช่น เป็นทหารอาสาและทหารรักษาพระองค ์ชาวมุสลิมไม่ไดอ้ยู ่
ร่วมกนัเน่ืองจากมีความหลากหลายของเช้ือชาติและแตกต่างของความเช่ือทางศาสนา แขกท่ีอยูใ่น
กาํแพงเมืองนั้นจะเป็นกลุ่มมุสลิมเช้ือสายอินโด-อิหร่าน คืออิหร่าน อาหรับ และเติร์ก  

กลุ่มชาวยโุรป  
ชาวตะวนัตกในพระนครศรีอยธุยา มีหลายชาติ ชาติแรกท่ีเขา้มาคือโปรตุเกส ต่อมาคือ

สเปน ฮอลนัดา องักฤษและฝร่ังเศสตามลาํดบั จุดประสงคก์ารเขา้มาของชาวตะวนัตกคือการเขา้
มาทางการคา้กบัพระนครศรีอยธุยา เน่ืองจากช่วงนั้นอยธุยาเป็นเมืองท่าการคา้ท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงใน
ภูมิภาค เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

ชาวโปรตุเกส ตั้งหมู่บา้นอยูบ่ริเวณริมฝ่ังซา้ยของแม่นํ้ าเจา้พระยา โดยเขา้มาท าการคา้
และภายหลงัเขา้มาเป็นกองทหารอาสาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ และตั้งถ่ินฐานอยู่จนถึงสมยั
ปลายกรุง ศรีอยธุยา ชาวฮอลนัดา อยูติ่ดกบัหมู่บา้นญ่ีปุ่นโดยมีคลองคัน่ คนส่วนใหญ่เป็นผูใ้ชแ้รงงาน
รับจา้ง จดัเกบ็สินคา้ ชาวฮอลนัดาทาํการคา้ขายกบัอยธุยาจวบจนช่วงปลายเช่นเดียวกบัโปรตุเกส  

ชาวองักฤษ เขา้มาในสมยัพระเจา้ทรงธรรม ไดรั้บพระราชทานท่ีดินใหต้ั้งบริษทัการคา้
ใกลก้บั หมู่บา้นชาวฮอลนัดา  

ชาวฝร่ังเศส เขา้ทาํการคา้ควบคู่กบัการเผยแผศ่าสนาของคณะบาทหลวงเยซูอิตไปดว้ย 
บา้น ฝร่ังเศสตั้งข้ึนในสมยัพระนารายณ์ กลุ่มชนชาติเพื่อนบา้น  

ชาวมอญ มีทั้งชาวมอญเก่าและมอญใหม่ โดยมอญเก่ามาตั้งแต่สมยัพระมหาธรรมราชา 
ท่ีอาศยัอยู่ในพระนครศรีอยุธยามีอาชีพฆ่าเป็ดไก่ขายท่ีตลาดววัควาย และแหล่งชุมชนแถวตลาด
มอญ ขายขนั ถาด เคร่ืองทองเหลือง  

ชาวลาว อยู่ค่อนขา้งกระจดักระจายทั้งในตวัเมืองและนอกตวัเมือง ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ จบันกเพื่อไวท้ั้งปล่อยและประกอบอาหาร  

ชุมชนชาวเขมร ค่อนขา้งอยูป่ะปนกบัชาวเมืองพระนครศรีอยธุยา พบแหล่งชาวเขมรอยู่
เป็นจาํนวนมาก บริเวณบา้นเขมรโยมพระ ใกลว้ดัแม่นางปล้ืม37  
                                                            

37
 พชัรพรรณ เสือคง, “วิถีชีวิตของคนในสงัคมเมืองพระนครศรีอยธุยาตั้งแต่พทุธ

ศตวรรษท่ี 22 ถึง พ.ศ. 2310,” 54-58. 
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สภาพของวฒันธรรมในเมืองพระนครศรีอยุธยา   
วฒันธรรมทางศาสนา และความเช่ือ  
พื้นฐานดั้ งเดิมศาสนาและความเช่ือของคนอยุธยาถูกหล่อหลอมมาด้วยความเช่ือ

พื้นเมือง (ธรรมชาติ และผีบรรพบุรุษ) ผสมกบัพุทธและพราหมณ์-ฮินดู ชาวอยธุยามีความเช่ือใน
บาปบุญคุณโทษ นรกกบัสวรรค ์ความเช่ือในนิพพานกบัยคุพระศรีอารย ์ก่อนจะเขา้สู่พุทธศตวรรษ
ท่ี 22 ศาสนา ความเช่ือใหม่ๆ ซ่ึงต่างออกไปจากเดิมมากไดเ้ผยแผเ่ขา้มา  

ชาวต่างชาติในสังคมอยธุยามีสิทธิเสรีภาพในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เฟอร์เนา 
เมน เดส ปินโต บนัทึกการเดินทางระหว่างเขา้มาท่ีพระนครศรีอยธุยาไวว้่ามีการสร้างโบสถ ์สุเหร่า 
ศาลเจา้ และไม่กีดกนัการเผยแพร่ศาสนา สามารถประกอบกิจกรรมทางศาสนาไดอ้ยา่งอิสระ พวก
ชวา มากสัซาร์ สามารถฟ้อนรําไดอ้ยา่งเต็มท่ี แชร์แวส และลาลูแบร์ กล่าวตรงกนัว่า พวกท่ีนบัถือ
อิสลามสามารถ ดาํเนินการเทศนาและสวดมนตไ์ด ้อยา่งเสรี และพระนารายณ์ก็พระราชทานทรัพย์
สนบัสนุน38 โดยชาวพระนครศรีอยธุยามองว่ากลุ่มชาวต่างชาติเป็นเพียงกลุ่มมิจฉาทิฐิ คือพวกกลุ่ม
คนท่ีมิไดน้บัถือ พุทธศาสนา ผูค้นหลายกลุ่มยงัคงร่วมสนุกสนานกบัมหรสพและกิจกรรมต่างๆ
ของผูท่ี้นับถือต่างศาสนาไดเ้หมือนกนั เช่น ดูโขน ระบาํในงานศพ หรือพิธีแห่เจา้เซ็นของมุสลิม 
เน่ืองจากตัวพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศาสนูปถัมภกท่ีดีกับทุกศาสนา ให้ความช่วยเหลือและ
พระราชทานท่ีตั้งศาสน สถาน อนุเคราะห์นกับวชรวมทั้งผูท่ี้นบัถือศาสนาอ่ืนๆ 39 

ความเช่ือและการประกอบพิธีกรรมในสังคมอยธุยา แชรแวส กล่าวว่ามีทั้งพวกท่ีนบัถือ
คริสต ์ศาสนา พวกนบัถือศาสนาของมะหะหมดั และพวกนบัถือเทวรูป ท่ีต่างส่งครูสอนศาสนาของ
ตนเขา้มา ดาํเนินการเผยแพร่ศาสนาของตน ชาวคริสเตียนมีการประกอบพิธีมิสซา รับศีลมหาสนิท 
เพื่อให้ชาวคริสต์ระลึกถึงคุณของพระเจา้ และยงัปรากฏว่ามีการทาํพิธีลา้งบาปให้แก่ครอบครัว  
ชาวอยธุยา 2 ครอบครัว40 

ตวัอยา่งพิธีกรรมของศาสนา เช่น พิธีกรรมตะเซยดัของมุสลิมนิกายซีอะห์  
“...ในขณะนั้น ชาวอิหร่านท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีสาํคญัไดใ้ชศ้าสนาเป็นขอ้อา้งใหเ้ขา้ไปใน

พระราชวงัไดอ้ยา่งปลอดภยั จากนั้นพวกเขากก็ระจายกนัเขา้ไปยดึปืน และปืนใหญ่ของกษตัริย ์เม่ือ

                                                            
38วรพร ภู่พงศพ์นัธ์, “ความเป็นสงัคมนานาชาติของพระนครศรีอยธุยาตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ถึง ค.ศ.1767,” 89-90. 
39พชัรพรรณ เสือคง, “วิถีชีวิตของคนในสงัคมเมืองพระนครศรีอยธุยาตั้งแต่พทุธ

ศตวรรษท่ี 22 ถึง พ.ศ. 2310,” 75. 
40

 เร่ืองเดียวกนั, 126. 
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เจา้ชาย (สมเดจ็พระนารายณ์) ทรงประสานกบัพวก อิหร่านท่ีอยูภ่ายในไดแ้ลว้ พระองคท์รงร้องข้ึน
ว่า “โอ ้ท่านอาลี” (Oh Ali ตรงกบั คาํว่า “ยา อาลี”ในภาษาอิหร่าน) แลว้ก็ทรงบุกเขา้ไปถึงตาํหนกั
ของกษตัริย”์41  

แมว้่าจะเป็นจริงตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์หรือไม่ก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นว่า
กษตัริยก์ ็ร่วมในพิธีกรรมของชาวต่างชาติ  

ส่วนชาวจีนมีวฒันธรรมความเช่ือท่ีผสมผสานกบัชาอยธุยา มีการตั้งศาลเจา้ ปรากฏศาล
เจา้ จาํนวนมากในเขตพระนคร มีพิธีกรรมไหวเ้จา้ใชห้มูเป็นเคร่ืองเซ่น42 

วฒันธรรมกฎหมาย  
กฎหมายถือวา่เป็นวฒันธรรมท่ีเป็นบรรทดัฐานทางสงัคม มีทั้งตวัจารีตและท่ีบนัทึกเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร จากการรวบรวมและตรวจสอบกฎหมายตราสามดวง ของมานพ ถาวรวฒัน์สกุล 
พบวา่ พระราชกาํหนด พระราชกฤษฎีกา ท่ีเก่ียวกบัชาวต่างชาติท่ีพระมหากษตัริยท์รงตราข้ึน ไม่ได้
ถูก รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตั้งเป็นพระไอยการแยกออกมาเป็นลกัษณะเฉพาะเหมือนกบักฎหมายใน
เร่ือง อ่ืนๆแต่จะพบพระราชกาํหนดแยกกระจายแทรกอยูใ่นพระไอยการลกัษณะต่างๆบทบญัญติัท่ี
กล่าวถึง ชาวต่างชาติมีประมาณ 28 บท โดยพบอยูใ่นลกัษณะอาญาหลวง พระไอยการลกัภา พระ
ไอยการลกัษณะเบด็เสร็จ พระไอยการกบฎศึก พระไอยการลกัษณะทาส พระไอยการลกัษณะผวัเมีย 
พระธรรมนูญ เป็นตน้  

การท่ีกฎหมายอยุธยาไม่ได้รวมบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับชาวต่างชาติไวเ้ป็นหมวดหมู่ 
ประกอบกบั มีบทกฎหมายจาํนวนนอ้ยสะทอ้นให้เห็นไดว้่ากฎหมายอยุธยาไม่ไดใ้ห้ความสาํคญั
เป็นพิเศษต่อฐานะของชาวต่างชาติในสังคมอยุธยา แต่ถือว่าชาวต่างชาติตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย
อยุธยาเช่นเดียวกับชาวพื้นเมืองไดน้ั้นบทบญัญติัทั้งหมดท่ีตราข้ึน จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีกษตัริยใ์ช้
ควบคุมชาวต่างชาติท่ีเขา้มาติดต่อกระทาํกิจกรรมใดๆ ในอาณาจกัร และเม่ือชาวต่างชาติเขา้มาท่ี
อยธุยาจึงตอ้งเคารพกฎกติกาท่ีอยธุยาตั้งไว ้ 

อยา่งไรก็ตามทางราชสาํนกัอะลุ่มอล่วยให้กบัชาวต่างชาติท่ีเขา้มาทาํงานและตั้งรกราก
ในพระนครศรีอยธุยาพอสมควร เร่ิมตั้งแต่ใหแ้ต่ละเช้ือชาติเลือก “นาย” ของตนเอง เพื่อเป็นตวัแทน 
เจรจากบัฝ่ายบา้นเมือง ซ่ึงแต่งตั้งขุนนางผูห้น่ึงรับผิดชอบดูแล โดยขุนนางเหล่าน้ีจะข้ึนสังกดัใน

                                                            
41จุฬิศพงศ ์จุฬารัตน์, ขุนนางกรมท่าขวา : การศึกษาบทบาทและหน้าทีใ่นสมัยอยุธยาถึง 

สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2153-2435 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 166. 
42พชัรพรรณ เสือคง, “วิถีชีวิตของคนในสงัคมเมืองพระนครศรีอยธุยาตั้งแต่พทุธ

ศตวรรษท่ี 22 ถึง พ.ศ. 2310,” 129. 
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กรมพระคลงั ถา้เกิดคดีความข้ึนกบัชาวต่างชาติ หรือระหว่างชาวต่างชาติกบัชาวสยาม ในกรณีเกิด
คดีความท่ีพระนครศรีอยุธยา ขุนพินิจใจราชปลดัเป็นผูพ้ิจารณาว่ากล่าว ถา้เป็นคดีในหัวเมือง
ยกกระบตัรเป็นผูพ้ิจารณา การพิจารณาให้เป็นไปตามประเพณีของเมืองนั้นๆ ถา้โจทก์จาํเลยทาํ 
หนงัสือไม่ยนิยอมใหศ้าลหวัเมืองพิจารณา กจ็ะส่งเขา้มาพิจารณาเบิกความ ณ กรมพระคลงั43   

วฒันธรรมการประกอบสัมมาอาชีพ  
ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในกรุงศรีอยธุยา นอกจากการคา้ขายเป็นหลกัแลว้ ยงัมีอิสระในการ

เลือกประกอบอาชีพตามท่ีถนัดอีกดว้ย สมยัตน้ชาวจีนมาทาํงานรับใชร้าชสํานักทาํหน้าท่ีในเรือ
สาํเภาหลวง และเป็นทูตตวัแทนราชสาํนักอยุธยา ต่อมาหลงัเร่ิมมีการติดต่อกับชาวตะวนัตก           
มีชาวต่างชาติเขา้มาประกอบอาชีพในอาณาจกัรมากข้ึน ท่ีเด่นชดัคือ การเป็นทหาร โดยเฉพาะทหาร
รักษาพระองคใ์นสมยั สมเด็จพระนารายณ์ ทหารต่างชาติท่ีเป็นทหารรักษาพระองคส่์วนใหญ่เป็น
ทหารอาชีพทั้งส้ิน  

นอกจากการประกอบอาชีพทหารแลว้ ชาวต่างชาติที่มีความสามารถทางแขนงอื่นๆ      
ก็ประกอบอาชีพไดอ้ย่างอิสระ เช่น แพทย ์เอกสารร่วมสมยัของชาวต่างชาติบนัทึกว่า แพทยที์่มี
ช่ือเสียง ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและนายแพทยช์าวยโุรป  

พ่อคา้รายยอ่ย เป็นอีกอาชีพท่ีประกอบการไดอ้ยา่งเสรี ตามปรากฏในคาํใหก้ารขนุหลวง 
วดัประดู่ทรงธรรมทั้งในและนอกกาํแพงเมือง เช่น ตม้สุรา เล้ียงสุกร ตั้งโรงยอ้มครามของชาวจีน 
ทอผา้ไหม ผา้ดา้ยเป็นผา้พื้น เป็นของแขกตานี การฆ่าเป็ดไก่ขายของพวกมอญ พม่า แขก เป็นตน้ 
หรือชาวฝร่ังเศสท่ีช่ือโทมสัตั้งโรงเต๊ียม ขายเบียร์ นํ้าตาลเมา หรือนํ้ าผลไมผ้สม โดยไดรั้บพระบรม
ราชานุญาตจากสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง ชาวต่างชาติแต่ละกลุ่ม มีสิทธิไปทาํงานในบริษทัของ
คนต่างเช้ือชาติ ได ้เช่น มีชาวญ่ีปุ่นไปทาํงานในบริษทัอินเดียตะวนัออกของชาวญ่ีปุ่น เป็นตน้44  

อาชีพท่ีดาํเนินโดยชาวต่างชาติในตลาดพระนครศรีอยุธยา ท่ีย่านในไก่มีแพรสีต่างๆ 
แบบจีน ไหมสีต่างๆ ขาย ท่ีย่านท่าทรายมีผา้ต่างๆ จากอินเดียมาขาย นอกพระนครศาลาเกวียน
ในช่วงเดือนสาม เดือนส่ีชาวเขมรนาํผา้ปูม แพรญวนมาขาย บา้นริมวดัลอดช่อง แขกตานีทอผา้
ไหมขาย ผา้ดา้ย เป็นผา้พื้น ผา้ม่วงเกล้ียง ม่วงดอกขาย 45 

                                                            
43วรพร ภู่พงศพ์นัธ์ุ, “ความเป็นสงัคมนานาชาติของพระนครศรีอยธุยาตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ถึง ค.ศ.1767,” 101-102. 
44

 เร่ืองเดียวกนั, 96-98. 
45

 เพชรรุ่ง เทียนป๋ิวโรจน,์ “ตลาดกบัวิถีชีวิตชุมชนเมืองพระนครศรีอยธุยา พ.ศ.2199-
2310,” 188. 
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วฒันธรรมการแต่งงาน  
การคา้ขายในสมยัอยธุยา พ่อคา้ท่ีมาคา้ขายส่วนใหญ่เป็นผูช้าย เม่ือมาคา้ขายต่างแดนก็

ไม่ได้นาํภรรยามาด้วย เม่ือไปคา้ขายตั้งถ่ินฐานอยู่ที่ใด มกัจะได้หญิงชาตินั้นเป็นภรรยาด้วย            
มีหลกัฐานการบนัทึกของไฮยู ( Hai-yu ) ว่ามี “ลูกจีน” เกิดข้ึนมานานแลว้ ท่ีมีบิดาเป็นชาวจีน 
มารดาเป็นไทย เกิดข้ึนในกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 ถา้คาํกล่าวน้ีเป็นจริงแสดงให้เห็นว่าการอยูกิ่น
ระหวา่งชาวต่างชาติคงมีมานานแลว้ โดยทางราชสาํนกัไม่ไดข้ดัขวาง โดยกลุ่มลูกคร่ึงเช้ือชาติต่างๆ 
เช่น ไทย-มุสลิม, ไทย-ญ่ีปุ่น, ไทย-มาเลย,์ ไทย-โปรตุเกส ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการคา้ภายในหรือการคา้
กบัต่างประเทศ ทั้งในการรวบรวมและขนส่งสินคา้  

อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติในพระนครศรีอยุธยา ยงัมีหญิงนครโสเภณีให้บริการดว้ย   
ในจดหมายเหตุของลา ลูแบร์ ไดก้ล่าวถึง ออกญามีน ว่าเป็นผูซ้ื้อเด็กหญิงและเด็กสาวมาฝึกใหเ้ป็น
หญิงนครโสเภณี เอกสารร่วมสมยัของไทยยงักล่าวถึงตลาดบา้นจีน ปากคลองขุนละครไชยว่า มี 
หญิงนครโสเภณี ตั้งโรงอยูท่า้ยตลาด 4 โรง รับจา้งกระทาํชาํเราแก่บุรุษ โดยเป็นตลาดใหญ่อยูใ่กล้
ทั้ง ทางบกและทางนํ้ า สังคมอิสระในการเลือกคู่ครอง ก่อใหเ้กิดการแต่งงานขา้มเช้ือชาติ ไม่ใช่ส่ิง
ปกติในสังคมปิด หรือสังคมศกัดินาทัว่ไป แต่การท่ีสังคมพระนครศรีอยุธยาเป็นเช่นน้ี เป็นส่ิงท่ี
แสดงให้เห็นว่าเป็นสังคม ท่ีรวมความหลากหลายของสังคมนานาชาติไวด้้วยกัน กล่าวได้อีก
ประการหน่ึงว่า พระนครศรีอยุธยา เป็นท่ีรวมและแลกเปล่ียนของวฒันธรรม 2 กระแส คือ 
วฒันธรรมตะวนัตกและวฒันธรรมตะวนัออก นัน่เอง46  

วฒันธรรมอืน่ๆ  
อาหารการกิน มีหลกัฐานชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในกรุงศรีอยุธยาว่า สามารถซ้ืออาหาร 

ตาม แบบท่ีเคยบริโภคท่ีประเทศตนเองได ้แมจ้ะมีไม่ครบถว้นละสมบูรณ์นกั  
ขนมปัง เอกสารฮอลนัดา ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 17 บนัทึกถึงรายการของท่ีส่งไป

อยธุยา หลายรายการ หน่ึงในนั้น คือ ขนมปังกรอบของญ่ีปุ่น  
เนย พอหาซ้ือไดท่ี้พระนครศรีอยุธยา แต่มีขายนอ้ย เพราะอากาศไม่เอ้ืออาํนวย กลุ่มท่ี

ผลิต เนยขายคือ พวกแขกมวัร์ นาํเขา้จากเมืองสุรัตและเบงกอล  
เน้ือสัตว์ นอกจากหมู เป็ด ไก่ ปลาท่ีมีขายโดยทัว่ไปแลว้ เน้ือสัตว์ประเภทอ่ืนๆ ท่ี 

ชาวต่างชาตินิยมบริโภคก็พอมีขายบา้ง เช่น แพะกบัแกะ หาซ้ือไดจ้ากชาวมวัร์หรืออาจจะมาจาก 
มะหง่ล หรือเมืองปัตตาเวีย  

                                                            
46

 วรพร ภู่พงศพ์นัธ์ุ, “ความเป็นสงัคมนานาชาติของพระนครศรีอยธุยาตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ถึง ค.ศ.1767,” 99-100. 
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เคร่ืองด่ืม ตามแบบท่ีนิยมของชาวต่างชาติจะนาํเขา้มาจากต่างประเทศและคงหาซ้ือ
สะดวก พอสมควร เดอ ซวัซีย ์เล่าว่า ในงานเล้ียงคณะราชทูตนั้น มีเหลา้องุ่นจากสเปน, อิหร่าน, 
ฝร่ังเศสและ เบียร์องักฤษเล้ียง ส่วนท่ีฟอลคอนนาํมาใหด่ื้มนั้น มีเบียร์ญ่ีปุ่นดว้ย  

ดว้ยเหตุท่ีเคร่ืองด่ืมนาํมาจากต่างประเทศ มีราคาแพง กลุ่มผูบ้ริโภคจึงค่อนขา้งจะจาํกดั
วงอยู่ท่ีชาวยุโรปด้วยกัน สําหรับผูท่ี้จาํหน่ายสุรารายใหญ่ของพระนครศรีอยุธยา เม่ือพิจารณา
เอกสารของฝร่ังเศสในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 และคริสต์ศตวรรษท่ี 18 คือฮอลนัดาและองักฤษ        
เรือองักฤษไดบ้รรทุก สุราชนิดต่างๆ มาขายไดเ้งินกวา่หน่ึงหม่ืนแฟรงก ์โดยลงทุนซ้ือไม่ถึงสองพนั
แฟรงก์ ในจดหมายเหตุของคณะพ่อคา้ฝร่ังเศสตอ้งการให้ฝร่ังเศสส่งสุราและเคร่ืองด่ืมต่างๆ มา
ใหก้บัคณะพ่อคา้ทั้งเพื่อการบริโภคและเพื่อจาํหน่าย ในจดหมายเหตุบาทหลวงฝร่ังเศสซ่ึงเขา้มายงั
พระนครศรีอยุธยาสมยัพระเจา้อยู่หัวบรมโกศไดก้ล่าวถึงการออกไปจากพระนครศรีอยุธยาของ
ฮอลนัดาว่า พวกฝร่ังเศสไม่ไดข้าดทุนอะไรเลย แต่ถา้ฮอลนัดาไม่กลบัเขา้มาคา้ขาย พวกฝร่ังเศส      
กไ็ม่ทราบวา่จะไปหาสุราท่ีไหนมารับประทานกบัอาหาร  

นอกจากอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถหาซ้ือไดแ้ลว้ ของกินบางประเภทท่ีใชเ้ฉพาะ
บางกลุ่มของเช้ือชาติก็มีขายในตลาดพระนครศรีอยุธยา เช่น ซีอ๊ิว ลูกเกาลัด เต้าเจ้ียวมิโซะ          
ปลาคาสึโอะ ปลาอิวาชิแหง้ ของหมกัดอง สาหร่ายคอมบุ ผลไม ้ผลไมแ้ช่อ่ิมจากเมืองจีน รวมทั้งหม่ี
แหง้ ขนมเป๊ียะ ขนมโก๋ ตงัเม ขา้วพอง เคร่ืองจนัอบั ซ่ึงมีโรงงานทาํอยูใ่นละนอกกรุงศรีอยธุยา  

อยา่งไรกต็ามการปรุงอาหารตามชนชาติต่างๆไวเ้ล้ียงรองรับราชทูต ชวนใหคิ้ดวา่คนใน            
วงัหลวงน่าจะคุน้เคยกบัการบริโภคอาหารต่างชาติในระดบัหน่ึง เพราะรายการอาหารท่ีราชสาํนกั
อยธุยา สั่งซ้ือจาก VOC หลงั ค.ศ.1688 มีพวกเนยแขง็ ล้ินววั เน้ือ และปลาเฮอร่ิงรมควนั ไวน์จาก
อิหร่าน รวมอยูด่ว้ย  

ในชุมชนพระนครศรีอยุธยามีชาวจีนอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก ชาวจีนเหล่าน้ีมีความรู้ 
ความสามารถติดตวัและถ่ายทอดกันมา การท าขนมของจีนก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีถ่ายทอดกนัมาและ
ปรากฏให้เห็นในตลาดพระนครศรีอยุธยา ขนมของชาวจีนไม่ใช่แค่มีชาวจีนบริโภคเท่านั้ น        
ชาวพระนครศรีอยธุยาและชาวต่างชาติก็คงมีโอกาสไดท้านขนมต่างๆ ของชาวจีน และคงจะเป็นท่ี
นิยมบริโภคจนมีตลาดขนมจีน เป็นยา่นการผลิตและการคา้ท่ีสาํคญั  

ความสามารถในการประกอบอาหารเฉพาะเช้ือชาติ นอกจากขนมแลว้ยงัมีอาหาร
สาํเร็จรูปอ่ืนๆ อีกไดแ้ก่ ขา้วแกง เม่ียงห่อ มะพร้าวเผา อาหารจีน กลว้ยตม้ ปลาทะเลยา่ง ปูเคม็ ปลา
กระเบนยา่ง47 
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 เพชรรุ่ง เทียนป๋ิวโรจน,์ “ตลาดกบัวิถีชีวิตชุมชนเมืองพระนครศรีอยธุยา พ.ศ.2199-
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บา้นเรือน สามารถสร้างเป็นตึกก่อปูนตกแต่งไดต้ามแบบนิยมและศิลปะของชาติตน ไม่
ว่าจะเป็นชาวยุโรป ชาวจีน หรือชาวมวัร์โดยชาวจีนและแขกตั้ งบา้นเรือนอยู่ภายในพระนคร
เน่ืองจากเป็นชนชาติแรกๆท่ีเขา้มา ชาวต่างชาติอ่ืนๆ ตั้งบา้นเรือนอยูภ่ายนอกพระนคร ชาวโปรตุเกส
เรียกวา่ค่าย (Camp) ชาวสยามเรียกวา่บา้น (Bann) ประกอบเป็นชานพระนคร48 

ลกัษณะการสร้างบา้นของชาวต่างชาติแตกต่างจากชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาเร่ือง
รูปแบบ และวสัดุท่ีใช ้แต่เช่ือว่าในการสร้างบา้นของชาวต่างชาติในเมืองพระนครศรีอยธุยาคงตอ้ง
ใชว้สัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งตลาด ตอ้งใชเ้คร่ืองใชท่ี้ผลิตในพระนครศรีอยธุยาหรือนาํเขา้มาขายในตลาด 
พระนครศรีอยธุยาเป็นเคร่ืองเรือนและเคร่ืองใชส้อยต่างๆ  

การตั้งบา้นเรือนของชาวต่างชาติกระจายตวัอยูใ่นบริเวณต่างๆทั้งในและนอกพระนคร
ปะปนกนัไป เขตท่ีอยู่อาศยัส่วนหน่ึงสัมพนัธ์กบัสินคา้ท่ีขาย ช่ือของย่านท่ีอยูอ่าศยัมกัสัมพนัธ์กบั
สินคา้ท่ีผลิตหรือขาย เช่น “ถนนยา่นป่าขนม ชาวบา้นยา่นนั้นทาํขนมขายและนัง่ร้านขายขนมชะมด 
กง เกวียน สามเกลอ หินฝนทอง ขนมกรุบ ขนมพิมพ์ถั่ว ขนมสาํปะนี และขนมแห้งต่างๆ             
ช่ือตลาดป่าขนม แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสินคา้หรืออาชีพท่ีทาํกบับริเวณท่ีอยูอ่าศยั
กบัท่ีตั้งใหส้อดคลอ้งกนั และในบางแห่งยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกลุ่มคนท่ีอยูอ่าศยับริเวณนั้นๆ49 

ลกัษณะความเป็นพหุวฒันธรรมของสังคมอยุธยานั้นเกิดจากการผสมผสานระหว่าง
วฒันธรรมต่างๆ ข้ึน แต่วฒันธรรมดั้งเดิมของคนแต่ละเช้ือชาติก็ยงัคงเอกลกัษณ์ ของตนท่ีสาํคญัไว้
และมีการคดัสรรวฒันธรรมอ่ืนๆ เขา้มาตามความเหมาะสม ราชสาํนกัอยธุยาและชนชั้นปกครองมี
นโยบายการคา้ จึงให้ต่างชาติเขา้มาคา้ขายและตั้งถ่ินฐานได้อีกทั้งยงัสามารถดาํเนินกิจการได้
ค่อนขา้งเสรีตราบเท่าท่ีไม่คุกคามอาํนาจในการปกครองหรือความมัน่คงทางการเมืองของอยุธยา 
ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 เป็นช่วงท่ีสังคมนานาชาติมีความหลากหลายทางวฒันธรรมมาก และสังคม
ของชนพ้ืนเมืองอยุธยาท่ีนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลกัไม่ไดต่้อตา้นวฒันธรรมท่ีเขา้มาใหม่ 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือปัญหาทาง การเมืองระหวา่งชาวต่างชาติกบัราชสาํนกัอยธุยา 

บริบทของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารแผน่ดินแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2476 กาํหนดให้

จงัหวดั มีฐานะเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคจึงเกิดจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีการริเร่ิมให้
มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้เกิดการกระจายอาํนาจ มีการออกพระราชบญัญติัจดัระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. 2476 และพระราชกฤษฎีกายกทอ้งถ่ินสุขาภิบาลในอาํเภอพระนครศรีอยธุยาข้ึนเป็น

                                                            
48เร่ืองเดียวกนั, 163. 
49เร่ืองเดียวกนั, 164. 
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เทศบาล เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2478 เกิดเป็นเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา และเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา มี 3 ตาํบล ไดแ้ก่ 
ตาํบลหวัรอ ตาํบลหอรัตนไชย และตาํบลท่าวาสุกรี50 ดงัภาพประกอบ 
 

 
 
ภาพท่ี 1 ดดัแปลงจากแผนท่ีแสดงเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยธุยาขยายขอบเขตใหม่ พ.ศ. 2481 
ท่ีมา: “แผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลเมืองพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
(ฉบบัท่ี 2) พทุธศกัราช 2481,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 54, ตอนท่ี 98 (14 พฤศจิกายน 2481): 653. 

 
การตั้งถ่ินฐาน51 
เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยามีแม่นํ้าสายสาํคญัไหลผา่น ไดแ้ก่ แม่นํ้ าเจา้พระยาไหลผา่น

ทางทิศตะวนัตกและทิศใตข้องเกาะเมืองและบรรจบกบัแม่นํ้ าป่าสักบริเวณบางกะจะ หรือท่ีตั้งของ
ป้อมเพชรซ่ึงเป็นบริเวณท่ีแม่นํ้ าเจา้พระยาไหลเขา้สู่กรุงเทพมหานคร โดยบริเวณน้ีเป็นท่ีอยู่ของ
ชุมชนป้อมเพชร และเป็นยา่นการคา้สาํคญัมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ส่วนฝ่ังตรงกนัขา้มซ่ึงคลอง
หลายสายตดัจากแม่นํ้ าเจา้พระยาเพื่อเช่ือมการติดต่อกบัพื้นท่ีภายใน เช่น คลองตะเคียนหรือคลอง

                                                            
50“พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลเมืองพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา,”   

ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 52, ตอนท่ี 98 (10 ธนัวาคม 2478): 92. 
51เก้ือกลู ยนืยงอนนัต,์ ความเปลีย่นแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 

พ.ศ. 2438-2500 (กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2529), 15. 
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ขนุละครไทย ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยคริสต ์ตั้งบา้นเรือนอาศยั
อยู ่ส่วนบริเวณปากคลองตะเคียนเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวไทยมุสลิม  

บริเวณถดัมาคือวดันกับุญยอเชฟ ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องชาวไทยท่ีสืบเช้ือสายมาจากญวณ และ
นับถือศาสนาคริสต์ คือบริเวณรอบๆ วดัพุทธไธสวรรย  ์บริเวณทางทิศใตข้องเกาะเมืองแถบ      
วดัพนญัเชิง วดันางกุย วดับางกระจะ มีราษฎรอาศยัอยา่งหนาแน่นเช่นกนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนจีนท่ี
เขา้มาตั้งบา้นเรือนตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 ส่วนในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาดา้นทิศใตติ้ดกบัวดั
สุวรรณดารารามไดมี้ราษฏรอาศยัอยูบ่างส่วน 

บริเวณแม่นํ้าป่าสกัซ่ึงเป็นแม่นํ้ าท่ีไหลผา่นดา้นตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา
บริเวณหัวรอถึงบางกระจะ โดยในดา้นตรงกนัขา้มเป็นบริเวณเมืองอโยธยาซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่า มี
คลองสาํคญัคือคลองบา้นบาตร คลองน้ียาวไปทางทิศตะวนัออกติดต่อไปถึงคลองขา้วเม่าผา่นพ้ืนท่ี
ของอาํเภออุทยั อาํเภอวงัน้อย การตั้งถ่ินฐานของราษฎรในบริเวณน้ีจะมีเฉพาะบริเวณปากคลอง
ต่างๆ เท่านั้น  

แม่นํ้ าลพบุรีไหลผ่านทิศเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาบรรจบกบัแม่นํ้ าป่าสัก  
มีคลองสายสาํคญัคือ คลองบางขวดและคลองสระบวัซ่ึงเช่ือมต่อกบัแม่นํ้ าลพบุรีจึงทาํใหพ้ื้นท่ีดา้น
เหนือเของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาเกิดชุมชนขนาดใหญ่ มีแม่นํ้ าซ่ึงเปิดไปสู่เมืองต่างๆ ในภาค
กลาง ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหัวรอ ซ่ึงเป็นจุดท่ีแม่นํ้ า
ลพบุรีและแม่นํ้าป่าสกัไหลมาบรรจบกนั นอกจากน้ีดา้นทิศเหนือยงัมีแหล่งชุมชนคลองสระบวัเป็น
ชุมชนท่ีมีตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา  

จากการศึกษาคน้ควา้ขา้งต้นพบว่าลักษณะความเป็นพหุวฒันธรรมของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยานั้นเกิดจากการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมต่างๆ ข้ึน แต่วฒันธรรมดั้งเดิมของ
คนแต่ละเช้ือชาติก็ยงัคงเอกลกัษณ์ของตนท่ีสาํคญัไว ้และมีการคดัสรรวฒันธรรมอ่ืนๆ เขา้มาตาม
ความเหมาะสมกบัการดาํรงชีวิตในสงัคม ประกอบดว้ย ระบบความเช่ือ วิถีการดาํรงชีวิต  เศรษฐกิจ 
และสงัคม ซ่ึงมีการถ่ายทอดเป็นมรดกทางสงัคมสืบต่อเน่ืองกนัมา  
 
การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา 

การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม 
ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีนักเรียนมีความแตกต่างทาง
วฒันธรรม และเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพหุวฒันธรรม 
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แนวคดิ ทฤษฎทีางการบริหารจัดการการศึกษาและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การบริหาร (Administration หรือ Management) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการวางแผน 

(Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การนาํ (Larding) และการควบคุม (Controlling) การใชท้รัพยากร
เพ่ือให้การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายหรือการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการระดมและใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหส้ามารถดาํเนินงานจนสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารกาํหนดไว ้

การบริหารเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นและสําคญัอย่างยิ่งเพราะว่าในการดาํเนินงานใดๆก็
ตามหากไม่มีการบริหารโอกาสท่ีจะประสบผลสาํเร็จมีนอ้ยมากหรือหากว่าสามารถดาํเนินงานจน
ประสบผลสาํเร็จแต่จะพบว่าการดาํเนินงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพกล่าวคือมีการใชท้รัพยากรต่างๆ
มากมายอาทิ คนวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และเงินลงทุน และเทคนิควิธีการเป็นจาํนวนมากและ
อาจใชเ้วลายาวนานการบริหารสามารถช่วยขจดัปัญหาเหล่าน้ีไดเ้พราะการบริหารจะมีการวางแผน
ไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบว่าจะทาํอะไร (กาํหนดวตัถุประสงค)์ อยา่งไร (ระบุกิจกรรมและกาํหนด
ทรัพยากรท่ีใช)้ ท่ีไหน (ระบุสถานท่ี) เม่ือใด (กาํหนดวนัเวลา) และโดยใคร (ระบุบุคคลท่ีรับผดิชอบ) 
ในขั้นตอนการดาํเนินงานตามแผนก็จะมีการประสานความร่วมมือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งการติดตาม และ
กาํกบัเพ่ือดูความกา้วหน้าของงานคุณภาพของงานปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานและหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหานอกจากนั้นยงัมีการประเมินผลและรายงานผลการดาํเนินงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งได้
ทราบจากเหตุผลท่ียกมาน้ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัแจง้ว่าการบริหารเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและมีความสาํคญั
ต่อการดาํเนินงานเป็นอยา่งมาก52 

ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษามีบทบาทเช่นเดียวกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาต่างๆ กล่าวคือทาํหน้าท่ีให้ขอ้ยุติทัว่ไปและก่อให้เกิดการวิจยัส่วนวิทยาการเก่ียวกับ
องค์การพยายามอธิบายกฎและระเบียบในพฤติกรรมของแต่ละคนและกลุ่มภายในองคก์ารโดย
นกัวิชาการเก่ียวกบัองคก์ารมุ่งหาหลกัเบ้ืองตน้ท่ีให้ความเขา้ใจทัว่ไปในโครงสร้างและพลวตัของ
ชีวิตในองคก์ารซ่ึงงานดงักล่าวเพิ่งจะเร่ิมมีข้ึนในการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา53 ในการ
บริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารควรมีหลกัและกระบวนการบริหารการบริหารการศึกษา หลกัการ
แนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหารทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการบริหารสถานศึกษามีความ
เหมาะสมผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าวเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและมุมมองในการบริหาร
สถานศึกษายิง่ข้ึนต่อไป 

                                                            
52ประภาพรรณ รักเล้ียง, หลกัทฤษฎแีละปฏิบตักิารบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2556). 
53Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory Research 

and Practice, 4th ed. (New York: Harper Collins, 1991). 
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คาํจาํกัดความ คาํว่า “การบริหาร” (Administration) ใช้ในความหมายกวา้งๆ เช่น      
การบริหารราชการ อีกคาํหน่ึง คือ “การจดัการ” (Management) ใชแ้ทนกนัไดก้บัคาํว่า การบริหาร 
ส่วนมากหมายถึงการจดัการทางธุรกิจมากกวา่โดยมีหลายท่านไดร้ะบุดงัน้ี54 

พีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ (Peter F Drucker) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของคาํว่า การบริหารไวว้่า 
การบริหาร คือศิลปะในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น 

เฮอร์เบิร์ด (Herbert A. Simon) ได้ให้คาํจาํกัดความของคาํว่าการบริหารไว้ว่า            
การบริหาร คือกิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมมือกนัดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนัการบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทาํใหส่ิ้งต่าง ๆไดรั้บการกระทาํ
จนเป็น ผลสําเร็จ กล่าวคือ ผูบ้ริหารไม่ใชเ้ป็นผูป้ฏิบติัแต่เป็นผูใ้ชศิ้ลปะทาํให้ผูป้ฏิบติัทาํงานจน
สาํเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจเลือกแลว้ 

เซอจิโอวานิ (Sergiovanni) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของคาํวา่การบริหารไวว้า่ การบริหารคือ
กระบวนการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บาร์นาด (Barnard) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของคาํว่าการบริหารไวว้่า การบริหารคือการทาํงาน
ของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมปฏิบติัการใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 

สมศกัด์ิ คงเท่ียง ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของคาํว่าการบริหารไวว้่า การบริหารหมายถึง
กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัดาํเนินการเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่าง
หน่ึงอยา่งใดหรือหลายๆอยา่งท่ีบุคคลร่วมกนักาํหนดโดยใชก้ระบวนอยา่งมีระบบและใหท้รัพยากร
ตลอดจนเทคนิคต่างๆอยา่งเหมาะสม 

สาํหรับการบริหารในฐานะท่ีเป็นวิชาการสาขาหน่ึง มีลกัษณะเป็นศาสตร์โดยสมบูรณ์
เช่นเดียวกบัศาสตร์สาขาอ่ืนๆ กล่าวคือเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจดัระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษา 
มีองคแ์ห่งความรู้ หลกัการและทฤษฎี ท่ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ เชิงวิทยาศาสตร์การบริหารจึงเป็น
ส่ิงท่ีนาํมาศึกษาเล่าเรียนกนัไดโ้ดยนาํไปประยกุตใ์ช ้สู่การปฏิบติัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถ ประสบการณ์และบุคลิกภาพส่วนตวัของผูบ้ริหารแต่ละคน
การบริหารจึงเก่ียวขอ้งกบัการ “บริหารงาน” และ “บริหารคน” อยูต่ลอดเวลาผูบ้ริหารจึงตอ้งทาํ
หนา้ท่ีจดัการเร่ืองระบบงานดา้นต่างๆ และวิธีการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดระบบการผลิตการใหบ้ริการ
หรือการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ทุกดา้นเป็นไปดว้ยดีพร้อมๆ กนักบัการท่ีตอ้งจดัการเร่ืองคนหรือ
บุคลากรซ่ึงจะเป็นผูเ้ขา้ไปรับมอบหมายและปฏิบติังานตามหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานต่างๆ ท่ีกาํหนด

                                                            
54ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ, แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการ (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2542), 2. 
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ไวเ้พื่อใหทุ้กคนมุมานะทุ่มเทกาลงัความสามารถทั้งกายและใจใหเ้กิดผลงานท่ีดีและประสานกนักบั
การทางานของบุคคลฝ่ายอ่ืนๆ อย่างดีดว้ยอาจกล่าวไดว้่าผูบ้ริหารทาํหน้าท่ีจดัให้การทาํงานของ
สองระบบน้ีคือระบบงานและระบบคนให้สามารถประสานทางานร่วมกนัไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
จึงสรุปไดว้่าการบริหารหมายถึง การใชศ้าสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกนั
ดาํเนินกิจกรรมหรืองานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวร่้วมกนัโดยอาศยักระบวนการ และทรัพยากร
ทางการบริหารเป็นปัจจยัอยา่งประหยดัและใหเ้กิดประโยชน์ สูงสุด 

การบริหารสถานศึกษาเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งในเร่ืองการจดัระบบการศึกษา เพราะ
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์ารเพ่ือ
มุ่งสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวซ่ึ้งมีผูใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “การบริหารสถานศึกษา” ไวด้งัน้ี 

บุญจนัทร์ จนัทร์เจียม ไดใ้ห้ความหมายของ การบริหารสถานศึกษาไวว้่า การปฏิบติั
ภารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบในดา้นบริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ    
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีสถานศึกษากาํหนดไว้55 

อุบล เพียรพิทักษ์ กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารงานใน
สถานศึกษาทุกๆ ดา้น สําหรับรูปแบบและวิธีการบริหารงานแต่ละสถานศึกษาจะแตกต่างกนัไป
ตามความรู้และความสามารถในการใชศ้าสตร์และศิลป์ในการบริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละภารกิจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา56 

มนทิพย ์ทรงกิติพิศาล ไดก้ล่าวถึง การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจดัการส่งเสริม
ช่วยเหลือกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจะผลกัดนัใหแ้ผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค์
และเหมายท่ีวางไว ้57 

 

                                                            
55บุญจนัทร์ จนัทร์เจียม, “การบริหารสถานศึกษาแบบการกระจายอาํนาจสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี, 2548). 

56อุบล เพียรพิทกัษ,์ “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขต 1” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎั
ราชนครินทร์, 2548). 

57มนทิพย ์ทรงกิติพิศาล, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาในเขตภาคใตพ้ื้นท่ีของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2556). 
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สรุปไดว้า่ การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการทาํงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อยา่งเป็นระบบในสถานศึกษาในดา้นบริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทัว่ไป โดยใชรู้ปแบบและวิธีการบริหารงานแต่ละสถานศึกษาจะแตกต่างกนัไปตาม
ความรู้และความสามารถในการใชศ้าสตร์และศิลป์ในการบริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละภารกิจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีสถานศึกษากาํหนดไว ้

สาํหรับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษา มีความสาํคญัมากใน
การจดัการส่งเสริม ช่วยเหลือกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจะผลกัดนัให้การบริหารจดัการของสถานศึกษา
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้ ซ่ึงในแต่ละโรงเรียนจะมีบริบทหรือส่ิงแวดลอ้ม
ภายในภายนอกท่ีแตกต่างกนัการนาํทฤษฏีบริหารมาใชก้็เหมือนการเลือกวิธีการหรือกลยทุธ์ในการ
ทาํงานท่ีเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนนั้น โดยสรุปแนวคิดและทฤษฎีไว ้ดงัน้ี 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)     
พ.ศ.2545และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดก้าํหนดสาระสาํคญัไวใ้นมาตรา 39 ว่า ใหก้ระทรวงกระจาย
อาํนาจการบริหารและขดัการศึกษา โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว ้4 ดา้น คือ ดา้น             
การบริหารงานวิชาการ ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป และ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้าํหนดวา่ การบริหารจดัการของสถานศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีใหบ้ริการศึกษาแก่
ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐจึงนาํหลกัการว่าดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ี
ดี ซ่ึงเรียกทัว่ไปว่า หลกัธรรมาภิบาล มาบูรณาการในการบริหารและจดัการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล หลกัการดงักล่าว ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม 
หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า  

สาํหรับสถานศึกษา จะมีระบบการบริหารประกอบดว้ยส่วนท่ีสาํคญั 3 ส่วนคือปัจจยั
นาํเขา้ (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจยันาํเขา้ (Input) หรือทรัพยากรการบริหารเป็นทรัพยากรท่ีจดัเตรียมไวส้าหรับการ
ดาํเนินงานไดแ้ก่คนหรือทรัพยากรมนุษยเ์งิน/งบประมาณวสัดุอุปกรณ์เทคนิควิธีการบริหารและเวลา 

กระบวนการหรือกระบวนการบริหาร (Process of Management) เป็นการบริหารจดัการ
ใหง้านดาํเนินไปไดจ้นบรรลุวตัถุประสงคก์ระบวนการบริหาร (process of Management) ประกอบดว้ย
การวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การนาํ (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
การใชท้รัพยากรเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย 

ผลผลิต (Output) เป็นผลผลิตหรือบริการท่ีให้แก่ประชาชนซ่ึงสามารถนาํมาเป็นขอ้มูล
ในการประเมินผลการดาํเนินงานไดโ้ดยเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้
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ส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วนน้ีแต่ละส่วนจะสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนักล่าวคือเม่ือมีการเตรียม
ปัจจัยนําเขา้หรือทรัพยากรการบริหารแล้วก็ต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือใช้ทรัพยากรในการ
ดาํเนินงานจนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวซ่ึ้งก็คือผลผลิตนั่นเองและตวัผลผลิตจะเป็นขอ้มูล
ป้อนกลบัท่ีสะทอ้นไปยงัปัจจยันาํเขา้ว่ามีความเหมะสมหรือไม่กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ
หรือไม่และแต่ละส่วนจะตอ้งพฒันาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอย่างไรในกรอบส่ีเหล่ียมเส้นคู่ใน
ภาพเป็นระบบย่อยระบบหน่ึงซ่ึงระบบย่อยน้ีจะอยู่ภายใตร้ะบบใหญ่หรือภายใตส้ภาพแวดลอ้ม
ต่างๆไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มทางการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมวฒันธรรมความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเป็นต้นระบบย่อยและระบบใหญ่น้ีจะส่งผลถึงซ่ึงกันและกันอาทิปัจจัยนําเข้าและ
กระบวนการบริหารเป็นส่ิงท่ีไดจ้ากสภาพแวดลอ้มหรือปัจจยัภายนอกและผลผลิตก็จะส่งไปใหก้บั
สภาพแวดลอ้มภายนอกในการดาํเนินงานขององคก์ารทั้งในระดบัการบริหารบุคคลหรือทีมงาน
ลว้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัภารกิจการบริหาร (Functions of Management) หรือกระบวนการบริหาร 
(Process of Management ) โดยกระบวนการบริหารประกอบดว้ยการวางแผน (Planning) การจดั
องคก์าร (Organizing) การนาํ (Leading) และ การควบคุม (Conyroling)  

การวางแผน (Planning) ทาํหนา้ท่ีทางการบริหารคือเป็นการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบใน
การกาํหนดเป้าหมายและกิจกรรมท่ีบุคคลกลุ่มหน่วยปฏิบติังานหรือภาพรวมขององคก์ารท่ีตอ้งการ
ใหเ้ป็นในอนาคตการวางแผนเป็นการระบุเป้าหมายท่ีเป็นไปไดแ้ละการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์หรือ
แนวทางการปฏิบติัท่ีจาํเป็นและเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวกิ้จกรรมการวางแผน
ประกอบดว้ยการวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการณ์อนาคต การกาํหนดวตัถุประสงคก์ารตดัสินใจ
เลือกประเภทของกิจกรรมท่ีองคก์ารตอ้งการแข่งขนัเลือกความร่วมมือและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ
และกาํหนดทรัพยากรท่ีจาํเป็นท่ีทาํใหส้ามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

การจัดองค์การ (Organizing) ทาํหนา้ท่ีทางการบริหารคือทาํการรวบรวมและประสาน
บุคคลการเงินการงบประมาณวสัดุอุปกรณ์สารสนเทศและทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นในการดาํเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวกิ้จกรรมการจดัองคก์ารประกอบดว้ยการดึงดูดบุคคลเขา้อยู่กบั
องคก์ารการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบการจดักลุ่มงานในแต่ละหน่วยการควบคุมและจดัสรร
ทรัพยากรสารสนเทศและสร้างเง่ือนไขท่ีทาให้บุคคลและทรัพยากรต่างๆ สามารถผสมผสานเขา้
ดว้ยกนัเพื่อทาํงานใหเ้กิดผลสาํเร็จสูงสุด 

การนํา (Leading) ทาํหน้าท่ีทางการบริหารคือเป็นความพยายามของผูบ้ริหารท่ีจะ
กระตุ้นการปฏิบัติงานของบุคคลให้สูงข้ึนการนาเป็นการกระตุ้นบุคคลให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนการนาํเป็นการสั่งการการจูงใจและการส่ือสารกบับุคคลต่างๆในองคก์าร
การนาํจะเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้นทุกวนัช่วยช้ีแนะและดลบนัดาลใจบุคคล
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ให้ทาํงานจนบรรลุเป้าหมายของกลุ่มและองค์การการนาเกิดข้ึนในทีมงานในแผนกและในฝ่าย
ต่างๆโดยเฉพาะในองคก์ารขนาดใหญ่ 

การควบคุม (Controlling) ทาํหนา้ท่ีทางการบริหารคือทาํการติดตามความกา้วหนา้และ
เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีจาํเป็นการวางแผนการจัดองค์การและการนําไม่ได้เป็นหลกัประกันว่าการ
ดาํเนินงานขององคก์ารจะประสบผลสาํเร็จภารกิจสุดทา้ยของการบริหารคือการควบคุมซ่ึงเป็นการ
ติดตามความกา้วหนา้ (Monitors Progress) และดาํเนินการเปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็นการติดตามเป็นมิติ
ท่ีสาํคญัของการควบคุม 

หากนาํแนวคิดการควบคุมคุณภาพ W. Edward Deming ดว้ยวงจรเดมม่ิง (Deming Circle: 
PDCA) มาประยกุตใ์ชใ้นการอธิบายและทาํความเขา้ใจกระบวนการดาเนินงานขององคก์ารสามารถ
สรุปไดว้า่กระบวนการบริหารจะประกอบดว้ย 

P คือ Plan หมายถึง การวางแผนโดยเลือกปัญหาและตั้งเป้าหมายร่วมกนัทั้งผูบ้ริหาร
และผูป้ฏิบติังาน 

D คือ Do หมายถึง การนาํแผนหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีไดก้าํหนดไวร่้วมกนัไปใชใ้น
การแกไ้ขปัญหาร่วมกนัเป็นการนาํแผนแกไ้ขปัญหาไปสู่การปฏิบติั 

C คือ Check หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวโ้ดย
นาขอ้มูลก่อนการดาํเนินงานและหลงัการดาํเนินงานมาเปรียบเทียบกนั 

A คือ Act หมายถึง การนาํวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีไดผ้ลหรือประสบสาํเร็จมากาํหนดเป็น
มาตรฐานเพ่ือถือปฏิบติัต่อไปแต่ถา้ไม่ไดผ้ลกน็าไปพิจารณาวางแผนปรับปรุงใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

กล่าวโดยสรุปกระบวนการบริหารตามวงจรเดมม่ิงประกอบดว้ยการวางแผนการแผน
ไปปฏิบติัตรวจสอบและแกไ้ขเป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีได้รับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียนมากใน
ปัจจุบนั และเป็นรูปแบบท่ีน่าจะสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารตาม พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 มาก ซ่ึงก็คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School base 
management) ในเร่ืองน้ีไดป้ระมวลหลกัการและแนวคิดในการบริหารโรงเรียนโดยใชรู้ปแบบน้ี
หลายท่าน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 58 

                                                            
58กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, เขา้ถึงเม่ือ 

28 พฤษภาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก ww.wj.ac.th/web/images/doc_files/docpo/sbm.doc 
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1. ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาํหนดให้มีการกระจายอาํนาจการ
บริหารและการจดัการศึกษาไปยงัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา และจดัให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาของแต่ละแห่งทาํหน้าท่ีกาํกับ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ
สถานศึกษาของตนเองใน 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทัว่ไป  

2. การบริหารและจดัการสถานศึกษา (SBM) มุ่งใหก้ารบริหารโรงเรียน การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพราะในการบริหารโรงเรียน ดว้ยวิธีการ หรือวิธีคิดแบบเดิม
นั้นโรงเรียนจะถูกควบคุมโดยหน่วยงานหรือตวัแทนของส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่นโยบายและแนว
ทางการดาํเนินงานของโรงเรียนมกัจะถูกกาํหนดมาจากส่วนกลางการบริหารมกัจะไม่ตอบสนอง
หรือไม่ตรงกบัปัญหา และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของโรงเรียนสมาชิกท่ีอยูโ่รงเรียนและชุมชนท่ีตั้ง
ของโรงเรียนจะไม่มีอาํนาจ ไม่ค่อยไดมี้ส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดทิศทางการ
บริหารและจดัการโรงเรียนในฐานะของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stake-holder) กบัโรงเรียนโดยตรง 

3. การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานจะมีลกัษณะดงัน้ี 
3.1 เป็นการเนน้ลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละโรงเรียนท่ีมีความแตกต่างกนั 
3.2 เป็นการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการไปยงัโรงเรียนโดยตรง 
3.3 เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (participation) เป็นหลกัสาํคญั 
3.4 มีความเช่ือวา่โรงเรียนบริหารจดัการตนเองได ้
3.5 ให้โรงเรียนมีอาํนาจและความรับผิดชอบโดยตรงต่อการดําเนินงานของ

โรงเรียนดว้ยตนเอง 
3.6 มีความเช่ือว่าโรงเรียนมิใช่เพียงเป็นหน่วยปฏิบติัตามนโยบายหรือตามแผนงาน

ท่ีหน่วยเหนือกาํหนดเท่านั้น แต่เป็นหน่วยปฏิบัติท่ีสามารถวิเคราะห์ปัญหา สามารถกาํหนด
นโยบาย วางแผน และบริหารจดัการไดด้ว้ยตนเองสภาพและปัญหาการบริหารและการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย  

4. การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานจะตอ้งมีการลดอาํนาจสั่งการจากระดบับนมาให้
สภาโรงเรียนหรือคณะกรรมการโรงเรียน และถ่ายโอนอาํนาจการบริหารจดัการจากเขตการศึกษา
มาสู่โรงเรียนโดยตรง ทาํใหก้ารบริหารโรงเรียนเป็นการตดัสินใจ ณ ฐานปฏิบติั (Site-baseddecision-
making)โรงเรียนจะมีอาํนาจมากข้ึนในการตดัสินใจและตอ้งรับผิดชอบโดยตรงต่อการวางแผน
พฒันาโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนการพฒันา
บุคลากรการจดัการการเงินและการงบประมาณ  



40 

5. มีการให้อาํนาจ (empower) โรงเรียนในการบริหารจดัการตนเอง โดยระบบการมี
ส่วนร่วมจากผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง 

6. หลกัปฏิบติัท่ีสาํคญัของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมีดงัน้ี 
6.1 กระจายอาํนาจการบริหารจดัการไปยงัสถานศึกษาหรือโรงเรียนโดยตรง 
6.2 ใหโ้รงเรียนมีอาํนาจและตอ้งรับผดิชอบการบริหารจดัการแบบเบด็เสร็จ 
6.3  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงรูปแบบการมีส่วน

ร่วมท่ีนิยมใชก้นัมากคือ การบริหารโดยคณะกรรมการโรงเรียนคณะกรรมการโรงเรียนโดยทัว่ไป
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียน ผูแ้ทนครู ผูป้กครองและผูแ้ทนชุมชน โดยร่วมกนัมีบทบาทในการ
บริหารโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครอง
และชุมชนโดยตรงไดม้ากท่ีสุด 

7. การบริหารท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐานน้ี ไดรั้บอิทธิพลมาจากกระแสความเปล่ียนแปลง
ในโลกธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีไดป้ระสบความสาํเร็จจากการประยกุตใ์ชห้ลกัการ วิธีการ และกลยทุธ์
ในการทาํให้องคก์ารธุรกิจอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพในการทาํงานสูงข้ึน กระจายอาํนาจการ
บริหารจดัการ เพิ่มอาํนาจการตดัสินใจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบติัไปยงัหน่วยปฏิบติั ทาํให้
องคก์ารหรือหน่วยงานสามารถปฏิบติังานในความรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สามารถสร้างกาํไร
และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ผูรั้บบริการ และผูเ้ก่ียวขอ้งได้มากยิ่งข้ึนการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์ท่ีสาํคญัอย่างหน่ึงในการปรับปรุงการศึกษา และการดาํเนินงานให้
เกิดผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย 

8. โรงเรียนตอ้งเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ารและแบบแผนการทาํงานของโรงเรียนใหเ้ป็น
ผูรู้้จกัคิดริเร่ิมดว้ยตนเอง คิดช่วยตนเอง สร้างตนเองใหเ้ขม้แขง็ บริหารโดยการริเร่ิมดว้ยตนเองและ
รู้จกัรับผิดชอบตนเองการบริหารในรูปแบบน้ีก่อให้เกิดการปฏิรูปท่ีการบริหารโรงเรียน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
และ เพอร์ พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญักบัประสิทธิผล59 และ 
มลัลวีร์ รอชโฟล พบว่า กระบวนการดาํเนินงานเก่ียวกบัภาคีเครือข่าย ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ 
1) โรงเรียนตอ้งรู้จกัตนเองและร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพฒันา        
2) โรงเรียนตอ้งจดัทาํแผน 3) โรงเรียนสืบเสาะหาภาคีเครือข่ายและวิเคราะห์ 4) โรงเรียนประสาน

                                                            
59J.L. Person, “An examination of the relationship between anticipative management 

and perceived institutional effteness in North Carolina Community Colleges,” Dissertation 
Abstract Internation 53, 9 (1993): 30-71. 
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ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5) โรงเรียนจัดการประชุมเพื่อจัดทาํแผนร่วมกับภาคีเครือข่าย          
6) โรงเรียนดาํเนินการ และ 7) โรงเรียนรายงานผลกลบัสู่ภาคีเครือข่าย60 และยงัสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ วนัเพญ็ บุรีสูงเนิน พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาคือ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา และความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 1) การบริหารสถานศึกษา 2) การบริหารและการสนบัสนุน 3) การพฒันา
บุคลากร 4) การพฒันาคุณภาพนักเรียน61 กัญวญัญ์ ธารีบุญ พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม     
ด้านความผูกพัน ต่อองค์การ และด้านการร่วมกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวยั ผูท้รงคุณวุฒิมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ และสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง62  

9. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในประเทศไทยจะมีประสิทธิภาพ  เ ม่ือ
ดาํเนินการตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 

9.1 มีการกระจายอาํนาจไปยงัสถานศึกษาโดยตรง 
9.2 บริหารโดยคณะกรรมการ เนน้การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม ไม่ใช่แบบการ

ร่วมมือ (co-operation) อยา่งท่ีเคยเป็นมา 
10. รูปแบบและแนวปฏิบติั ซ่ึงอาจจะมีทางเลือก (alternative) ต่อไปน้ี  
 10.1 รูปแบบบริหารโดยชุมชนเป็นหลกั 
 10.2 รูปแบบบริหารโดยผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลกั  
 10.3 รูปแบบบริหารโดยเป็นโรงเรียนในกาํกบั (Charter school) 
 10.4 รูปแบบบริหารแบบเอกชน 
11. เง่ือนไขความสาํเร็จ 

                                                            
60มลัลวีร์ รอชโฟล, “การพฒันาโรงเรียนดีประจาํตาํบลผา่นกระบวนการภาคีเครือข่าย

ในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 85-111. 

61วนัเพญ็ บุรีสูงเนิน, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนออก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 161-237. 

62
 กญัวญัญ ์ธารีบุญ, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

เป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยั” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557), 432-433. 
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 11.1 ผูป้ฏิบติังานในโรงเรียนตอ้งมีอาํนาจอยา่งแทจ้ริง ในการบริหารงบประมาณ
บุคลากร และหลกัสูตร 

 11.2 การใชอ้าํนาจหน้าท่ีเน้นอยู่ท่ีการใชเ้พื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและมีผล
โดยตรงต่อการจดัการเรียนการสอนเป็นหลกัสาํคญั 

12. กลยทุธ์สาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ 
 12.1 การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ใหท้ัว่ถึง 
 12.2 การกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา และให้มีการ

กาํหนดมาตรฐานงานของคณะกรรมการสถานศึกษาใหช้ดัเจน 
 12.3 การสรรหาและการคดัเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ตอ้งให้ได้คนท่ีมี

ความรู้ความสามารถ เสียสละ และเป็นตวัแทนของกลุ่มต่างๆ อยา่งแทจ้ริง 
 12.4 ตอ้งจดัการฝึกอบรม/สัมมนาผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ใหมี้ความรู้

ความเขา้ใจ พฒันาทกัษะ ปรับบทบาทท่ีเก่ียวกบัการบริหารและการจดัการศึกษาตามรูปแบบการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) ใหช้ดัเจน 

 12.5 ส่งเสริมให้ครู อาจารย ์ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาอย่าง
ใกลชิ้ด 

 12.6 จดัใหมี้เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา 
 12.7 ใหก้ารสนบัสนุนใหโ้รงเรียนสามารถดาํเนินงาน ตามแนวการบริหารแบบยดึ

โรงเรียนเป็นฐาน และสามารถรับผิดชอบการบริหารจดัการโรงเรียนของตนเองแบบเบ็ดเสร็จได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดอนเดโร (Dondero) ท่ีพบว่า การบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน โดยกาํหนดบทบาทหน้าท่ีให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และการกาํหนดกฎระเบียบใน
การปกครองตนเอง ครูท่ีไดรั้บมอบหายใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมกนั มีความสุขมุรอบคอบ
ในการตดัสินใจ สามารถดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน63 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สมชัย พุทธา พบว่า องค์ประกอบ การพฒันาตวัช้ีวดัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูรั้บบริการดา้น
ความมัน่คงย ัง่ยืนและพฒันาระบบการจดัการโรงเรียน ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของโรงเรียน ดา้น
ความรู้และทกัษะการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นสมรรถวิสัยการบริหารแบบองคค์ณะ
                                                            

63M. Dondero, Grace, “School-based management, Teacher’Decisional Participation 
Level, School Effectiveness, and Job Satisfaction” (Dissertation Abstract Internation, 1993): 
1647-A. 
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บุคคล ด้านภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านความเป็นครูมืออาชีพด้าน
วฒันธรรมองคก์ร และดา้นการปรับโครงสร้างทางสถาบนั/หน่วยงานตน้สังกดั64 และยงัสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ชูชาติ รักอู่ พบว่า ปัจจัยส่งเสริมต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ 1) ภาวะผูน้าํของสถานศึกษา 2) การบริหารจดัการ
มีประสิทธิภาพ 3) นโยบายและมาตรฐานการบริหารงานชดัเจน และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ 1) ประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการ 2) การพฒันาครูและบุคลากร 3) การกาํกบัติดตาม 4) การมีส่วนร่วม65 และสิริมา 
หมอนไหม พบว่า รูปแบบการบริหารจดัการในโรงเรียน ประกอบดว้ย การพฒันาผูเ้รียน การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การจดัสภาพแวดลอ้ม การเสริมสร้างความปลอดภยั การมีส่วนร่วมการวาง
แผนการส่งเสริมสุขภาพ66 ´ 

ปรัชญา แนวคดิ และแนวปฏิบัติของรัฐ เกีย่วกบัสิทธิของเด็กทีจ่ะได้รับการศึกษา 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารหลกัฐานทั้งระดบันานาชาติและระดบัชาติ ท่ีกล่าวถึงปรัชญา 

แนวคิด นโยบาย และแนวปฏิบติัต่อบุคคลท่ีมีความแตกต่างทางเช้ือชาติวฒันธรรม และแนวทาง
การใหก้ารศึกษาอบรมเดก็และเยาวชนท่ีมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ วฒันธรรม ดงัน้ี 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประกาศว่ามนุษยท์ั้งมวลมี
ศกัด์ิศรีและความเสมอภาค ทุกคนมีความชอบธรรมท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพ โดยไม่มีการจาํแนก
ความแตกต่างใดๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองเช้ือชาติ สีผวิ และชาติกาํเนิด  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม 
(International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights) ของสหประชาชาติ ขอ้ 10 (3) 
ระบุว่ารัฐภาคีแห่งกติกาน้ีควรมีมาตรการคุม้ครองและช่วยเหลือพิเศษแก่เด็กและผูเ้ยาวท์ั้งปวง   

                                                            
64สมชยั พทุธา, “การวิเคราะห์องคป์ระกอบและการพฒันาตวัช้ีวดัการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 369-394. 

65ชูชาติ รักอู่, “ปัจจยัส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 315-320. 

66สิริมา หมอนไหม, “การบริหารจดัการเพ่ือสิทธิเดก็ในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
อนุสญัญาวา่ดว้ยสหประชาชาติ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 205-209. 
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โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัเน่ืองจากเช้ือชาติหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ขอ้ 13 (1) ระบุว่ารัฐภาคีแห่งกติกาน้ี
รับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา.......การศึกษาจะตอ้งมุ่งให้เกิดการพฒันาบุคลิกภาพของมนุษย ์
และความสานึกในศกัด์ิศรีของตนอยา่งบริบูรณ์......การศึกษาจะตอ้งทาใหทุ้กคนสามารถมีส่วนร่วม
ในสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ จะตอ้งส่งเสริมความเขา้ใจ ความอดทนอดกลั้นและมิตรภาพระหว่าง
ชาติ กลุ่มเช้ือชาติ ชนกลุ่มนอ้ย หรือกลุ่มศาสนาทั้งปวง ขอ้ 13 (2) ระบุว่าการศึกษาขั้นประถม 
จะตอ้งเป็นการศึกษาภาคบงัคบัและจดัให้ทุกคนแบบให้เปล่า และขอ้ 15 (1) รัฐภาคีแห่งกติกาน้ี
รับรองสิทธิของมนุษยทุ์กคนท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวฒันธรรมของตน 

และสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ
ในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) 
แห่งสหประชาชาติ ขอ้ 7 ระบุว่ารัฐภาคีจะจดัให้มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพและปฏิบติัทนัที       
ในดา้นการจดัการศึกษา วฒันธรรม และสารสนเทศ โดยมุ่งหมายท่ีจะต่อตา้นการมีอคติอนันาไปสู่
การเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ และเพื่อสร้างเสริมความเขา้ใจ ความอดทนอดกลั้น และการยอมรับใน
ความแตกต่างทางเช้ือชาติ วฒันธรรม ในปีพทุธศกัราช 2532 ท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ได้ให้การรับรองอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็ก ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงระหว่างประเทศท่ีจัดทาํข้ึน โดย
คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ตามหลกัการของกฎบตัร
สหประชาชาติ ท่ีวา่ดว้ยศกัด์ิศรีและคุณค่าของมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั โดยคาํนึงวา่เดก็มีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
การดูแล และช่วยเหลือทั้งสภาพแวดลอ้มของครอบครัว และการเล้ียงดูอ่ืนๆ บนพ้ืนฐานของ
ประเพณีและค่านิยมทางวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุและสงัคม67  

สาหรับประเทศไทยไดล้งนามเป็นภาคี เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2535 และมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2535 เป็นตน้มา โดยอนุสัญญาฯ ไดก้ล่าวถึงพนัธกิจ ท่ีรัฐภาคีพึงปฏิบติัต่อ
เดก็ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้ 2 “รัฐภาคีจะเคารพและประกนัสิทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นอนุสัญญาน้ี แก่เด็ก
แต่ละคนท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัไม่วา่ชนิดใดๆ โดยไม่คาํนึงถึงเช้ือ
ชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน....”  

                                                            
67สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การขจัดการเลอืกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ วนัที ่21 ธันวาคม 251  มีผลบังคบัใช้ วนัที ่4 
มกราคม 2532, เขา้ถึงเม่ือ 6 มิถุนายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/ 
images/rlpd_1/International_HR/2557/CERD_01/boo 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้ 28 “1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะไดรั้บการศึกษาเพ่ือท่ีจะใหสิ้ทธิน้ี  
บงัเกิดผลตามลาดบั และบนพ้ืนฐานของโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั.....” 2.รัฐภาคีจะดาํเนินมาตรการท่ี
เหมาะสมท่ีจะประกนัวา่ ระเบียบวินยัของโรงเรียนไดก้าํหนดข้ึน ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัศกัด์ิศรี
แห่งความเป็นมนุษยข์องเดก็....” 

ส่วนท่ี 1 ขอ้ 30 “ในรัฐท่ีมีชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ ศาสนา หรือภาษา หรือกลุ่มชนพ้ืนเมือง
ดั้งเดิมอาศยัอยู ่ เด็กท่ีมาจากชนกลุ่มนอ้ย หรือท่ีเป็นชนพื้นเมืองจะตอ้งไม่ถูกปฏิเสธ ซ่ึงสิทธิท่ีจะ
ปฏิบติัตามวฒันธรรม ท่ีตนนบัถือและปฏิบติัทางศาสนาหรือสิทธิท่ีจะใชภ้าษาของตนในชุมชนกบั
สมาชิกอ่ืนในกลุ่มเดียวกนั” 

จากขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ภายใตก้ารริเร่ิมโดยองคก์ารสหประชาชาติ เก่ียวกบัการท่ี
รัฐจะปฏิบติัต่อพลเมืองของตน ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่ารัฐพึงเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
ไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ วฒันธรรมก็ตาม รัฐพึงให้การศึกษาอบรมแก่เด็ก เยาวชนทุก
คนโดยไม่เลือกปฏิบติั และพลเมืองมีสิทธิเสรีภาพในการปฏิบติัตามลทัธิความเช่ือ ประเพณี 
วฒันธรรมของตน 

สาํหรับประเทศไทย มีเอกสารหลกัฐานท่ีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติั 
ระเบียบขอ้บงัคบั นโยบาย และแนวปฏิบติัท่ีรัฐจะตอ้งปฏิบติัต่อพลเมือง และแนวทางการจดั
การศึกษาอบรมใหแ้ก่เดก็และเยาวชน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ดงัน้ี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 255068 มาตรา 30 ระบุ
วา่ “บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ชายและหญิง
มีสิทธิเท่าเทียมกนั การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ือง
ถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่
ขดัต่อบทบญัญติั แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได”้  

และมาตรา 49 ระบุวา่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการเขา้รับการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบ
สองปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพล
ภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาบาก ตอ้งไดรั้บสิทธิ ตามวรรคหน่ึงและการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อให้
ไดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน” 

                                                            
68สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, 

เขา้ถึงเม่ือ 6 มิถุนายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mua.go.th/users/hecommission/ 
doc/law/Constitution2550.pdf 
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และยงัสอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 255369 มาตรา 12 ท่ีใหก้ระทรวงศึกษาธิการ 
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัการศึกษาเป็นพิเศษสาหรับเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ เดก็ดอ้ยโอกาส 
หรือเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ ใหไ้ดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัดว้ยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม 

ต่อมามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2548 ให้ความเห็นชอบระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียนเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ.254870 เพื่อให้
เดก็ท่ีไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสญัชาติไทย ไดมี้โอกาสเขา้เรียน รวมทั้งใหจ้ดัสรร
งบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่คน   
กลุ่มน้ีในอตัราเดียวกบัเดก็ไทย 

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 71

มาตรา 6 (2) ระบุว่า เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการไดรั้บการศึกษา และไดรั้บการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพสูงสุดตามท่ีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ และมาตรา 7 ระบุว่า ใหเ้ด็กและเยาวชน
ทุกคน มีสิทธิไดรั้บการจดทะเบียนรับรองการเกิด การพฒันา การยอมรับการคุม้ครองและโอกาส
ในการมีส่วนร่วมตามท่ีบญัญติัในพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียม โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเร่ืองถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ ภาษา 
เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเช่ือทางศาสนาและวฒันธรรม การศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง การเกิดหรือสถานะ
อ่ืนของเดก็และเยาวชน บิดามารดาหรือผูป้กครอง 

                                                            
69กระทรวงศึกษาธิการ, “พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553,” เขา้ถึงเม่ือ 6 มิถุนายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf 

70กลุ่มวิจยัและพฒันานโยบาย, สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลกัฐานในการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 (ม.ป.ท., 
ม.ป.ป.), 9-11.  

71พระราชบัญญตัิส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550, เขา้ถึงเม่ือ                
6 มิถุนายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://law.longdo.com/law/607/ 
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ขณะท่ี แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) 72แนวโยบายขอ้ 1.3 
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหป้ระชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ไดมี้โอกาสเขา้ถึงบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในทอ้งถ่ิน
ห่างไกล ทุรกนัดาร โดยกรอบการดาเนินงาน ขอ้ 1.3.1 จดัใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง
และมีคุณภาพ ไม่นอ้ยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม 
โดยเฉพาะกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบาก ผูบ้กพร่อง
ทางร่างกายและสติปัญญา ชนต่างวฒันธรรม และระหวา่งชายหญิง 

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(พ.ศ. 2552 – 2555) กระทรวงศึกษาธิการ73 กล่าวถึงยทุธศาสตร์ ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ขอ้ 1.1 พฒันาหลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ (1.1.1) พฒันารูปแบบและหลกัสูตรการจัด
การศึกษาโดยเนน้แนวคิดพหุวฒันธรรมศึกษา ทั้งในและนอกระบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และวิถีชีวิต และปรับการเรียนเปล่ียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพความตอ้งการ โดยบูรณาการ
วิชาสามญั ศาสนา และวิชาชีพในสัดส่วนท่ีเหมาะสม พร้อมทั้ งสามารถใช้ความหลากหลาย
วฒันธรรมเป็นตน้ทุนในการพฒันาสงัคมอยา่งสร้างสรรค ์

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 255174  
ขอ้ 3 ระบุวา่ “เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอาํนาจ ใหส้งัคมมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน” นอกจากน้ีหลกัสูตรยงัเปิด
โอกาสใหส้ถานศึกษาจดัรายวิชาหรือกิจกรรมเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเนน้ ในระดบัประถม
ศึกษาปีละไม่เกิน 80 ชัว่โมง ระดบัมธัยม ปีละไม่เกิน 240 ชัว่โมง 

จากผลการศึกษาเอกสารของทางราชการ ในระดบันานาชาติ เก่ียวกบัปรัชญา แนวคิด 
และแนวปฏิบติัของรัฐ เก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของพลเมืองท่ีอาศยัในรัฐนั้นๆ พบว่า
องคก์ารสหประชาชาติ ไดอ้อกปฏิญญา กติกา และอนุสัญญา เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกลงนาม ใหก้ารรับรอง 

                                                            
72สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552-

2559) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จาํกดั, 2553).  
73สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, แผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะ

กจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2552 – 2555) (กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย, ม.ป.ป.). 

74กระทรวงศึกษาธิการ, หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (กรุงเทพฯ: 
คุรุสภาลาดพร้าว, 2551). 
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และนาํไปสู่การปฏิบติัการยอมรับในคุณค่าความเป็นมนุษย ์ไม่มีอคติและไม่เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ วฒันธรรม และพบว่าอนุสัญญาว่าดว้ย
สิทธิเดก็ เป็นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศฉบบัเดียว ท่ีทุกประเทศใหก้ารรับรอง ซ่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนัว่า
เดก็ทุกคนจะไดรั้บการเล้ียงดู อบรมสัง่สอน บนพื้นฐานของการเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 

สาํหรับเอกสารของทางราชการของประเทศไทย เก่ียวกบัปรัชญา แนวคิด และแนว
ปฏิบติัของรัฐ เก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของพลเมืองท่ีจะเขา้รับการศึกษา พบว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
ได้ระบุถึงสิทธิของคนไทยกับการศึกษา คือบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการเขา้รับการศึกษา 
จากนั้นกฎหมายลูกท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาก็ระบุไวส้อดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญ เช่นระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียนเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 ระบุให้
โรงเรียนของรัฐ รับเด็กท่ีไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย ไดมี้โอกาสเขา้
เรียน ขณะท่ีกฎหมายอ่ืนๆไดร้ะบุถึงแนวทางการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนใหเ้อ้ือต่อความ
แตกต่างหลากหลายของผูเ้รียน  

อาจกล่าวไดว้่าประเทศไทยไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กในการ
ใหก้ารศึกษาแก่เดก็ทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยโดยไม่เลือกปฏิบติั นอกจากนั้นในเขตพื้นท่ีท่ีมี
ความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา อยา่งเช่นในจงัหวดัชายแดนภาคใตก้็มีนโยบายใหจ้ดัการศึกษา
แนวพหุวฒันธรรม (Multicultural Education) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างหลากหลายของผูเ้รียน 

 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัพหุวฒันธรรม 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมานักการศึกษาให้ความสนใจกับนิยามของพหุวัฒนธรรม 
(Multiculturalism) กนัอยา่งแพร่หลายทั้งในส่วนของสังคมอเมริกนัและยโุรปและ 3 มิภาคอ่ืนๆ หรือ
แมก้ระทัง่ประเทศไทยก็มีการกล่าวถึงเป็นอยา่งมากเก่ียวกบัแนวคิดและธรรมชาติของพหุวฒันธรรม
เน่ืองจากเป็นกระแสหน่ึงทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับวิถีชีวิตของผูค้นท่ีมีความแตกต่างกัน        
เอกรินทร์ สังขท์อง75) ส่วน อามดัไญนี ดาโอ๊ะ76 อธิบายว่าแนวคิดเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมและสังคม

                                                            
75เอกรินทร์ สงัขท์อง, “ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ในสงัคมพหุวฒันธรรม : การทบทวน

แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบติั,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัตตานี 20, 1 
(2552): 1-16. 

76อามดัไญนี ดาโอะ๊, การสอนพหุวฒันธรรมในสามจังหวดัชายแดนใต้ .... จําเป็นจริง
หรือ, เขา้ถึงเม่ือ 1 กมุภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงจาก htpp://www.saengtharm.com/collum5.pdf. 
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พหุลกัษณ์ เกิดข้ึนจากการลุกข้ึนเรียกร้องสิทธิของกลุ่มวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเป็นชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ 
ในสงัคมใหญ่ รวมถึงการปลูกฝังความคิดในการอยูร่่วมกนัท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม
ให้แก่กลุ่มคนในสังคม ซ่ึงตอ้งพฒันาค่านิยม ความเช่ือและทศันคติท่ีจาํเป็นโดยผ่านกระบวนการ
ศึกษาในรูปแบบต่างๆ อยา่งไรก็ตาม ในบรรดาประเทศดอ้ยพฒันาและประเทศกาํลงัพฒันา ซ่ึงส่วน
ใหญ่ยงัมีการปกครองในลกัษณะอาํนาจนิยม การปลูกฝังความคิดเร่ืองสังคมเชิงเด่ียวค่อนขา้งหยัง่ราก
ลึกและทาํใหเ้กิดนโยบายและมาตรการท่ีกดดนัต่อกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยๆ ในประเทศเหล่านั้น อนัเป็น
ท่ีมาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มชนส่วนนอ้ยในหลายลกัษณะ ดงันั้น เพื่อใหส้ังคมบรรลุถึง
ความเป็นประชาธิปไตยท่ีจรรโลง สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพใหเ้กิดข้ึนทุกส่วนในสังคม
จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาทั้งนโยบาย ขอ้กฎหมาย มาตรการและแผนการดาํเนินงานต่างๆ ให้เกิดการ
ยอมรับและคุม้ครองสิทธิของความหลากหลายทางวฒันธรรม 

อยา่งไรก็ตามนิยามของพหุวฒันธรรมสาํหรับนกัวิชาการโดยทัว่ไปแลว้ไม่ไดมี้การให้
นิยามไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจงแต่คาํดงักล่าวจะมีการใชส้ลบักนักบัคาํว่า “ต่างวฒันธรรม” (Cross-
cultural) หรือคาํว่า “วฒันธรรมระหว่างกนั” (Inter-cultural) ซ่ึงการใชค้าํท่ีแตกต่างกนันั้นสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงความเช่ือ หรือพื้นฐานทางดา้นประเพณีในแต่ละพื้นท่ี  แต่นกัวิชาการต่างมีความเช่ือวา่ไม่
ว่าจะใชค้าํใดก็มีความหมายเดียวกนัหรือมีความหมายท่ีใกลเ้คียงกนั77 สมาคมจิตวิทยาอเมริกนั78 
กล่าววา่คาํวา่ พหุวฒันธรรมและความหลากหลายทางวฒันธรรมนั้นจะมีการใชส้ลบักนัเม่ือกล่าวถึง
ลกัษณะของอตัลกัษณ์ท่ีมีความแตกต่างกนัโดยเฉพาะบทบาททางเพศ สถานะทางสังคม อาย ุหรือ
ความไร้สมรรถนะ อยา่งไรก็ตามพหุวฒันธรรมนิยมสะทอ้นมุมมองท่ีกวา้งกว่าเก่ียวกบัมิติของเช้ือ
ชาติ ชาติพนัธ์ุ ภาษา วิถีทางเพศ บทบาททางเพศ อาย ุสถานะทางสังคม การศึกษา และพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
ทางดา้นวฒันธรรม ทั้งน้ีคาํวา่พหุวฒันธรรมถูกนาํไปใชอ้ยา่งหลากหลายในสาขาท่ีแตกต่างกนั เช่น 
พหุวฒันธรรมศึกษา (Multiculral education) หลกัสูตรพหุวฒันธรรม (Multiculral curriculum) 
ดนตรีแนวพหุวฒันธรรม (Multiculral music) หรือ พหุวฒันธรรมนิยม (Multiculralism) เป็นตน้ 

                                                            
77Y. Miralis, “Clarifying the terms multicultural”, “multitiethnic” , and “world music 

education” through a review of literature,” Update : Applications of Research in Music 
Education 24, 2 (Spring – Summer 2006): 54-67. 

78American Psychological Association, Guidelines on multicultural  education, 
training, research, practice and organjzational change for psychologicts, Accessed January 
25, 2014, Available from http://www.apastyieOrg/manual/related/guideline-multicultural-
education.pdf.  
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ทั้งน้ี โดลล์79 ไดส้รุปว่าไม่มีคาํนิยามท่ีเด่นชดัของคาํว่าพหุวฒันธรรมศึกษาท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึง
ความเป็นจริงของสรรพส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนัในโลกใบน้ี แต่คาํว่า พหุวฒันธรรมนิยมจะมีการใชอ้ย่าง
กวา้งๆ เพื่อหมายถึงส่ิงต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัตามความเช่ือของผูค้น วิถีปฏิบติัของกลุ่มคนท่ีมีความ
แตกต่างกนั80 ส่วน อิลลิออท81 ไดอ้ธิบายว่า พหุวฒันธรรมหมายถึงการอยูร่่วมกนัของกลุ่มคนท่ีมี
ความแตกต่างกนัในสังคมซ่ึงเขาขยายความว่าพหุวฒันธรรมคืออุดมคติทางสังคมท่ีผูค้นจากต่าง
กลุ่มต่างสังคมมีความเคารพซ่ึงกนัและกนัและยึดมัน่ถือมัน่ในคุณงามความดี ซ่ึง คาร์เน็น และ 
คาร์เน็น82 มองวา่พหุวฒันธรรมนิยมเป็นทฤษฎีและแนวปฏิบติัท่ีใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม แนวคิดดงักล่าวมุ่งเน้นแสดงให้เห็นคุณค่าทางวฒันธรรม และจดัการกบัความทา้
ทายเก่ียวกบั อคติท่ีมีต่อวฒันธรรม ชาติพนัธ์ุ เช้ือชาติ เพศ ศาสนาและลกัษณะเฉพาะอ่ืน คาร์เน็น 
และ คาร์เน็น83 ตั้งขอ้สังเกตว่าพหุวฒันธรรมนิยมนั้นมกัมีการใหนิ้ยามในมุมมองท่ีจาํกดัโดยเฉพาะ
การมุ่งเนน้เฉพาะในเร่ืองของวฒันธรรมเป็นหลกัซ่ึงเป็นมุมมองท่ีแคบแต่แทจ้ริงแลว้พหุวฒันธรรม
นิยมครอบคลุมประเดน็อ่ืนๆ ท่ีกวา้งกวา่มิติทางดา้นวฒันธรรม 

โดยสรุปแลว้พหุวฒันธรรมนิยม คือแนวคิดและแนวปฏิบติัท่ีมุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญั
กบัความหลากหลายและความแตกต่างทางวฒันธรรมของผูค้นในสงัคม นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้เพื่อให้
เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั รวมถึงแนวทางในการจดัการกบั
ความทา้ทายเก่ียวกบั อคติท่ีมีต่อวฒันธรรม ชาติพนัธ์ุ เช้ือชาติ เพศ ศาสนาและลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ  

แนวคดิเกีย่วกบัพหุวฒันธรรมศึกษา 
แนวคิดเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมหรือพหุวฒันธรรมศึกษาไดรั้บการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง

ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา  ทั้ ง น้ีนักการศึกษาได้แสดงแนวคิดท่ีหลากหลายเก่ียวกับ               

                                                            
79C.J. Dolce, “Multicultural education : Some issues,” Journal of Teacher 

Education 24, 4 (1973): 282-284.  
80C.E. Sletter and C. Grant, “An analysis of multicultural education in the United 

State,” Harvard Education Review 57, 4 (December 1987): 421-444. 
81D. J. Elliott, Music matters : A new phijosophy on music education (New York: 

Oxford University Press, 1995), 45. 
82A.G. Canen and A. Canen, “Innovation management education for multicultural 

organization : challenges and a role for Logistics,” Education Journal of Innovation 
Management 5, 2 (2002): 73-85. 

83Ibid., 87. 
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พหุวฒันธรรมศึกษา ดงัท่ี แบงค์84 กล่าววา่ในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมานกัวิชาการ นกัวิจยัและนกัการ
ศึกษาพยายามหาฉนัทามติ (Consensus) เก่ียวกบัธรรมชาติ วตัถุประสงค ์หรือขอบข่ายของพหุวฒันธรรม
ศึกษาใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยใหนิ้ยามแนวคิดเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษาไวว้า่ 

“พหุวฒันธรรมศึกษาเป็นแนวความคิด คือ ความเคล่ือนไหวในการปฏิรูปการศึกษาและ
เป็นกระบวนการท่ีมีเป้าหมายเพื่อเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสถาบนัทางการศึกษาเพ่ือใหผู้เ้รียนท่ี
มีบทบาททางเพศ (Gender) ทั้งชายและหญิงท่ีพื้นฐานทางสังคม เช่น เช้ือชาติ สัญชาติ ภาษา และ
วฒันธรรมกลุ่มแตกต่างกนัไดรั้บโอกาสทางการเรียนรู้และประสบความสาํเร็จทางการเรียนอย่าง
เท่าเทียมกนั” 

แกรนท,์ เอลสบรี และ ฟนไดร85 มีมุมมองว่าพหุวฒันธรรมศึกษาคือแนวคิดเชิงปรัชญา
และกระบวนการทางการศึกษา ซ่ึงมีพื้นฐานทางปรัชญาเพื่อมุ่งสู่เสรีภาพ ความเท่าเทียม ความเสมอภาค 
และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ พหุวัฒนธรรมศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษา และสถานศึกษาต่างๆ ท่ีจดัการการเรียนการสอนและเตรียมผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้ได้
อยา่งมุ่งมัน่ และมุ่งใหผู้เ้รียนมีองคค์วามรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียน
เขา้ใจโลกท่ีตนดาํรงอยู ่พหุวฒันธรรมศึกษาเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะใน
การคิดเชิงวิพากษ ์รวมถึงทกัษะการตดัสินใจเชิงประชาธิปไตยและการปฏิบติัทางสงัคม และ คชัเนอร์ 
และคณะ ไดอ้ธิบายว่าพหุวฒันธรรมศึกษาเป็นกระบวนการการปฏิรูปทางการศึกษาท่ีสร้างให้เกิด
ความมัน่ใจกบัผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นเช้ือชาติ สัญชาติ สถานะทางสังคม ความสามารถ
และบทบาททางเพศ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกัน ตลอดจนประสบ
ความสาํเร็จทางการเรียน และสามารถเขา้สู่สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

                                                            
84Jame A. Banks, “Multicultural education,” In Handbook of research on 

multicultural education, eds. J.A. Banks and C.A.M. Banks (San Francisco, CA: John Wiley & 
Sons. Inc, 2004), 88-90.  

85C. A. Grant, A. R. Elsbree and S. Fondrie, “A decade of research on the changing 
terrain of multicultural education research,” In Handbook of research on multicultural 
education, eds. J. A. Banks and C.A.M. Banks (San Francisco, CA : John Wiley & Sons. Inc, 
2004), 67. 
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บญัญติั ยงย่วน86 มีมุมมองต่อพหุวฒันธรรมศึกษาว่าเป็นการจดัการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ี
สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาประกอบไปดว้ยนักเรียนท่ีมาจากกลุ่มวฒันธรรมท่ีต่างกนัเช่นเช้ือชาติ 
หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ เพศ ชั้นทางสังคม กลุ่มภูมิภาค กลุ่มความตอ้งการพิเศษ โดยปัญหาของกลุ่มต่างๆ 
ดงักล่าวไดรั้บการตีแผแ่ละเปรียบเทียบซ่ึงสภาพแวดลอ้มทั้งหมดในโรงเรียนจะไดรั้บการปฏิรูปเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และเกิดความยุติธรรมระหว่างกลุ่มนกัเรียนต่างวฒันธรรม
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของขอ้ตกลงท่ีว่าอคติ การแบ่งแยกและความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติของกลุ่มคน
ท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นพหุวฒันธรรมศึกษาจึงเป็นการปฏิรูปทางการศึกษาโดยการ
จดัการสภาพแวดลอ้มภายในสถาบนัการศึกษาซ่ึงมีผูเ้รียนท่ีมาจากต่างวฒันธรรมเช่นเช้ือชาติหรือกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ ภาษา ศาสนา เพศ ชั้นทางสังคมและความตอ้งการพิเศษอ่ืนๆ ไดเ้กิดการเรียนรู้ท่ีจะยอมรับ
ในความแตกต่างทางวฒันธรรม ไม่มีอคติต่อกนั ไม่เกิดการแบ่งแยกและเลือกปฏิบติั ลดความขดัแยง้
ระหวา่งกนั 

ลดัสัน บิลล่ิง (Ladson-Billings)87 ช้ีใหเ้ห็นว่าพหุวฒันธรรมศึกษาไม่ไดเ้ป็นแค่กระบวนการ
แต่ยงัมีความเป็นพลวตั และช้ีให้เห็นความสาํคญัว่าหากเราตอ้งการนาํแนวคิดการจดัพหุวฒันธรรม
ศึกษาให้เกิดความสาํเร็จ เราจะตอ้งทาํให้โรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของระบบทางสังคม ทั้งน้ีการจดั    
พหุวฒันธรรมศึกษาเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสาํหรับโรงเรียนในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงนกัการศึกษา
มีความเช่ือว่าวฒันธรรมส่งผลต่อมิติต่างๆ ของพฤติกรรมมนุษยซ่ึ์งรวมถึงการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน   

อยา่งไรก็ตามถึงแมว้่านกัการศึกษาจะพยายามช้ีให้เห็นประเด็นท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ
พหุวฒันธรรมศึกษาแต่กย็งัมีขอ้จาํกดับางประการดงัเช่น กาย (Gay) 88 ช้ีใหเ้ห็นวา่บนพ้ืนฐานของความคิด
ท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษาเป็นเหตุทาํใหแ้นวคิดเก่ียวกบัประเดน็ดงักล่าวมีช่องว่างทาง
ทฤษฎีและแนวทางปฏิบติั และตั้งขอ้สังเกตว่าถึงแมน้กัการศึกษาต่างเห็นพอ้งกนัว่าแนวคิดเก่ียวกบั

                                                            
86บญัญติั ยงยว่น, การส่งเสริมพฒันาเด็กในบริบทของความหลากหลายวฒันธรรม: 10 

ปี ทศวรรษเพือ่เด็กและภูมิปัญญาของครอบครัว (นครปฐม: มหาวิทยาลยัมหิดล, 2551), 32-34. 
87G. Ladson-Billings, “New direction in multicultural education : Complexities, 

boundaries, and critical race thegry,” In Handbook of research on multicultural education,  
eds. J. A.  Banks and C.A.M. Banks (San Francisco, CA: John Wiley & Sons. Inc. 2004), 60-67. 

88G. Gay, “The state of multicultural education in the United State,” In Beyond the 
multicultural education : Imternational perspective, ed. K.A. Moodley (Calgary, Albreta: 
Datseting Enterprises, 1992), 41-65. 
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พหุวฒันธรรมศึกษาสามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดผลสาํเร็จไดต้อ้งเร่ิมตน้ท่ีการสร้างความเปล่ียนแปลงท่ีตวั
หลกัสูตร อุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงการปรับพฤติกรรมของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มี
ความเขา้ใจเป้าหมาย บรรทดัฐานและวฒันธรรมของสถานศึกษา อย่างไรก็ตามถึงแมจ้ะมีความ
คาดหวงัต่อครูและผูบ้ริหารก็ยงัพบว่าบุคคลดงักล่าวยงัมีมุมมองท่ีจาํกดัเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษา
โดยยงัมองว่าพหุวฒันธรรมศึกษาเป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงแค่โครงสร้างของหลกัสูตรและมี
การบูรณาการเน้ือหาให้ครอบคลุมกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้แนวคิดของ   
พหุวฒันธรรมศึกษานั้นมีมุมมองท่ีกวา้งกว่านั้นทาํใหค้รูและผูบ้ริหารขาดความสนใจในมิติอ่ืนๆ ท่ีเป็น
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของพหุวฒันธรรมศึกษา89 ดงันั้นการให้ไดม้าซ่ึงคาํตอบเพื่อให้ภาพท่ีกวา้งข้ึน
เก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษาจึงตอ้งมีการศึกษาวิจยัและอธิบายในมุมมองและมิติท่ีมีความแตกต่างกนั90 

สรุปโดยย่ออาจกล่าวไดว้่านิยามเฉพาะของพหุวฒันธรรมศึกษานั้นยงัไม่มีการกาํหนดท่ี
ชดัเจน อย่างไรก็ตามสามารถสรุปแนวคิดพื้นฐานสําคญัไดว้่าพหุวฒันธรรมศึกษาคือแนวคิดและ   
แนวปฏิบติัทางการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผูค้นในสังคมมีความเท่าเทียม ความเสมอภาค เสรีภาพและ             
รักศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์แตกต่างกนั โดยผา่นกระบวนการทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ท่ีจดัการการเรียนการสอนและเตรียมผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมุ่งมัน่บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวฒันธรรม เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการคิดเชิงวิพากษ ์ 
เขา้ใจ ยอมรับและเคารพความแตกต่างกนัทั้งดา้นเช้ือชาติ สัญชาติ สถานะทางสังคม ความสามารถ
และบทบาททางเพศตลอดจนประสบความสําเร็จทางการเรียนและสามารถเขา้สู่สังคมได้อย่างมี
ความสุขโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นและวรรณะ 

ความสําคญัของพหุวฒันธรรมศึกษา 
กาย (Gay)91 มีแนวคิดว่าพหุวฒันธรรมศึกษามีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อความสาํเร็จของ

ผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนั โรงเรียนจาํเป็นตอ้งจดัการศึกษาใหส้อดรับกบัความแตกต่างของผูเ้รียน
ในดา้นต่างๆ ทั้งน้ีนกัเรียนจาํเป็นตอ้งเขา้ใจประเด็นต่างๆ ทางดา้นพหุวฒันธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเป็น

                                                            
89A.M., Schlesinger, The disuniting of America : Reflextion on a multicultural 

society, Knoxvill (TN: Whittle Direct books, 1991), 39-40.  
90Jame A. Banks, “ Multicultural education,” In Handbook of research on 

multicultural education, eds. J.A. Banks and C.A.M. Banks (San Francisco, CA: John Wiley & 
Sons. Inc, 2004), 95. 

91G. Gay, “The importance of multicultural education,” Educational Leadership    
61, 4 (December 2003-January 2004): 30-35.  
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อิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของพวกเขา ดว้ยเหตุดงักล่าวการจดัการศึกษาพหุวฒันธรรมศึกษาจะตอ้งมี
การเช่ือมโยงแนวคิดทางดา้น พหุวฒันธรรมและศาสตร์ความรู้หรือรายวิชาในโรงเรียนโดยคาํนึงถึง
ประเด็นสองประเด็นคือความเป็นจริง (Reality) ทางสังคม และความเก่ียวขอ้ง (Relevance) กบั
ประสบการณ์ของผูเ้รียน นอกจากน้ีครูผูส้อนตอ้งมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมซ่ึงรวมถึงการบูรณาการวฒันธรรมของผูเ้รียนเขา้กบัการเรียนการสอน ครูผูส้อนท่ีมี
สมรรถนะทางดา้นพหุวฒันธรรมนั้นจะตอ้งมัน่ใจว่าแนวทางการสอนมีความเป็นพหุวฒันธรรม 
กล่าวคือตอ้งมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายและมีการถ่ายทอดและนาํเสนอหลายมุมมองสู่ผูเ้รียน 
เช่นเดียวกนักบัการจดัการศึกษาแนวพหุวฒันธรรมสาํหรับประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
จาํเป็นอย่างยิ่งตอ้งคาํนึงถึงบริบททางการเมือง สังคม วฒันธรรม แนวทางในสังคมปัจจุบนัมี
แนวโนม้ท่ีตอ้งจดัการศึกษาสาํหรับเยาวชนให้ตรงกบัความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน การเคารพ
ความแตกต่างทางวฒันธรรม และอตัลกัษณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินให้มีโอกาสท่ีเท่าเทียมหรือ
ใกลเ้คียงกนั ในขณะเดียวกนัการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรมซ่ึงเคยถือว่าเป็นปัญหา
สาํหรับการปกครองทอ้งถ่ินชายแดนภาคใตใ้นอดีต หรือเง่ือนไขทางวฒันธรรมก็นบัไดว้่ามีความ
จาํเป็นอย่างยิ่ง ต่อการนํามาพิจารณาควบคู่กับปัญหาสถานการณ์พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ปัจจุบนั92 ทั้งน้ีปัจจุบนัปัญหาความรุนแรงในภาคใตไ้ดส้ะทอ้นแนวทางท่ีควรแกไ้ขดา้นการศึกษา 
กล่าวคือ รัฐจาํเป็นตอ้งปรับยทุธศาสตร์ระดบันโยบายดา้นการศึกษาสาํหรับจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อนันาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาโดยอยู่ในกรอบการมองสังคมพหุวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน การพิจารณา
ระดบันโยบายคือ การแกไ้ขปัญหาโดยการส่งเสริมการศึกษาใหส้ังคมยอมรับความหลากหลายทาง
วฒันธรรม การขจดัความเขา้ใจท่ีผิดพลาดของการดาํเนินนโยบายการจดัการศึกษา ดงันั้นการจดั
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการจดัการศึกษาตามความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน การเคารพความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ให้ไปสู่โอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียม
หรือใกลเ้คียงกนัท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการยอมรับความหลากหลายในเอกลกัษณ์ไทยใน
แนวคิดการศึกษาแนวพหุวฒันธรรมศึกษา เช่นเดียวกบั ไข่มุก อุทยาวลี93 ท่ีกล่าวว่าพื้นฐานทาง

                                                            
92บรรจง ฟ้ารุ่งสาง, “การวิจยันโยบายพฒันาการศึกษาของรัฐในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

พ.ศ. 2540-2550” (รายงานวจิยัไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากกองทุนวิจยั 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2550), 205. 

93ไข่มุก อุทยาวลี, “วิเคราะห์ปัญหาการจดัการศึกษาของรัฐท่ีมีต่อการบูรณาการทาง
สงัคมและวฒันธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต,้” วารสารวชิาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 5 (มกราคม 2552): 51-52. 
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สงัคมในชายแดนภาคใตมี้เอกลกัษณ์เป็นสงัคมพหุลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะการใชชี้วิตของคนหลากหลาย
วฒันธรรมในสังคมเดียวกนั ดงันั้นการอาศยัอยูร่่วมกนัในทอ้งถ่ินเดียวกนั และการรักษาอตัลกัษณ์
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุตอ้งอาศยัการยอมรับความหลากหลายวฒันธรรม และแนวทางการจดัการศึกษาท่ี
มีความเหมาะสมในพ้ืนท่ีต้องมีการยึดหลักการบูรณาการทางสังคมพหุวฒันธรรมในการจัด
การศึกษาเพื่อไปสู่การยอมรับความหลากหลายในเอกลกัษณ์ของชาติ 

นอกจากน้ีจะพบว่าในบริบทของการจัดการศึกษาในสังคมไทยความสําคัญของ        
พหุวฒันธรรมศึกษาไดมี้การกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนในส่วนของกฎหมายทางการศึกษาอย่างเช่น
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตวัอยา่งเช่นในมาตรา 7 ซ่ึงกล่าวไวว้่าในกระบวนการ
เรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย  
ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัสิทธิ
และเสรีภาพท่ีเท่าเทียมกนัโดยเฉพาะในมาตรา 10 ที่กล่าวว่า การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่าง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจดัการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การส่ือสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ
หรือบุคคลไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาสตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิ
และโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ นอกจากน้ี ยงัให้ความสาํคญัเป็นพิเศษกบัผูเ้รียน  
ท่ีมีความตอ้งการเป็นพิเศษโดยกล่าวไวใ้นมาตรา 60 เป็นตน้ ดงัน้ีสามารถกล่าวไดว้่ารัฐเองมีนโยบาย
ในภาพกวา้งอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเท่าเทียม ซ่ึงหลกัการ
และแนวคิดดงักล่าวมีความสอดคลอ้งบนพ้ืนฐานของพหุวฒันธรรมศึกษา 

กล่าวโดยสรุปพหุวฒันธรรมศึกษามีความสําคญัต่อระบบการศึกษาโดยเฉพาะการจดั
การศึกษาบนพื้นฐานของความแตกต่างของผู ้เ รียนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม                 
พหุวฒันธรรมศึกษาจะช่วยจรรโลงความเขา้ใจและช่วยให้ผูค้นท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนัยอมรับและ
ศรัทธาความแตกต่างทางวฒันธรรม ตลอดจนเกิดความเขา้ใจในอตัลกัษณ์และวิถีชีวิตของผูค้นท่ี
แตกต่างกนันาํไปสู่ความเท่าเทียมและเสมอภาค 
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เป้าหมายของพหุวฒันธรรมศึกษา 
นกัการศึกษาแสดงทศันะท่ีหลากหลายเก่ียวกบัเป้าหมายของพหุวฒันธรรมศึกษา เช่น  

Banks94 อธิบายว่าเป้าหมายสาํคญัของพหุวฒันธรรมศึกษาคือการปฏิรูปโรงเรียนและสถาบนัทาง
การศึกษาเพ่ือว่านักเรียนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมทางดา้นเช้ือชาติ สัญชาติและชนชั้น
ทางสังคมไดรั้บโอกาสและประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกนั นอกจากน้ีเป้าหมายของ
พหุวฒันธรรมศึกษายงัมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนท่ีมีบทบาททางเพศแตกต่างกนัสามารถเขา้ถึงและไดรั้บ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกนัในทุกๆ ระดบั ส่วน Banks95 มองว่าแนวคิดพหุวฒันธรรมศึกษาเป็น
ศาสตร์หน่ึงในแวดวงทางการศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความเท่าเทียมทางการศึกษาสําหรับ
นกัเรียนท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ ชนชั้นทางสังคม และกลุ่มทางวฒันธรรม และ
ยงักล่าวอีกว่าเป้าหมายอีกประการหน่ึงของพหุวฒันธรรมศึกษาคือการช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้  
ทศันคติและทกัษะท่ีจาํเป็นต่างๆ ในการดาํรงอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะ
ปฏิสมัพนัธ์ต่อรอง และส่ือสารกบัผูค้นท่ีมาจากกลุ่มท่ีหลากหลาย ส่วน แรมเซ่ (Ramsey) และวิลเล่ียม 
(Williams)96 ไดบ่้งช้ีว่าเป้าหมายของพหุวฒันธรรมศึกษามุ่งเนน้อยูท่ี่การสร้างใหเ้กิดความเท่าเทียม 
มุ่งเน้นความเหมือนและแตกต่าง เพื่อให้เกิดการยอมรับต่อกนั ทั้งน้ีรวมถึงกลุ่มคนท่ีเป็นชนกลุ่ม
น้อยของสังคม นอกจากน้ีพหุวฒันธรรมศึกษาเป็นการจดัการศึกษาท่ีไม่พึงประสงค์ให้เกิดการ
เผชิญหนา้ เกิดความเกลียดชงัต่อเช้ือชาติ และยงัให้ความสาํคญักบัประเด็นของการแบ่งแยก การมี
อาํนาจทางสังคมรวมถึงการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรท่ีส่งผลต่อชีวิตของกลุ่มชนท่ีขาดโอกาสทาง
สังคม คชัเชอร์ (Cushner) และคณะ97 มีมุมมองว่าเป้าหมายของการจดัพหุวฒันธรรมศึกษานั้นควร
ให้ความสาํคญักบัผูเ้รียนเพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจสังคม ดงันั้นการจดัการศึกษาจึงควรมุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายสาํคญัดงัต่อไปน้ีคือ 1) การเขา้สังคมและเขา้ใจความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในสังคม การเขา้ใจสังคมและความเปล่ียนแปลงต่างๆ นั้นเป็นขั้นแรกของการส่งเสริม

                                                            
94Jame A. Banks, “Multicultural etlucation,” In Handbook of research on 

multicultural education, 2nd ed. (San Frantisco, Ca: John Wiey & Sons, Inc, 2004), 71-71. 
95Jame A. Banks, Multiethnic education: Theory and practice, 3rd ed. (Boston: 

Aliyn and Bacon, 1994), 43-44. 
96Ramsey and Williams, Multicultural education: A source book, 2nd ed.          

(New York: Routiedge Falmer, 2003), 63. 
97Cushner and others, Human diversity in education: An integrative approach,    

5th ed. (New York: McGraw-Hill, 2006), 108. 
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การศึกษาตามแนวพหุวฒันธรรม สถานศึกษา ตอ้งจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความตระหนกั
ต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม สภาพภูมิศาสตร์สุขภาพ ความสามารถและความไร้ความสามารถ และ
ตอ้งสร้างให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนักว่าประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล
อย่างไร สถานศึกษาตอ้งให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนักต่อความหลากหลายทางสังคมรวมถึงความ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 2) การเขา้ใจสังคม การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้วฒันธรรม หมายถึง
การส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจวฒันธรรม รวมถึงอตัลกัษณ์ทางสังคมท่ีมีความแตกต่างกนั การเขา้ใจ
ความรู้ของผูเ้รียนท่ีมีอยู่ก่อนการเขา้ศึกษาในสถานศึกษาเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีผูส้อนควรรู้ 
เน้ือหาการเรียนการสอนและหลกัสูตรตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน ซ่ึงบทบาท
เหล่าน้ีถือเป็นหนา้ท่ีของสถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยตรง 3) การส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์
ในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม พหุวฒันธรรมศึกษาตอ้งช่วยให้ผูค้นในสังคมเขา้ใจว่าปัจจยับุคคลมี      
อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร รวมถึงการเขา้ใจถึงปฏิสมัพนัธ์ของบุคคลท่ีวฒันธรรม
แตกต่างกนั สถานศึกษาตอ้งเรียนรู้ปัจเจกบุคคล รวมถึงพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
ส่งเสริมใหมี้ปฏิสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมอ่ืนๆ 4) การช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะและเขา้ใจวฒันธรรมต่างๆ 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคคลสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนสังคมและโลกได ้ซ่ึงตอ้ง
อาศยัการสอนท่ีมีความหลากหลาย ส่วน จรูญ จวันาน98 มีแนวคิดว่าเป้าหมายของการศึกษาพหุ
วฒันธรรม คือ การมีส่วนรวมต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ดงันั้นแนวทางในการจดัการศึกษา 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นตอ้งประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 1) การเปล่ียนแปลงของ
ตนเอง ในฐานะครูผูส้อนนั้นตอ้งตรวจสอบความอคติ ความลาํเอียง และขอ้สันนิษฐานของครูมีผล
ต่อการสอนและประสบการณ์ทางการเรียนของนกัเรียนอยา่งไรนอกจากน้ียงัตอ้งศึกษาและทาํความ
เขา้ใจเก่ียวกบัผูค้นและส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเม่ือมีการเขา้ใจในประสบการณ์ชีวิตแลว้ก็เขา้ใจ
โลกและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ทั้งน้ีครูตอ้งมีความรับผิดชอบต่อนกัเรียนในการขจดัความลาํเอียง
และตรวจสอบว่ามีใครบา้งท่ีบรรลุผลจากรูปแบบการสอนน้ี ถา้หากตอ้งการการเป็นนกัการศึกษา
พหุวฒันธรรมท่ีดี และเป็นนกัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ครูจะตอ้งทาํการตรวจสอบและเปล่ียนแปลง
ตนเองก่อน 2) การเปล่ียนแปลงโรงเรียนและระบบการเรียนการสอน การศึกษาพหุวฒันธรรมตอ้งมี
การตรวจสอบอย่างมีวิจารณญาณในหลายด้านการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนพหุวฒันธรรม
ประกอบดว้ย 1) การสอนเนน้ให้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง คือจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นประสบการณ์ของ
นักเรียนต่อชั้นเรียน ทาํให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพนัธ์ ตอ้งทาํการตรวจสอบว่าวิธีการ

                                                            
98จรูญ จวันาน, “การศึกษาสาํหรับสงัคมหลายวฒันธรรม,” วารสารรูสะมิแล                

16, 1-2 (มกราคม-สิงหาคม 2538): 22-26. 
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สอนและรูปแบบการสอนท่ีมีเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบบการกดข่ีหรือไม่ วิธีการกดข่ีท่ีพบ เช่น 
การติดตามจะตอ้งเปิดเผยและเป็นการตรวจสอบอย่างมีวิจารณญาณ ลกัษณะการเรียนการสอนใน
โรงเรียนจะตอ้งมุ่งเนน้ท่ีนกัเรียนมากกว่าคะแนนสอบหรือการจดัระดบัของโรงเรียน จะตอ้งเนน้ท่ี
การคิดอยา่งมมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ทกัษะการเรียนรู้และการตระหนกัทางสังคมตลอดจน
ความเช่ือและการไตร่ตรอง การสอนจะตอ้งให้นกัเรียนมีศกัยภาพท่ีเท่าเทียมกนัในการบรรลุผลใน
ฐานะผูเ้รียนวิธีการสอนจะตอ้งมีความยดืหยุน่มากพอสาํหรับความแตกต่างของรูปแบบการเรียนท่ีมี
ในทุกชั้นเรียน 3) ส่ือการเรียนการสอนควรจะรวมความคิดเห็นท่ีแตกต่างและมุมมอง ของนกัเรียน 
นักเรียนทุกคนควรจะไดรั้บการกระตุน้ให้คิดอย่างมีวิจารณญาณเก่ียวกบัส่ือต่างๆ เช่น พวกเขา
กาํลงัฟังใครอยู่ พวกเราไม่ฟังใครบา้ง ทาํไมถึงผลิตภาพยนตร์แบบนั้น อะไรคือความลาํเอียงของ
ผูเ้รียนท่ีมีในงานเขียน 3) การสนับสนุนของโรงเรียนและบรรยากาศในชั้ นเรียน ครูจะต้อง
เตรียมการท่ีดีในการส่งเสริมบรรยากาศเชิงบวกให้แก่นักเรียนทุกคน วฒันธรรมของ นักเรียน
ทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดเพื่อหาวา่วฒันธรรมดงักล่าวส่งเสริมใหเ้กิดการกดข่ี
หรือไม่ ลาํดบัชั้นในโรงเรียนจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบเพื่อประเมินว่าลาํดบัชั้นดงักล่าวช่วยให้
เกิดการสอนท่ีดีสาํหรับครูทุกคน 4) การเปล่ียนแปลงสังคม เป้าหมายของการศึกษาพหุวฒันธรรม
คือการมีส่วนรวมในการเปล่ียนแปลงของสังคม การนาํไปใชง้านและการรักษาไวซ่ึ้งความยติุธรรม 
และความเท่าเทียมกนัของสังคมแทนท่ีจะเน้นการสอนเพื่อให้ไดค้ะแนนท่ีสูง ดงันั้นการศึกษา    
พหุวฒันธรรมจึงตอ้งใชท้ั้งการเปล่ียนแปลงของตนเองและของโรงเรียน รวมถึงการเปล่ียนแปลง
ของสงัคม ความยติุธรรมและความเสมอภาคทางสงัคมในโรงเรียน สามารถสร้างความยติุธรรมและ
ความเท่าเทียมในสังคมได ้เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายของการศึกษาพหุวฒันธรรม
อยา่งแทจ้ริง 

โดยสรุปเป้าหมายของพหุวฒันธรรมศึกษาจะมุ่งเน้นให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคม 
เกิดการยอมรับและเขา้ใจในความแตกต่างของมิติต่างๆ ทางสงัคมและวฒันธรรม ตลอดจนมุ่งสู่การ
เปล่ียนแปลงเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและความสําเร็จของสมาชิกในสังคม นอกจากน้ียงัมี
เป้าหมายเพื่อให้ผูค้นมีปฏิสัมพนัธ์บนพื้นฐานของความแตกต่างรวมถึงเกิดความเขา้ใจในการ
เปล่ียนแปลงและความเป็นไปของโลก 

มิติ รูปแบบ และการบริหารจัดการของพหุวฒันธรรมศึกษา 
บนพื้นฐานของงานวิจยัและการศึกษาพหุวฒันธรรมศึกษามาอยา่งต่อเน่ืองในช่วงหลายปี 

นกัการศึกษามีการพฒันารูปแบบ (Model) และบางท่านใชค้าํวา่มิติ (Dimension) ของพหุวฒันธรรม
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ศึกษาเพ่ือสะทอ้นคิดให้เห็นลกัษณะหลายมุมมอง ตวัอย่างเช่น เบ็นเน็ต (Bennett)99 อธิบายว่า      
พหุวฒันธรรมศึกษาครอบคลุมประเด็นต่างๆ ส่ีดา้นดว้ยกนัคือ 1) ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
2) ความยุติธรรมทางสังคมและการกาํจดัความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ เพศ และรูปแบบอ่ืนๆ      
ซ่ึงนาํไปสู่การมีอคติและการแบ่งแยกทางสังคม 3) การยอมรับทางดา้นวฒันธรรมโดยเฉพาะ
ทางดา้นการสอนและกระบวนการเรียนรู้ และ 4) วิสัยทศัน์ทางดา้นความเท่าเทียมทางการศึกษา
และความเป็นเลิศท่ีนาํไปสู่ระดบัการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนของผูเ้รียน และแบงค ์(Banks)100 แบ่งมิติของ
พหุวฒันธรรมศึกษาออกเป็น 5 มิติดงัต่อไปน้ีคือ 1) การบูรณาการความรู้ (Knowledge integration) 
ซ่ึงหมายถึงการจดัการศึกษาท่ีมีการบูรณาการเน้ือหาและขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรม เป็นขอ้มูลและเน้ือหาท่ีสะทอ้นถึงกลุ่มคนทางสังคม นอกจากน้ีการ บูรณาการความรู้
นั้นควรเร่ิมตน้ท่ีการสร้างให้เกิดความเขา้ใจพ้ืนฐานทางดา้นประวติัศาสตร์ของชาติพนัธ์ุต่างๆ ใน
สังคม 2) การสร้างความรู้ หมายถึงกระบวนการท่ีอธิบายถึงการสร้างความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัมิติทาง
สังคมหรือวิทยาศาสตร์ เม่ือแนวคิดดงักล่าวถูกใชใ้นการเรียนการสอนกระบวนการสร้างความรู้จะ
ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงท่ีมาท่ีไปของความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึน รวมถึงการอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึง
อิทธิพลของกลุ่มคนท่ีมีเช้ือชาติ สัญชาติ และชนชั้นทางสังคมว่ามีผลต่อการสร้างความรู้อย่างไร   
3) การลดอคติ เป็นมิติและกระบวนการท่ีอธิบายถึงกลยุทธ์ในการเรียนการสอนท่ีถูกใช้เพื่อ
เสริมสร้างทศันคติเชิงบวก เพื่อใหผู้เ้รียนมีแนวคิดประชาธิปไตย รวมถึงการสร้างให้เกิดคุณค่าต่างๆ 
ให้เกิดข้ึนซ่ึงไดแ้ก่แนวคิดเชิงบวกต่อเช้ือชาติท่ีแตกต่างกนั 4) การใชว้ิธีสอนท่ีส่งเสริมความเท่า
เทียม หมายถึงการใชเ้ทคนิค วิธีสอนท่ีช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ ไม่ว่า
ผูเ้รียนนั้นจะมีความแตกต่างกนัทางดา้นเช้ือชาติ สัญชาติหรือชนชั้นทางสังคม ผูเ้รียนกลุ่มต่างๆ 
เหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการส่งเสริม ใส่ใจอยา่งเท่าเทียม ดงันั้นผูส้อนหรือผูบ้ริหารตอ้งสร้างเคร่ืองมือ
เพื่อช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัในการเรียนรู้ให้ประสบความสําเร็จหรือช่วย
ยกระดบัความสาํเร็จทางการเรียน 5) การใหค้วามสาํคญัวฒันธรรมโรงเรียน หมายถึงกระบวนการ
ในการสร้างวฒันธรรมและสร้างองคก์ารใหมี้ความเขม้แขง็เพื่อใหผู้เ้รียนท่ีมีความแตกต่างทาง ดา้น
เช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ ภาษาและกลุ่มชนชั้นทางสังคมไดรั้บประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

                                                            
99C.L. Bennett, Comprehensive multicultural education: Theory and practice,     

5th ed. (Boston: Allyn & Bacon, 2003), 44-45. 
100Jame A. Banks, An introduction to multicultural education, 3rded. (Boston: 

Allyn & Bacon, 1997), 54. 
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ส่วน อามดัไญนี ดาโอะ101 การศึกษาพหุวฒันธรรมทุกรูปแบบนั้นเน้น “มนุษยส์ัมพนัธ์” และการ
ผสมผสานลกัษณะต่างๆ ดงันั้นหัวใจของพหุวฒันธรรมศึกษาจึงข้ึนอยู่กบัการกาํหนดหลกัสูตรท่ี
สะทอ้นถึงพหุวฒันธรรมนิยม โดยเฉพาะการเนน้ในเร่ืองกลุ่มชนชาติและวฒันธรรมในเชิงบวกเพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพของนกัเรียนและลดความตึงเครียดเร่ืองวฒันธรรมและเช้ือชาติในชั้นเรียนลง 
เพื่อบรรลุเป้าหมายรูปแบบเหล่าน้ีตอ้งใชว้ิธีการต่างๆ ท่ีค่อนขา้งมาก เช่น ใชท้กัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในการวิพากษว์ิจารณ์ ใชท้กัษะทางภาษา ตรวจสอบประเด็นหรือมุมมองต่างๆ ในเร่ือง
วฒันธรรม หรือใชว้ิธีการเรียนรู้ร่วมกนั ตลอดจนใชท้กัษะการตดัสินใจเพื่อสร้างความพร้อมใหก้บั
นกัเรียนในการเป็นพลเมืองท่ีต่ืนตวัต่อสังคมซ่ึงในปัจจุบนัการศึกษาพหุวฒันธรรมมีรูปแบบการ
เรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบท่ีเนน้เน้ือหา (Content-oriented program) มีเป้าหมายเพื่อรวมเน้ือหา
เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มชนมาไวใ้นหลกัสูตรา เพื่อเพิ่มความรู้ใหก้บันกัเรียน และ
มีจุดมุ่งหายคือเพื่อพฒันาเน้ือหาของวฒันธรรมตลอดจนการมีวินัย ผสมผสานมุมมองและแง่มุม
ต่างๆ ในหลกัสูตร และเพื่อเปล่ียนแปลงหลกัการและกระบวนทศัน์ของหลกัสูตร 2) รูปแบบท่ีเนน้
ตวันักเรียน (Student-oriented program) รูปแบบน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อเปล่ียนแปลงหลกัสูตรหรือ
บริบททางสงัคมดา้นการศึกษา แต่จะช่วยใหน้กัเรียนท่ีมีวฒันธรรม และภาษาต่างกนัไดร้วมเขา้เป็น
หน่ึงเดียว รูปแบบน้ีมกัใชภู้มิหลงัทางดา้นภาษาและวฒันธรรมของนกัเรียนเป็นเกณฑ ์3) รูปแบบท่ี
เน้นสังคม (Socially-oriented program) รูปแบบน้ีพยายามที่จะปฏิรูปการสอนและบริบททาง
วฒันธรรมของการสอนซ่ึงไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการบรรลุผลทางการศึกษาหรือเพิ่มองค์
ความรู้ทางวฒันธรรม แต่รูปแบบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มความปรองดองดา้นวฒันธรรมและเช้ือ
ชาติตลอดจนลดอคติต่างๆ นอกจากน้ี อามดัไญนี ดาโอะ102 ช้ีใหเ้ห็นวา่การจดัการศึกษาพหุวฒันธรรม
นั้นผูบ้ริหารและคณะครูตอ้งวางแผนเพื่อสร้างความพร้อมในการจดัทาํหลกัสูตรทั้งในระดบัชาติ
หรือในระดบัประเทศ และระดบัโรงเรียน ในระดบัชาตินั้นตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา
พหุวัฒนธรรมเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 7 
องคป์ระกอบดว้ยกนัคือ 1) นโยบาย 2) บุคลากรของโรงเรียน 3) หลกัสูตร 4) ความร่วมมือของผูป้กครอง 
5) กลยทุธ์การสอน 6) ส่ือการสอน 7) การติดตามตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (1) นโยบาย
ตอ้งสนบัสนุนความหลากหลายของวฒันธรรม จุดประสงคข์องนโยบายควรประกอบดว้ยการให้
สิทธิทางกฎหมายแก่การศึกษาพหุวฒันธรรม การอาํนวยความสะดวกในการสร้างโปรแกรมและ

                                                            
101อามดัไญนี ดาโอะ, “การสอนพหุวฒันธรรมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต.้..จาํเป็น

จริงหรือ?,”  วทิยาจารย์ 107 5 (มีนาคม 2551): 109-113. 
102เร่ืองเดียวกนั, 114-115. 
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การฝึกหัดส่งเสริมความแตกต่างทางวฒันธรรมและโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกนัสําหรับทุกคน 
รวมถึงการส่ือสารกบัผูป้กครอง และประชาชนว่าการศึกษาพหุวฒันธรรมถือว่ามีความสําคญัใน
สังคมปัจจุบนั นโยบายควรประกอบดว้ยคาํช้ีแจงสําหรับการศึกษาพหุวฒันธรรม และแนวทางท่ี
ทีมงานสามารถใชไ้ดใ้นการพฒันาและประยุกตใ์ชก้บัแผนการศึกษาพหุวฒันธรรม (2) บุคลากร 
ทุกคนในโรงเรียนจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางชนชาติ ศาสนาและวฒันธรรม เพ่ือให้
เกิดทศันคติเชิงบวกต่อความแตกต่างในเร่ืองของกลุ่มชน ชนชาติ และศาสนา นักเรียนจะตอ้งได้
เห็นว่าผูบ้ริหาร ครู และคนอ่ืนๆ ซ่ึงมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมและชนชาติต่างกนัสามารถทาํงาน
ร่วมกนัได ้ซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจว่าสังคมของเรามีการเคารพผูอ่ื้นท่ีมาจาก
ต่างกลุ่ม ความเช่ือของนกัเรียนมกัไดรั้บอิทธิพลจากประสบการณ์โดยตรงของนกัเรียนในโรงเรียน 
(3) หลกัสูตร แนวคิด ประสบการณ์ ประเด็นและปัญหาต่างๆ จากทศันคติและมุมมองเร่ืองกลุ่มชน
จะตอ้งรวมอยู่ในหลกัสูตรของโรงเรียน หลกัสูตรจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงและ
วิธีการดาํเนินการทางสังคมท่ีมีต่อการศึกษาพหุวฒันธรรมมากกว่าท่ีจะเป็นส่วนเสริมของรายวิชา
หรือหลกัสูตรนัน่ย่อมหมายความว่า จะตอ้งมีการปรับแนวคิดของหลกัสูตร โดยการทาํให้เน้ือหา
ชนกลุ่มนอ้ยเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร นัน่ยอ่มหมายความว่า จะตอ้งมีการปรับแนวคิดของ
หลกัสูตร โดยการทาํให้เน้ือหาชนกลุ่มน้อยเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร ไม่ใช่แยกออกจาก
หลกัสูตรหรือเป็นส่วนเสริมของหลกัสูตร บทบาทของครูในการใชห้ลกัสูตรพหุวฒันธรรมถือว่ามี
ความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ ครูมีอิทธิพลมากกวา่หลกัสูตรอนัเน่ืองจากค่านิยม ทศันคติและรูปแบบการ
สอน นัน่จึงเป็นเหตุผลว่า ทาํไมจึงไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนกัในการสร้างหลกัสูตร ส่ือการสอนพหุวฒันธรรม  
จะกลายเป็นของท่ีไร้ประสิทธิภาพทนัทีหากไดรั้บการนาํไปใชโ้ดยครูซ่ึงขาดความรู้เร่ืองการศึกษา
พหุวฒันธรรมหรือใครก็ตามซ่ึงไม่มีทศันคติในเชิงบวกต่อชนชาติ กลุ่มชน ศาสนา และวฒันธรรม
ด้วยเหตุผลน้ีเอง จึงตอ้งมีการพฒันาทีมงานอย่างต่อเน่ือง (4) จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 
การช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะทางการศึกษาและการเป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพกลายเป็นเร่ืองท่ียาก
ข้ึน หากว่าไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชนอย่างไรก็ตามถือเป็นงานท่ีทา้ทายมิใช่
น้อยในการไดรั้บการสนับสนุนจากผูป้กครอง เน่ืองจากจาํนวนผูป้กครองท่ีทาํงานนอกบา้นได้
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยใหค้วามสนใจการเรียนของลูกหลานของตน โรงเรียน
จึงต้องพยายามพิจารณาแนวทางให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกับโรงเรียนมากข้ึน 
โรงเรียนจะตอ้งระวงัถึงการขาดความสนใจของผูป้กครอง ทั้งน้ีถือเป็นหนา้ท่ีของโรงเรียนในการ
สร้างความสัมพนัธ์กับชุมชนและตอบรับการมีส่วนร่วมจากภายนอก (5) ครูจะต้องมีความ
ชาํนาญในการใชห้ลกัสูตรการศึกษาพหุวฒันธรรมในส่วนของกลยุทธ์ทางการสอน ความร่วมมือ
และการมีปฏิสัมพนัธ์ ในหลกัสูตรการศึกษาพหุวฒันธรรมนั้น นกัเรียนจะตอ้งไดรั้บโอกาสท่ีเท่า
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เทียมกนัในการแสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์ของการมีส่วนร่วมในการสนทนา และการ
ทาํงานกลุ่มร่วมกบัเพ่ือนในชั้น ครูท่ีชอบสัง่ถือเป็นจุดอ่อนในการสอน อยา่งไรกต็ามจะสงัเกตไดว้า่ 
เม่ือมีการสอนเร่ืองพหุวฒันธรรม ความหลากหลายถือเป็นเร่ืองท่ีมีค่าและเป็นส่วนสําคญัของ
เน้ือหา (6) ส่ือการสอนในโรงเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประสบการณ์ดา้นกลุ่มชน ศาสนาและ
วฒันธรรมเพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ (7) การจดัการศึกษาพหุวฒันธรรมจะประสบความสาํเร็จ
ไดข้ึ้นอยู่กบัแผนการประเมิน ติดตามและตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ จาํเป็นจะตอ้งมีการพฒันา
วิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถสรุปไดว้่า การจดัการศึกษาพหุวฒันธรรมสามารถบรรลุผลไดจ้ริง 
การศึกษาพหุวฒันธรรมถือเป็นความรับผิดชอบร่วมของโรงเรียนและทุกคนท่ีมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้ง
ภายในโรงเรียน โปรแกรมการประเมินท่ีไดรั้บการสร้างจากแนวคิดท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะทาํให้
ไดผ้ลการตอบรับและสามารถกาํหนดวา่มาตรฐานทางพหุวฒันธรรมจะสามารถตอบสนองแนวทาง
ของโรงเรียนในการติดตามดูแลการพฒันาของการศึกษาพหุวฒันธรรม  

การเตรียมความพร้อมในระดบัโรงเรียนนั้น โรงเรียนจะตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบั 
นโยบายส่วนกลางคือ 1) ตอ้งพฒันานโยบายและกลยทุธ์การใชก้ารศึกษาพหุวฒันธรรมของตนเอง 
2) พฒันาและสร้างโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพและการอบรมให้กบับุคลากรโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหแ้น่ใจวา่มีความตระหนกัถึงความเป็นพหุวฒันธรรมระหว่างบุคคล ตรวจทศันคติ เพิ่มความรู้ 
ทกัษะในการศึกษาระหว่างวฒันธรรม การจดัการกบัเหตุการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติอคติ   
การแบ่งแยกเช้ือชาติและศาสนาในการตดัสิน ตลอดจนการสร้างความคุน้เคยใหก้บับุคลากรในเร่ือง
แหล่งต่างๆท่ีเอ้ือต่อการศึกษาพหุวฒันธรรมระหว่างวฒันธรรมและความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือชาติ 
3) กาํหนดจุดประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีและการปฏิบติัจากนโยบายส่วนกลาง เช่น พฒันา
นกัเรียนใหเ้กิดความมัน่ใจและเคารพตนเองและภูมิใจในวฒันธรรม ศาสนา ความสามารถทางกาย
สติปัญญาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาตระหนัก เข้าใจ และช่ืนชมความแตกต่างทาง
วฒันธรรม และนักเรียนจะต้องเขา้ใจการพ่ึงพาอาศัยของสมาชิกทุกคนบนพ้ืนฐานของความ
แตกต่างระหว่างวฒันธรรมและ 4) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื่อระบุประเด็นเก่ียวกบั
การศึกษาพหุวฒันธรรม Banks103 ช้ีความสาํคญัของพหุวฒันธรรมศึกษาว่าอยู่ท่ีการเขา้ใจกรอบ
แนวคิดสาํคญัซ่ึงปรากฏอยู่ในหลกัสูตรการเรียนการสอน ทัง่น้ีสามารถแบ่งได ้4 รูปแบบหลกัคือ  
1) รูปแบบการกระจายเน้ือหา (Contributions approach) รูปแบบดงักล่าวน้ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าแบบ
เฉลียวฉลอง (Celebration) ซ่ึงจะให้ความสําคญักบัลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ วนัหยุด

                                                            
103Jame A. Banks, Teaching strategies for ethic studies, 8th ed. (Boston: Peason, 

2008). 
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สาํคญั เร่ืองเล่า อาหาร และเส้ือผา้และการแต่งกาย แนวคิดดงักล่าวน้ีจะใหค้วามสาํคญักบัอตัลกัษณ์
สําคญัเฉพาะดงักล่าวขา้งตน้แต่จะไม่มีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรหลกัท่ีมีการใชอ้ยู่ ทัง่น้ีรูปแบบ
ดงักล่าวน้ีให้ความสาํคญักบัความหลากหลายทางวฒันธรรมเนน้การพยายามสร้างความเขา้ใจกบั
วฒันธรรมอ่ืนๆ แต่จะพยายามหลีกเล่ียงประเด็นท่ีเป็นความขดัแยง้ท่ีแทจ้ริงทางวฒันธรรม รวมถึง
ประเด็นเก่ียวกบัพลงัอาํนาจและความไม่ยติุธรรมท่ีมีอยูใ่นสังคม 2) แบบเพิ่มเติมเน้ือหา (Additive 
approach) รูปแบบดงักล่าวน้ีจะเป็นการเปิดกวา้งมากยิ่งข้ึน โดยเป็นการเพิ่มเติมประเด็นเน้ือหาใน
หลักสูตรหลัก  เป็นการนําวัฒนธรรมรูปแบบหน่ึงไปเช่ือมโยงกับอีกวัฒนธรรมหน่ึง ทั้ งน้ี
วฒันธรรมท่ีถูกนาํมาเช่ือมโยงจะเป็นวฒันธรรมยอ่ยท่ีตอ้งการนาํเสนอใหเ้ห็นถึงความแตกต่างทาง
วฒันธรรม ตวัอย่างเช่นการนาํเสนอวฒันธรรมญ่ีปุ่น-อเมริกนัเช่ือมโยงกบัรายวิชาประวติัศาสตร์
อเมริกัน ถึงแม้จะเป็นการเปิดกว้างวัฒนธรรมอ่ืน แต่มุมมองสําคัญยงัคงให้ความสําคัญกับ
วฒันธรรมหลกั 3) รูปแบบการเปล่ียนแปลงเน้ือหา (Transformational approach) รูปแบบดงักล่าวน้ี
เปิดกวา้งมากกว่ารูปแบบท่ีสอง โดยมีการยอมรับแนวคิดท่ีแตกต่างกนัออกไปจากวฒันธรรมหลกั 
มีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาในหลกัสูตรเพ่ือให้เกิดการยอมรับและเขา้ใจความแตกต่าง เน้นการคิด
วิเคราะห์และให้เขา้ในใจความหลากหลายทางวฒันธรรม อย่างไรก็ตามรูปแบบน้ีตอ้งอาศยัการ
ปรับปรุงหลกัสูตรยอ่ยไปสนบัสนุนหลกัสูตรหลกัท่ีมีอยูแ่ลว้รวมถึงการจดัการฝึกการอบรมเพื่อให้
เขา้ใจเน้ือหา รวมถึงการพฒันาวสัดุอุปกรณ์การเรียนรู้ เทคโนโลยแีละระบบท่ีเหมาะสม 4) รูปแบบ
การปฏิบติัทางสังคม (Social action) รูปแบบน้ีจะเช่ือมโยงกบัรูปแบบท่ีสามกล่าวคือมีการส่งเสริม
ให้เกิดมุมมองท่ีหลากหลายและมีความตระหนกัต่อวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั และมุ่งเนน้การลงมือ
ปฏิบติั ทั้งน้ีมุมมองเหล่าน้ีใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้และการสร้างความรู้โดยอิสระเพื่อใหเ้ห็นถึง
ความตระหนกัและความสาํคญัของวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัอย่างจริง ตวัอย่างเช่นในชั้นเรียนของ
โรงเรียนในภาคเหนือของไทยมีการอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาการขาดท่ีเรียนของนกัเรียนในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้หลงัจากการอภิปรายแลว้ ครูอาจเปิดโอกาสให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพ่ือน
นกัเรียนเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจและเสนอแนวทางท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีอยู่
ต่างวฒันธรรม หรือครูอาจเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายเก่ียวกบัภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงและมอบหมายใหน้กัเรียนออกแบบกิจการเพ่ือรณรงคค์วามช่วยเหลือ บรรเทาทุกขบุ์คคลท่ี
ไดรั้บความเดือดร้อนจากภยัธรรมชาติ เป็นตน้ รูปแบบดงักล่าวน้ีจะเน้นการคิดวิเคราะห์และการ
ตดัสินใจของตวัผูเ้รียนเอง และรูปแบบดงักล่าวน้ีจะตอ้งมีการปรับปรุงเน้ือหาในหลกัสูตรให้มี
ความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุไรยา วานิ และมะรอนิง สาแลมิง พบว่า ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ผูน้าํชุมชนท่ีเขม้แขง็ ระบบการปกครองท่ีมีความยติุธรรม ความสัมพนัธ์แบบ
เครือญาติและการส่ือสารมีความยติุธรรม ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติและการส่ือสารภาษาเดียวกนั
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เป็นปัจจัยท่ีเ อ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข แนวคิดสมานฉันท์เป็นแนวทางการรักษา
ความสัมพนัธ์โดยใชว้ิธีการประนีประนอม การช้ีแจงเพ่ือทาํความเขา้ใจและการร่วมมือกนัของทุกฝ่าย
ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีดีและให้ผลยัง่ยืน104 และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ์ พบว่า
แนวทางการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม นั้ นโรงเรียนต้องร่วมมือกับชุมชนในการ
ดาํเนินการจดักิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จและเป็นประโยชน์ การพฒันาครูให้มีความรู้
ความเขา้ใจวฒันธรรมของทอ้งถ่ินใหส้ามารถนาํไปบูรณาการกบัการเรียนการสอนได ้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องต้องสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา105 และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บญัญติั ยงยว่น, ปนดัดา ธนเศรษฐกร และ วสุนนัท ์ชุ่มเช้ือ พบว่า รูปแบบ
การจดัการศึกษาพหุวฒันธรรมในโรงเรียนเก่ียวกบัสถานการณ์ของการจดัการศึกษาเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาของโรงเรียนยงัคงใชแ้นวทางการจดัการศึกษาท่ีนาํมาจากส่วนกลาง โดยใชเ้น้ือหาความรู้
ท่ีกาํหนดจากส่วนกลางมาใช้สอนนักเรียน ครูส่วนใหญ่มีความเช่ือว่าไม่จาํเป็นตอ้งนําเน้ือหา
ทางดา้นเช้ือชาติภาษา ศาสนา ขนบประเพณีและวิถีชีวิตของนักเรียนต่างชาติเขา้มาบูรณาการกบั
เน้ือหาของไทย แต่ควรจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเช่น การเขา้ค่ายลูกเสือ การเขา้ค่ายคุณธรรม การ
ทาํกิจกรรมวนัเด็ก วนัแม่ และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน เปิดโอกาสให้นักเรียนและ
ผูป้กครองไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัมากข้ึน เป็นเวทีของการแสดงออกทางวฒันธรรมก่อให้เกิดความ
เขา้อกเขา้ใจ เกิดความรักสามคัคีกนั และผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งต่อวิธีการจดั
การศึกษาพหุวฒันธรรมไปเผยแพร่ในโรงเรียน สรุปไดว้่า ทุกฝ่ายเห็นดว้ยกบัแนวคิดของการจดั
การศึกษาแบบพหุวฒันธรรมในบริบทท่ีนกัเรียนมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ และควรมีการพฒันา
หลกัสูตรและวิธีการสอนใหเ้หมาะสมกบัทิศทางในอนาคต โดยยดึหลกัของการคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์
ของชาติไทยและความมัน่คงของประเทศเป็นสาํคญั 106 ส่วน ศิลป์ชยั สุวรรณมณี, จรัส อติวิทยาภรณ์ 

                                                            
104สุไรยา วานิ และ มะรอนิง สาแลมิง, “การอยูร่่วมกนัของชุมชนในสงัคมพหุ

วฒันธรรม  ในกรณีศึกษาตาํบลทรายขาว อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี,” วารสารเมืองการ
ปกครองประเด็นปัญหาปัจจุบันในอาเซียน 4, 1 (กนัยายน 2556 – กมุภาพนัธ์ 2557). 

105ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ,์ “การจดัการศึกษาในสงัคมพหุวฒันธรรมสาํหรับเดก็ชนเผา่ 
โรงเรียนประถมศึกษาพื้นท่ีชายขอบภาคเหนือ,” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วจัิย มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 6, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557). 

106บญัญติั ยงยว่น, ปนดัดา ธนเศรษฐกร และ วสุนนัท ์ชุ่มเช้ือ, “การพฒันารูปแบบการ
จดัการศึกษาพหุวฒันธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา”  (โครงการทุนวจิยั สาํนกังานคระกรรมการ
วฒันธรรมปห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม, 2553), บทคดัยอ่. 
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และ อิศรัฏฐ ์รินไธสง พบวา่ องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirm Factor Analysis) รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม ดงัน้ี 1) ดา้นค่านิยมร่วม 
(Shared Value) พบว่า การจดัการศึกษาท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ การกาํหนด
ปรัชญา และนโยบายของโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนพหุวฒันธรรม 2) ดา้นยทุธศาสตร์ (Strategy) พบว่า 
แผนยทุธศาสตร์จะตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3) ดา้นระบบ (System) พบวา่ การเลือก
ส่ือการเรียนการสอนท่ีสะทอ้นประวติัศาสตร์ของความเป็นสังคมพหุวฒันธรรม 4) ดา้นโครงสร้าง 
(Structure) พบว่า การกาํหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมพหุวฒันธรรมท่ีชดัเจนในสายงาน    
ทุกระดบั 5) ดา้นรูปแบบ (Style) พบวา่ การพฒันาบุคลากรใหมี้ทศันคติท่ีดีต่อความหลากหลายทาง
วฒันธรรม และครูผูส้อนควรใช้รูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย โดยพิจารณาถึงความแตกต่าง
ระหว่างผูเ้รียน 6) ด้านทกัษะ(Skills) พบว่า การท่ีผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์การพฒันาการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมกบัการท่ี ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการ
โรงเรียนพหุวฒันธรรม 7) ดา้นบุคลากร (Staff) พบว่า การมีทศันคติการสร้างสังคมเชิงสร้างสรรค์
ในการยอมรับความหลากหลาย107 และ รสสุคนธ์ เนาวบุตร และนรินทร์ สังข์รักษา ท่ีพบว่า       
แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมพหุวฒันธรรม มีดังน้ี (1) กระบวนการและเง่ือนไขใน
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาแบ่งออกได้เป็นกระบวนการความสําเร็จในการจัดการศึกษา        
สืบเน่ืองมาจาก 1) สภาพแวดลอ้มในชุมชน เป็นชุมชนท่ีช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 2) ระบบการจดัการศึกษา
เป็นไปดว้ยความเสมอภาค ใชห้ลกัสูตรบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนสอดแทรกอาชีพ     
ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรในการจัดการศึกษา 3) วฒันธรรมชุมชน 
ร่วมกนัอนุรักษ์วฒันธรรมของชุมชนรวมทั้งถ่ายทอดให้กบัเยาวชน 4) เศรษฐกิจชุมชน เกิดการ
หมุนเวียนรายไดใ้นชุมชน เง่ือนไขภายใน ประกอบดว้ย 1) ความหลากหลายทางวฒันธรรม มีความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วฒันธรรม 2) การเรียนรู้ในสถานศึกษา,ชุมชน มีการ
สอดแทรกวฒันธรรม อาชีพ ในการจดัการเรียนการสอน และเง่ือนไขภายนอก ประกอบดว้ย         
1) สภาพการณ์ ชุมชนดารงอยูก่บัธรรมชาติมีความช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 2) ผูน้าํทอ้งถ่ิน เป็นนกัพฒันา 
3) ทุนชุมชน มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและทุนทางการเงินในการร่วมพฒันาโรงเรียน 4) การมีส่วนร่วม 
ทั้งโรงเรียนและชุมชนมีส่วนช่วยในการพฒันาชุมชน 5) การจดัการศึกษามีการยอมรับความ
แตกต่างทางวฒันธรรมของคนในชุมชนและมีการพฒันาการเรียนการสอนอยู่เสมอ (2) แนวทาง    

                                                            
107ศิลป์ชยั สุวรรณมณี, จรัส อติวิทยาภรณ์ และ อิศรัฏฐ ์รินไธสง, “การวเิคราะห์องคป์ระกอบ

เชิงยนืยนั รูปแบบการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสงัคมพหุวฒันธรรม 
กรณีศึกษา สามจงัหวดัชายแดนใต,้” วารสารปาริชาต  มหาวทิยาลยัทกัษิณ 27, 3 ฉบบัพิเศษ (2557). 
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การจัดการศึกษาเรียนร่วมพหุวฒันธรรมของชุมชนป่าละอู ประกอบด้วย 1) จัดทาํหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินมีการบูรณาการหลกัสูตร ทอ้งถ่ินเขา้สู่ระบบการศึกษา มีการปรับเปล่ียนผสานรูปแบบของ
การเรียนรู้ 2) กิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและวินยั 3) บรรยากาศภายในโรงเรียน มี
ความเสมอภาค ยติุธรรม เป็นประชาธิปไตย 4) การสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีในชุมชน ควรมีการเขา้เยีย่ม
เยยีนชุมชน เพื่อการช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน 5) การเสริมสร้างลกัษณะพหุวฒันธรรม เพื่อให้
ชุมชนเกิดความเสมอภาคมากยิ่งข้ึน และ 6) ปลูกฝังสาํนึกรักบา้นเกิด เพื่อการพฒันาชุมชน108 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั เปโตรป พบว่า การให้ความเคารพในความแตกต่างของบุคคล ทาํใหเ้กิด
การสร้างสรรค ์และเพิ่มผลผลิต ผูน้าํควรช่วยเหลือสมาชิกให้เขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม 
และตระหนกัถึงความแตกต่าง สร้างทีมงานท่ีเขม้แข็ง รักษาและพฒันาทีม ประเมินนโยบายดา้น
ความแตกต่างขององคก์ร และเตรียมพร้อมรับความแตกต่าง109 และ อวาง, ซาไฟ และ เพริล ไดศึ้กษา 
พบวา่ ความหลากหลายทางวฒันธรรมขององคก์ร ดา้นการรับรู้ความแตกต่าง แกไ้ขไดโ้ดยการฝึกหดั 
หรือเขา้รับการอบรมพฒันา เพื่อกระตุน้การรับรู้ความแตกต่าง และจดัการกบัความแตกต่างอย่าง
เป็นระบบ โดยกาํหนดเป็นนโยบายในการกาํกบั ดูแล การบริหารความแตกต่าง เพื่อลดความขดัแยง้
ในการทาํงาน110 

กล่าวโดยสรุปพหุวฒันธรรมศึกษามีมิติ รูปแบบ และการบริหารจดัการท่ีหลากหลาย  
แต่จะเน้นอยู่ท่ีเป้าหมายสําคญัของการจกัการศึกษาเพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างและเกิด
ความเสมอภาคทางสังคม นอกจากน้ียงัมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทางวฒันธรรม การบูรณาการองค์
ความรู้และแนวปฏิบติัทางสงัคมท่ีมีความหลากหลาย 
 

                                                            
108รสสุคนธ์ เนาวบุตร และ นรินทร์ สงัขรั์กษา, “แนวทางการจดัการศึกษาเรียนร่วมพหุ

วฒันธรรม: กรณีศึกษาชุมชนป่าละอู อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์,” Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามานุษยวทิยา สังคมศาสตร์ และศิลปะ                           
8, 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558): 420-435. 

109Radoslav Petrov, “Benefits of Diversity in the workplace Valuing, Managing, and 
Developing a Multicultural Team,” Jourmal of International Business and Cultural Studies   
4, 2 (December 4, 2006): 17-21. 

110Awang Faridah, Shafie Zailani and Pearl Ryan, “The multicultural organizations: 
Perceptions of diversity challenges and initiatives,” Jourmal of International Business and 
Cultural Studies 4, 2 (May 2014): 1-13. 
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แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนพหุวฒันธรรม  
ในทศวรรษ 1990 วงการการศึกษาเด็กปฐมวยัในสหรัฐอเมริกา มีการต่ืนตวัเร่ืองการจดั

การศึกษาพหุวฒันธรรมในโรงเรียนกนัมาก เพื่อตอบรับสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นสังคมท่ีมี  
ความหลากหลายทางวฒันธรรมมากข้ึนอยา่งชดัเจน นกัวิจยั นกัวิชาการ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเด็ก
ปฐมวยัเร่ิมให้ความสาํคญักบับทบาทท่ีเพิ่มข้ึนของครู นั่นคือ นอกจากครูจะเตรียมความพร้อม
ให้เด็กๆ มีความเขา้ใจ และยอมรับในความเหมือน และความแตกต่างของตนเองกบัผูอ่ื้นแลว้ ครูยงั
จาเป็นตอ้งสรรคส์ร้างประสบการณ์ท่ีดี ให้กบัเด็ก เพื่อให้พวกเขาเกิดความรู้สึกดีกบัตนเอง และ
ภูมิใจในวฒันธรรมของตนเองอีกดว้ย111 และ วาน พบว่า การผสมผสานเร่ืองพหุวฒันธรรมในการ
เรียนการสอนในหอ้งเรียนปฐมวยั ช่วยใหเ้ด็กท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากเพ่ือนส่วนใหญ่มีทศันคติ
ดีข้ึนต่อตนเอง เพื่อน ครู และโรงเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยใหเ้ด็ก
มีความอดทนอดกลั้นมากข้ึนต่อการอยูร่่วมกบัผูท่ี้มีวฒันธรรมแตกต่างจากตนเอง112 และมีทศันคติ
ท่ีดีข้ึนต่อวฒันธรรมท่ีหลากหลายในสังคม113 ดว้ยเหตุน้ี นักวิจยั นักวิชาการ และผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเด็กปฐมวยัจึงศึกษาเร่ืองการศึกษาพหุวฒันธรรมอยา่งลึกซ้ึง เพ่ือท่ีจะหาวิธีการจดัเตรียมการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กประสบความสาํเร็จในการเรียน และการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมท่ีมีความหลากหลายวฒันธรรมไดอ้ยา่งปกติสุข 

การใชห้นงัสือภาพ เป็นวิธีหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับ ว่าเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ช่วยใหเ้ดก็ ไดรู้้จกั และเรียนรู้วฒันธรรมท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบั มอร์แกน ท่ีพบวา่ ภาพท่ีแสดง
อยูใ่นหนงัสือภาพสามารถดึงดูดความสนใจ และเป็นแรงบนัดาลใจให้เด็ก มีความสนใจใคร่รู้ใน
วฒันธรรมอ่ืนๆได ้และหนงัสือภาพท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมนั้น ยงัสามารถแสดงใหเ้ด็ก 
ไดเ้ห็นภาพชีวิตจริงของแต่ละบุคคลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน และภาพของการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นใน

                                                            
111G. Purnell Paula, Parveen Ali, Nuran Begum, and Marilyn Carter, “Windows, 

bridges and mirrors: Building culturally responsive early childhood classrooms through the 
integration of literacy and the arts,” Early Childhood Education Journal 34, 6 (June 2007): 
419-424. 

112Guofang Wan, “Teaching diversity and tolerance in the classroom : A thematic 
storybook approach,” Education 127, 1 (Fall 2006): 140-154. 

113Lynn A. Smolen, Linda J. Collins, and Kristine L. Still, “Enhancing cultural 
understanding and respect with multicultural text sets in the k-8 classroom,” Ohio Journal of 
English Language Arts 48, 2 (June 2008): 18-29. 
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สังคมของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัอีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม การใชห้นงัสือภาพยงัคงมีขอ้จาํกดัอยู่
หลายประการ ประการแรกคือ หนงัสือภาพสาํหรับเด็กท่ีแสดงภาพของคนท่ีมีวฒันธรรมแตกต่าง
กนัยงัมีจาํนวนไม่มาก และหนงัสือภาพท่ีมีอยูม่กัจะเสนอภาพท่ีบิดเบือนจากความจริง หรือนาํเสนอ
ภาพท่ีแสดงถึงการถูกกดข่ี ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไดรั้บความทุกขท์รมาน ของคนต่างวฒันธรรม 
จนทาํใหเ้ดก็มีความเขา้ใจในเร่ืองพหุวฒันธรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง114 ประการท่ีสองคือ ถึงแมว้า่ในยคุต่อๆ 
มาจะเร่ิมมีหนงัสือนิทานพ้ืนบา้นท่ีมาจากกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ นิทานพ้ืนบา้นเหล่าน้ียงัใหข้อ้มูลไม่
เพียงพอท่ีจะทาํให้เด็กๆ เกิดการยอมรับและภูมิใจในวฒันธรรมของตนเอง และวฒันธรรมท่ี
หลากหลายในสังคม ประการท่ีสามคือ วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมยงัมีเน้ือหาจากดัอยู่ 
กล่าวคือ เน้ือหาของวรรณกรรมมกัจะเน้นท่ีความแตกต่างของเช้ือชาติ ผิวสี และชนชั้น แต่ไม่
ครอบคลุมไปถึงความแตกต่างของโครงสร้างครอบครัว ภูมิลาํเนา ศาสนา สถานะทางสังคม และ
เศรษฐกิจ และลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงความแตกต่างเหล่าน้ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้ด็กแต่ละคนมี
วิถีชีวิต และวฒันธรรมท่ีเหมือน หรือแตกต่างกนั และยงัมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเด็ก ไม่ว่าจะ
เป็นความรู้สึกแปลกแยก หรือเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมอีกดว้ย115 ประการสุดทา้ยคือ ครูยงัมีความรู้
จาํกดัในการเลือกหนงัสือภาพท่ีเหมาะสมกบัอายุ และประสบการณ์ของเด็กในห้องเรียน รวมถึง
ความสามารถในการใช้กลวิธีในการผสมผสานพหุวัฒนธรรมในการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หนังสือนิทานก็เป็นส่ือที่เด็กคุน้เคยเช่นเดียวกนั และเป็นส่ือการเรียนการสอนที่มี
ความสาํคัญในการแนะนาํ และปลูกฝังเร่ืองพหุวัฒนธรรมในห้องเรียนปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อนท่ีครูจะเร่ิมตน้เล่านิทานให้เด็กฟัง ครูควรอธิบายใหเ้ด็กรู้จกัสถานท่ี รวมถึงภูมิหลงั
ของตวัละครแต่ละตวั เพื่อช้ีใหเ้ด็กไดเ้ห็นสถานท่ีต่างๆ ท่ีแตกต่างจากชุมชนของตวัเอง และเรียนรู้
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสถานท่ีนั้น เม่ือเร่ืองดาํเนินไปถึงตอนท่ีตวัละครจะตอ้งประสบ
กับเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจ เด็กก็จะได้เรียนรู้สาเหตุของการเกิดปัญหา และการเล่าว่า          
ตวัละครผา่นปัญหานั้นไปไดอ้ยา่งไรในตอนจบ จะทาํใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ใจถึง ความรู้สึก และกระบวนการ
คิดแกไ้ขปัญหา ผา่นตวัละครแต่ละตวั และไม่วา่ตอนจบจะจบแบบมีความสุขหรือไม่กต็าม เด็กก็จะ
ไดเ้รียนรู้ความรู้สึก และวิธีการรับมือกบัเหตุการณ์นั้นของตวัละคร จะเห็นไดว้่าโครงเร่ืองของ

                                                            
114Morgan Hani, “Picture book biographies for young children: A way to teach 

multiple perspectives,” Early Childhood Education Journal 37, 3 (December 2009): 230. 
115Mira Reisberg, “Social/ecological caring with multicultural picture books: Placing 

pleasure in art education,” Studies in Education 49, 3 (Spring 2008): 251-267. 
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หนงัสือนิทานนั้นจะท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ และตระหนกัถึงความเหมือนและความแตกต่าง 
ดงันั้นการเลือกหนงัสือนิทานท่ีเหมาะสม จะเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ห็นสถานท่ี ความคิดเห็น ลกัษณะ
คน และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ท่ีสาํคญั หนงัสือนิทานเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการแสดงให้
เด็กเห็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์เหมือนกนั) กล่าวว่า ไม่ว่ามนุษยช์าติใด ยอ่มมีความรู้สึกและความ
ตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหิว โกรธ ดีใจ หรือเสียใจ ดงันั้นหนงัสือนิทานจึงมีประโยชน์มาก
ในการสอนเร่ืองธรรมชาติของมนุษย์โดยการมองข้ามเร่ืองความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุและ
วฒันธรรมการเลือกหนงัสือนิทานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรักของเพ่ือนท่ีมีความแตกต่างกนั สามารถ
ปลูกฝังใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้การมีนํ้ าใจ และเห็นอกเห็นใจกนัในฐานะเพื่อนมนุษย ์ หรือเพื่อนร่วมหอ้ง
โดยไม่คาํนึงถึงเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนาและชนชั้นอีกดว้ย116 

การใชห้นงัสือภาพท่ีมีเน้ือหาหลกัในเร่ืองต่างๆ (Thematic Storybook Approach) เป็น
อีกวิธีหน่ึงท่ีใชส้อนเด็กเลก็เร่ืองพหุวฒันธรรมกนัอยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะการใชห้นงัสือภาพท่ีมี
เน้ือหาหลกัเก่ียวกบัประสบการณ์ของมนุษยท่ี์มีความเหมือนและแตกต่างกนั เช่น ประเพณีการ
ฉลองการแต่งงาน งานวนัเกิด หรือความเช่ือในการเล้ียงลูกในครอบครัว การเลือกหนงัสือภาพท่ีใช้
ในการเรียนการสอนก็ควรเลือกหนงัสือภาพท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาหลกั เสนอเน้ือเร่ืองใน
เชิงบวก และเป็นความจริง ไม่มีเน้ือหาในเชิงเหมารวม (Stereotype) หรือมีอคติกบัคนกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง หรือเสนอภาพลบเก่ียวกบัการแยง่ชิงอาํนาจของคนท่ีมีเช้ือชาติ วฒันธรรม และเพศท่ีแตกต่าง
กนั รวมถึงการวิจารณ์คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในทางลบ หนงัสือภาพท่ีมีภาพ และเน้ือเร่ืองเก่ียวกบั
วีรบุรุษ หรือวีรสตรีของแต่ละชนชาติ หรือแต่ละทอ้งถ่ิน จะสามารถกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดการยอมรับ 
และภูมิใจในเช้ือชาติ และทอ้งถ่ินของตนเองและผูอ่ื้นได้ ท่ีสาํคญัเน้ือหา และภาพท่ีแสดงใน
หนงัสือภาพตอ้งเหมาะสมกบัอายขุองเด็กในห้องเรียน ครู และบรรณารักษจ์าํเป็นตอ้งมีทกัษะใน
การประเมินเน้ือเร่ือง และเลือกหนงัสือภาพ นิทาน และวรรณกรรมพื้นบา้นมาใหเ้หมาะสมกบัเด็ก 
แนะนาํวา่ หนงัสือภาพชุดเก่ียวกบัครอบครัวจะเหมะสมกบัเดก็ปฐมวยั ส่วนหนงัสือภาพชุดเก่ียวกบั
การอพยพจะเหมาะสมกบัเด็กประถม และหนงัสือภาพชุดเก่ียวกบัการต่อสู้เพ่ืออิสรภาพของชาว   
อฟัริกนัอเมริกนั ศกัด์ิศรี และสิทธิมนุษยชนนั้นจะเหมาะสมกบัเดก็มธัยมตน้117 

                                                            
116Carol S. Marshall, “Using children’s storybooks to encourage discussions among 

diverse populations,” Childhood Education 74, 4 (2006): 194-199. 
117Hani Morgan, “Picture book biographies for young children: A way to teach 

multiple perspectives, “Early Childhood Education Journal 37, 3 (December 2009): 219-227. 
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และ กิจกรรมศิลปะ เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีใชส้อนเร่ืองพหุวฒันธรรม  เพื่อส่งเสริมการยอมรับ
ความหลากหลายวฒันธรรม ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีปฏิกิริยาร่วมระหว่างทาํกิจกรรมศิลปะ 
และองคป์ระกอบของหอ้งเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัน้ี 1) นกัเรียนหอ้งเรียนไทย
มุสลิมลว้น ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะแบบพหุวฒันธรรม ยอมรับความหลากหลายวฒันธรรม สูงกว่า
นักเรียนจากห้องเรียนไทยมุสลิมลว้น ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะแบบปกติ 2) นักเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมศิลปะแบบพหุวฒันธรรม จากหอ้งเรียนไทยมุสลิมลว้นยอมรับความหลากหลายวฒันธรรม 
สูงกวา่นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะแบบพหุวฒันธรรม จากหอ้งเรียนไทยพทุธ-ไทยมุสลิม118 

นอกจากประเดน็ท่ีกล่าวขา้งตน้ ทกัษะการสอนของครูก็มีความสาํคญัเช่นกนั ครู หรือผู ้
เล่านิทานมีบทบาทสาํคญัมากในกระตุน้ให้เด็กไดเ้ล็งเห็นความเหมือน และความแตกต่างกนั 
ระหว่างท่ีเล่านิทาน ครูจาํเป็นตอ้งตั้งคาํถามใหเ้ด็กสังเกตเห็นความเหมือน หรือความแตกต่างใน
หนงัสือนิทาน เช่น ช้ีใหเ้ด็กสังเกตภาพในหนงัสือนิทานและถามว่าเร่ืองน้ีเกิดข้ึนท่ีไหน ตวัละคร
แต่งตวัอย่างไร การแต่งตวัอธิบายภูมิหลงัของตวัละครไดอ้ย่างไร นอกจากการสอนเร่ืองความ
แตกต่างกนัแลว้ เช่ือว่าเทคนิคการอ่านแบบให้เด็กมีส่วนร่วม โดยการถามให้เด็กไดท้บทวนเร่ือง 
และทาํนายว่าเร่ืองจะดาํเนินต่อไปอยา่งไร จะกระตุน้ใหเ้ด็กติดตามเน้ือเร่ืองตั้งแต่ตน้จนจบ และ
สนับสนุนการใชค้วามคิดเชิงเหตุเชิงผล ซ่ึงจะทาํให้เด็กพฒันาความเขา้ใจ และตระหนักรู้เร่ือง    
พหุวฒันธรรม ขณะท่ีการช้ีนาํให้เด็กเห็นถึงความเหมือนกันในมนุษยม์ีความหมายมากกว่า
ความแตกต่างจากรูปลกัษณ์ภายนอก เช่น มนุษยทุ์กคนไม่ว่าชาติใดก็ตาม จะมีอารมณ์ ความรู้สึก 
และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยเ์หมือนกนั จะช่วยช้ีนาํให้เด็กมองเร่ืองพหุวฒันธรรมว่าเป็นเร่ือง
ของการยอมรับมากกว่า การมีอคติ การกระตุน้ให้เด็กแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่ กลุ่ม
เล็ก หรือจบักลุ่มกนัทาํโครงงาน ทาํบทละคร และมานาํเสนอในหอ้งเรียน ก็จะทาํใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้
เร่ืองพหุวฒันธรรมลึกซ้ึงมากข้ึน และหลากหลายมุมมองมากข้ึนเช่นกนั119  นอกจากน้ี ทาร์ดวิด 
และคณะ พบว่า การได้สอนในห้องเรียนพหุวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีทา้ทายสาํหรับครู การท่ีครู
ได้แลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการในชั้นเรียนช่วยทาํให้ครูประสบ
ความสาํเร็จในการสร้างบรรยากาศของชั้นเรียนให้เป็นไปในทางบวก ครูมีความตระหนักรู้ถึง

                                                            
118บญัญตั ยงยว่น และ ชยัวฒัน์ ผดุงพงษ,์ “การใชกิ้จกรรมศิลปะเพ่ือส่งเสริมการ

ยอมรับความหลากหลายวฒันธรรมในสงัคมพหุวฒันธรรม,” วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัตตานี 18, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2550): 1-14. 

119Hani Morgan, “Picture book biographies for young children: A way to teach 
multiple perspectives,” Early Childhood Education Journal 37, 3 (December 2009): 231. 



71 

ความสาํคญัของการบอกกฎระเบียบของชั้นเรียนอยา่งชดัเจน ครูตอ้งแกไ้ขพฤติกรรมของนกัเรียน
ให้ถูกตอ้ง เม่ือเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีควรทาํ และครูยงัตอ้งการท่ีจะลดปัจจัยเชิงลบของการแก้ไข
พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีต่อบรรยากาศของชั้นเรียน ปรับปรุงวิธีการสอนโดยใหน้กัเรียนไดมี้ส่วน
ร่วมอยา่งแทจ้ริง120 ส่วน เกร์ท พบว่าครูมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการจดัการศึกษา พหุวฒันธรรม
ทั้ง 5 ดา้น ของแบงค ์อยูใ่นระดบัปานกลาง และพบว่าครูมีความรู้ความเขา้ใจดา้นท่ี 5 คือ การปรับ
โครงสร้างทางสังคม และวฒันธรรมในโรงเรียนสูงท่ีสุด และครูมีความรู้ความเขา้ใจ ดา้นท่ี 2 คือ 
การสร้างความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมตํ่าท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ เม่ือพิจารณารวมทั้ง 
5 แนวทาง พบว่าครูมีความรู้ความเขา้ใจ (Knowledge) และการลงมือปฏิบติั (Implementation) นอ้ย
กว่าการให้ความสาํคญั (Levels of Importance) นอกจากน้ียงัพบว่าครูท่ีเช้ือชาติอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่คน
ผิวขาว มีคะแนนความรู้ความเขา้ใจ การลงมือปฏิบติัและการเห็นความสาํคญัมากกว่าครูผวิขาว121 
และยงัสอดคลอ้งกบั มาร์ค ท่ีศึกษาสมรรถนะทางวฒันธรรมของครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาจา
กมลรัฐทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมริกา พบว่าประเด็นเร่งด่วนช้ีว่าครูขาดความมัน่ใจ
ในสมรรถนะหรือความรู้ความสามารถในเชิงวฒันธรรมของตนเอง ความรู้ความเข้าใจใน
วฒันธรรมของครูไดม้าจากประสบการณ์เดิม และการมีปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียน คณะครูมีความ
ตอ้งการเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัวฒันธรรมรวมทั้งมีโครงสร้างการพฒันาวิชาชีพครูอยา่งชดัเจน 
และเสนอแนะให้มีการพฒันาวิชาชีพครูในเร่ืองของความไวต่อการรับรู้ทางวฒันธรรม การพฒันา
สมรรถนะทางวฒันธรรมให้แก่ครู รวมถึงทาํการสาํรวจถึงความสามารถในการสอนของครูตาม
แนวทางการศึกษาพหุวฒันธรรมต่อไป122 

การจดับรรยากาศภายและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนก็เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีส่วนในการ
พฒันานกัเรียนเช่นกนั การจดัมุมเสริมประสบการณ์ต่างๆ ในห้องเรียน การจดัแหล่งเรียนรู้ มีส่วน
กระตุน้พฒันาการผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บราวด ์แอน เมดเวย ์พบว่า การจดับรรยากาศ
ภายในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ โรงเรียนควรมีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ และจดัการ

                                                            
120Jan V. Tartwijk and others., “Teachers’ Practical Knowledge about Classroom 

Management in Multicultural Classroom,”  Teaching and Teacher Education 25, 3 (April 
2009): 453-460. 

121
 Kevin D. Gates, Multicultural Education in Puplic Elementary Schools, 

Accessed July 5, 2007, Available from: http//proquest,umi.com. 
122Allison N. Marks, “Cultural Competence: What Teachers Know and Perceive” 

(Doctoral Dissertations, Walden University, 2007). 
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เรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกันไปในขณะท่ีทาํงาน123 และ
สอดคลอ้งกบั โกรปเลอร์ และคณะ พบว่า บรรยากาศภายในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งผลต่อ
การบริหารจดัการกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและ
การปกครองโรงเรียนในแนวสร้างสรรค ์ (Creative Approaches) และรูปแบบการบริหารจดัการ
แบบร่วมมือ คือ แนวทางการบริหารจดัการกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
และพบว่าปัญหาสาํคญัของการจดัการกบัความหลากหลายวฒันธรรม คือ ปัญหาในการส่ือสาร
ระหวา่งกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ ในโรงเรียน และปัญหาการสรุปเหมารวม (Stereotyping) อนัเน่ืองมาจาก
ความแตกต่างกนัทางดา้นศีลธรรม ชาติพนัธ์ุ สถานะทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองการปกครอง124   

เม่ือสังคมมีการเปล่ียนแปลง บทบาทหนา้ท่ีของคนในสังคมย่อมตอ้งเปล่ียนตามเพื่อ
ตอบรับสังคม ในปัจจุบนั เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สังคมไทยเปล่ียนเป็นสังคมท่ีมีความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธรรมมากข้ึน ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีครูจะตอ้ง
ปรับเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ี และการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมใหเ้ดก็ๆ ออกไปอยูใ่นสงัคม
พหุวฒันธรรม นกัวิจยั และนกัวิชาการดา้นการศึกษาไดแ้นะนาวิธีการ และเทคนิคการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพมากมายในการสอนเร่ืองพหุวฒันธรรม เช่น การใชห้นังสือภาพ หนังสือ
นิทาน และวรรณกรรมพื้นบา้น การสอนเร่ืองพหุวฒันธรรมผา่นศิลปะ และการเล่นบทบาทสมมุติ 
รวมไปถึงทกัษะของครูในการเลือกหนงัสือภาพ การซกัถามนกัเรียนขณะอ่านหนงัสือ และการยก
ประเด็นเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่าง เพ่ือพูดคุยกบันกัเรียนในกลุ่มเลก็ และกลุ่มใหญ่   
ครูควรนาํวิธีการสอน และเทคนิคเหล่าน้ีมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทสังคม เพื่อปลูกฝังให้
เด็กมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง มีความตระหนักรู้ พึงพอใจ และยอมรับในความ
หลากหลาย ตลอดจนสามารถพฒันาตนเป็นพลเมืองดี มีประโยชน์ และปรับตวัอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น
ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งปกติสุข 
 
 

                                                            
123Kimberly E. Brown and Frederic J. Medway, “School Climate and Teacher Beliefs 

in a School Effectively Serving Poor South Carolina (USA) African-American Students : A Case 
Study,” Teaching and Teacher Education 23, 4 (May 2007): 529-540. 

124B. R. Grobler and others, “Creating a School Environment for the Effective 
Management of Cultural Diversity,” Educational Management Administration and 
Leadership 34, 4 (October 2006): 449-472. 
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ภาวะผู้นําเชิงพหุวฒันธรรม 
กรอบแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีในส่วนของภาวะผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรมค่อนขา้งเป็นเร่ืองใหม่

สาํหรับแวดวงการศึกษาไทยโดยเฉพาะสงัคมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อยา่งไรก็ตามแนวคิดดงักล่าว
ไดมี้การพฒันาโดยนกัการศึกษาชาวตะวนัตกและมีการเขียนตาํราหลายเล่มโดยเฉพาะเก่ียวกบัภาวะ
ผูน้ําดังกล่าวรวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และในช่วงหลายปีท่ีผ่านมานักการศึกษาไทยก็ให้
ความสาํคญักบัภาวะผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรมมากยิง่ข้ึนแต่ไม่ไดมี้การศึกษาหรือคิดคน้แนวทางทฤษฎี
ท่ีชดัเจนมากนกั 

นักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงขอ้คน้พบท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรม 
เช่น แบงค์และแบงค์ (Bank and Bank),125 สรีเตอร์ และ แกร็นด์ (Sleeter and Grant)126 พบว่า 
สถานศึกษาภายใตก้ารนาํของผูบ้ริหารโรงเรียนควรตระหนกัถึงหลกัสูตรการเรียนการสอน รวมถึง
วสัดุอุปกรณ์ และบุคลากรในการจัดพหุวฒันธรรมศึกษา ทั้ งน้ีผูบ้ริหารการศึกษาควรหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาทางการศึกษาด้วย ส่วน เหยอง, ลี และ หยู (Yeung, Lee and Yue)127 พบว่า 
โรงเรียนจะประสบความสําเร็จไดท้างดา้นบริหารจะตอ้งมีผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพในการปลูกฝัง
ทางดา้นวฒันธรรมและสร้างใหเ้กิดสงัคมแห่งคุณธรรม โดยผูน้าํจะตอ้งสร้างแรงบนัดาลใจ กระตุน้  
ประสานงานและสนบัสนุนให้ครูผูส้อนพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน ทั้งน้ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกคนควรมีบทบาทและควรไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่ายในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียน
การสอน นอกจากน้ีเขายงักล่าววา่ผูน้าํ จะตอ้งสร้างใหเ้กิดความรับผดิชอบร่วม (Shared responsibility) 
ต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และตอ้งการทาํให้มัน่ใจว่านกัเรียนทุกคนไดรั้บการประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาอยา่งเท่าเทียม และเรียนรู้อยา่งเสมอภาคกนั มีโอกาสในการศึกษาเน้ือหาในหลกัสูตร 
ท่ีครบถ้วน และ  สาเทอร์ และ  เฮ็นซ (Sather and Henze)128 พบว่าผูน้าํ ท่ีดีต้องมีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนและผูค้นท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ผูน้าํจะตอ้งสร้างทางเลือก

                                                            
125Jame A. Banks and A. McGee Cherry Bank, Multicultural education: lssues and 

perspectives, 4th ed. (Boston: Allyn & Bacon, 2001).  
126C.E. Sletter and C. Grant, Making Choices for multicultural education, 4th ed. 

(John Wiley & Sons, Inc126, 2003). 
127A. Yeung, Y. Lee and K.W.R. Yue, “Multicultural leadership for a sustainable 

total. School environment,” Education Research Policy Practice 5, 2 (July 2006): 121-131. 
128S. Sather and R. Henze, “Building relationship,” Journal of Staff Development,”  

22, 2 (2001): 28-31. 
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หรือแผนการในการสร้างความสัมพนัธ์ในส่วนของความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน และ ผูน้ําจะตอ้ง
ประเมินสถานการณ์เก่ียวกบัสถานะของปัญหาและความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน ผูน้าํตอ้งทาํ
ตัวให้ว่างเพื่อให้บุคคลากร นักเรียนเข้าหาได้ และต้องฟังอย่างรอบคอบเพ่ือให้ได้มุมมองท่ี
หลากหลายในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีตนประสบ ในการจัดการกับปัญหาท่ีผูน้ําต้องจัดอันดับ
ความสําคญัก่อนหลงัเพื่อแกไ้ขปัญหาและตอ้งให้มัน่ใจว่านักเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลเพื่อให้มี
ความปลอดภยั และสะทอ้นให้เห็นว่าผูน้าํควรประยุกตใ์ชแ้นวคิดทางดา้นพหุวฒันธรรมในการ
จดัการกบัปัญหาต่างๆ และประเด็นปัญหาท่ีเกิดจากความหลากหลายทาง และยงัสอดคลอ้งกบั    
สรีเตอร์ และแกร็นท (Sleeter and Grant)129 ท่ีพบว่า ภาวะผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรมมีส่วนช่วยในการ
แกปั้ญหาสาํหรับนกัเรียนท่ียงัไม่ไดรั้บการดูและอยา่งทัว่ถึง นอกจากน้ียงัช่วยลดช่องว่างทางสังคม
และวฒันธรรมระหว่างนกัเรียน ช่วยเพิ่มความไวว้างใจความศรัทธา ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัทาง
สงัคมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบประชาธิปไตย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม  
เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งกนั   

ในการนําทฤษฎีท่ีไปสู่การปฏิบติัเก่ียวกับการบริหารการศึกษาท่ีมุ่งเน้นภาวะผูน้ํา      
เชิงพหุวฒันธรรมนั้นมีขอ้คน้พบจากการศึกษาไดแ้ก่ ไรท ์(Riehl)130 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
แสดงออกถึงความสามารถทางดา้นผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรมนั้นตอ้งมีความพร้อมในการจดัการศึกษา 
โดยจะตอ้งมีการตอบสนองและแสดงออกถึงทกัษะการจดัการทางดา้นการศึกษาสามประเด็นหลกั
ดงัต่อไปน้ีคือ ประเด็นท่ีหน่ึง : ตอ้งส่งเสริมการจดัการแบบใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม เช่นตอ้งสามารถส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทุกกลุ่มท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนั ทั้งน้ี
ผูบ้ริหารตอ้งมีความคาดหวงัและการสนบัสนุนน้ีอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ี
อยูบ่นพื้นฐานของความแตกต่างทางวฒันธรรม นอกจากน้ีตอ้งมีแนวทางท่ีชดัเจนในการสนบัสนุน
หรืออภิปรายความแตกต่างของกลุ่มบุคคล ประเด็นท่ีสอง : ตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งและมีบทบาท
หน้าท่ีชดัเจนต่อการเรียนการสอนภายในโรงเรียนโดยมีบทบาทในการส่งเสริม เอ้ืออาํนวย หรือ
เป็นตวัเร่งในการส่งเสริมให้เกิดความเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา ทั้งน้ีผูอ้าํนวยการตอ้งแสดง
บทบาทท่ีชดัเจนในการแสดงออกถึงศกัยภาพทางดา้นภาวะผูน้าํทางดา้นการเรียนการสอนและตอ้ง

                                                            
129C. E. Sleter and C. Grant, Making Choices for multicultural education, 4th ed.  

(John Wiley & Sons, Inc, 2003). 
130C. Riehl, “The pricipal’s role in creating inclusive schools for diverse students: A 

review of normative, empirical, and critical literature on the practice of educational 
administration,” Review of Educational Research 70, 1 (2000): 55-81. 
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มีความตระหนกัต่อรูปแบบการสอนท่ีเป็นจริง รวมถึงการตระหนกัต่อรูปแบบการประเมินผลท่ีมี
ความเหมาะสมต่อผูเ้รียน ประเด็นท่ีสาม : ตอ้งสามารถเช่ือมโยงระหว่างและชุมชน โดยการดึง
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมเพ่ือช่วยให้นกัเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ ผูอ้าํนวยการตอ้ง
กระตุน้ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาเพื่อทาํหน้าท่ีในการบริหาร
ชุมชนและสังคม นอกจากน้ีตอ้งมีความสามารถในการเช่ือมโยงวฒันธรรม (Connecting cultures) 
ของกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นภายในและภายนอกสถานศึกษาและชุมชน และ มอรอท 
(Morote)131 พบว่า ผูน้าํตอ้งมีความรับผดิชอบโดยตรงต่อความหลากหลายทางวฒันธรรมซ่ึงรวมถึง
การบูรณาการวฒันธรรมของผูเ้รียนเขา้กบัการเรียนการสอน ผูน้าํท่ีมีสมรรถนะทางดา้นพหุวฒันธรรม
นั้นจะตอ้งมัน่ใจว่าแนวทางการสอนของสถานศึกษานั้นมีความเป็นพหุวฒันธรรม มีรูปแบบการ
สอนท่ีหลากหลายและนาํเสนอหลายมุมมอง และยงัมี บอรดาช (Bordas)132 ท่ีพบว่า ภาวะผูน้าํเชิง
พหุวฒันธรรมนั้นตอ้งมีการส่งเสริมดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผูน้าํตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนทุกภาคส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  เปิดกวา้งแนวความคิดเพื่อให้ผูค้นมีปฏิสัมพนัธ์และ
แบ่งปันระหว่างกนั เพื่อเป็นประชาคมท่ีดีและพร้อมในการยอมรับความเปล่ียนแปลงในสังคม 
โลกาภิวตัน์ ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้น้าํดงักล่าวตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในประเด็นต่อไปน้ีคือ 1) การเรียนรู้
เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรมนั้นตอ้งเขา้ใจความเป็นไปในองค์กรรวมถึงการมี
ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมต่างๆ 2) การให้ความสาํคญักบัส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล นั้นคือ
ตอ้งให้ความสําคญักบัความเป็นมนุษย  ์ถ่อมตนและเคารพนับถือผูอ่ื้น เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 3) ตอ้งมีความใจกวา้ง ไม่เห็นแก่ตวัในสังคมท่ีผูค้นมีความแตกต่างกนั การเป็น
บุคคลท่ีใจกวา้งถือว่าเป็นศีลธรรมอนัสําคญั และในการทาํงานร่วมกนัในองค์การนั้นตอ้งมีการ
แบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ต่อกนั 4) การสร้างภาวะผูน้าํแบบแนวราบ กล่าวคือภาวะผูน้าํใน
สังคมพหุวฒันธรรมนั้นตอ้งทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกว่าทุกคนสามารถแสดงบทบาทใน
การนาํได ้ทั้งน้ีจะทาํใหเ้กิดการแข่งขนัระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 5) ตอ้งสามารถช่วยใหส้มาชิกของ
องคก์ารทาํงานไดดี้ยิง่ข้ึน บนพื้นฐานของความแตกต่างของสมาชิกในองคก์ารนั้น ผูน้าํตอ้งสร้างให้
เกิดการยอมรับต่อกนัเพื่อใหส้ามารถทาํงานร่วมกนัได ้อยา่งเกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพงานให้ดียิ่งๆ ข้ึนไปเพื่อผลประโยชน์ขององคก์ารผูน้าํตอ้งสร้างให้เกิดฉันทามติ

                                                            
131E. Morote, “A reliable  survey to measure teachers multiple awareness to their 

school environment,”  The Journal of Multicultural Education 5, 1 (2010): 1-13. 
132J. Bordas, “White men and women can’t lead (everyone_: Eight ways to practice 

multicultural age,” Public Management 91, 1 (2009): 3-6. 
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ร่วมกนัและสามารถบูรณาการประเด็นต่างๆไดอ้ย่างลงตวั ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพการทาํงานของ
องคก์ารให้มีความเขม้แขง็มากยิ่งข้ึน 6) ลดความขดัแยง้เพื่อสัมพนัธภาพขององคก์าร สมาชิกใน
องคก์ารถือไดว้่าเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัวท่ีอยูร่่วมกนั บ่อยคร้ังท่ีความแตกต่างทางดา้น
ความคิดจะนาํไปสู่ความขดัแยง้ดงันั้นบทบาทอีกประการของผูน้าํในยคุสงัคมพหุวฒันธรรมคือตอ้ง
สามารถลดหรือขจดัความขดัแยง้ท่ีมีภายในองคก์าร ทั้งน้ีแนวทางหน่ึงท่ีสามารถกระทาํไดคื้อผูน้าํ
องค์การตอ้งช้ีให้เห็นว่าครอบครัวเป็นเร่ืองสําคญั ดังนั้นเม่ือเกิดปัญหาในครอบครัวก็ตอ้งหา
แนวทางร่วมกนัเพื่อขจดัปัญหาต่างๆ ท่ีมีอยู ่ 7) ส่งเสริมวฒันธรรมท่ีเนน้จิตวิญญาณ การส่งเสริม
วฒันธรรมท่ีให้ความสําคญักบัจิตวิญญาณถือว่าเป็นหนา้ท่ีอีกประการท่ีผูน้าํตอ้งกระทาํ ผูน้าํตอ้ง
สร้างสมาชิกขององคก์ารปฏิบติัหนา้ท่ีบนพื้นฐานของค่านิยมร่วมขององคก์าร มุ่งมัน่ทาํงานดว้ยใจ 
ทั้งน้ีตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกขององคก์ารมีการแสดงความเห็นสร้างบรรยากาศของการสนทนาท่ี
มุ่งเน้นถึงจิตวิญญาณเพื่อองคก์ารโดยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตระหนักและเห็นความสําคญัตอ้งเน้น
ความสุขในการทาํงาน 8) ผูน้าํตอ้งเนน้ย ํ้าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นความสาํคญัของวิสัยทศัน์องคก์าร 
ภายใตก้ารทาํงานร่วมกนัของผูค้นท่ีมาจากพ้ืนฐานทางสังคมท่ีแตกต่างกนั ผูน้าํตอ้งเนน้ย ํ้าใหผู้ต้าม
เขา้ใจวิสัยทศัน์องคก์ารรวมถึงวิสัยทศัน์ของชุมชนโดยการเสวนา ส่ือสารพูดคุย และพร้อมท่ีจะ
ตอบรับความคิดเห็นใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อองคก์าร หากผูต้ามเขา้ใจวิสัยทศัน์องคก์ารแลว้จะมี
ส่วนช่วยส่งเสริมให้การทาํงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงานตลอดจน
การกลา้ท่ีจะเส่ียงและทุ่มเทหรือเสียสละในการทาํงาน ส่วน จรูญ จวันาน133 เสนอว่าผูบ้ริหารตอ้งมี
บทบาทสาํคญัในการส่งเสริมพหุวฒันธรรมศึกษาในชั้นเรียน โดยเฉพาะบทบาทต่อครูผูส้อน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหารตอ้งมัน่ใจว่าครูผูส้อนนั้นไดต้ระหนักในหน้าท่ีและคาํนึกถึงวิธีการในการส่งเสริมพหุ
วฒันธรรมศึกษาโดยเฉพาะในประเด็นดงัต่อไปน้ีคือ 1) กลยทุธ์การเขา้ถึง ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมให้
ครูมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนกัเรียนซ่ึงมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมแตกต่างกนั วางแผนการสอน
และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมกับบริบททางวฒันธรรม ประเมินค่าการเรียนรู้โดย
พิจารณาจากความแตกต่างทางวฒันธรรมและความสามารถ เพื่อท่ีว่านกัเรียนจะไดแ้ลกเปล่ียนและ
ร่วมประเมินค่าความรู้ ทกัษะและพรสวรรคข์องผูอ่ื้นและใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือในสภาพ
การเรียนรู้ท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยและไม่มีการแข่งขนัเพื่อแสดงให้เห็นแนวทางในการบรรลุ
ขอ้ตกลงโดยการเจรจา 2) กลยทุธ์ความเขา้ใจอยา่งมีวิจารณญาณ ผูบ้ริหารตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริม
ให้ครูใช้ประสบการณ์ของนักเรียนเป็นจุดเร่ิมในการตรวจสอบและยินยอมให้นักเรียนนิยาม

                                                            
133จรูญ จวันาน, “การศึกษาสาํหรับสงัคมหลายวฒันธรรม,” วารสารรูสะมิแล               

16, 1-2 (มกราคม-สิงหาคม 2538): 22-26. 
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วฒันธรรมดว้ยภาษาของพวกเขา ให้นกัเรียนไดมี้การพฒันาการสนทนากบัครอบครัวและสมาชิก
คนอ่ืนๆ ในเร่ืองการปฏิบติั ความคิด หรือความสัมพนัธ์ท่ีมีในวฒันธรรม และใชกิ้จกรรมซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมรวมถึงการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความเช่ือหรือการ
ปฏิบติัในวฒันธรรมของตน 3) กลยุทธ์การส่งเสริมวฒันธรรม ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมให้ครูมีการ
สนทนาขา้มวฒันธรรมทั้งในชั้นเรียนและในโรงเรียน ซ่ึงอาจมีการเชิญสมาชิกของกลุ่มวฒันธรรม
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนมุมมองและเร่ืองราว รวมถึงการสร้างความเขา้ใจว่าไม่มีบุคคลใด
เป็นเจา้ของวฒันธรรมทั้งหมด นอกจากน้ีควรหลีกเล่ียงทศันคติตายตวั (Stereotype) และควรจะ
ระลึกไวเ้สมอถึงอนัตรายของทศันคติตายตวัท่ีเกิดข้ึนในวฒันธรรม และ บญัญตั ยงย่วน และ
ชยัวฒัน์ ผดุงพงษ ์134 ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นบทบาทของผูบ้ริหารต่อการส่งเสริมครูในการจดัการศึกษา
ในสังคมพหุวฒันธรรม ว่าควรประกอบไปดว้ยลกัษณะ 5 ประการคือ 1) ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมให้
ครูมีบทบาทสําคญัในการเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยมทางเช้ือชาติท่ีถูกตอ้งให้กบันักเรียนโดยผ่าน
กระบวนการสอนและการกระทาํตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบันักเรียนดงันั้น การับรู้เจตคติ และ
พฤติกรรมของครูเก่ียวกบัความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียนตอ้งเป็นไป
ในทิศทางบวก 2) ผูบ้ริหารตอ้งสร้างวฒันธรรมท่ีดีเพื่อให้ครูยอมรับแนวคิดในเร่ืองของความ
แตกต่างทางวฒันธรรม และการอยู่ร่วมกนัในสังคมท่ีมีความหลากหลายของสมาชิกในโรงเรียน   
3) ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ เจตคติทกัษะการส่ือสาร ในชั้นเรียน สร้างบรรยากาศในชั้น
เรียนและจดักิจกรรมในบทเรียนเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจและยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม
และความหลากหลาย 4) ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมให้ครูประจาํชั้นและครูประจาํวิชาในสังคมพหุ
วฒันธรรมของสถาบนัการศึกษามีเจตคติในเร่ืองของการยอมรับในตวับุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความแตกต่างจากตนไม่ว่าความแตกต่างนั้นเป็นเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา หรือวฒันธรรม 5) ผูบ้ริหาร
ตอ้งส่งเสริมใหค้รูปราศจากอคติความลาํเอียงต่อนกัเรียนท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากตนเองและเรียนรู้
นักเรียนกลุ่มต่างๆเพื่อนาํไปสู่การส่ือสารและการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม
และส่งเสริมการยอมรับซ่ึงกนัและกนั อามดัไญนี ดาโอะ135 กล่าวถึงภาวะผูน้าํพหุวฒันธรรมของ
ผูบ้ริหารว่าจะตอ้งคาํนึงถึงประเด็นต่างๆ ท่ีสะทอ้นความเป็นพหุวฒันธรรมโดยเฉพาะการเตรียม

                                                            
134บญัญตั ยงยว่น และ ชยัวฒัน์ ผดุงพงษ,์ “การใชกิ้จกรรมศิลปะเพ่ือส่งเสริมการ

ยอมรับความหลากหลายวฒันธรรมในสงัคมพหุวฒันธรรม,” วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัตตานี 18, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2550): 1-14. 

135อามดัไญนี  ดาโอะ, “การสอนพหวฒันธรรมไทยในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต.้..
จาํเป็นจริงหรือ?,”  วทิยาจารย์ 107 5 (มีนาคม 2551). 
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ความพร้อมในระดบัโรงเรียนนั้น โรงเรียนจะตอ้งดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบันโยบายส่วนกลาง
โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปน้ี 1) ตอ้งพฒันานโยบายและกลยทุธ์การจดัการศึกษาตามแนวทางพหุ
วฒันธรรม 2) พฒันาและสร้างโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพและการอบรมให้กบับุคลากรเพื่อให้
แน่ใจว่าบุคลากรเหล่านั้นมีความตระหนักในความเป็นพหุวฒันธรรมระหว่างบุคคล รวมถึงการ
ตรวจทศันคติเพ่ิมความรู้ ทกัษะในการศึกษาระหว่างวฒันธรรม ตลอดจนการจดัการกบัเหตุการณ์
ต่างท่ีเก่ียวกับทศันคติ อคติ การแบ่งแยกเช้ือชาติและศาสนา และการสร้างความคุน้เคยให้กับ
บุคลากรในเร่ืองแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการศึกษาพหุวฒันธรรมและความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือ
ชาติ 3) กาํหนดเป้าหมายและวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนท่ีเช่ือมโยงกบัแนวปฏิบติัหรือนโยบายจากส่วนกลาง
ท่ีเก่ียวขอ้งกับพหุวฒันธรรมเช่น การส่งเสริมและพฒันานักเรียนให้เกิดความมัน่ใจและเคารพ
ตนเองการมีความภูมิใจในวฒันธรรมของตนเอง การส่งเสริมให้นักเรียนตระหนกัถึงคุณค่าความ
เป็นมนุษยโ์ดยไม่คาํนึงถึงหนา้ตา ภาษา วฒันธรรม และศาสนา การส่งเสริมความสามารถทางกาย
และสติปัญญาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนไดศึ้กษา ตระหนัก เขา้ใจ และช่ืนชมความแตกต่างทาง
วฒันธรรม รวมถึงการส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ใจถึงการอยูอ่าศยัแบบพึ่งพาของสมาชิกในสังคมบน
พื้นฐานของความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม 4) การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมตดัสินใจเพ่ือระบุ
ประเด็นสําคญัเก่ียวกับการศึกษาพหุวฒันธรรมและมีการเช่ือมโยงประเด็นเหล่านั้นเขา้กบัการ
จดัการของสถานศึกษา และ เอกรินทร์ สังขท์อง 136 กล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของผูน้าํท่ีมีลกัษณะของ
ภาวะผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรมไวว้่าควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ีคือ 1) การมีภาวะผูน้าํในชุมชน ผูน้าํ
ท่ีมีลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรมนั้นตอ้งเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีเบ้ืองตน้ในบริบทของความ
หลากหลายทางวฒันธรรม  รวมถึงการมีความตระหนกัถึงความอ่อนไหวทางวฒันธรรม (Cultural 
sensitivity) และตอ้งแสดงศกัยภาพในการนาํชุมชนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนเพื่อใหส้มาชิก
ของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ทั้งน้ีผูน้าํจะตอ้งมีทกัษะในการนาํชุมชนเขา้มาร่วมเพื่อหลอมรวมเป็น
กลุ่มเดียวกนัแต่ยงัสนบัสนุนการสร้างความหลากหลายทางวฒันธรรม 2) การเป็นผูน้าํในการจดั
โปรแกรมหรือกิจกรรมทางการศึกษา ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํทางพหุวฒันธรรมนั้นตอ้งสามารถ
สนองตอบต่อความตอ้งการทางดา้นพหุวฒันธรรม ทั้งน้ีผูน้าํสามารถกระทาํไดโ้ดยการออกแบบ
การเรียนการสอน และหลกัสูตรพหุวฒันธรรมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม  
นอกจากน้ีต้องสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบเก่ียวกับพหุ

                                                            
136เอกรินทร์ สงัขท์อง, “ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ในสงัคมพหุวฒันธรรม: การทบทวน

แนวคิด ทฤษฏีและการปฏิบติั,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัตตานี        
20, 1 (2552):1-16. 
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วฒันธรรม และตอ้งสะทอ้นคิดว่าจะสามารถช่วยให้นักเรียน ครู หรือบุคลากรเกิดความซาบซ้ึง
เก่ียวกับความแตกต่างทางวฒันธรรมทั้งในบริบทของชั้นเรียน โรงเรียนและสังคมได้อย่างไร        
3) การเป็นผูน้าํในการจดัองคก์ารและโครงสร้างท่ีสะทอ้นถึงพหุวฒันธรรม กล่าวคือตอ้งสามารถ
ส่งเสริมใหเ้กิดความตระหนกัทางดา้นวฒันธรรมโดนการจดัโครงสร้างทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ตวัอย่างเช่นการคละชั้นเรียน การคละนักเรียนท่ีมีวฒันธรรม หรือความสามารถทางการ
เรียนรู้แตกต่างกนั ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความร่วมมือและยอมรับซ่ึงกนัและกนั การจดัโครงสร้างอ่ืนๆ    
ท่ีเป็นไปไดคื้อการแต่งตั้งกรรมการทางดา้นพหุวฒันธรรมศึกษาโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือฝ่ายต่างๆ  
ทั้งในโรงเรียนและชุมชนเขา้มาช่วยกาํหนดทิศทาง รูปแบบการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน 
กิจกรรมต่างๆ ทั้งน้ีรวมถึงการกาํหนดแผนการ โครงการหรือกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนหรือชุมชนโดยตอ้งเนน้กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและมีการวดัและประเมินผลโครงการเพื่อการ
พฒันาปรับปรุงกิจกรรมใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนนอกจากน้ีอาจมีการจดัหอ้งละหมาดท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนา 
การจดัโต๊ะหมู่บูชา เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความแตกต่างทางศาสนาอาจสามารถใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้
เพ่ือให้เขา้ใจความแตกต่างทางศาสนาและวฒันธรรมนอกจากน้ีการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจดั
ครัวและภาชนะอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะและหลกัศาสนาก็สามารถกระทาํไดห้ากผูบ้ริหารเห็นว่า
โรงเรียนมีความพร้อม แนวคิดดงักล่าวอาจเช่ือมโยงกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยสถานศึกษาอาจ
มอบหมายให้นกัเรียนปลูกผกัสวนครัวเหล่านั้นมาทาํเป็นอาหารกลางวนัให้นกัเรียน ซ่ึงจะช่วยให้
สถานศึกษาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้กครองได้ 4) การเป็นผูน้าํในการจัดการและพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์กล่าวคือตอ้งมีบทบาทและอิทธิพลโดยตรงต่อการวางรูปแบบการบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวคิดสังคมพหุวฒันธรรม ซ่ึงอาจกาํหนดในรูปของ
นโยบายการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความหลากหลายทางดา้นเช้ือชาติ ศาสนา หรือพื้นเพ ทั้งน้ีควร
รวมถึงการรับนักเรียนท่ีมีความหลากหลายด้วย ผูน้ําจะต้องมีความเข้าใจ และส่ือสารให้ครู 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและสมาชิกของชุมชนไดรั้บทราบโดยเฉพาะระบบกฎเกณฑ์หรือนโยบายของ
องคก์ารว่ามีทิศทางอย่างไรในการสนับสนุนแนวคิด ทางดา้นการจดัการพหุวฒันธรรมทั้งน้ีเป็น
หน้าท่ีโดยตรงท่ีผูบ้ริหารตอ้งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ และสร้างให้เกิดความชัดเจนใน
รูปแบบของการบริหารจดัการ 5) การสร้างวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อแนวคิดพหุวฒันธรรม การเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมองค์การเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของแนวคิดพหุวัฒนธรรมถือว่าเป็นหน้าท่ี
รับผิดชอบโดยตรงของผูน้าํ ดงันั้นวฒันธรรมต่างๆ ตอ้งถูกถ่ายทอด สนับสนุนหรือส่งเสริมโดย
ผูน้าํองคก์าร เช่นสร้างขวญัและกาํลงัใจท่ีดีตลอดจนการเห็นคุณค่าของต่างวฒันธรรมและปฏิบติัต่อ
กนัอย่างเท่าเทียมในการสร้างวฒันธรรมนั้นผูน้าํตอ้งกาํหนดปรัชญา ขององคก์ารท่ีชดัเจน ทั้งน้ี
รวมถึงคุณค่าท่ีองคก์ารตอ้งการสร้างใหเ้กิดข้ึนหลงัจากนั้นจึงนาํไปสู่กระบวนการการร่างนโยบาย 
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กฎระเบียบ โปรแกรมต่างๆ และขั้นตอน ท่ีตอ้งการนาํปรัชญาไปสู่การปฏิบติัตนในทางท่ีดีงาม
อยา่งสมํ่าเสมอ 6) การจดัสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมพหุวฒันธรรมศึกษาในสถานศึกษา การจดั
งบประมาณเฉพาะเพ่ือการบริหารจดัการส่งเสริมพหุวฒันธรรมจะเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า
ผูน้าํมีความจริงใจต่อการสร้างให้เกิดการยอมรับต่อกนั ทั้งน้ีรูปแบบของงบประมาณอาจจดัอยู่ใน
รูปของการส่งเสริมการทาํกิจกรรม การอบรมครูผูส้อน และการสร้างหลกัสูตรพหุวฒันธรรมศึกษา
ของสถานศึกษา เป็นตน้ 7) การสร้างระบบธรรมภิบาลของโรงเรียนและการตดัสินใจ ผูน้าํท่ีมีภาวะ
ผูน้าํทางพหุวฒันธรรมนั้นตอ้งมีรูปแบบการส่งเสริมแนวคิดพหุวฒันธรรมอยา่งเด่นชดั ตวัอยา่งเช่น 
ผูน้ํามีกาํหนดแนวทางอย่างชัดเจนว่าจะมีการตอบสนองอย่างไรต่อปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดมาจากวฒันธรรมหรือความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีผูน้ํา
จะตอ้งมีความตระหนกั และมีกลยทุธ์ท่ีดี และตอ้งเช่ือว่าปัญหาต่างๆ สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการร่วม
แรงร่วมใจของกลุ่มคน หรือผูค้นท่ีมาจากหลากหลายวฒันธรรมเพ่ือมาร่วมกันแก้ไขปัญหา 
โดยเฉพาะการใชร้ะบบธรรมภิบาลในการตดัสินใจร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหาใหลุ้ล่วง และยงัสอดคลอ้ง
กบั ศรีมณา เกษสาคร ท่ีพบวา่ รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํพหุวฒันธรรม มีองคป์ระกอบสาํคญั คือ 
1) ทกัษะการเปล่ียนแปลงในกรอบทฤษฎีระบบท่ีเอ้ือสู่การปรับตวั และ 2) ความตระหนักและ
ความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํพหุวฒันธรรม ในทศันะของนกัศึกษามี 4 องคป์ระกอบ คือ 1) ทกัษะการ
เลง็เห็นความแตกต่างทางวฒันธรรมและเช่ือมต่อในการทาํงานกบับุคคลต่างวฒันธรรมได ้2) การ
ผนวกความรู้และทกัษะ อนัก่อใหเ้กิดความตระหนกัในพหุวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม 3) ความ
ตระหนักในคุณค่าและความสําคญัของ พหุวฒันธรรมในการจดัการศึกษาและการบริหาร และ      
4) ความตระหนกัและความรู้ว่าความแตกต่างทางวฒันธรรมส่งผลต่อผูเ้รียน ส่วน รูปแบบการพฒันา
ภาวะผูน้าํพหุวฒันธรรม มี 5 มิติ คือ มิติท่ี 1 ภาวะผูน้าํพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย ปรัชญาการ
จดัการ วิสัยทศัน์ การจดัโครงสร้างองคก์ร การปรับพฤติกรรมของบุคลากร กลยุทธ์ในการส่ือสาร 
และการบูรณาการงานพหุวฒันธรรมกบักลยุทธ์องค์กร มิติท่ี 2 ระบบการจดัการ ประกอบดว้ย 
กาํหนดการทาํงานและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ การปฐมนิเทศ การรับบุคลากรใหม่ การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน การใหค่้าตอบแทนและสวสัดิการ การจดัฝึกอบรมและพฒันา การเล่ือน
ตาํแหน่ง มิติท่ี 3 ความคิดเห็นของอาจารยแ์ละนักศึกษาต่อภาวะผูน้าํพหุวฒันธรรมของหัวหน้า
สาขาวิชาภาษาองักฤษในอุดมคติ ประกอบดว้ย ทกัษะการเปล่ียนแปลง การสังเคราะห์สาระสาํคญั 
และผลท่ีเป็นรูปธรรม มิติท่ี 4 แนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํพหุวฒันธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
ประกอบดว้ย ดา้นนโยบาย ดา้นหลกัการ และดา้นกิจกรรม และมิติท่ี 5 การติดตามผล ประกอบดว้ย 
ความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึน การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง กระบวนการรายงานผลการปฏิบติังาน 
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และแผนการจดัการความรู้137 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ การ์ก ท่ีพบว่า องค์กรใน
ปัจจุบนัมีธรรมชาติของวฒันธรรมท่ีหลากหลายพหุวฒันธรรมรวมรวม และมีผลท่ีทรงพลงับน
พฤติกรรมขององคก์ร ในความจริงแลว้คือความทา้ทายของรัฐบาล และระดบัของผูจ้ดัการ นัน่คือ
เหตุผลว่าทาํไมนกับริหารจึงขาดความเขา้ใจเด่ียวกบัพหุวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในโลกไม่ได ้รายงาน
ฉบบัน้ีศึกษาเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมในประเทศอินเดีย กลยทุธ์ปัจจุบนั การไดเ้ปรียบ เสียเปรียบ และ
กลยทุธ์เพ่ือเพิ่มรายได ้และลดผลกระทบ การจดัการความแตกต่างในภาพรวม ผูน้าํตอ้งเผชิญกบั
ความทา้ทายในการสร้างองค์กรพหุวฒันธรรมเพื่อรองรับความแตกต่าง เพื่อความสําเร็จ ผูน้ํา
จาํเป็นต้องปรับทัศนคติ ปรับเปล่ียนทิศทางบริหารองค์กรเปล่ียนกลยุทธ์วฒันธรรมองค์กร 
ออกแบบนโยบาย ปรับเปล่ียนโครงสร้างระบบงานทรัพยากรบุคคล การจัดการกลยุทธ์ความ
แตกต่างจะเปล่ียนใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนกบัเป้าหมายของความสมัพนัธ์ของมนุษย์138   

กล่าวโดยสรุปภาวะผูน้าํเชิงพหุวฒันธรรมหมายถึง หมายถึงการแสดงออกถึงการสร้าง
ความตระหนกัต่อการใชอิ้ทธิพล อาํนาจ ธรรมาภิบาล แลละการตดัสินใจในการส่งเสริมมิติความ
แตกต่างทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน 
สงัคม รวมถึงการแสดงศกัยภาพในการส่งเสริมและจดักิจกรรมหรือโปรแกรมทางการศึกษา การจดั
โครงสร้างองค์การท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษาทางด้านพหุวฒันธรรม การส่งเสริม สนับสนุน
งบประมาณและการพฒันาบุคคลหรือชุมชนให้มีความรู้เก่ียวกับความแตกต่างทางวฒันธรรม     
การสร้างองค์ความรู้หรือนโยบายท่ีสะทอ้นความเป็นพหุวฒันธรรมตลอดจนการส่งเสริมความ
เขา้ใจและความตระหนักต่อความแตกต่างทางวฒันธรรม เพื่อไปสู่เป้าหมายของการอยู่ร่วมกนั 
ยอมรับ เคารพและแสดงออกถึงความมีนํ้าใจต่อกนั 

 
การวจัิยเชิงอนาคต (Future Research) 

ความเป็นมาและความสําคญัของการศึกษาอนาคต 
การศึกษาอนาคต หรือท่ีเรียกอีกนยัว่า อนาคตศึกษา (Futures Studies) วิชาสาขาใหม่ ท่ีศึกษา

ถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการศึกษาอนาคต ตลอดจนระเบียบวิธีท่ีใชใ้นการศึกษาแนวโนม้ และ

                                                            
137ศรีมณา เกษสาคร, “การพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํพหุวฒันธรรมของ

หวัหนา้สาขาวชิาภาษาองักฤษในมหาวิทยาลยัเอกชน” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554).  
138Garg Seema, “Multicultureralism : A Challenge or an Opportunity to Managers in 

India Perspective,” The International  Journal of Management 3, 3 (July 2014): 1-5. 
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ทางเลือกต่างๆ ท่ีมีความเป็นไปไดใ้นอนาคต139ทั้งน้ี ท่ีมาของอนาคตศึกษา เร่ิมมาจากมุมมองความ
เช่ือและความสนใจศึกษาถึงความเป็นไปได้ในอนาคตอย่างเป็นระบบ จึงมีผูใ้ห้นิยามเก่ียวกับ
อนาคตศึกษาท่ีมีนยัรวมถึงการศึกษาอนาคตไว ้ดงัเช่น 

คอร์นิ (Cornish และคณะไดก้ล่าวถึง “การทาํนาย” โดยนาํไปเปรียบเทียบกบัความหมาย
ของคาํว่า “การดูโชคชะตา” (fortune telling) ว่า แมค้าํทั้งสองจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการคาดการณ์ถึง
อนาคตเช่นกนั แต่มีความแตกต่างกนั คือ “การทาํนาย”นั้นเช่ือว่าโลกแห่งอนาคตสามารถจะก่อป้ัน
ข้ึนดว้ยการตดัสินใจและการกระทาํของมนุษย ์มากกว่าจะเป็นเร่ืองของโชคชะตา ยิ่งกว่านั้นการ
ทาํนายจะอาศยัวิธีการเชิงเหตุผลหรือเชิงวิทยาศาสตร์ มิไดอ้าศยัไพ ่ถว้ยแกว้ ใบชา หรืออ่ืนๆ ดงัเช่น
การดูโชคชะตา และท่ีสาํคญัการดูโชคชะตาจะเก่ียวขอ้งกบัอนาคตของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ส่วน
การทาํนายนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัส่วนรวมและความเจริญรุ่งเรืองของอนาคต140 

จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ กล่าวว่า นักอนาคตจะไม่ตอบคาํถามลกัษณะท่ีว่าจะเกิดข้ึน
หรือไม่แต่จะตอบคาํถามในลกัษณะท่ีว่าจะเป็นอยา่งไร หรือกล่าวอีกนยัคือ นกัอนาคตมิไดค้าดเดา
วา่จะเกิดเหตุการณ์จริงหรือไม่ หากเพียงแต่ใหค้วามสนใจว่า มีความเป็นไปไดจ้ริงมากนอ้ยเพียงใด 
มีแนวโน้มหรือโอกาสมากน้อยแค่ไหนท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้ นข้ึน แล้ว “ถ้าเกิด....ข้ึน จะเป็น
อยา่งไร”141 

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ กล่าวถึงเร่ืองอนาคตศึกษาในมิติของการศึกษาอนาคต โดย
เรียกคาํวา่ “future research” วา่ เป็นการศึกษาท่ีตอ้งการไดรั้บคาํเตือนหรือส่ิงท่ีแจง้ใหท้ราบถึงส่ิงท่ี 

 

                                                            
139จุมพล พลูภทัรชีวิน, เทคนิคการวจัิยอนาคตแบบEDFR (Ethnographic Delphi 

Futures Research), เทคนิคการวเิคราะห์นโยบาย, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547), 76-86. 

140William R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks, and 
Allied Rights, 4th ed. (London: Sweet & Maxwell, 1999). 

141จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ,์ เด็กไทยบนทางสามแพร่ง : บทสังเคราะห์กรณีศึกษาเด็กและ
เยาวชนรายจังหวัดในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2547 – 2548 
(กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550). 
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อาจเกิดข้ึน แต่มิใช่เป็นการทาํนายว่าจะเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงสามารถแบ่งการคาดการณ์อนาคต
ดงักล่าวเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี142 

1. การคาดการณ์จากค่ากลาง (Normative Forecasting) มุ่งท่ีคาํถามว่าอะไรเป็นอนาคต
ท่ีตอ้งการการคาดการณ์แบบน้ีใชเ้ทคนิคในการตอบคาํถามถึงอนาคตท่ีพึงประสงคแ์ละอนาคตท่ี
ตอ้งการจะเป็น 

2. การคาดการณ์จากการคน้หาคาํตอบ (Exploratory Forecasting) การคาดการณ์แบบน้ี
ใชเ้ทคนิคคน้หาคาํตอบวา่ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนมีอะไรไม่วา่ส่ิงนั้นจะดีหรือไม่ดีกต็าม  

วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวว่า การศึกษาอนาคตเป็นการทาํนายถึงสภาพปัญหาและโอกาส
ท่ีเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ในอนาคตของสังคมดา้นต่างๆ เช่น ดา้นตวับุคคล ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
สังคม และด้านการเมือง อนัเป็นผลเน่ืองจากแหล่ง (Sources) ที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัภายในประเทศและภายนอกประเทศ ปัจจยัดา้นท่ีเป็นความคิดหรือ
อุดมการณ์และด้านท่ีเป็นวตัถุ หรือทั้ งจากปัจจัยท่ีเป็นมนุษยแ์ละท่ีมิใช่มนุษย  ์ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมี
ความสาํคญัและจาํเป็น143 

จากนานาทศันะท่ีกล่าวจะเห็นไดว้า่อนาคตศึกษาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาถึงส่ิง
ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึง จุมพล พลูภทัรชีวิน กล่าวว่า คาํว่าอนาคตศึกษาแมจ้ะแปลมาจาก
คาํว่า Futures Studies แต่ก็อาจจะพบคาํอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายเหมือนหรือใกลเ้คียงกบัคาํน้ีอีกหลาย
คาํ เช่น Futurics, Futurology, Futuribles, Prognostics, และ Anticipatory Science เป็นตน้ โดยแต่ละ
คาํก็มีความหมายและลักษณะพิเศษเฉพาะตัวตามแนวคิดของบรรดานักคิดทั้ งหลาย แต่ส่ิงท่ี
เหมือนกนัคือการเนน้เร่ืองอนาคต ซ่ึงภาพรวมประกอบไปดว้ยเน้ือหาอยา่งนอ้ย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ144 

1. ส่วนท่ีเป็นแนวคิด (Perspectives) และทฤษฎี (Theories) ซ่ึงอาจใชค้าํรวมว่า “อนาคต
นิยม” (Futurism) โดยเป็นมุมมองความคิดท่ีมุ่งเนน้การมองไกลออกไปในอนาคต เพื่อสร้างอนาคต 

                                                            
142ปราวีณยา สุวรรณณฐัโชติ, “การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยแีละแผนการเตรียมรับของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2554” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546). 

143วิโรจน์ สารรัตนะ, ผู้บริหารโรงเรียน: สามมิติการพฒันาวชิาชีพสู่ความเป็นผู้บริหาร
ทีมี่ประสิทธิภาพ (กรุงเทพฯ: ทิพยว์ิสุทธ์ิ, 2548). 

144William R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks, and 
Allied Rights, 4thed. (London: Sweet & Maxwell, 1999). 
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มองถึงแนวโนม้ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อมองออกไปในส่ิงท่ีจะสร้าง
ใหเ้กิด หรืออีกนยัคือพยายามจะทาํใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกวา่ขอ้เทจ็จริง (fact) ในอนาคต 

2. ส่วนท่ีเป็นระเบียบวิธี (Methodologies) อาจเรียกว่าการวิจยัอนาคต (Futures Research) 
ซ่ึงเป็นเร่ืองของวิธีการศึกษาเก่ียวกบัอนาคตท่ีมิใช่เนน้ขอ้เทจ็จริง (Fact) เช่นงานวิจยัทัว่ไป แต่เป็น
เร่ืองวิธีการศึกษาแนวโน้มและส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคต หรือแนวโน้มท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้ทางเลือกหลายทางท่ีจะเป็นได ้แนวโนม้ท่ีเป็นทางเลือกท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด ผูท่ี้
ทาํการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัอนาคตแบบต่างๆ เรียกว่า “นักอนาคต
นิยม” ซ่ึงจะมีความแตกต่างจากหมอดูอยูห่ลายประการ คลา้ยกบัท่ี Cornish และคณะไดเ้คยกล่าวไว ้
ซ่ึงมีลกัษณะสาํคญัท่ีต่างกนัดงัน้ี  

จากท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้่า “อนาคตศึกษา” หมายถึง แนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาอนาคต ทั้งในแง่การศึกษาแนวโนม้ และทางเลือกต่างๆ ท่ีมีความเป็นไปได้
ในอนาคต มีนกัอนาคตเป็นผูท้าํการศึกษาอยา่งเป็นระบบโดยอาศยัตรรกะ-เหตุผล มากกว่าการคาดเดา 
หรือทาํนายโชคโดยปราศจากความเป็นไปไดห้รือเหตุผลรองรับ  

กฤษดา กรุดทอง ไดก้ล่าวถึงพฒันาการของการวิจยัอนาคตไวว้่าเร่ิมมีมาตั้งแต่ในปี  
ค.ศ. 1907 โดย ดี ซี กิลฟิลแลม (D.C. Gilfillam) ไดเ้สนอวิธีการศึกษาอนาคตข้ึนเป็นบุคคลแรก 
และต่อมาในปี ค.ศ. 1930 รัฐบาลอเมริกาไดส้นบัสนุนการวิจยัดา้นน้ี จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1944 โอ เค 
เฟรชเทียม (O.K. Flechtheim) ไดเ้ร่ิมใชค้าํว่า “ฟิวเจอโรโลย ี (Futurology)” ในราวทศวรรษ 1960 
การวิจยัอนาคตเร่ิมมีรูปแบบวิธีการท่ีชดัเจนมากข้ึน วิธีการวิจยัอนาคตไดถู้กนาํไปใชป้ระโยชน์เพื่อ
กาํหนดนโยบายและวางแผน ถือได้ว่าเป็นเทคนิคหน่ึงของการวางแผน ผนวกเขา้กับการวิจัย
นโยบาย (Policy Research) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาพร้อมกนัในระยะเวลาดงักล่าว ในสหรัฐอเมริกา
บริษทั แรนด์ โคออร์ปเปอเรชัน่ (Rand Cooperation) ไดว้างพื้นฐานการวิจยัดา้นน้ีอย่างมัน่คง
ร่วมกบั เอสซีดี (SCD: System Development Cooperation) และสถาบนัฮดัสัน (Hudson Institute) 
เพื่อดาํเนินการวิจยัอนาคตแก่กองทพัอากาศสหรัฐ ในปี ค.ศ. 1960 นิโคลสัเรสเชอร์ (Nicholas Rescher) 
และโอลาฟเฮลเมอร์ (Olaf Helmer) ไดพ้ฒันาเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) มาใชศึ้กษาอนาคต 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1964 โอลาฟเฮลเมอร์ (Olaf Helmer) และเจมส์กอร์ดอน (Jame Gordon) ในนามบริษทั
แรนด ์ไดท้าํการวิจยั Long – Range Forecasting Study เพื่อทาํนายเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 103 
โครงการ เช่น การลงดวงจนัทร์ การเปล่ียนหวัใจมนุษย ์การติดต่อทางจิต การวิศวกรรมพนัธ์ุ เป็นตน้ 
ในทศวรรษน้ีถือว่า การวิจยัอนาคตไดรั้บการยอมรับเป็นท่ีเช่ือถือกนัทัว่ไป หลงัจากปี ค.ศ. 1967 
เป็นตน้มา การวิจยัอนาคตไดแ้พร่หลายเขา้ไปในยุโรป เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั และอิตาลี   
ในปารีส เบอร์ตรัง เดอ ยองเวเนล (Bertrand de jonvenel) ไดจ้ดัตั้ง สโมสรแห่งโรมข้ึน (Club of Rome) 
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ผลงานสาํคญัของคณะนักวิจยัอนาคตกลุ่มน้ี คือในปี ค.ศ. 1972 ไดเ้สนอ “ขีดจาํกดัความเจริญ” 
(The Limit of Growth) ซ่ึงสร้างภาพอนาคตในปี ค.ศ. 2000 ดว้ยการฉายภาพการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นประชากร ทรัพยากร การผลิตอาหารและมลภาวะ และในปี ค.ศ. 1974 ไดเ้สนอ “มนุษยชาติ 
ณ จุดหนัเห” (Mankind at The Turning Point) กล่าวถึงทางเลือกและการแกไ้ขปัญหาจากความเจริญ
ของมนุษยชาติในช่วงระยะเวลา ค.ศ. 1960 – 1969 การวิจยัอนาคตไดพ้ฒันากา้วหนา้มาก มีระเบียบวิธีการ 
(Methodology) เฉพาะของตนเอง นบัตั้งแต่นั้นมาการวิจยัอนาคตไดเ้ขา้ไปมีบทบาทอยา่งสาํคญัต่อ
การตดัสินใจ กาํหนดนโยบาย และวางแผนขององคก์ารธุรกิจต่างๆ การวิจยัดา้นน้ีเป็นท่ีสนใจกนั
อย่างแพร่หลายทั้งกบัหน่วยงานราชการ บริษทั และบุคคล ซ่ึงบทบาทและหน้าท่ีสาํคญัท่ีสุดของ
การวิจยัอนาคตหรือการศึกษาอนาคต คือการช่วยใหเ้ราเขา้ใจความเป็นไปไดข้องส่ิงต่างๆ ในอนาคต
ซ่ึงจะช่วยใหเ้ราตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ในปัจจุบนัไดดี้และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนเพราะขอ้มูลจากการศึกษา
อนาคต จะช่วยให้เราจดัการกบัความไม่แน่นอน (Uncertainty) ดว้ยการสร้างความกระจ่างในส่ิงท่ี
เรารู้แลว้ และส่ิงท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนมากท่ีสุดในอนาคต การวิจยัเชิงอนาคตมีขอบเขตของการวิจยั
โดยแบ่งตามระยะเวลาซ่ึงแบ่งออกเป็น 6  ระยะ ประกอบดว้ย  

1. Near Term Future อนาคตภายใน 1 ปี นบัจากปัจจุบนั  
2. Short Range Future อนาคตระหวา่ง 1-5 ปี นบัจากปัจจุบนั 
3. Middle Range Future อนาคตระหวา่ง 5-20 ปี นบัจากปัจจุบนั 
4. Long Range Future อนาคตระหวา่ง 20-50 ปี นบัจากปัจจุบนั 
5. Far Future อนาคตตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป นบัจากปัจจุบนั 
จะเห็นไดว้า่การกาํหนดระยะเวลาในการวจิยัแบ่งออกเป็นหลายระยะดว้ยกนั ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัความสนใจและเป้าหมายในการวิจยั145 
การปฏิรูปการศึกษาไทยไดด้าํเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งต่างพยายาม

พฒันาและดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างมาก ซ่ึงการจะพฒันาการศึกษาไทยจะประสบ
ความสาํเร็จไดใ้นสภาพยุคท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วน้ี จาํเป็นตอ้งวางแผนและดาํเนินการในเชิง
รุกร่วมด้วยนั่นหมายความถึงการให้ความสําคัญกับการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางด้าน
การศึกษา เพื่อนาํมาใชป้ระกอบการจดัการศึกษาไทยไดส้อดคลอ้งสภาพการเปล่ียนแปลง หลีกเล่ียง
อุปสรรคปัญหา และใช้ประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอนาคตท่ีจะมาถึงในปัจจุบนัการศึกษาเชิง
อนาคตไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเร่ืองอนาคตถือว่าเป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ีจะ

                                                            
145กฤษดา กรุดทอง, “การวิจยัอนาคต,” วารสารการวจัิยเพือ่พฒันา 3 (มกราคม 2530): 

12-18. 
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สามารถพยากรณ์หรือคาดการณ์แนวโนม้ผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้ซ่ึงนกัอนาคตนิยมมีความเช่ือ
ว่า อนาคตเป็นเร่ืองท่ีสามารถทาํการศึกษาไดอ้ย่างเป็นระบบ เขาเช่ือว่าความเช่ือของมนุษยจ์ะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจของมนุษย ์เขาเช่ือวา่มนุษยส์ามารถจะควบคุมอนาคตได ้นัน่
คือเช่ือว่ามนุษยส์ามารถท่ีจะสร้างอนาคตได ้น่ีเป็นความเช่ือพื้นฐานท่ีเป็นตน้กาํเนิดของอนาคต
นิยม และก็เป็นตน้กาํเนิดของการคิดระเบียบวิธีวิจยัอนาคตทั้งหมด เพราะฉะนั้นจุดน้ีเป็นจุดท่ี
สาํคญัมากซ่ึงอาจจะเป็นจุดเร่ิมตน้ทีอาจจะแตกต่างจากความเช่ือพื้นฐานของการวิจยัแบบอ่ืนๆ146 

เทคนิคการวจัิยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
เทคนิคการวิจยั EDFR เป็นการวิจยัอนาคต (Futures Research) มีความเช่ือพ้ืนฐานท่ีว่า

อนาคตเป็นเร่ืองท่ีสามารถทาํการศึกษาไดอ้ย่างเป็นระบบ ความเช่ือของมนุษยมี์อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจในอนาคต มนุษยจึ์งสามารถสร้างอนาคตได ้ทั้งน้ีจุดมุ่งหมายของการวิจยัในอนาคตมิใช่
การทาํนายท่ีถูกตอ้ง แต่เป็นการสาํรวจเพื่อศึกษาแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ทั้งท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึง
ประสงค ์เพ่ือท่ีจะหาทางทาํแนวโนม้ท่ีพึงประสงคใ์หเ้กิดข้ึนและขจดัแนวโนม้ท่ีไม่พึงประสงคใ์ห้
หมดไป หรือลดน้อยลง จึงมีประโยชน์ในการกาํหนดนโยบาย การวางแผน การตดัสินใจในการ
ปฏิบัติท่ีจะนําไปสู่การสร้างอนาคตอันพึงประสงค์ เทคนิคน้ีผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR 
(Ethnographic Futures Research) กบัเดลฟาย (Delphi) เขา้ดว้ยกนัขั้นตอนของ EDFR คลา้ยคลึงกบั
วิธีการของ เดลฟาย แต่มีการปรับปรุงวิธีใหมี้ความยดืหยุน่และมีความเหมาะสมมากข้ึน147 เทคนิค 
EDFR เป็นระเบียบวิธีวิจยัท่ีใชก้ารสัมภาษณ์รอบแรกแลว้ตามดว้ยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 2 และ
รอบท่ี 3เป็นเทคนิคการวิจยัอนาคตชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั เน่ืองจากเทคนิคน้ีเป็น
การผสมผสานจุดดี และลบจุดดอ้ยของเทคนิควิธีวิจยัท่ีเป็นสากลทั้ง เทคนิควิธีวิจยั แบบ Delphi 
และเทคนิควิธีวิจยัแบบ EDFR ซ่ึง จุมพล พูลภทัรชีวิน (2551) ไดใ้ห้ทศันะและนาํเสนอความรู้
ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวิจยัอนาคต และแนะนาํเทคนิคการวิจยัอนาคต EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) สาํหรับผูส้นใจการวิจยัอนาคตและอนาคตนิยมโดยทัว่ไปว่า การวิจยั
อนาคตแบบ อี ดี เอฟอาร์ (EDFR) ซ่ึงเป็นคาํยอ่มาจากคาํเตม็ในภาษาองักฤษว่า Ethnographic Delphi 
Futures Research วา่เป็นเทคนิคการวิจยั อนาคตท่ีพฒันารูปแบบการวิจยัมาจากเทคนิคการวิจยัอนาคต
สองเทคนิค คือ เทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) และเทคนิคเดลฟาย 

                                                            
146วิโรจน์ สารรัตนะ, “Creating the Future” (เอกสารประกอบบรรยายหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั, 2556). 
147จุมพล พลูภทัรชีวิน, “ปฏิบติัการวิจยัดว้ย EDFR,” วารสารบริหารการศึกษา

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 1, 2 (2548): 19-31. 
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(Delphi)โดยการผสมผสานทั้งสองเทคนิคและปรับให้มีความยืดหยุ่นในระเบียบวิธีวิจยั เพื่อให้
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามปัญหาและวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีหลากหลายรูปแบบ148 

ขั้นตอนการทาํวจัิยแบบ EDFR 
ขั้นตอนการวิจยั ดว้ยกระบวนการวิจยั แบบ EDFR โดยสรุป ขั้นตอนสาํคญั ได ้6 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่ 1 ขั้นตอนการกาํหนดและเตรียมตวักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ข้ึนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีมี

ความสาํคญั และจาํเป็นอยา่งยิง่ โดยเช่ือวา่หากผูว้ิจยัไดก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจริงๆ จะส่งผลใหผ้ลการวิจยั
น่าเช่ือถือมากข้ึนเท่านั้น ส่วนการเตรียมตวักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญนั้นมีความจาํเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
ผูเ้ช่ียวชาญอาจมองไม่เห็นความสาํคญัของการวิจยัลกัษณะน้ีหรืออาจจะไม่มีเวลาใหผู้ว้ิจยัไดเ้ตม็ท่ี
ผูว้ิจยัจึงจาํเป็นตอ้งติดต่อผูเ้ช่ียวชาญเป็นการส่วนตวั อธิบายถึงจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนต่างๆ ของการ
วิจยั เวลาท่ีตอ้งใชโ้ดยประมาณและประโยชน์ของการวิจยั ผูว้ิจยัตอ้งแสดงใหผู้เ้ช่ียวชาญเห็นคุณค่า
ความจาํเป็นและความสาํคญัของการใหข้อ้มูลของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นจึงขอความร่วมมือ หากไม่ได้
รับความร่วมมือผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้งพิจารณาผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนต่อไป ถา้หากไดรั้บความร่วมมือก็
สามารถนดัวนัและเวลาสาํหรับการสมัภาษณ์ การเตรียมผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าว นอกจากจะทาํใหม้ัน่ใจ
ไดว้่าจะไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีแลว้ ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญไดมี้เวลาเตรียมตวั
เตรียมขอ้มูล จดัระบบขอ้มูล และความคิดล่วงหนา้ ช่วยใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึน 

ขั้นตอนที ่ 2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ (EDFR รอบท่ีหน่ึง) การสัมภาษณ์มีลกัษณะ และ
ขั้นตอนคลา้ยกบั EFR แต่ EDFR มีความยดืหยุน่มากกว่า กล่าวคือ ผูว้ิจยัสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบ
การสมัภาษณ์ท่ีจะสนองตอบ ต่อจุดมุ่งหมาย เวลา งบประมาณ และสถานการณ์ของการวิจยัได ้ 

ขั้นตอนที ่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล โดยการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือสร้างเป็นเคร่ืองมือสาํหรับทาํเดลฟายเพื่อเขียน
แนวโนม้ในแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที ่ 4 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) การสร้างเคร่ืองมือถือว่าเป็น
ขั้นตอนท่ีสําคัญและยากท่ีสุดของการวิจัยด้วยเทคนิคน้ี คือนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนมารวมกนั ตดัทอนขอ้ความท่ีซํ้ ากนัหรือตดัส่วนท่ีเกินไปจากกรอบของการวิจยัท่ี
กาํหนดไวอ้อกไปโดยการหาถอ้ยคาํท่ีครอบคลุมขอ้ความทั้งหมด ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดพ้ยายามรักษาถอ้ยคาํ
ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ไว้ให้มากท่ีสุด การเขียนควรเป็นภาษาท่ีสั้ น กะทัดรัดโดยพยายามรักษา

                                                            
148Cornish, William R., Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks, and 

Allied Rights, 4th ed. (London : Sweet & Maxwell, 1999). 
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ความหมายเดิมของผูเ้ช่ียวชาญให้มากท่ีสุด เขียนแนวโน้มเพียงประเด็นเดียวใน 1 ขอ้ ทั้งน้ีเพื่อ
ป้องกนัมิใหผู้เ้ช่ียวชาญเกิดความสบัสนในประเดน็นั้นๆ 

ขั้นตอนที ่ 5 ขั้นตอนการทาํเดลฟาย (EDFR รอบท่ีสอง สาม....) เป็นการนํา
แบบสอบถามไปสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ และนาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติพื้นฐาน เพื่อทาํการ
จาํแนกขอ้มูลหาฉนัทามติ (Consensus) ในการทาํ EDFR รอบท่ี 2 และ 3 ในรอบน้ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละ
ท่านจะไดรั้บรู้ขอ้มูลป้อนกลบัเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่าร้อย
ละ ค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ของกลุ่มผนวกดว้ย
คาํตอบเดิมของตนเอง แลว้ขอให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่จาํนวนรอบของการทาํวิจยั 
EDFR ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และกาํลงัคนของการวิจยัทั้งน้ีพิจารณาจากคาํตอบท่ี
ไดว้า่มีความเป็นเอกพนัธ์แลว้หรือยงั มี Homogeneity ของคาํตอบหรือมีฉนัทามติ (Consensus) ของ
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษามากพอแลว้หรือไม่ 

ขั้นตอนที ่6 ขั้นตอนการเขียนอนาคตภาพ เป็นการนําผลการตอบแบบสอบถามของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ผลตามเกณฑท่ี์กาํหนดซ่ึงโดยทัว่ไปถือตามเกณฑท่ี์มีแนวโนม้ความเป็นไป
ไดค่้อนขา้งสูง กล่าวคือ ค่ามธัยฐาน (Median) ท่ี 3.5 ข้ึนไป และพิจารณาความสอดคลอ้งของคาํตอบ
โดยพิจารณาจาก Interquartile Range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม่เขียนเป็นวิชาการ
มากไป คือคนทัว่ไปอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย 

 
สรุป 

 
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับการบริหารจดัการการศึกษาของ

สถานศึกษาในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ไดรั้บการสนบัสนุนยนืยนัว่า 
การบริหารโรงเรียนจะส่งผลถึงความสาํเร็จในการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ ซ่ึงความสาํเร็จในการ
บริหารจดัการนั้นตอ้งอาศยัหลกัการ แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการดาํเนินงาน อาศยัความมีส่วนร่วม
ของผูบ้ริหาร บุคลากร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบันโยบายและสภาพการณ์
ท่ีทาํใหโ้รงเรียนเกิดการปรับปรุงและพฒันาใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีมีความเจริญกา้วหนา้และยัง่ยนื 

  



89 

 
บทที ่3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
ตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) และเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยใชผู้ใ้หข้อ้มูล
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ประกอบดว้ยขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ขั้นตอนการดาํเนินการวจัิย 

เพื่อให้การดาํเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้งไว ้ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 การเตรียมโครงการวจัิย 
ผูว้ิจัยเตรียมโครงการวิจัยโดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัอนาคตและการบริหารจดัการศึกษาอนาคตทั้งในและต่างประเทศจากเอกสาร ตาํรา 
ขอ้มูล สถิติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร วรรณกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเวบ็ไซตต่์างๆ 
แลว้นาํมากาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั จดัทาํโครงร่างการวิจยั นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และสอบ
ปกป้องโครงร่างการวิจยั ปรับแกไ้ขโครงร่างการวิจยัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
ปกป้องโครงร่างการวิจยั เสนอบณัฑิตวิทยาลยั ขออนุมติัหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์เพื่อดาํเนินการวิจยั   

ขั้นตอนที ่2 การดําเนินการวจัิย 
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั้นตอนของการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การศึกษาประเดน็เก่ียวกบัการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่

ในชุมชนพหุวฒันธรรม ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการวิจยั ดงัน้ี 
1. ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนาคตและการ

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม จากเอกสาร ตาํรา ขอ้มูล 
บทความวิชาการและจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 
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2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นประเด็นการสัมภาษณ์ตามกรอบ
แนวคิดการวิจยั 

3. สร้างแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured-interview) 
ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชนพหุวฒันธรรม 

ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยใชเ้ทคนิค EDFR ดงัน้ี 
ผูว้ิจยันาํตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาใน

ชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มาจดัทาํเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-structured-interview) และนาํไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญตามลาํดบัดงัน้ี 

รอบท่ี 1 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์ (Interview) ในการสัมภาษณ์
คร้ังน้ีมีการสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบก่ึงโครงสร้างตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้นาํแบบ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างไปสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมขอ้มูล จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 17 ท่านใชว้ิธีการ
สัมภาษณ์แบบไม่จาํกดัคาํตอบ (non directive interview) ดว้ยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพนัธ์ 
(interactive interview) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ (content analysis) 
เพื่อให้ทราบการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา และพฒันาเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (ratting scale) เพื่อเก็บขอ้มูล 
EDFR รอบท่ี 2  

รอบท่ี 2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบท่ีสองน้ี มีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 
เก่ียวกับการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยนาํขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ได้ จากรอบท่ีหน่ึงมาสร้างเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน   
17 ท่าน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดียวกบัรอบท่ีหน่ึงไดพ้ิจารณา และตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
(opinionnaire) แลว้นาํคาํตอบท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลรอบท่ีสอง มาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน 
(Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละขอ้
คาํถาม จากนั้นนําขอ้มูลท่ีได้มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เพื่อเก็บขอ้มูล 
EDFR รอบท่ี 3 

รอบท่ี 3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบท่ีสามน้ี มีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น(opinionnaire) 
เก่ียวกับการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ฉบบัเดียวกนักบัแบบสอบถาม
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รอบท่ีสอง แต่มีการเพิ่มค่ามธัยฐาน (Median), ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์
(Interquartile Range) ของแต่ละขอ้คาํถามท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากรอบท่ีสอง พร้อมแสดงเคร่ืองหมาย
คาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 17 ท่าน ท่ีตอบรอบท่ีสอง ลงในแบบสอบถามความคิดเห็น(opinionnaire) 
รอบท่ีสาม เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญ แต่ละท่านได้ทราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุ่มท่ีตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็น(opinionnaire) ในรอบท่ีสองไว ้จากนั้นนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 17 ท่าน 
ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดียวกบัรอบท่ีสอง พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 
เพื่อยนืยนัคาํตอบเดิม หรืออาจจะเปล่ียน ความคิดเห็นใหม่ ถา้ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งการยนืยนัคาํตอบเดิม
แต่เป็นคาํตอบท่ีไม่ไดอ้ยู่ในขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ตอ้งให้เหตุผล
ประกอบคาํตอบเดิม จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีได ้ในรอบท่ีสาม มาวิเคราะห์ หาค่าค่ามธัยฐาน (Median) 
ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ของแต่ละขอ้คาํถามใหม่ 
เพ่ือวิเคราะห์ และแปลผลการวิจยั เพ่ือทราบการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชน
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา   

ถ้าในกรณีท่ีความเห็นของกลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญมีความสอดคล้องกันตั้ งแต่การตอบ
แบบสอบถามรอบท่ี 2 ผูว้ิจยัจะใชผ้ลท่ีไดจ้ากการสอบถามรอบท่ี 2 เป็นขอ้สรุปของการวิจยั 

ขั้นท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั 
ผูว้ิจัยนําผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะมาจัดทํารายงานการวิจัย 

นาํเสนอคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่อง
ตามขอ้เสนอแนะ จดัทาํรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอบณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือขออนุมติัเป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษาต่อไป รายละเอียด 
และขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัขา้งตน้ สามารถสรุปตามแผนภูมิดงัน้ี 
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ขั้นตอน กระบวนการ ผลทีไ่ด้ 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั 
 
 

1. การศึกษาประเดน็     
เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่น
ชุมชนพหุวฒันธรรม      
ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา 

ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม 
ทฤษฎี งานวจิยัเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน
พหุวฒันธรรม 

ศึกษาการบริหารจดัการ
การศึกษาของสถานศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรม ของเกาะ
เมืองพระนครศรีอยธุยา 

ประเดน็เก่ียวกบั     
การบริหารจดัการ   
การศึกษาเพ่ือนาํไป
สร้างแบบสัมภาษณ์       
ก่ึงโครงสร้าง (Semi-
structured-interview) 

2. การวเิคราะห์การ
บริหารจดัการ
การศึกษาของ
สถานศึกษาในสังคม      
พหุวฒันธรรม      
ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา 
ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

เทคนิคการวิจัย แบบ EDFR 
- รอบท่ี 1 สัมภาษณ์ 
             กึ่งโครงสร้าง 
-รอบท่ี 2 แบบสอบถาม 
-รอบท่ี 3 แบบสอบถาม 

 

การบริหารจดัการการศึกษา 
ของสถานศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา 

3. การรายงานผลการวจิยั 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างไร มีการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ท่ีมุ่งเนน้การเก็บ
ขอ้มูลท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงหลายมิติเพื่อสะทอ้นปรากฏการณ์จริงผ่านมุมมองของคนใน
บริบทนั้ นๆ จากความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง ดังนั้ น เพื่อให้การวิจัยคร้ังน้ีเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้จิยัจึงกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย แผน
แบบการวิจยั ประชากร ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการ
วิจยั วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 
 
แผนแบบการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชเ้ทคนิค EDFR ท่ีมีการศึกษากลุ่มตวัอย่าง
เดียว โดยศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เป็น
การศึกษาเหตุการณ์ยอ้นอดีต (The One – Shot, Retrospective Case Study) และศึกษาสภาวการณ์
โดยไม่มีการทดลอง (The One – Shot, Non – Experimental Case Study) สามารถเขียนเป็นแผนผงั
ไดด้งัน้ี 
 

 
 

แผนแบบการวิจยัศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง 
 (The One – Shot, Non – Experimental Case Study) 

เม่ือ S หมายถึง กลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการเลือกเพื่อการวิจยัโดยเทคนิคการวิจยั
แบบ EDFR 

X หมายถึง ตวัแปรท่ีศึกษา 
O1 หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 O1 

 

 

S   X 
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ผู้เช่ียวชาญในการให้ข้อมูล 
เพื่อใหก้ารวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้ิจยัไดก้าํหนดผูเ้ช่ียวชาญในการ

ใหข้อ้มูล ในการวิจยั และวิธีการเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 
กลุ่มผู้เช่ียวชาญทีใ่ช้ในการวจัิยโดยเทคนิคการวจัิยแบบ EDFR 
กลุ่มผูเ้ ช่ียวชาญท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู ้บริหารกระทรวง 

ศึกษาธิการ กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา  และกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย กลุ่มผูน้าํทางศาสนา  
กลุ่มผูน้าํชุมชน กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา และกลุ่มผูป้กครอง ผูว้ิจยักาํหนดคุณสมบติัของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชใ้นการวิจยัไวก่้อนดาํเนินการเสนอช่ือ ดงัน้ี 

1. เป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนในชุมชนพหุวฒันธรรมหรือ 
2. เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หรือ 
3. เป็นผูมี้คุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญามหาบณัฑิตหรือปริญญาบณัฑิตสาํหรับบุคคลท่ี 

มิไดท้าํงานเก่ียวกบัการศึกษาโดยตรง หรือเป็นปราชญท์อ้งถ่ิน 
วธีิเลอืกผู้เช่ียวชาญ 
ผูเ้ช่ียวชาญไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช ้Snowball 

Sampling Technique 3 รอบ โดยมีกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ช่วยพิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีขั้นตอนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดงัน้ี 

1. ขอคําปรึกษา  ข้อแนะนําจากกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  พร้อมช้ีแจง
วตัถุประสงคข์องการวิจยั และคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ 

2. เสนอช่ือผูเ้ช่ียวชาญต่อกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อช่วยพิจารณาความ
เหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใหไ้ดผู้เ้ช่ียวชาญตามจาํนวนท่ีตอ้งการ 

3. ติดต่อผูเ้ช่ียวชาญตามท่ีกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมไว้
แลว้ เพื่อขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังน้ี โดย
หนงัสือราชการและการติดต่อดว้ยตนเอง 

สาํหรับการใช ้Snowball Sampling Teachnique 3 รอบ มีดงัน้ี 
รอบท่ี 1 ผูว้ิจยัเลือกผูเ้ช่ียวชาญตามคุณสมบติั 
รอบท่ี 2 ผูว้ิจยัประสานงานกบัผูที้่ถูกเลือกในรอบที่ 1 เพื่อให้แต่ละคนเสนอผูช่ื้อ

ผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนๆ ตามคุณสมบติั คนละ 3 ช่ือ 
รอบท่ี 3 ผูว้ิจยัประสานงานกบัผูท่ี้ถูกเลือกในรอบท่ี 2 เพื่อให้แต่ละคนเสนอผูช่ื้อ

ผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนๆ ตามคุณสมบติั คนละ 3 ช่ือ 
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เม่ือใชก้ารเลือกแบบ Snowball Sampling Teachniqueทั้ง 3 รอบ จะไดผู้ถู้กเสนอช่ือ
ทั้งหมด ผูว้ิจยันาํรายช่ือท่ีถูกเสนอช่ือทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยจดัตามลาํดบัความถ่ี แลว้พิจารณา
เลือกผูเ้ช่ียวชาญตามลาํดบัรายช่ือประกอบกบัคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดก้าํหนดไวต้ั้งแต่ตน้ 
และเม่ือรวมกบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จะไดผู้เ้ช่ียวชาญ
จาํนวน 17 คน 
 
ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรท่ีศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ใน
ชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ได้จากผลการวิเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis) จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
(opinionnaire) โดยผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดียวกนั  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การศึกษาประเด็นการบริหารจัดการท่ีเ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา โดยใช้
วิธีการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Document Analysis) และสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึง
มีโครงสร้างชุดเดียวกนักบัรอบท่ี 1 

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชน 
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยเทคนิคการ
วิจยัแบบ EDFR ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างในรอบท่ี 1 และใชแ้บบสอบถามในรอบ
ท่ี 2 และรอบท่ี 3 
 
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวจัิย 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัโดยใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR เพื่อหา
แนวทางการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม ผูว้ิจยัดาํเนินการดงัน้ี 

1. สร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างจากข้อสรุปท่ีได้จากการสรุปผลการศึกษา
เอกสาร วิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวฒิุในขั้นท่ี 1 สาํหรับเกบ็รวบรวมขอ้มูล รอบท่ี 1 
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2. สร้างแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญในประเดน็ต่างๆ ในรอบท่ี 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale)143 เพื่อใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบั
ผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2 โดยกาํหนดระดบัค่าคะแนนของช่วงนํ้าหนกัมีความหมายความดงัน้ี  

ระดบัท่ี 5 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัการบริหารจดัการการศึกษา
ของสถานศึกษา ท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มีค่านํ้ าหนัก
เท่ากบั 5 คะแนน 

ระดบัท่ี 4 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยมากกบัการบริหารจดัการการศึกษาของ
สถานศึกษา ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั    
4 คะแนน 

ระดบัท่ี 3 ผูเ้ ช่ียวชาญเห็นด้วยปานกลางกับการบริหารจัดการการศึกษาของ
สถานศึกษา ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั     
3 คะแนน 

ระดบัท่ี 2 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยน้อยกบัการบริหารจดัการการศึกษาของ
สถานศึกษา ท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั    
2 คะแนน 

ระดบัท่ี 1 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยน้อยท่ีสุดกบัการบริหารจดัการการศึกษา
ของสถานศึกษา ท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มีค่านํ้ าหนัก
เท่ากบั 1 คะแนน 

3. สร้างแบบสอบถามรอบท่ี 3 โดยนาํคาํตอบจากแบบสอบถามในรอบท่ี 2 แต่ละขอ้มา
วิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) แลว้นาํมา
สร้างแบบสอบถามใหม่โดยใชข้อ้ความเดียวกบัแบบสอบถามในรอบท่ี 2 และเพิ่มตาํแหน่งค่า     
มธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และตาํแหน่งคาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญท่านนั้นๆ พร้อมทั้งระบุ
เหตุผลส่วนทา้ยของแต่ละขอ้ความ 

 

                                                            
143Rensis Likert, “TheMethod of Constructing and Attitude Scale,” In Reading in 

Fishbeic, ed. M. (New York: Wiley & Son, 1967), 90-95, อา้งถึงใน พรพรรณ อินทรประเสริฐ,
“องคป์ระกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา้” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 174.  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูลโดย 
1. การสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง 
2. การเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเองจากผูเ้ช่ียวชาญ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ประเดน็เก่ียวกบัการบริหารจดัการการการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา จากเอกสาร ตาํรา ขอ้มูล บทความ
วิชาการและจากการสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา 

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ โดยเทคนิควิจยัแบบ EDFR มีดงัน้ี 
1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสมัภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง รอบท่ี 1 ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ในรอบท่ี 2 และ รอบท่ี 

3 ใชก้ารคาํนวณหาค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) โดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป แปลผลตามเกณฑค่์าคะแนนกลาง (Mid Point) ดงัน้ี 

2.1 ค่ามธัยฐาน (Median) ของขอ้มูลท่ีมีการแจกแจงความถ่ี การแปล
ความหมายขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 4.50 – 5.00  หมายถึง กลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญเห็นด้วยกับ 
การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรม ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา มากท่ีสุด 

ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 3.50 – 4.49  หมายถึง กลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญเห็นด้วยกับ 
การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรม ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา มาก 

ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 2.50 – 3.49  หมายถึง กลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญเห็นด้วยกับ 
การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรม ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา ปานกลาง 

ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 1.50 – 2.49  หมายถึง กลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญเห็นด้วยกับ 
การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรม ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา นอ้ย 
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ค่ามธัยฐานตํ่ากวา่ 1.50 หมายถึง ก ลุ่ ม ผู ้ เ ช่ี ย ว ช า ญ เ ห็ น ด้ ว ย กั บ         
การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรม ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา นอ้ยท่ีสุด 

โดย ค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหวา่งค่ามธัยฐาน (Median) และค่าฐาน
นิยม (Mode) ไม่เกิน 1 

2.2 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Inrterquatile Range) ไดจ้ากการคาํนวณหาค่า
ความแตกต่างของควอไทลท่ี์ 1 และควอไทลท่ี์ 3 ถา้ค่าพิสัยอินเตอร์ควอไทลท่ี์คาํนวณไดข้อ้ความ
ใดท่ีมีค่าไม่เกิน 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อขอ้ความนั้นสอดคลอ้งกนั (ฉนัทามติ
ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) แต่ถา้ค่าพิสัยอินเตอร์ควอไทล์ท่ีคาํนวณไดข้อ้ความใดท่ีมีค่ามากกว่า 1.50 
แสดงวา่ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อขอ้ความนั้นไม่สอดคลอ้งกนั 

เกณฑก์ารสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยคดัเลือกประเดน็ท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัเท่านั้น คือกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาว่า ขอ้ความนั้นตอ้งมีค่ามธัยฐาน (Median) 
ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป ค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหวา่งค่ามธัยฐาน (Median) และ ค่าฐานนิยม (Mode) ไม่
เกิน 1 และ ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล ์(Interquartile Range) นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1.50 เท่านั้น ส่วน
ขอ้ความท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าเป็นการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่น
ชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ในระดบัท่ีตํ่ากวา่ระดบัมากหรือเป็นขอ้ความ
ท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นไม่สอดคลอ้งกนัจะถูกตดัท้ิง ประเด็นการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรม  ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา ท่ีผ่านเกณฑถื์อว่าผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 17 ท่าน มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าเป็น
ประเด็นการบริหารจดัการเพ่ือให้เกิดการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความคิดเห็น
ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

1. ในกรณีท่ีข้อความในแบบสอบถามความคิดเห็น  (opinionnaire) รอบท่ีสอง           
รอบท่ีสามของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีค่ามธัยฐาน ตั้งแต่ 3.50-4.49 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามธัยฐาน
กบัค่าฐานนิยม โดยค่าผลต่างตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.00 – 1.00 และ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์มีค่าตํ่ากว่า
หรือเท่ากบั 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความสอดคลอ้งกนัว่า ประเด็นการ
บริหารจัดการเ พ่ือให้เ กิดการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน                 
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ในระดบัมาก  

2. ในกรณีท่ีข้อความในแบบสอบถามความคิดเห็น  (opinionnaire) รอบท่ีสอง           
รอบท่ีสาม ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ มีค่ามธัยฐาน ตั้งแต่ 4.50-5.00 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่า  
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มธัยฐานกบัค่าฐานนิยม โดยค่าผลต่างตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.00 – 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทลมี์ค่า
ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความสอดคลอ้งกนัว่า ประเด็น
การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน            
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา  ในระดบัมากท่ีสุด 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่ามธัยฐาน (Median) 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) และใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อหาแนวทางการ
ปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลท่ีเหมาะสมกบัการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชน 
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 
 

สรุป 
 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อทราบการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา 
ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) และเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
โดยใชผู้ใ้หข้อ้มูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) การดาํเนินการวิจยัแบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 
การศึกษาประเด็นการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม     
ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา เป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวขอ้ง และ
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์การบริหารจดัการการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้โดยเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR ขั้นท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือทราบการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
ตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน       
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ในคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) EDFR รอบท่ี 1 ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรม ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา แลว้จึงนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดไ้ปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น EDFR 
รอบท่ี 2 แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่ามธัยฐาน (Median), ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(Interquartile Range) โดยดาํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบการบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน    
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

EDFR รอบที ่1 
ผูว้ิจยัสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 17 ท่าน ตามแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure 

Interview) เพื่อตอบคาํถามวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ เพื่อทราบการบริหารจดัการการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ผลการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ สามารถวิเคราะห์เป็นกลุ่มความคิดเห็น เก่ียวกบัประเดน็สาํคญัต่างๆได ้รวม 9 ประเดน็ คือ 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าในการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่
ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา สถานศึกษาควรใช้ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกสถานศึกษาในการวางแผนงานในอนาคต มีการกาํหนดนโยบาย และ
วิธีการดาํเนินงานให้เขา้กบัความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน จดัทาํหลกัสูตร
สถานศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน และสะทอ้นถึง
ความแตกต่างเชิงบวก หลกัสูตรสถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบัประสบการณ์ของผูเ้รียนและ
ชุมชน จดักิจกรรมกระตุน้และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเห็นความสําคญั และเขา้ใจในความ
แตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มและ
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ระหว่างกลุ่มของความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เปิดพื้นท่ีการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจต่อความหลากหลายทางสังคม และความเปล่ียนแปลงทางสังคม มีความเขา้ใจ
ผูอ่ื้นบนความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต มีทกัษะในการ ปฏิบติัตนและอยูร่่วมกนัในสังคมได้
อยา่งมีความสุข และเกิดความมัน่ใจ เคารพตนเอง และภูมิใจในวิถีชีวิต และศาสนาของตนเอง โดย
ไดส้รุปประเดน็น้ีวา่เป็น ดา้นความตระหนกัต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ ในการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่
ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา สถานศึกษาควรกาํหนดมาตรฐานในการ
ทาํงานของครูและบุคลากรให้เป็นไปในทางเดียวกนั กาํหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีแสดงถึงความ
เป็นเอกภาพ  และอัตลักษณ์ความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน  มีการ
ประชาสัมพนัธ์ หรือช้ีแจงให้ครูและบุคลากรเขา้ใจมาตรฐานของโรงเรียน มีวฒันธรรมองคก์รท่ี
ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติท่ีทาํให้ครูและบุคลากรเห็นคุณค่า และตระหนักถึงความสําคญัของ
เป้าหมายของสถานศึกษา มีแนวทางในการดาํเนินการและประเมินผลร่วมกนั โดยคาํนึงถึงการ
ตดัสินใจท่ีมีผลต่อเป้าหมายของโรงเรียน ยดึแนวทางจริยธรรมเป็นหลกัในการตดัสินใหร้างวลั และ
การลงโทษอยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรม ส่งเสริมสมัพนัธภาพท่ีดีใหก้บัครูและบุคลากรเพื่อใหเ้กิดความรัก 
ความสามคัคีในหมู่คณะ และศรัทธาวิชาชีพ สร้างบรรยากาศให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิด
การเรียนรู้การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร และเปิดพ้ืนท่ี ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ปฏิสมัพนัธ์กนั เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมต่างๆ โดยไดส้รุปประเด็นน้ีว่าเป็น ดา้นการรักษา
แบบแผนวฒันธรรม 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ ในการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่
ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา สถานศึกษาควรยดึหลกัประชาธิปไตยใน
การบริหารงานภายใตค้วามแตกต่างทางทางศาสนาและวิถีชีวิต บริหารจดัการโดยใชห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จดัทาํแนวทางในการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัของครูและบุคลากร นักเรียน ท่ี
ชดัเจนและมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น ลูกเสือ ยุวกาชาด 
ชุมนุม หรือกิจกรรมตามความสนใจ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อใหเ้กิดการตระหนกัรู้ 
และเขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต กาํหนดแนวทางการแต่งกาย หรือเคร่ืองแบบท่ี
ชดัเจนตามบริบทของความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต จดัสภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอก 
สถานศึกษา โดยให้ความสําคัญกับความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตคนท่ีอยู่ในชุมชน              
จดักิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูและบุคลากร นกัเรียน และผูป้กครองท่ีเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  
สถานศึกษาส่งเสริมการจดักิจกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัครู นกัเรียน ผูป้กครอง
นกัเรียน ตามความเหมาะสม เปิดโอกาสใหน้กัเรียนสามารถประกอบพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนบั
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ถือได ้ตามความเหมาะสม และร่วมมือกบัผูป้กครอง และชุมชนในการส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยไดส้รุป
ประเดน็น้ีวา่เป็น ดา้นองคก์รการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ ในการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่
ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานตน้สังกดักาํหนดนโยบายให้
สถานศึกษาจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน      
จดัประชุม อบรม สมัมนา เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างทาง
ศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน สถานศึกษามีปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ แผนงาน หรือ
โครงการต่างๆของสถานศึกษา บ่งบอกถึงความตระหนักในการสร้าง การยอมรับพหุวฒันธรรม 
ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ และวิธีการจดัการศึกษาบนความแตกต่างทางศาสนาและ
วิถีชีวิต ผูบ้ริหารมีทศันคติเชิงบวกต่อความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต ครูและบุคลากร 
นักเรียน และผูป้กครองรับรู้นโยบายการจดัการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกัดและสถานศึกษา 
สถานศึกษาเปิดพื้นท่ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อความเขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา องคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
สะทอ้นถึงการยอมรับ ความหลากหลายในวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาของคนในชุมชน นกัเรียน
ต่างกลุ่มวิถีชีวิตและการนับถือศาสนามีโอกาสทาํกิจกรรมท่ีโรงเรียน หรือได้รับอนุญาตให้      
หยุดเรียนในวนัสาํคญัทางศาสนา หรือ ประเพณีของกลุ่มนั้นๆ และนักเรียนทุกกลุ่มเช้ือชาติ 
วฒันธรรมมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา และอาหารกลางวนัโดยเท่าเทียมกัน โดยได้สรุป
ประเด็นน้ีว่าเป็น ดา้นบรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ ในการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่
ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ผูบ้ริหารควรสร้างความตระหนกัในการ
พฒันาตนเองของทีมงาน เสริมสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรพฒันาการปฏิบติังานของตน       
ใชเ้ทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ กระตุน้ใหค้รูและบุคลากรทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาส
ใหค้รูและบุคลากรมีสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเท่าเทียมกนั เปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรแสดง
ความสามารถ และยอมรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทุกคน เปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากร
พฒันาการปฏิบติังานของตนเอง ให้การยอมรับความสาํเร็จ และผลงานของครูและบุคลากรทุกคน 
ให้ครูทุกคนมีสิทธิไดรั้บปัจจยัต่างๆ ในการทาํงานเท่าเทียมกนั มอบหมายงานตามความสามารถ 
และความถนดัของแต่ละบุคคล และสามารถเช่ือมโยงความแตกต่างของรูปแบบ และวิธีการสอน
ของครูแต่ละคน นาํไปสู่เป้าหมายและค่านิยมร่วมของโรงเรียน โดยไดส้รุปประเด็นน้ีว่าเป็น ดา้น
ภาวะผูน้าํทางวฒันธรรม 
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กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ ในการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่
ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ครูตอ้งเขา้ใจในหลกัการ และวิธีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน มีความเขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของนกัเรียนทุกคนเป็นอยา่งดี มีทศันคติ
ท่ีดีต่อนกัเรียนและผูป้กครองท่ีมีความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตท่ีต่างจากตนเอง เปิดพื้นท่ีให้
นกัเรียน ไดเ้รียนรู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เปิดพื้นท่ี
ใหน้กัเรียนเรียนรู้ว่าความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต ไม่ใช่อุปสรรคของการเป็นเพื่อนกนั และ
การอยูร่่วมกนั ใหค้วามสนใจนกัเรียนทุกกลุ่ม ศาสนาและวิถีชีวิตโดยเท่าเทียมกนั ปฏิบติัต่อนกัเรียน
ทุกคนดว้ยความเสมอภาคและยติุธรรม เปิดพื้นท่ีให้นกัเรียนทุกกลุ่มความแตกต่างทางศาสนาและ
วิถีชีวิตไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี เปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียนทุกกลุ่มความแตกต่างทางศาสนาและ
วิถีชีวิตไดแ้ลกเปล่ียน เรียนรู้วฒันธรรมของกนัและกนั และยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียนทุกคน 
ทุกวิถีชีวิตและทุกศาสนา โดยไดส้รุปประเดน็น้ีวา่เป็นดา้นคุณลกัษณะครูในสงัคมพหุวฒันธรรม 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ ในการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่
ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา สถานศึกษาควรปรับปรุงและพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนตลอดเวลา เปิดพื้นท่ี เพ่ือส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มาใช้
ในการศึกษาหาความรู้ ส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวิถีชีวิตในชุมชน 
ใชแ้หล่งเรียนรู้จากทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน พฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่ือมโยง
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินพฒันาการเรียนรู้ ยอมรับการ
สนบัสนุนงานวิชาการจากชุมชน สนบัสนุนให้ชุมชนไดรั้บการพฒันาจากองคก์รต่างๆ เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน และคนในชุมชน และสนบัสนุนให้รวมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยได้สรุปประเด็นน้ีว่าเป็น ด้านแหล่งเรียนรู้ทาง          
พหุวฒันธรรม 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ ในการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่
ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา สถานศึกษาควรจดัทาํรูปแบบการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายในสถานศึกษาท่ีชดัเจน มีการติดต่อ และประสานงานกบัหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพฒันาการศึกษาร่วมกนั ส่งเสริมความสมัพนัธ์และร่วมมือกบัชุมชนใน
การพฒันาการศึกษา ประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชนในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ
สถานศึกษา ประสานกบัองคก์รชุมชนหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ของหน่วยงานใหท้าํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ จดักิจกรรมร่วมกนั
ระหวา่งนกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน เพื่อใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนั 
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ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทาํงานร่วมกนั เปิดพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนประสบการณ์
การเรียนรู้ และร่วมกนัทาํหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และจดัทาํระบบเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการทาํงานร่วมกัน โดยได้สรุปประเด็นน้ีว่าเป็น      
ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ ในการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่
ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มีการวดัและประเมินพื้นฐานความรู้ 
ความสามารถ เจตคติ และพฤติกรรมนกัเรียนทุกคน ดว้ยกระบวนการท่ีหลากหลาย ก่อนวางแผน
การสอนทุกคร้ัง เปิดพื้นท่ีให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัรู้ในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต 
โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เปิดพื้นท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างตรงไป ตรงมา 
เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความเขา้อกเขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต เปิดพื้นท่ีให้
นกัเรียนมีโอกาสคิดวิเคราะห์ สาเหตุปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการเลือกปฏิบติั อคติและความลาํเอียง ต่อ
ความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต เปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
ในรายวิชาต่างๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมการยอมรับความความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน ใชก้ระบวนการกลุ่มในการจดัการเรียนรู้ ใชก้ระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอยา่งทัว่ถึง ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ หรือวิถีปฏิบติัต่างๆ 
ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนทุกกลุ่ม และครูปรับรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อ และการ
วดัผลใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน (Learning Style) โดยไดส้รุปประเดน็น้ีวา่เป็นดา้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรม 

จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 17 ท่าน ตามแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
(semi-structure Interview) เพื่อตอบคาํถามวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ เพื่อทราบการบริหาร
จดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 
ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ในรอบที่ 1 ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์เป็นกลุ่มความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประเด็นสาํคญัต่างๆ และสรุปไดร้วม 9 ดา้น 90 ประเด็นการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดการบริหาร
จดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นความตระหนกัต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ประกอบดว้ย 10 ประเด็น 2) ดา้นการรักษา
แบบแผนทางวฒันธรรม ประกอบดว้ย 10 ประเด็นการบริหารจดัการ 3) ดา้นองคก์รการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ประกอบดว้ยประเด็นย่อย 10 ประเด็น 4) ดา้นบรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม 
ประกอบดว้ยประเด็นยอ่ย 10 ประเด็น 5) ดา้นภาวะผูน้าํทางวฒันธรรม ประกอบดว้ยประเด็นยอ่ย 
10 ประเด็น 6) ดา้นคุณลกัษณะครูในสังคมพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ยประเด็นยอ่ย 10 ประเด็น   
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7) ดา้นแหล่งเรียนรู้ทางพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ยประเด็นยอ่ย 10 ประเด็น 8) ดา้นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยประเด็นย่อย 10 ประเด็น และ9) ด้านการจดักระบวนการเรียนรู้      
พหุวฒันธรรม ประกอบดว้ยประเดน็ยอ่ย 10 ประเดน็   

EDFR รอบที ่2  
ผูว้ิจยักาํหนดกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดียวกนักบั EDFR รอบท่ี 1 สาํหรับตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็น (opinionna IQRe) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (ratting scale) 5 ช่วงคะแนน 
ในการรวบรวมขอ้มูลใน EDFR รอบท่ี 2  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบท่ี 2 น้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถาม   
ความคิดเห็น (OpinionnaIQRe) โดยการหาค่า มธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ของขอ้มูล
ที่มีการแจกแจงความถ่ี เป็นรายประเด็นย่อยเพื่อพิจารณาเลือกแนวโนม้ท่ีมี ค่ามธัยฐาน (Median) 
3.5 ข้ึนไป และมีความสอดคลอ้งกนั คือ มีค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่า ฐานนิยม และฐานนิยม                
ไม่เกิน 1.0 และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ไดจ้ากการคาํนวณหาค่าความแตกต่าง
ของควอไทลท่ี์ 1 และควอไทลท่ี์ 3 ถา้ค่าพิสัยอินเตอร์ควอไทลท่ี์คาํนวณไดจ้ากประเด็นยอ่ยใดท่ีมี
ค่าไม่เกิน 1.50 แสดงวา่ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อขอ้ความนั้นสอดคลอ้งกนั (ฉนัทามติของ
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) ซ่ึงผลการวิเคราะห์สรุปไดต้ามตารางแยกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        

พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ด้านความตระหนักต่ออตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 

ดา้นความตระหนกัต่อ 
อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม 

|Mdn-
Mo| 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

1. สถานศึกษาใชผ้ลการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกสถานศึกษาในการ
วางแผนงานในอนาคต 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวัฒนธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ด้านความตระหนักต่ออัตลักษณ์            
ทางวฒันธรรม (ต่อ) 

ดา้นความตระหนกัต่อ 
อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม 

|Mdn-
Mo| 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

2. สถานศึกษากาํหนด
นโยบาย และวิธีการ
ดาํเนินงานใหเ้ขา้กบั 
วิถีชีวิตและการนบัถือ
ศาสนาของคนในชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3. จดัทาํหลกัสูตร
สถานศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบั
วิถีชีวิตและการนบัถือ
ศาสนาของคนในชุมชน 
และสะทอ้นถึงพหุ
วฒันธรรมเชิงบวก 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

4. หลกัสูตรสถานศึกษามี
ความสอดคลอ้งกบั
ประสบการณ์ของผูเ้รียน
และชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

5. จดักิจกรรมกระตุน้และ
ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากร
เห็นความสาํคญั และเขา้ใจ
ในวิถีชีวิตและการนบัถือ
ศาสนาของคนในชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวัฒนธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ด้านความตระหนักต่ออัตลักษณ์            
ทางวฒันธรรม (ต่อ) 

ดา้นความตระหนกัต่อ 
อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม 

|Mdn-
Mo| 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

6. ส่งเสริมการจดักิจกรรม
ปฏิสมัพนัธ์ในกลุ่มและ
ระหวา่งกลุ่มของกลุ่มคน
ต่างวิถีชีวิตและต่างศาสนา
ในชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

7. สถานศึกษา เปิดพื้นท่ี
การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความ
เขา้ใจต่อความหลากหลาย
ทางสงัคม และความ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

8.สถานศึกษา เปิดพื้นท่ีการ
เรียนรู้ ใหผู้เ้รียนมีความ
เขา้ใจและช่ืนชมความ
แตกต่างทางวถีิชีวิตและการ
นบัถือศาสนา 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

9.สถานศึกษา เปิดพื้นท่ี    
การเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนมี
ทกัษะในการปฏิบติัตนและ
อยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวัฒนธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ด้านความตระหนักต่ออัตลักษณ์            
ทางวฒันธรรม (ต่อ) 

ดา้นความตระหนกัต่อ 
อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม 

|Mdn-
Mo| 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

10. สถานศึกษาเปิดพื้นท่ี
การเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเกิด
ความมัน่ใจ เคารพตนเอง 
และภูมิใจในวถีิชีวิต และ
ศาสนาของตนเอง 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

ตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ดา้นความตระหนักต่ออตัลกัษณ์                   
ทางวฒันธรรมสอดคลอ้งกนัเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี ขอ้ท่ี 1 การมธัยมศึกษาส่งเสริมความเขม้แขง็ และ      
ความอบอุ่นของครอบครัว (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 1 สถานศึกษาใชผ้ลการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกสถานศึกษาในการวางแผนงานในอนาคต (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 2 สถานศึกษากาํหนดนโยบาย และวิธีการดาํเนินงานใหเ้ขา้กบัวิถีชีวิตและการ
นบัถือศาสนาของคนในชุมชน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 3 จดัทาํหลกัสูตร
สถานศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตและการนับถือศาสนาของคนในชุมชน  และสะท้อนถึง             
พหุวฒันธรรม เชิงบวก (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 4 หลกัสูตรสถานศึกษามีความ
สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ของผูเ้รียนและชุมชน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 5       
จดักิจกรรมกระตุน้และส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรเห็นความสาํคญั และเขา้ใจในวิถีชีวิตและการนบั
ถือศาสนาของคนในชุมชน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 6 ส่งเสริมการจดักิจกรรม
ปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มของกลุ่มคนต่างวิถีชีวิตและต่างศาสนาในชุมชน (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 7 สถานศึกษาเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจต่อความ
หลากหลายทางสังคม และความเปล่ียนแปลงทางสังคม (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 8  
สถานศึกษา เปิดพ้ืนท่ีการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและช่ืนชมความแตกต่างทางวิถีชีวิตและ 
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การนบัถือศาสนา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 9 สถานศึกษา เปิดพื้นท่ีการเรียนรู้ ให้
ผูเ้รียนมีทกัษะในการ ปฏิบติัตนและอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 10 สถานศึกษาเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจ เคารพตนเอง และ
ภูมิใจในวิถีชีวิต และศาสนาของตนเอง (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        

พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นการรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม 

ดา้นการรักษาแบบแผน 
ทางวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

11. สถานศึกษากาํหนด
มาตรฐานในการทาํงานของ
ครูและบุคลากรใหเ้ป็นไป
ในทางเดียวกนั 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

12. สถานศึกษากาํหนด
วตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีแสดง
ถึงความเป็นเอกภาพ และ   
อตัลกัษณ์ทางวิถีชีวิตและ
การนบัถือศาสนาของคน
ในชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

13. สถานศึกษามีการ
ประชาสมัพนัธ์ หรือช้ีแจง
ใหค้รูและบุคลากรเขา้ใจ
มาตรฐานของโรงเรียน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

14. สถานศึกษามี
วฒันธรรมองคก์รท่ีชดัเจน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นการรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม 
(ต่อ) 

ดา้นการรักษาแบบแผน 
ทางวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

15. มีแนวทางปฏิบติัท่ีทาํ
ใหค้รูและบุคลากรเห็น
คุณค่า และตระหนกัถึง
ความสาํคญัของเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

16. สถานศึกษามีแนวทาง
ในการดาํเนินการและ
ประเมินผลร่วมกนั โดย
คาํนึงถึงการตดัสินใจท่ีมีผล
ต่อเป้าหมายของโรงเรียน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

17. ผูบ้ริหารยดึแนวทาง
จริยธรรมเป็นหลกัในการ
ตดัสินใหร้างวลั และการ
ลงโทษอยา่งบริสุทธ์ิ
ยติุธรรม 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

18. ส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ี
ดีใหก้บัครูและบุคลากร
เพื่อใหเ้กิดความรัก ความ
สามคัคีในหมู่คณะ และ
ศรัทธาวิชาชีพ 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นการรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม 
(ต่อ) 

ดา้นการรักษาแบบแผน 
ทางวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

19. สร้างบรรยากาศใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษา
เกิดการเรียนรู้การเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

20. สถานศึกษาเปิดพื้นท่ี 
ใหก้บัครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีปฏิสมัพนัธ์
กนั เช่น การศึกษาดูงาน 
การฝึกอบรมต่างๆ 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

  
จากตารางท่ี 2 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

ตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ด้านการรักษาแบบแผนทาง
วฒันธรรมสอดคลอ้งกนัเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี ขอ้ท่ี 1 การมธัยมศึกษาส่งเสริมความเขม้แขง็ และ
ความอบอุ่นของครอบครัว (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 11 สถานศึกษากาํหนด
มาตรฐานในการทาํงานของครูและบุคลากรใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนั (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-
Mo| = 0) ขอ้ท่ี 12 สถานศึกษากาํหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีแสดงถึงความเป็นเอกภาพ และอตั
ลกัษณ์ทางวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาของคนในชุมชน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 13 
สถานศึกษามีการประชาสัมพนัธ์ หรือช้ีแจงให้ครูและบุคลากรเขา้ใจมาตรฐานของโรงเรียน (Mdn 
= 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 14 สถานศึกษามีวฒันธรรมองคก์รท่ีชดัเจน (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 15 มีแนวทางปฏิบติัท่ีทาํให้ครูและบุคลากรเห็นคุณค่า และตระหนักถึง
ความสาํคญัของเป้าหมายของสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 16 มีแนวทาง
ปฏิบติัท่ีทาํใหค้รูและบุคลากรเห็นคุณค่า และตระหนกัถึงความสาํคญัของเป้าหมายของสถานศึกษา 
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(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 18 ส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีใหก้บัครูและบุคลากรเพื่อให้
เกิดความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ และศรัทธาวิชาชีพ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 19 
สร้างบรรยากาศใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการเรียนรู้การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร (Mdn 
= 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 20 สถานศึกษาเปิดพื้นท่ี ใหก้บัครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ปฏิสมัพนัธ์กนั เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมต่างๆ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 17 
สถานศึกษายึดแนวทางจริยธรรมเป็นหลกัในการตดัสินให้รางวลั และการลงโทษอย่างบริสุทธ์ิ
ยติุธรรม (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1)  
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน       

พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นองคก์รการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ดา้นองคก์รการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

21. สถานศึกษายดึหลกั
ประชาธิปไตยในการ
บริหารงานภายใตค้วาม
แตกต่างทางวถีิชีวิตและการ
นบัถือศาสนา 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

22. สถานศึกษาบริหาร
จดัการโดยใชห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

23. สถานศึกษาจดัทาํ
แนวทางในการปฏิบติั
กิจกรรมร่วมกนัของครูและ
บุคลากร นกัเรียน ท่ีชดัเจน
และมีการประชาสมัพนัธ์ท่ี
หลากหลาย 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน       
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นองคก์รการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (ต่อ) 

ดา้นองคก์รการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

24. สถานศึกษาจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตร เช่น ลูกเสือ 
ยวุกาชาด ชุมนุม หรือ
กิจกรรมตามความสนใจ 
ตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ เพื่อใหเ้กิดการ
ตระหนกัรู้ และเขา้ใจในวิถี
ชีวิตและการนบัถือศาสนา
ท่ีต่างจากตนเอง 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

25. สถานศึกษากาํหนดแนว
ทางการแต่งกาย หรือ
เคร่ืองแบบท่ีชดัเจนตาม
บริบทของวิถีชีวิตและการ
นบัถือศาสนา 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

26. สถานศึกษาจดั
สภาพแวดลอ้มภายใน และ
ภายนอก สถานศึกษา โดย
ใหค้วามสาํคญักบัทุกวิถี
ชีวิตและการนบัถือศาสนา
ของคนท่ีอยูใ่นชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน       
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นองคก์รการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (ต่อ) 

ดา้นองคก์รการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

27. สถานศึกษาจดักิจกรรม
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูและ
บุคลากร นกัเรียน และ
ผูป้กครองท่ีเสมอภาคและ
เท่าเทียมกนั 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

28. ศึกษาส่งเสริมการจดั
กิจกรรมในวนัสาํคญัทาง
ศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัครู 
นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
ตามความเหมาะสม 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

29. สถานศึกษาควรเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนสามารถ
ประกอบพิธีกรรมตาม
ศาสนาท่ีตนนบัถือได ้ตาม
ความเหมาะสม 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

30. สถานศึกษาร่วมมือกบั
ผูป้กครอง และชุมชนใน
การส่งเสริมใหมี้การจดั
กิจกรรมทางวฒันธรรม 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั 
และกนั 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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จากตารางท่ี 3 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
ตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  ดา้นองคก์รการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคลอ้งกนัเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี ขอ้ท่ี 21 สถานศึกษายึดหลกัประชาธิปไตยในการบริหารงาน
ภายใตค้วามแตกต่างทางวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนา (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo|  = 0) ขอ้ท่ี 22 
สถานศึกษาบริหารจดัการโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 
ขอ้ที่ 23 สถานศึกษาจดัทาํแนวทางในการปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกนัของครูและบุคลากร นกัเรียน       
ท่ีชดัเจนและมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 24 
สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น ลูกเสือ ยวุกาชาด ชุมนุม หรือกิจกรรมตามความสนใจ 
ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อใหเ้กิดการตระหนกัรู้ และเขา้ใจในวิถีชีวิตและการนบัถือ
ศาสนาท่ีต่างจากตนเอง (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 25 สถานศึกษากาํหนดแนว
ทางการแต่งกาย หรือเคร่ืองแบบท่ีชดัเจนตามบริบทของวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนา (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 26 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
โดยใหค้วามสาํคญักบัทุกวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาของคนท่ีอยูใ่นชุมชน (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 27 สถานศึกษาจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ระหว่าครูและบุคลากร นกัเรียน และ
ผูป้กครองท่ีเสมอภาคและเท่าเทียมกนั (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 28 ศึกษาส่งเสริมการจดักิจกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัครู 
นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน ตามความเหมาะสม (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 29 
สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถประกอบพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถือไดต้าม
ความเหมาะสม  (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 30 สถานศึกษาร่วมมือกบัผูป้กครอง และ
ชุมชนในการส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมทางวฒันธรรม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน       
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นบรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม 

ดา้นการรักษาแบบแผน 
ทางวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

31. หน่วยงานตน้สงักดั
กาํหนดนโยบายให้
สถานศึกษาจดัการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและ
การนบัถือศาสนาของคน
ในชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

32. หน่วยงานตน้สงักดัจดั
ประชุม อบรม สมัมนา เพื่อ
ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดั
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
วิถีชีวิตและการนบัถือ
ศาสนาของคนในชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

33. ปรัชญา วิสยัทศัน์       
พนัธกิจ กลยทุธ์ แผนงาน 
หรือโครงการต่างๆ           
ของสถานศึกษา บ่งบอกถึง
ความตระหนกัในการสร้าง 
การยอมรับพหุวฒันธรรม 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

34. ผูบ้ริหารมีความรู้ ความ
เขา้ใจในหลกัการ วิธีการ
จดัการศึกษาพหุวฒันธรรม 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน       
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นบรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม 
(ต่อ) 

ดา้นบรรยากาศ 
ความเป็นพหุวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

35. ผูบ้ริหารมีทศันคติเชิง
บวกต่อความแตกต่างทาง
ศาสนา วฒันธรรมของ
นกัเรียน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

36. ครูและบุคลากร 
นกัเรียน และผูป้กครองรับรู้
นโยบายการจดัการศึกษา
ของหน่วยงานตน้สงักดั
และสถานศึกษา 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

37. สถานศึกษาเปิดพื้นท่ี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิถีชีวิตและการนบัถือ
ศาสนาของคนในชุมชนทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

38. องคป์ระกอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
สะทอ้นถึงการยอมรับ 
ความหลากหลายในวิถีชีวิต
และการนบัถือศาสนาของ
คนในชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน       
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นบรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม 
(ต่อ) 

ดา้นบรรยากาศ 
ความเป็นพหุวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

39. นกัเรียนต่างกลุ่มวิถีชีวิต
และการนบัถือศาสนามี
โอกาสทาํกิจกรรมท่ี
โรงเรียน หรือไดรั้บอนุญาต
ใหห้ยดุเรียนในวนัสาํคญั
ทางศาสนา หรือ ประเพณี
ของกลุ่มนั้นๆ 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

40. นกัเรียนทุกกลุ่มเช้ือชาติ 
วฒันธรรมมีโอกาสไดรั้บ
ทุนการศึกษา และอาหาร
กลางวนั โดยเท่าเทียมกนั 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 4 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

ตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นบรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม 
สอดคลอ้งกนัเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี ขอ้ท่ี 31 หน่วยงานตน้สังกดักาํหนดนโยบายให้สถานศึกษาจดั
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาของคนในชุมชน (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-
Mo| = 0) ขอ้ท่ี 32 หน่วยงานตน้สังกดัจดัประชุม อบรม สัมมนา เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดั
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาของคนในชุมชน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-
Mo| = 0) ขอ้ท่ี 33 ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ แผนงาน หรือโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา 
บ่งบอกถึงความตระหนกัในการสร้าง การยอมรับพหุวฒันธรรม (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 
ขอ้ท่ี 34 ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ วิธีการจดัการศึกษาพหุวฒันธรรม (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี ผูบ้ริหารมีทศันคติเชิงบวกต่อความแตกต่างทางศาสนา วฒันธรรม
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ของนกัเรียน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 36 ครูและบุคลากร นกัเรียน และผูป้กครอง
รับรู้นโยบายการจดัการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-
Mo| = 0) ขอ้ท่ี 37 สถานศึกษาเปิดพื้นท่ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาของ
คนในชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 38 องคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา สะทอ้นถึงการ
ยอมรับความหลากหลายในวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาของคนในชุมชน (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 39 นกัเรียนต่างกลุ่มวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนามีโอกาสทาํกิจกรรมท่ี
โรงเรียน หรือไดรั้บอนุญาตให้หยดุเรียนในวนัสาํคญัทางศาสนา หรือ ประเพณีของกลุ่มนั้นๆ  
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 40 นกัเรียนทุกกลุ่มเช้ือชาติ วฒันธรรมมีโอกาสไดรั้บ
ทุนการศึกษา และอาหารกลางวนั โดยเท่าเทียมกนั (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        

พหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นภาวะผูน้าํทางพหุวฒันธรรม 

ดา้นภาวะผูน้าํ 
ทางพหุวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

41. ผูบ้ริหารสร้างความ
ตระหนกัในการพฒันา
ตนเองของทีมงาน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

42. ผูบ้ริหารเสริมสร้าง
แรงจูงใจใหค้รูและบุคลากร
พฒันาการปฏิบติังานของ
ตน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

43. ผูบ้ริหารใชเ้ทคนิคใน
การสร้างแรงจูงใจ กระตุน้
ใหค้รูและบุคลากรทาํงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นภาวะผูน้าํทางพหุวฒันธรรม (ต่อ) 

ดา้นภาวะผูน้าํ 
ทางพหุวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

44. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
ครูและบุคลากรมีสิทธิใน
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเท่า
เทียมกนั 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

45. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
ครูและบุคลากรแสดง
ความสามารถ และยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทุกคน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

46. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
ครูและบุคลากรพฒันาการ
ปฏิบติังานของตนเอง 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

47. ผูบ้ริหารใหก้ารยอมรับ
ความสาํเร็จ และผลงาน
ของครูและบุคลากรทุกคน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

48. ผูบ้ริหารใหค้รูทุกคนมี
สิทธิไดรั้บปัจจยัต่างๆใน
การทาํงานเท่าเทียมกนั 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

49. ผูบ้ริหารมอบหมายงาน
ตามความสามารถ และ
ความถนดัของแต่ละบุคคล 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นภาวะผูน้าํทางพหุวฒันธรรม (ต่อ) 

ดา้นภาวะผูน้าํ 
ทางพหุวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

50. ผูบ้ริหารสามารถ
เช่ือมโยงความแตกต่างของ
รูปแบบ และวธีิการสอน
ของครูแต่ละคน นาํไปสู่
เป้าหมายและค่านิยมร่วม
ของโรงเรียน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 5 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

ตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ดา้นภาวะผูน้าํทางพหุวฒันธรรม
สอดคลอ้งกนัเรียงตามลาํดบั ขอ้ท่ี 41 ผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัในการพฒันาตนเองของทีมงาน 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 42 หารเสริมสร้างแรงจูงใจใหค้รูและบุคลากรพฒันาการ
ปฏิบติังานของตน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 43 ผูบ้ริหารใชเ้ทคนิคในการสร้าง
แรงจูงใจ กระตุน้ใหค้รูและบุคลากรทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| 
= 0) ขอ้ท่ี 44 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเท่าเทียมกนั 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 45 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรแสดงความสามารถ 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทุกคน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 46 
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรพฒันาการปฏิบติังานของตนเอง (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-
Mo| = 0) ขอ้ท่ี 47 ผูบ้ริหารใหก้ารยอมรับความสาํเร็จ และผลงานของครูและบุคลากรทุกคน (Mdn 
= 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 48 ผูบ้ริหารใหค้รูทุกคนมี
สิทธิไดรั้บปัจจยัต่างๆ ในการทาํงานเท่าเทียมกนั (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 49 
ผูบ้ริหารมอบหมายงานตามความสามารถ และความถนดัของแต่ละบุคคล (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 50 ผูบ้ริหารสามารถเช่ือมโยงความแตกต่างของรูปแบบ และวิธีการสอนของ
ครูแต่ละคน นาํไปสู่เป้าหมายและค่านิยมร่วมของโรงเรียน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวัฒนธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  ด้านคุณลักษณะครูในสังคม                
พหุวฒันธรรม 

ดา้นคุณลกัษณะครู 
ในสงัคมพหุวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

51. ครูเขา้ใจในหลกัการ 
และวิธีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อ ส่งเสริม
การยอมรับความ
หลากหลายในวิถีชีวิตและ
การนบัถือศาสนาของคน
ในชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

52. ครูมีความเขา้ใจในวิถี
ชีวิตและการนบัถือศาสนา
ของคนในชุมชนของ
นกัเรียนทุกกลุ่มเป็นอยา่งดี 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

53. ครูมีทศันคติท่ีดีต่อ
นกัเรียนและผูป้กครองท่ีมี
วิถีชีวิตและการนบัถือ
ศาสนาต่างจากตนเอง 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

54. ครูเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียน 
ไดเ้รียนรู้ถึงความเหมือน
และความแตกต่างกนั 
เก่ียวกบัวิถีชีวติและการนบั
ถือศาสนาของคนในชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวัฒนธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  ด้านคุณลักษณะครูในสังคม                
พหุวฒันธรรม (ต่อ) 

ดา้นคุณลกัษณะครู 
ในสงัคมพหุวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

55. ครูเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียน
เรียนรู้วา่ความแตกต่างทาง
วิถีชีวิตและการนบัถือ
ศาสนา ไม่ใช่อุปสรรคของ
การเป็นเพื่อนกนั และการ
อยูร่่วมกนั 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

56. ครูใหค้วามสนใจ
นกัเรียนทุกกลุ่มวิถีชีวิตและ
ทุกศาสนาโดยเท่าเทียมกนั 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

57. ครูปฏิบติัต่อนกัเรียนทุก
คนดว้ยความเสมอภาคและ
ยติุธรรม 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

58. ครูเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียน
ทุกกลุ่มวิถีชีวติและต่าง
ศาสนาไดแ้สดง
ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

59. ครูเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียน
ทุกกลุ่มวิถีชีวติและต่าง
ศาสนา ไดแ้ลกเปล่ียน 
เรียนรู้วฒันธรรมของกนั
และกนั 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวัฒนธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  ด้านคุณลักษณะครูในสังคม                
พหุวฒันธรรม (ต่อ) 

ดา้นคุณลกัษณะครู 
ในสงัคมพหุวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

60. ครูยอมรับความคิดเห็น
ของนกัเรียนทุกคน ทุกวิถี
ชีวิตและทุกศาสนา 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 6 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

ตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ดา้นคุณลกัษณะครูในสังคมพหุ
วฒันธรรมสอดคลอ้งกนัเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี ขอ้ท่ี 51 ดา้นคุณลกัษณะครูในสังคมพหุวฒันธรรม 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 52 ครูมีความเขา้ใจในวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาของ
คนในชุมชนของนกัเรียนทุกกลุ่มเป็นอยา่งดี (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 53 ครูมีทศันคติ
ท่ีดีต่อนกัเรียนและผูป้กครองท่ีมีวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาต่างจากตนเอง (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 54 ครูเปิดพ้ืนท่ีให้นกัเรียน ไดเ้รียนรู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างกนั 
เก่ียวกบัวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาของคนในชุมชน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 55 
ครูเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียนเรียนรู้วา่ความแตกต่างทางวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนา ไม่ใช่อุปสรรคของ
การเป็นเพื่อนกนั และการอยูร่่วมกนั (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 56 ครูใหค้วามสนใจ
นกัเรียน ทุกกลุ่มวิถีชีวิตและทุกศาสนาโดยเท่าเทียมกนั (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 57 
ครูปฏิบติัต่อนกัเรียนทุกคนดว้ยความเสมอภาคและยติุธรรม (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 58 ครูเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียนทุกกลุ่มวิถีชีวิตและต่างศาสนา
ไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 59 ครูเปิดพื้นท่ีให้
นกัเรียนทุกกลุ่มวิถีชีวิตและต่างศาสนา ไดแ้ลกเปล่ียน เรียนรู้วฒันธรรมของกนัและกนั (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 60 ครูยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียนทุกคน ทุกวิถีชีวิตและทุก
ศาสนา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)   
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม 

ดา้นแหล่งเรียนรู้ 
ทางวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

61. สถานศึกษาปรับปรุง
และพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนตลอดเวลา 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

62. สถานศึกษาเปิดพื้นท่ี 
เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มา
ใชใ้นการศึกษาหาความรู้ 

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 

63. สถานศึกษาและชุมชม
ชนจดัทาํแหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมในสถานศึกษา 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

64. สถานศึกษาใชแ้หล่ง
เรียนรู้จากทอ้งถ่ินเพื่อ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

65. สถานศึกษาพฒันา
ชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

66. สถานศึกษาเช่ือมโยง
แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนได ้

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

67. สถานศึกษามีการใชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถ่ินพฒันาการ
เรียนรู้ 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม (ต่อ) 

ดา้นแหล่งเรียนรู้ 
ทางวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

68. สถานศึกษายอมรับการ
สนบัสนุนงานวิชาการจาก
ชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

69. สถานศึกษาสนบัสนุน
ใหชุ้มชนไดรั้บการพฒันา
จาก 
องคก์รต่างๆ เพื่อใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน 
และคนในชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

70. สถานศึกษาสนบัสนุน
ใหร้วมทรัพยากรของ
ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบา้น 
และแหล่งเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 7 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

ตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ดา้นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม
สอดคลอ้งกนัเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี ขอ้ท่ี 61 สถานศึกษาปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียนตลอดเวลา (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 63 สถานศึกษาและ
ชุมชนจดัทาํแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมในสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 64 
สถานศึกษาใชแ้หล่งเรียนรู้จากทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 
ขอ้ท่ี 65 สถานศึกษาพฒันาชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 66 
สถานศึกษาเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนได ้(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  
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ขอ้ท่ี 67 สถานศึกษามีการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินพฒันาการเรียนรู้ (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 68 สถานศึกษายอมรับการสนบัสนุนงานวิชาการจาก
ชุมชน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 69 สถานศึกษาสนบัสนุนใหชุ้มชนไดรั้บการ
พฒันาจากองคก์รต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน และคนในชุมชน (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 70 สถานศึกษาสนบัสนุนใหร้วมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบา้น และ
แหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 62 สถานศึกษาเปิดพื้นท่ี เพื่อ
ส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มาใชใ้นการศึกษาหาความรู้ (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) 
 
ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        

พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ดา้นการรบริหารแบบ 
มีส่วนร่วม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

71. สถานศึกษาจดัทาํ
รูปแบบการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงาน
ภายในสถานศึกษาท่ีชดัเจน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

72. สถานศึกษาติดต่อ และ
ประสานงานกบัหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การพฒันาการศึกษาร่วมกนั 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

73. สถานศึกษาส่งเสริม
ความสมัพนัธ์และร่วมมือ
กบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (ต่อ) 

ดา้นการรบริหารแบบ 
มีส่วนร่วม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

74. สถานศึกษา
ประสานงานกบัผูป้กครอง
และชุมชนในการ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของสถานศึกษา 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

75. สถานศึกษาประสานกบั
องคก์รชุมชนหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

76. สถานศึกษา
ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ
ของหน่วยงานใหท้าํงาน
ร่วมกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

77. สถานศึกษาจดักิจกรรม
ร่วมกนัระหวา่งนกัเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ผูป้กครอง และชุมชน  
เพื่อใหเ้กิดการทาํงาน
ร่วมกนั 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

78. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนบัสนุนใหมี้บรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการทาํงานร่วมกนั 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (ต่อ) 

ดา้นการรบริหารแบบ 
มีส่วนร่วม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

79. สถานศึกษาเปิดพื้นท่ี
แลกเปล่ียนประสบการณ์
การเรียนรู้ และร่วมกนัทาํ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

80. สถานศึกษาจดัทาํระบบ
เครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดการทาํงานร่วมกนั 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 8 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

ตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
สอดคลอ้งกนัเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี ขอ้ท่ี 71 สถานศึกษาจดัทาํรูปแบบการติดต่อประสานงานกบั
หน่วยงานภายในสถานศึกษาท่ีชดัเจน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 72 สถานศึกษา
ติดต่อ และประสานงานกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพฒันาการศึกษาร่วมกนั (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 73 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และร่วมมือกบัชุมชนในการ
พฒันาการศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 74 สถานศึกษาประสานงานกบัผูป้กครอง
และชุมชนในการสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้
ท่ี 75 สถานศึกษาประสานกบัองคก์รชุมชนหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 76 สถานศึกษาประสานงานกบัฝ่ายต่างๆของหน่วยงาน
ใหท้าํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 77 สถานศึกษาจดั
กิจกรรมร่วมกนัระหว่างนกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน เพื่อให้เกิด
การทาํงานร่วมกนั (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 78 
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สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทาํงานร่วมกนั (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 79 สถานศึกษาเปิดพื้นท่ีแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ และร่วมกนัทาํ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 80 
สถานศึกษาจดัทาํระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการทาํงานร่วมกนั  
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        

พหุวัฒนธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้           
พหุวฒันธรรม 

ดา้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

81. มีการวดัและประเมิน
พื้นฐานความรู้ 
ความสามารถ เจตคติ และ
พฤติกรรมนกัเรียนทุกคน 
ดว้ยกระบวนการท่ี
หลากหลาย ก่อนวางแผน
การสอนทุกคร้ัง 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

82. ครูเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียน
เกิดความตระหนกัรู้ทางวิถี
ชีวิตและการปฏิบติัตนตาม
หลกัศาสนาท่ีต่างจากตน 
โดยมุ่งเนน้การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวัฒนธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้           
พหุวฒันธรรม (ต่อ) 

ดา้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

83. ครูเปิดพื้นท่ีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นอยา่งตรงไป 
ตรงมา เพื่อช่วยใหน้กัเรียน
เกิดความเขา้อกเขา้ใจใน
ผูค้นท่ีมีวิถีชีวติและการนบั
ถือศาสนาแตกต่างจากตน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

84. ครูเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียน
มีโอกาสคิดวิเคราะห์ 
สาเหตุปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการ
เลือกปฏิบติั อคติและความ
ลาํเอียง ต่อคนต่างวิถีชีวิต
และต่างศาสนา 

4 4 0 1 มาก สอดคลอ้ง 

85. ครูเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียน
เรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ใน
รายวิชาต่างๆ เพื่อช่วย
ส่งเสริมการยอมรับความ
หลากหลายทางวิถีชีวิตและ
การนบัถือศาสนาของคน
ในชุมชน 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

86. ใชก้ระบวนการกลุ่มใน
การจดัการเรียนรู้   

4 5 1 1 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน        
พหุวัฒนธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้           
พหุวฒันธรรม (ต่อ) 

ดา้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรม 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนิยม   

|Mdn-
Mo| 
 

พิสยั
ระหวา่ง  
ควอร์
ไทล ์

(IQR) 

ระดบั 
ความ
ตอ้งการ 

ความ
คิดเห็น
ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

87. ใชก้ระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในวถีิชีวิตและ
การนบัถือศาสนาของคน
ในชุมชน ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

88. ครูเปิดโอกาสให้
นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนอยา่ง
ทัว่ถึง 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

89. ครูปรับกิจกรรมการ
เรียนรู้ หรือวิถีปฏิบติัต่างๆ 
ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนทุก
กลุ่ม 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

90. ครูปรับรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้
ส่ือ และการวดัผล ให้
เหมาะสมกบันกัเรียน ( 
Learning Style) 

5 5 0 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 9 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารการจดัการการศึกษาของสถานศึกษา 

ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้พหุวฒันธรรม 
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สอดคลอ้งกนัเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี ขอ้ท่ี 81 มีการวดัและประเมินพื้นฐานความรู้ ความสามารถ เจตคติ 
และพฤติกรรมนกัเรียนทุกคน ดว้ยกระบวนการท่ีหลากหลาย ก่อนวางแผนการสอนทุกคร้ัง (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 82 ครูเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัรู้ทางวิถีชีวิตและการ
ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีต่างจากตน โดยมุ่งเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 83 ครูเปิดพื้นท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างตรงไป ตรงมา เพื่อช่วยให้
นกัเรียนเกิดความเขา้อกเขา้ใจในผูค้นท่ีมีวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาแตกต่างจากตน (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี ครูเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
ในรายวิชาต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายทางวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาของ
คนในชุมชน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 87 ใชก้ระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการในวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาของคนในชุมชน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Mdn 
= 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) ขอ้ท่ี 88 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
อยา่งทัว่ถึง (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 89 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนอยา่งทัว่ถึง (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 90 ครูปรับรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อ และการวดัผล ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน (Learning Style) (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)ขอ้ท่ี 84 ครูเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียนมีโอกาสคิดวิเคราะห์ สาเหตุปัจจยัท่ีทาํให้
เกิดการเลือกปฏิบติั อคติและความลาํเอียงต่อคนต่างวิถีชีวิตและต่างศาสนา (Mdn = 4, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ขอ้ท่ี 86 ใชก้ระบวนการกลุ่มในการจดัการเรียนรู้ (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) 

จากผลวิเคราะห์การบริหารการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน      
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ในรอบท่ี 2 พบว่า ทั้ง 9 ดา้น 90 ประเด็นการ
บริหารจัดการเ พ่ือให้เ กิดการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน                 
พหุวฒันธรรม ของเกาะเมือง ได้รับฉันทามติจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญว่า มีความสอดคลอ้งกับการ
บริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรม  ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา ตามเกณฑท่ี์กาํหนด คือ ค่ามธัยฐาน (Median) ตั้งแต่ 3.5 ข้ึนไป ค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามธัยฐาน (Median) และ ค่าฐานนิยม (Mode) ไม่เกิน 1 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์
ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 1.5 พระนครศรีอยธุยา ประกอบดว้ย 1) ดา้นความตระหนกัต่ออตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม มี 10 ประเด็นการบริหารจดัการ 2) ดา้นการรักษาแบบแผนวฒันธรรมทางวฒันธรรม     
มี 10 ประเด็นการบริหารจดัการ 3) ดา้นองคก์รการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มี 10 ประเด็นการบริหาร
จดัการ 4) ดา้นบรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม มี 10 ประเด็นการบริหารจดัการ 5) ดา้นภาวะผูน้าํ
ทางวฒันธรรม มี 10 ประเด็น การบริหารจดัการ 6) ดา้นคุณลกัษณะครูในสังคมพหุวฒันธรรม มี     
10 ประเด็นการบริหารจดัการ 7) ดา้นแหล่งเรียนรู้ทางพหุวฒันธรรม มี 10 ประเด็นการบริหาร
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จดัการ 8) ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มี 10 ประเด็นการบริหารจดัการ 9) ดา้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรม มี 10 ประเดน็การบริหารจดัการ 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อนาํเสนอการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
ตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา โดยใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) ทั้ง 2 รอบ สรุปไดว้่าสถานศึกษาควรมีการบริหารจดัการ
การศึกษาใน 9 ดา้น ดงัน้ี  

1. ดา้นความตระหนักต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม พบว่า สถานศึกษาควรใชผ้ลการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกสถานศึกษาในการวางแผนงานในอนาคต มีการกาํหนดนโยบาย 
และวิธีการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน จดัทาํ
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเช่ือมโยง และสะทอ้นถึงความแตกต่างเชิงบวก และประสบการณ์ของผูเ้รียน
และชุมชน จดักิจกรรมกระตุน้และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเห็นความสาํคญัและเขา้ใจในความ
แตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน พร้อมส่งเสริมการจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มของความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน และเปิดพ้ืนท่ีการ
เรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจต่อความหลากหลายทางสังคม และความเปล่ียนแปลงทางสังคม  
เขา้ใจผูอ่ื้นบนความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต มีทกัษะในการปฏิบติัตนและอยู่ร่วมกนัใน
สังคมไดอ้ย่างมีความสุข และเกิดความมัน่ใจ เคารพตนเอง และภูมิใจในวิถีชีวิต และศาสนาของ
ตนเอง  

2. ดา้นการรักษาแบบแผนวฒันธรรม พบว่า สถานศึกษาควรกาํหนดมาตรฐานในการ
ทาํงานของครูและบุคลากรให้เป็นไปในทางเดียวกนั มีวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีแสดงถึงความเป็น
เอกภาพ และอตัลกัษณ์ความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการประชาสัมพนัธ์ 
หรือช้ีแจงให้ครูและบุคลากรเขา้ใจมาตรฐานของโรงเรียน มีวฒันธรรมองค์กรท่ีชัดเจน มีแนว
ปฏิบติัท่ีทาํใหค้รูและบุคลากรเห็นคุณค่า และตระหนกัถึงความสาํคญัของเป้าหมายของสถานศึกษา 
และมีแนวทางในการดาํเนินการและประเมินผลร่วมกนั โดยคาํนึงถึงการตดัสินใจที่มีผลต่อ
เป้าหมายของโรงเรียน โดยยึดแนวทางจริยธรรมเป็นหลกัในการตดัสินให้รางวลั และการลงโทษ
อย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม พร้อมส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีให้กับครูและบุคลากรเพื่อให้เกิดความรัก 
ความสามคัคีในหมู่คณะ และศรัทธาวิชาชีพ สร้างบรรยากาศให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิด
การเรียนรู้การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร และเปิดพ้ืนท่ี ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ปฏิสมัพนัธ์กนั เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมต่างๆ  

3. ดา้นองคก์รการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พบว่า สถานศึกษาควรยดึหลกัประชาธิปไตยใน
การบริหารงานภายใตค้วามแตกต่างทางทางศาสนาและวิถีชีวิต มีการบริหารจดัการโดยใชห้ลกั
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จดัทาํแนวทางในการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัของครูและบุคลากร นกัเรียน 
ท่ีชัดเจนและมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย สนับสนุนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น 
ลูกเสือ ยวุกาชาด ชุมนุม หรือกิจกรรมตามความสนใจ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้
เกิดการตระหนกัรู้ และเขา้ใจใน กาํหนดแนวทางการแต่งกาย หรือเคร่ืองแบบท่ีชดัเจนตามบริบท 
จดัสภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยใหค้วามสาํคญักบัความแตกต่างทางศาสนา
และวิถีชีวิตคนท่ีอยู่ในชุมชน จัดกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูและบุคลากร นักเรียน และ
ผูป้กครองท่ีเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวนัสําคญัทางศาสนาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน ตามความเหมาะสม พร้อม เปิดโอกาสให้นกัเรียน
สามารถประกอบพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนบัถือได ้ตามความเหมาะสม และร่วมมือกบัผูป้กครอง 
และชุมชนในการส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  

4. ด้านบรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม พบว่า หน่วยงานตน้สังกัดควรกาํหนด
นโยบายใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน โดยให้สถานศึกษาจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ 
แผนงาน หรือโครงการต่างๆ ของสถานศึกษาท่ีบ่งบอกถึงความตระหนกัในการสร้างการยอมรับ  
พหุวฒันธรรม ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ และวิธีการจดัการศึกษา มีทศันคติเชิงบวก 
และสนับสนุนให้ครูและบุคลากร นักเรียน ผูป้กครองได้รับรู้นโยบายการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา มีการเปิดพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความ
เขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น จดัประชุม อบรม สัมมนา มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
สะทอ้นถึงการยอมรับ ความหลากหลาย นกัเรียนต่างกลุ่มวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนามีโอกาสทาํ
กิจกรรมท่ีโรงเรียน หรือไดรั้บอนุญาตใหห้ยดุเรียนในวนัสาํคญัทางศาสนา หรือ ประเพณีของกลุ่ม
นั้นๆ และ ทุกกลุ่มเช้ือชาติ วฒันธรรมมีโอกาสไดรั้บทุนการศึกษา และอาหารกลางวนั โดยเท่า
เทียมกนั  

5. ดา้นภาวะผูน้าํทางวฒันธรรม พบว่า ผูบ้ริหารควรสร้างความตระหนกัในการพฒันา
ตนเองของทีมงาน เสริมสร้างแรงจูงใจใหค้รูและบุคลากรพฒันาการปฏิบติังานของตน โดยใชเ้ทคนิค
ในการสร้างแรงจูงใจ กระตุน้ให้ครูและบุคลากรทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้
ครูและบุคลากรมีสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร แสดงความสามารถ พฒันาการปฏิบติังานของตนเอง 
ช่ืนชมในความสาํเร็จ และผลงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากร และครูทุกคนมีสิทธิ
ไดรั้บปัจจยัต่างๆ ในการทาํงานเท่าเทียมกนั มอบหมายงานตามความสามารถ และความถนัดของ   
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แต่ละบุคคล และเช่ือมโยงความแตกต่างของรูปแบบ และวิธีการสอนของครูแต่ละคน นาํไปสู่
เป้าหมายและค่านิยมร่วมของโรงเรียน  

6. ดา้นคุณลกัษณะครูในสังคมพหุวฒันธรรม พบว่า ครูควรเขา้ใจในหลกัการ วิธีการ     
จดักิจกรรมการเรียนการสอน และเขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน  
ครูมีความเข้าใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของและนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี              
มีทศันคติท่ีดีต่อนักเรียนและผูป้กครองท่ีมีความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตท่ีต่างจากตนเอง  
เปิดพ้ืนท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเหมือนและความแตกต่าง ให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ว่าความ
แตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต ไม่ใช่อุปสรรคของการเป็นเพื่อนกนั และการอยูร่่วมกนั ใหค้วามสนใจ
นกัเรียนโดยเท่าเทียมกนั และให้นกัเรียนทุกคนไดแ้สดงความสามารถอยา่งเต็มท่ี พร้อมปฏิบติัต่อ
นักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยเปิดพ้ืนท่ีให้นักเรียนทุกคนไดแ้ลกเปล่ียน 
เรียนรู้วฒันธรรมของกันและกัน และยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนทุกคน ทุกวิถีชีวิตและ        
ทุกศาสนา   

7. ด้านแหล่งเรียนรู้ทางพหุวฒันธรรม พบว่า สถานศึกษาควรปรับปรุงและพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มาใชพ้ื้นท่ีเพื่อ
การศึกษาหาความรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวิถีชีวิตในชุมชน    
ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้จากทอ้งถ่ิน ยอมรับการสนบัสนุนงานวิชาการจากชุมชน เพื่อ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ร่วมพฒันาชุมชนและ
ส่งเสริมใหชุ้มชนไดรั้บการพฒันาจากองคก์รต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน และคนใน
ชุมชน และสนับสนุนให้รวมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบา้น และแหล่งเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน  

8. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า สถานศึกษาควรจัดทาํรูปแบบการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายในสถานศึกษาท่ีชดัเจน มีการติดต่อ และประสานงานกบัหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานต่างๆ ดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลายเพื่อการทาํงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพฒันาการศึกษา และเพื่อ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา พร้อมประสานสัมพนัธ์กกัทุกฝ่ายใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การทาํงานร่วมกัน เปิดพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ และร่วมกันทาํหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือใหเ้กิดการ
ทาํงานร่วมกนั  

9. ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้พหุวฒันธรรม พบว่า ครูควรสอบวดัประเมินพื้น
ฐานความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมนักเรียนทุกคน ก่อนวางแผนการสอนทุกคร้ัง เปิดพื้นท่ีให้
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นกัเรียนเกิดความตระหนกัรู้ในความแตกต่าง โดยมุ่งเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นอยา่งตรงไป ตรงมา เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้อกเขา้ใจในความแตกต่าง ใหน้กัเรียน
มีโอกาสคิดวิเคราะห์ สาเหตุปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเลือกปฏิบติั อคติและความลาํเอียง และใหน้กัเรียน
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ในรายวิชาต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการยอมรับความความ
แตกต่าง โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ หรือวิถีปฏิบติัต่างๆ ปรับรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
การใชส่ื้อ และการวดัผล ให้เหมาะสมกบันกัเรียน (Learning Style) และ เปิดโอกาสให้นกัเรียน    
ทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอยา่งทัว่ถึง 

ผูเ้ช่ียวชาญส่วนน้อยไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ในการบริหารจดัการการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงสรุปได ้6 ขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ควรจะเป็น
หลกัสูตรท่ีใช้เฉพาะกับสถานศึกษาท่ีมีลกัษณะพิเศษของพหุวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกับบริบท      
วิถีชีวิต ศาสนา และชาติพนัธ์  

2. การดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ ในการลงโทษหรือการเอาผดิทางวินยั จะยดึ
หลกัจริยธรรมไม่ได ้ควรดาํเนินการตามบทบญัญติัดงัน้ี  1) วินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 
วินยัและการรักษาวินยั มาตรา 82 ถึงมาตรา 97 2) พนกังานราชการ ให้ดาํเนินการตามระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกัราชการ พ.ศ. 2547 ขอ้ 22 ถึงขอ้ 27 3) ลูกจา้งประจาํ ใหด้าํเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ้ 28 ถึงขอ้ 49 
และควรดาํเนินการตามขั้นตอนการดาํเนินการทางวินยัไดแ้ก่ การร้องเรียนกล่าวหาหรือกล่าวโทษ  
การสืบสวนหาขอ้เท็จจริง การสอบสวนทางวินยั การรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการ  
การออกคาํสัง่ลงโทษทางวินยั การอุทธรณ์คาํสัง่ลงโทษ และการรายงานการดาํเนินการทางวินยั 

3. สถานศึกษาควรเปิดพื้นท่ีให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมกรรมกบัชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางวิถีชีวิต  
เป็นตน้ ลดบทบาทการจดักิจกรรมในสถานศึกษาลง เพราะการจดักิจกรรมเป็นเสมือนการจาํลอง
เหตุการณ์ ไม่ใช่สถานการณ์จริง 

4. การจดักระบวนการเรียนรู้พหุวฒันธรรม ควรจดักระบวนการเรียนรู้พหุวฒันธรรม
แบบ Active Learning ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมาย โดยการ
ร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั การฝึกการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั อยา่งง่ายท่ีสุด คือ การ
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ให้ผูเ้รียนไดจ้บัคู่กนัทาํ กิจกรรมดว้ยกนั อาจเร่ิมตน้จากจบัคู่กนัอ่าน ในเร่ืองเดียวกนั แลว้ผลดักนั
ตั้งคาํถามและตอบ เป็นตน้ กิจกรรมท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทาํกิจกรรม
ต่างๆ มากข้ึน และอยา่งหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ โดยการพดู การเขียน 
การอภิปรายกบัเพ่ือนๆ 

5. สถานศึกษาควรเปิดพื้นท่ีในการเรียนรู้ โดยนาํนักเรียนร่วมเรียนรู้กบัสถานการณ์
จริงในชุมชน หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ เรียนรู้ส่ิงใหม่นอกหอ้งเรียน 

6. ครูควรลดบทบาทในการสอนและการใหข้อ้ความรู้แก่ผูเ้รียนโดยตรงลง แต่ไปเพิ่ม
กระบวนการและ กิจกรรมท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้น ในการจะทาํกิจกรรมต่างๆ มาก
ข้ึน และอยา่งหลากหลาย 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยั เร่ือง การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม 
ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา มีวตัถุประสงค ์เพื่อทราบการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา
ในชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 17 ท่าน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ใน EDFR รอบท่ี 1 
และแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) EDFR ใน รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดาํเนินการโดย 1) การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และ         
2) แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ในรอบท่ี 2 และ 3 ผูว้ิจยัเดินทางไปเกบ็ดว้ยตนเอง  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน (Median), ค่าฐานนิยม (Mode) และ            
ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(Inter Quartile Range) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  
 
สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อนาํเสนอการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
ตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา โดยใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) ทั้ง 2 รอบ สรุปไดว้่าสถานศึกษาควรมีการบริหารจดัการ
การศึกษาใน 9 ดา้น ดงัน้ี  

1. ดา้นความตระหนักต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม พบว่า สถานศึกษาควรใชผ้ลการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกสถานศึกษาในการวางแผนงานในอนาคต มีการกาํหนดนโยบาย  
และวิธีการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน จดัทาํ
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเช่ือมโยง และสะทอ้นถึงความแตกต่างเชิงบวก และประสบการณ์ของผูเ้รียน
และชุมชน จดักิจกรรมกระตุน้และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเห็นความสาํคญัและเขา้ใจในความ
แตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน พร้อมส่งเสริมการจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มของความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน และเปิดพ้ืนท่ีการ
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจต่อความหลากหลายทางสงัคม และความเปล่ียนแปลงทางสังคม เขา้ใจ
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ผูอ่ื้นบนความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต มีทกัษะในการปฏิบติัตนและอยู่ร่วมกนัในสังคมได้
อยา่งมีความสุข และเกิดความมัน่ใจ เคารพตนเอง และภูมิใจในวิถีชีวิต และศาสนาของตนเอง  

2. ดา้นการรักษาแบบแผนวฒันธรรม พบว่า สถานศึกษาควรกาํหนดมาตรฐานในการ
ทาํงานของครูและบุคลากรให้เป็นไปในทางเดียวกนั มีวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีแสดงถึงความเป็น
เอกภาพ และอตัลกัษณ์ความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการประชาสัมพนัธ์ 
หรือช้ีแจงให้ครูและบุคลากรเขา้ใจมาตรฐานของโรงเรียน มีวฒันธรรมองค์กรท่ีชัดเจน มีแนว
ปฏิบติัท่ีทาํใหค้รูและบุคลากรเห็นคุณค่า และตระหนกัถึงความสาํคญัของเป้าหมายของสถานศึกษา 
และมีแนวทางในการดาํเนินการและประเมินผลร่วมกัน โดยคาํนึงถึงการตดัสินใจที่มีผลต่อ
เป้าหมายของโรงเรียน โดยยึดแนวทางจริยธรรมเป็นหลกัในการตดัสินให้รางวลั และการลงโทษ
อย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม พร้อมส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีให้กับครูและบุคลากรเพื่อให้เกิดความรัก 
ความสามคัคีในหมู่คณะ และศรัทธาวิชาชีพ สร้างบรรยากาศให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิด
การเรียนรู้การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร และเปิดพ้ืนท่ี ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ปฏิสมัพนัธ์กนั เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมต่างๆ  

3. ดา้นองคก์รการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พบว่า สถานศึกษาควรยดึหลกัประชาธิปไตยใน
การบริหารงานภายใตค้วามแตกต่างทางทางศาสนาและวิถีชีวิต มีการบริหารจดัการโดยใชห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จดัทาํแนวทางในการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัของครูและบุคลากร นกัเรียน 
ท่ีชัดเจนและมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย สนับสนุนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น 
ลูกเสือ ยวุกาชาด ชุมนุม หรือกิจกรรมตามความสนใจ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้
เกิดการตระหนกัรู้ และเขา้ใจใน กาํหนดแนวทางการแต่งกาย หรือเคร่ืองแบบท่ีชดัเจนตามบริบท 
จดัสภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยใหค้วามสาํคญักบัความแตกต่างทางศาสนา
และวิถีชีวิตคนที่อยู่ในชุมชน จดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูและบุคลากร นักเรียน และ
ผูป้กครองท่ีเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และส่งเสริมการจดักิจกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัครู นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน ตามความเหมาะสม พร้อม เปิดโอกาสให้นักเรียน
สามารถประกอบพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนบัถือได ้ตามความเหมาะสม และร่วมมือกบัผูป้กครอง 
และชุมชนในการส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  

4. ด้านบรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม พบว่า หน่วยงานตน้สังกัดควรกาํหนด
นโยบายใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน โดยให้สถานศึกษาจัดทาํแผนพฒันาการศึกษาตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ 
แผนงาน หรือโครงการต่างๆของสถานศึกษาท่ีบ่งบอกถึงความตระหนักในการสร้างการยอมรับ 
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พหุวฒันธรรม ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ และวิธีการจดัการศึกษา มีทศันคติเชิงบวก 
และสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากร นกัเรียน ผูป้กครองไดรั้บรู้นโยบายการจดัการศึกษาของหน่วยงาน
ตน้สังกดัและสถานศึกษา มีการเปิดพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดว้ยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เช่น จดัประชุม อบรม สัมมนา มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสะทอ้นถึง
การยอมรับ ความหลากหลาย นกัเรียนต่างกลุ่มวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนามีโอกาสทาํกิจกรรมท่ี
โรงเรียน หรือไดรั้บอนุญาตใหห้ยดุเรียนในวนัสาํคญัทางศาสนา หรือ ประเพณีของกลุ่มนั้นๆ และ 
ทุกกลุ่มเช้ือชาติ วฒันธรรมมีโอกาสไดรั้บทุนการศึกษา และอาหารกลางวนั โดยเท่าเทียมกนั  

5. ดา้นภาวะผูน้าํทางวฒันธรรม พบว่า ผูบ้ริหารควรสร้างความตระหนกัในการพฒันา
ตนเองของทีมงาน เสริมสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรพฒันาการปฏิบติังานของตน โดยใช้
เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ กระตุน้ให้ครูและบุคลากรทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเปิด
โอกาสให้ครูและบุคลากรมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แสดงความสามารถ พัฒนาการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ช่ืนชมในความสําเร็จ และผลงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของครูและ
บุคลากร และครูทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจยัต่างๆ ในการทาํงานเท่าเทียมกัน มอบหมายงานตาม
ความสามารถ และความถนดัของแต่ละบุคคล และ เช่ือมโยงความแตกต่างของรูปแบบ และวิธีการ
สอนของครูแต่ละคน นาํไปสู่เป้าหมายและค่านิยมร่วมของโรงเรียน  

6. ดา้นคุณลกัษณะครูในสังคมพหุวฒันธรรม พบว่า ครูควรเขา้ใจในหลกัการ วิธีการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน และเขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ครูมีความเขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของและนกัเรียนทุกคนเป็นอยา่งดี มีทศันคติ
ท่ีดีต่อนกัเรียนและผูป้กครองท่ีมีความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตท่ีต่างจากตนเอง เปิดพื้นท่ีให้
นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเหมือนและความแตกต่าง ให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ว่าความแตกต่างทาง
ศาสนาและวิถีชีวติ ไม่ใช่อุปสรรคของการเป็นเพื่อนกนั และการอยูร่่วมกนั ใหค้วามสนใจนกัเรียน
โดยเท่าเทียมกนั และให้นกัเรียนทุกคนไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี พร้อมปฏิบติัต่อนกัเรียน
ทุกคนด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยเปิดพื้นท่ีให้นักเรียนทุกคนได้แลกเปล่ียน เรียนรู้
วฒันธรรมของกนัและกนั และยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียนทุกคน ทุกวิถีชีวิตและทุกศาสนา 

7. ด้านแหล่งเรียนรู้ทางพหุวฒันธรรม พบว่า สถานศึกษาควรปรับปรุงและพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มาใชพ้ื้นท่ีเพื่อ
การศึกษาหาความรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวิถีชีวิตในชุมชน    
ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้จากทอ้งถ่ิน ยอมรับการสนบัสนุนงานวิชาการจากชุมชน เพื่อ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ร่วมพฒันาชุมชนและ
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ส่งเสริมใหชุ้มชนไดรั้บการพฒันาจากองคก์รต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน และคนใน
ชุมชน และสนับสนุนให้รวมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และแหล่งเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน  

8. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า สถานศึกษาควรจัดทาํรูปแบบการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายในสถานศึกษาท่ีชดัเจน มีการติดต่อ และประสานงานกบัหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานต่างๆ ดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลายเพื่อการทาํงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพฒันาการศึกษา และเพื่อ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา พร้อมประสานสัมพนัธ์กกัทุกฝ่ายใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การทาํงานร่วมกัน เปิดพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ และร่วมกันทาํหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ มีระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใหเ้กิดการ
ทาํงานร่วมกนั  

9. ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้พหุวฒันธรรม พบว่า ครูควรสอบวดัประเมินพื้น
ฐานความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมนักเรียนทุกคน ก่อนวางแผนการสอนทุกคร้ัง เปิดพื้นท่ีให้
นกัเรียนเกิดความตระหนกัรู้ในความแตกต่าง โดยมุ่งเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นอยา่งตรงไป ตรงมา เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้อกเขา้ใจในความแตกต่าง ใหน้กัเรียน
มีโอกาสคิดวิเคราะห์ สาเหตุปัจจัยท่ีทาํให้เกิดการเลือกปฏิบติั อคติและความลาํเอียง และให้
นกัเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ในรายวิชาต่างๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมการยอมรับ
ความความแตกต่าง โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในการจดัการเรียนรู้
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ หรือวิถีปฏิบติัต่างๆ ปรับรูปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ การใชส่ื้อ และการวดัผล ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน (Learning Style) และ เปิดโอกาสให้
นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอยา่งทัว่ถึง 

ผูเ้ช่ียวชาญส่วนน้อยไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ในการบริหารจดัการการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรม  ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงสรุปได้                  
6 ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม ควรจะเป็น
หลกัสูตรท่ีใช้เฉพาะกับสถานศึกษาท่ีมีลกัษณะพิเศษของพหุวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกับบริบท      
วิถีชีวิต ศาสนา และชาติพนัธ์  

2. การดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ ในการลงโทษหรือการเอาผดิทางวินยั จะยดึ
หลกัจริยธรรมไม่ได ้ควรดาํเนินการตามบทบญัญติัดงัน้ี 1) วินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 
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วินัยและการรักษาวินัย มาตรา 82 ถึงมาตรา 97 2) พนักงานราชการ ให้ดาํเนินการตามระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกัราชการ พ.ศ. 2547 ขอ้ 22 ถึงขอ้ 27 3) ลูกจา้งประจาํ ใหด้าํเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ้ 28 ถึงขอ้ 49 
และควรดาํเนินการตามขั้นตอนการดาํเนินการทางวินยัไดแ้ก่ การร้องเรียนกล่าวหาหรือกล่าวโทษ 
การสืบสวนหาขอ้เท็จจริง การสอบสวนทางวินยั การรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการ 
การออกคาํสัง่ลงโทษทางวินยั การอุทธรณ์คาํสัง่ลงโทษ และการรายงานการดาํเนินการทางวินยั 

3. สถานศึกษาควรเปิดพ้ืนท่ีให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน เขา้ร่วมกิจกรรม
กบัชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางวิถีชีวิต เป็นตน้ ลดบทบาท
การจดักิจกรรมในสถานศึกษาลง เพราะการจดักิจกรรมเป็นเสมือนการจาํลองเหตุการณ์ ไม่ใช่
สถานการณ์จริง 

4. การจดักระบวนการเรียนรู้พหุวฒันธรรม ควรจดักระบวนการเรียนรู้พหุวฒันธรรม
แบบ Active Learning ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมาย โดยการ
ร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั การฝึกการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั อยา่งง่ายท่ีสุด คือ การ
ให้ผูเ้รียนไดจ้บัคู่กนัทาํ กิจกรรมดว้ยกนั อาจเร่ิมตน้จากจบัคู่กนัอ่าน ในเร่ืองเดียวกนั แลว้ผลดักนั
ตั้งคาํถามและตอบ เป็นตน้ กิจกรรมท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทาํกิจกรรม
ต่างๆ มากข้ึน และอยา่งหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ โดยการพดู การเขียน 
การอภิปรายกบัเพ่ือนๆ 

5. สถานศึกษาควรเปิดพื้นท่ีในการเรียนรู้ โดยนาํนักเรียนร่วมเรียนรู้กบัสถานการณ์
จริงในชุมชน หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ เรียนรู้ส่ิงใหม่นอกหอ้งเรียน 

6. ครูควรลดบทบาทในการสอนและการให้ขอ้ความรู้แก่ผูเ้รียนโดยตรงลง แต่ไปเพ่ิม
กระบวนการและ กิจกรรมท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้น ในการจะทาํกิจกรรมต่างๆ มาก
ข้ึน และอยา่งหลากหลาย 
  
อภิปรายผลการวจัิย 

ประเด็นสาํคญัท่ีไดค้น้พบจากผลการวิจยัเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํผลมาอภิปรายการบริหาร
จดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
ดงัน้ี 

จากผลการวิจัยการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุ
วฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบประเด็น 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความตระหนกัต่อ   
อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 2) ดา้นการรักษาแบบแผนวฒันธรรม 3) ดา้นองคก์รการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   
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4) ดา้นบรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม 5) ดา้นภาวะผูน้าํทางวฒันธรรม 6) ดา้นคุณลกัษณะครู
ในสังคมพหุวฒันธรรม 7) ดา้นแหล่งเรียนรู้ทางพหุวฒันธรรม 8) ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
9) ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้พหุวฒันธรรม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน
พหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา มีความหลากหลายทางการนบัถือศาสนา มีวิถีชีวิตท่ี
แตกต่างกัน รวมถึงมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพนัธ์ุตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สถานศึกษา
จาํเป็นตอ้งจดัการศึกษาให้สอดรับกบัความแตกต่างของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ และสอดคลอ้งกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 7 ซ่ึงกล่าวไวว้่าในกระบวนการเรียนรู้ตอ้ง
มุ่งปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้องเ ก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย  
ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัสิทธิ
และเสรีภาพท่ีเท่าเทียมกนัโดยเฉพาะในมาตรา 10 ท่ีกล่าวว่า การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่าง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจดัการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การส่ือสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ
หรือบุคคลไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาสตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิ
และโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ นอกจากน้ี รัฐเองมีนโยบายในภาพกวา้งอย่าง
ชดัเจนเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเท่าเทียม ซ่ึงหลกัการและแนวคิด
ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาบนพ้ืนฐานของความแตกต่างของผูเ้รียนท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม มีการเช่ือมโยงแนวคิดทางดา้นพหุวฒันธรรมและศาสตร์ความรู้หรือ
รายวิชาในโรงเรียนโดยคาํนึงถึงประเด็นสองประเด็นคือความเป็นจริง (Reality) ทางสังคม และ
ความเก่ียวขอ้ง (Relevance) กบัประสบการณ์ของผูเ้รียน ครูผูส้อนตอ้งมีความรับผิดชอบโดยตรง
ต่อความหลากหลายทางวฒันธรรม มีการบูรณาการวฒันธรรมของผูเ้รียนเขา้กบัการเรียนการสอน 
มีสมรรถนะทางดา้นพหุวฒันธรรม และมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายและมีการถ่ายทอดและ
นาํเสนอหลายมุมมองสู่ผูเ้รียนเป็นตน้ สาํหรับแนวปฏิบติัในแต่ละดา้นอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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1. ด้านความตระหนักต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม เป็นด้านท่ีมีความสําคญัต่อการ
บริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 
ทั้ งน้ีเพราะว่า การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน จาํเป็นอย่างยิ่งต้องคาํนึงถึงบริบททางสังคม 
วฒันธรรม และวิถีชีวิต ซ่ึง แนวทางในการจัดการศึกษาในสังคมปัจจุบนัมีแนวโน้มท่ีตอ้งจัด
การศึกษาให้ตรงกับความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน การเคารพความแตกต่างทางวฒันธรรม 
และอตัลกัษณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินใหมี้โอกาสท่ีเท่าเทียมหรือใกลเ้คียงกนั ในขณะเดียวกนัการ
ยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม หรือเง่ือนไขทางวฒันธรรมกน็บัไดว้า่มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ 
ต่อการนํามาพิจารณาควบคู่กับการบริหารและการจัดการสถานศึกษาในปัจจุบัน ในการจัด
การศึกษา สถานศึกษาใชผ้ลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกสถานศึกษาในการวางแผนงานใน
อนาคต มีการกาํหนดนโยบาย และวิธีการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างทางศาสนาและ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน จดักิจกรรมกระตุน้และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเห็นความสําคญัและ
เขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
บญัญติั ยงยว่น, จิระพนัธ์ เดมะ และ อินทิรา หิรัญสาย ท่ีพบว่า การจดัการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีมีความ
แตกต่างกนัดา้นศาสนา วฒันธรรม ชาติพนัธ์ุ ภาษา ขนบประเพณี วิถีชีวิต ครูทุกคนตอ้งยอมรับและ
เขา้ใจในความหลากหลายของวฒันธรรมในทิศทางบวก ส่วน การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาตอ้ง
เช่ือมโยงกบัความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน และสะทอ้นถึงความแตกต่าง 
เชิงบวก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนก็มีส่วนสําคญัอย่างยิ่ง  
ในการสร้างความตระหนกัต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รสสุคนธ์ เนาวบุตร และ 
นรินทร์ สังขรั์กษา ท่ีพบว่า การจดัการศึกษาพหุวฒันธรรม ควรมีการ บูรณาการหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
เขา้สู่ระบบการศึกษา มีการปรับเปล่ียนผสานรูปแบบของการเรียนรู้ มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรมและวินยั และปลูกฝังสาํนึกรักบา้นเกิด และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รสสุคนธ์ 
เนาวบุตร และนรินทร์ สังขรั์กษา ท่ีพบว่า สถานศึกษาควรจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีมีการบูรณาการ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเขา้สู่ระบบการศึกษา มีการปรับเปล่ียนผสานรูปแบบของการเรียนรู้ มีกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและวินัย บรรยากาศภายในโรงเรียนท่ีมีความเสมอภาค 
ยติุธรรม และเป็นประชาธิปไตย มีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีในชุมชน และปลูกฝังสาํนึกรักบา้นเกิด 
เพื่อการพฒันาชุมชน ในการส่งเสริมการจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มของความ
แตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน และเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจต่อ
ความหลากหลายทางสังคม และความเปล่ียนแปลงทางสังคม เขา้ใจผูอ่ื้นบนความแตกต่างทาง
ศาสนาและวิถีชีวิต มีทกัษะในการ ปฏิบติัตนและอยู่ร่วมกนัในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข และเกิด
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ความมั่นใจ เคารพตนเอง และภูมิใจในวิถีชีวิต และศาสนาของตนเองเป็นประเด็นท่ีสําคญัท่ี
ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัเป็นอนัดบัแรกเพื่อสร้างความเขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนา
และวิถีชีวิต นอกจากน้ียงั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรีเตอร์ และแกร็นท (Sleeter and Grant) ท่ีพบว่า 
ผูน้าํมีส่วนช่วยในการแกปั้ญหาสาํหรับนกัเรียนท่ียงัไม่ไดรั้บการดูและอย่างทัว่ถึง ช่วยลดช่องว่าง
ทางสังคมและวฒันธรรมระหว่างนักเรียน ช่วยเพ่ิมความไวว้างใจความศรัทธา ส่งเสริมความเท่า
เทียมกนัทางสังคมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบประชาธิปไตย สะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งกนั   

2. ดา้นการรักษาแบบแผนวฒันธรรม เป็นดา้นท่ีมีความสําคญัต่อการบริหารจดัการ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ต่อจาก
ด้านความตระหนักต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ทั้งน้ีเน่ืองจาก การบริหารจดัการการศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนต่างกลุ่มศาสนา และต่างวิถีชีวิตท่ีเรียนร่วมกนัจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบับริบทวฒันธรรม และเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีเรียนกบัชีวิตจริงในชุมชนได ้
เพื่อการบริหารจดัการท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด สถานศึกษาควรกาํหนดมาตรฐานในการ
ทาํงานของครูและบุคลากรให้เป็นไปในทางเดียวกนั มีวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีแสดงถึงความเป็น
เอกภาพ และอตัลกัษณ์ความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการประชาสัมพนัธ์ 
หรือช้ีแจงให้ครูและบุคลากรเขา้ใจมาตรฐานของโรงเรียน มีวฒันธรรมองค์กรท่ีชัดเจน มีแนว
ปฏิบติัท่ีทาํใหค้รูและบุคลากรเห็นคุณค่า และตระหนกัถึงความสาํคญัของเป้าหมายของสถานศึกษา 
และมีแนวทางในการดาํเนินการและประเมินผลร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิลป์ชยั  
สุวรรณมณี, จรัส อติวิทยาภรณ์ และ อิศรัฏฐ ์รินไธสง ท่ีพบว่า การบริหารโรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม ตอ้งจดัการศึกษาท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการ
กาํหนดปรัชญา และนโยบายของโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนพหุวฒันธรรม  มีแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกิด
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการเลือกส่ือการเรียนการสอนท่ีสะทอ้นประวติัศาสตร์ของ
ความเป็นสังคมพหุวฒันธรรม และมีโครงสร้างการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมพหุวฒันธรรมท่ี
ชดัเจนในสายงานทุกสายงาน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บญัญตั ยงยว่น และ ชยัวฒัน์ ผดุงพงษ ์
ท่ีพบว่า ผูบ้ริหารตอ้งสร้างวฒันธรรมท่ีดีเพื่อให้ครูยอมรับแนวคิดในเร่ืองของความแตกต่างทาง
วฒันธรรม และการอยูร่่วมกนัในสงัคมท่ีมีความหลากหลายของสมาชิกในโรงเรียน และส่งเสริมให้
ครูมีบทบาทสําคญัในการเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยมทางเช้ือชาติท่ีถูกตอ้งให้กบันักเรียนโดยผ่าน
กระบวนการสอนและการกระทาํตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบันักเรียนตอ้งเป็นไปในทิศทางบวก 
พร้อมส่งเสริมให้ครูมีความรู้ เจตคติทกัษะการส่ือสารในชั้นเรียน สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนและ
จดักิจกรรมในบทเรียนเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจและยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรมและความ
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หลากหลาย พร้อมส่งเสริมให้ครูมีเจตคติในเร่ืองของการยอมรับในตวับุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความแตกต่างจากตนไม่วา่ความแตกต่างนั้นเป็นเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา หรือวฒันธรรม 

3. ดา้นองคก์รการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นอีกดา้นท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหารจดัการ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาก็คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ของผูเ้รียนและครูผูส้อนเป็น
สาํคญั และกลไกท่ีสาํคญัมากประการหน่ึง ซ่ึงช่วยใหก้ารปฏิรูปการเรียนรู้ดงักล่าวประสบความสาํเร็จ
ก็คือ ตอ้งมีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการสถานศึกษาจากแนวทางดาํเนินการ
แบบเดิมดงัท่ีเคยผ่านมา ไปสู่การพฒันาสถานศึกษาให้มีความเป็น “องคก์รการเรียนรู้” โดยจดั
สภาพแวดลอ้มภายในภายใน และภายนอก สถานศึกษา โดยให้ความสาํคญักบัความแตกต่างทาง
ศาสนาและวิถีชีวิตคนท่ีอยู่ในชุมชน ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นเวทีท่ีมีบรรยากาศและวฒันธรรมแห่งการ
เรียนรู้สาํหรับสมาชิกทุกคน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกนั รวมทั้งการสร้าง
ความรู้ใหม่ ตลอดจนสร้างนวตักรรมท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนสมยัใหม่ 
และยงัร่วมมือกับผูป้กครอง และชุมชนในการส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในความ
แตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งเป็นเวทีท่ีช่วยสร้างพลงั
ขบัเคล่ือนใหก้ารปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลสาํเร็จตามเจตจาํนงของการปฏิรูปการศึกษา กิจกรรม
เสริมหลกัสูตร หรือกิจกรรมตามความสนใจ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เพื่อให้เกิดการ
ตระหนกัรู้ และเขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิต ซ่ึงเป็นกลไกท่ีสาํคญัในการปฏิรูป
การเรียนรู้ของผูเ้รียนและครูผูส้อน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บญัญติั ยงยว่น, ปนดัดา ธนเศรษฐกร 
และ วสุนนัทชุ่์ม พบว่า กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเช่น การเขา้ค่ายลูกเสือ การเขา้ค่ายคุณธรรม การทาํ
กิจกรรมวนัเด็ก วนัแม่ และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน เปิดโอกาสใหน้กัเรียนและผูป้กครอง
ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัมากข้ึน เป็นเวทีของการแสดงออกทางวฒันธรรมก่อให้เกิดความเขา้อกเขา้ใจ 
เกิดความรักสามคัคีกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บราวด ์แอน เมดเวย ์ท่ีพบว่า การจดับรรยากาศ
ภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ โรงเรียนควรมีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ และ จดัการเรียน
การสอนท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองพร้อมกนัไปในขณะท่ีทาํงาน 

4. ดา้นบรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม เป็นดา้นท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหารจดัการ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ต่อจาก
ดา้นองคก์รการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีเน่ืองจาก สถานศึกษาตอ้งจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบท และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตามปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของสถานศึกษานั้นๆ โดย
สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดทาํแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยไดก้าํหนด เป้าหมาย หลกัการ เน้ือหา กระบวนการจดัทาํ 
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และบทบาทหน้าท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีสถานศึกษาตอ้งคาํนึงและนาํไปปฏิบติั ภายใตก้ารส่งเสริม 
สนับสนุน และร่วมพัฒนาจากสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ .  2553                 
ในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 2 เมษายน 2553 กาํหนดไวใ้นขอ้ 14 (2) แผนพฒันาการจดัการศึกษา  
มีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพราะแผนพฒันาการจดั
การศึกษาจะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวข้องทั้ งผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้รียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บรู้และ
เขา้ใจในการบริหารและจดัการคุณภาพท่ีมีการแสดงเป้าหมาย ทิศทางการดาํเนินงานท่ีชดัเจนซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรัส อติวิทยาภรณ์ และ อิศรัฏฐ์ รินไธสง ท่ีพบว่า แผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี ประกอบดว้ยวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคแ์ละประเด็นยทุธศาสตร์
รวมถึงรายละเอียดในการดาํเนินการ ซ่ึงจะช่วยให ้ผูบ้ริหารไดท้ราบสถานภาพขององคก์รว่าขณะน้ี
องค์กรอยู่ท่ีไหน มีเป้าหมายและพนัธกิจ อย่างไร ท่ีสาํคญัคือรู้ว่าควรจะทาํอะไรต่อไป แผน
ยุทธศาสตร์นั้นจึงมีความสาํคญัเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนเพื่อพฒันาขอ้
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัข้ึนมาไดต้ลอดจน เป็นแนวทางท่ีบุคคลภายในองคก์รไดรั้บรู้วา่จะใชค้วาม
พยายามไปในทิศทางใดจึงจะดาํเนิน การในงานนั้นๆ ให้ประสบความสาํเร็จในสถานศึกษา 
นอกจากน้ียงัพบประเด็นท่ีสาํคญัคือ ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ และวิธีการจดั
การศึกษา มีทศันคติเชิงบวก และสนบัสนุนให้ครูและบุคลากร นกัเรียน ผูป้กครองไดรั้บรู้นโยบาย
การจดัการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น จดัประชุม 
อบรม สัมมนา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อวาง, ซาไฟ และ เพริล ท่ีพบว่า การส่งเสริมการรับรู้
ความแตกต่างทางวฒันธรรมขององคก์รแกไ้ขไดโ้ดยเขา้รับการอบรมพฒันา เพื่อกระตุน้การรับรู้
ความแตกต่าง และจดัการกบัความแตกต่างอย่างเป็นระบบ โดยกาํหนดเป็นนโยบายในการกาํกบั 
ดูแล การบริหารความแตกต่าง เพื่อลดความขดัแยง้ในการทาํงาน 

5. ดา้นภาวะผูน้าํทางวฒันธรรม เป็นดา้นท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหารจดัการการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามากท่ีสุด ทั้งน้ี
เน่ืองจากความสําเร็จของด้านอ่ืนๆ ต่างมีความสัมพนัธ์กับด้านภาวะผูน้ําทางวฒันธรรมทั้งส้ิน    
ตามแนวทางการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะ
เมืองพระนครศรีอยธุยาในงานวิจยัน้ีมีประเดน็สาํคญั คือ ผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัในการพฒันา
ตนเองและทีมงาน และเสริมสร้างแรงจูงใจใหค้รูและบุคลากรพฒันาการปฏิบติังานของตน โดยใช้
เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ กระตุน้ให้ครูและบุคลากรทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาส
ใหค้รูและบุคลากรมีสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเท่าเทียมกนั ไดแ้สดงความสามารถ และยอมรับ
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ฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทุกคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรีมณา เกษสาคร ท่ีพบว่า 
ผูน้าํจะตอ้งมีความตระหนกัและมีความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํพหุวฒันธรรม โดยจะตอ้งมีทกัษะการ
เล็งเห็นความแตกต่างทางวฒันธรรมและเช่ือมต่อในการทาํงานกบับุคคลต่างวฒันธรรมได ้มีการ
ผนวกความรู้และทกัษะอนัก่อใหเ้กิดความตระหนกัในพหุวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม ความตระหนกั
ในคุณค่าและความสาํคญัของพหุวฒันธรรมในการจดัการศึกษาและการบริหาร และ ตระหนกัรู้ว่า
ความแตกต่างทางวฒันธรรมส่งผลต่อผูเ้รียน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ การ์ก ท่ีพบว่า ผูน้าํท่ี
สามารถจดัการความแตกต่างได ้ตอ้งกลา้เผชิญกบัความทา้ทายในการสร้างองคก์รพหุวฒันธรรม
เพ่ือรองรับความแตกต่างสู่ความสาํเร็จนั้น ผูน้าํจาํเป็นตอ้งปรับทศันคติ ปรับเปล่ียนทิศทางบริหาร
องค์กรเปล่ียนกลยุทธ์วฒันธรรมองค์กร ออกแบบนโยบาย ปรับเปล่ียนโครงสร้างระบบงาน
ทรัพยากรบุคคล และมีกลยทุธ์ในการจดัการความแตกต่างท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เปโตรป ท่ีพบว่า ผูน้าํควรช่วยเหลือสมาชิกให้เขา้ใจ 
ความแตกต่างทางวฒันธรรม และตระหนกัถึงความแตกต่างในท่ีทาํงาน สามารถสร้างและพฒันา
ทีมงานพหุวฒันธรรมใหเ้ขม้แขง็ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุไรยา วานิ และมะรอนิง 
สาแลมิง ท่ีพบว่า ผูน้าํท่ีเขม้แขง็ มีความยติุธรรมในการปกครอง มีทกัษะในการส่ือสาร และสามารถ
ส่ือสารดว้ยภาษาเดียวกนั เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการอยู่ร่วมกนัอย่างปกติสุขในชุมชนพหุวฒันธรรม 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สาเทอร์ และ เฮ็นซ (Sather and Henze) พบว่าผูน้าํท่ีดีตอ้งมีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนและผูค้นท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ผูน้าํจะตอ้งสร้างทางเลือก
หรือแผนการในการสร้างความสัมพนัธ์ในส่วนของความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน และผูน้ําจะตอ้ง
ประเมินสถานการณ์เก่ียวกบัสถานะของปัญหาและความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน ผูน้าํตอ้งทาํ
ตวัใหว้า่งเพื่อใหบุ้คคลากร นกัเรียนเขา้หาได ้และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทิมา อชัชะสวสัด์ิ 
พบวา่ ผูน้าํตอ้งสร้างการยอมรับใหเ้กิดต่อเขาอยา่ง จริงใจ และ ขยายวงกวา้งออกสู่สังคมใหเ้กิดการ
รับรู้ทัว่ไป เขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆกบัชุมชน มีความมุ่งมัน่ อุทิศตนเพื่อความเจริญของ
สถานศึกษา มีมนุษยพนัธ์ท่ีดีกบับุคคล ชุมชน หน่วยงาน สามารถใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีส่ือในการ
แจง้ข่าวสารและช้ีแจงทาํความเขา้ใจ มีการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ต่อการบริหาร
จดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม 

6. ดา้นคุณลกัษณะครูในสงัคมพหุวฒันธรรม เป็นอีกดา้นท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหาร
จดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
ทั้งน้ีเน่ืองจากครูเป็นผูท้าํหนา้ท่ีสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการพฒันาโดยรอบให้เกิดในตวั
ผูเ้รียน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเชิงวิชาการ นาํไปสู่การมีสภาพชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดย ครูตอ้งเขา้ใจในหลกัการ และวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดว้ยการ
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แสวงความในรูปแบบต่างๆ เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหอ้งเรียน อบรม เป็นตน้ เพื่อส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนเกิดการยอมรับความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีความเขา้ใจใน
ความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของนกัเรียนทุกคนเป็นอย่างดี มีทศันคติท่ีดีต่อนักเรียนและ
ผูป้กครองท่ีมีความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตท่ีต่างจากตนเอง และเปิดพื้นท่ีให้นักเรียนได้
เรียนรู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทุกคนไดแ้สดง
ความสามารถอย่างเต็มท่ี ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมของกันและกัน และครูยอมรับความ
คิดเห็นของนกัเรียนทุกคน ทุกวิถีชีวิตและทุกศาสนา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทาร์ดวิด และคณะ 
ท่ีพบวา่ การแลกเปล่ียน แบ่งปันความรู้ในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการเรียนในชั้นเรียน ช่วยทาํให้
ครูประสบความสาํเร็จในการสร้างบรรยากาศของชั้นเรียนให้เป็นไปในทางบวก และช่วยให้ครูมี
ความตระหนักรู้ถึงความสาํคญัของกฎ ระเบียบของชั้นเรียนอย่างชัดเจน แก้ไขพฤติกรรมของ
นกัเรียนใหถู้กตอ้ง ลดปัจจยัเชิงลบของพฤติกรรมนกัเรียนท่ีมีต่อบรรยากาศของชั้นเรียน ปรับปรุง
วิธีการสอนโดยใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกร์ท ท่ีพบว่า 
ในการจดัการศึกษาพหุวฒันธรรม ครูควรมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการจดัการศึกษาพหุ
วฒันธรรม ในการบูรณาการเน้ือหาวฒันธรรมไปในวิชาต่างๆ การสร้างความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรม 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดอคติในชั้นเรียน การสอนท่ียึดหลกัความยุติธรรม และการปรับ
โครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมในโรงเรียนผา่นกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มาร์ค ท่ีพบว่า ครูตอ้งไดรั้บการพฒันาฝึกอบรม เก่ียวกบัสมรรถนะหรือ
ความรู้ ความสามารถในเชิงวฒันธรรมของตนเอง จดักิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครู  
กบันกัเรียน รวมทั้งจดัทาํโครงสร้างการพฒันาวิชาชีพครูอย่างชดัเจน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สิริมา หมอนไหม ท่ีพบว่า การบริหารจดัการการศึกษาพหุวฒันธรรม ตอ้งเปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยไม่เลือกปฏิบติั จดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พฒันานักเรียนอย่างสมดุลทั้งในเร่ืองของเน้ือหาสาระวิชาการ มีการพฒันาด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของตวัเอง จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การ
พฒันาทกัษะอาชีพและทกัษะการดาํรงชีวิต ส่งเสริมและพฒันาให้นกัเรียนมีมิตรไมตรี และมีความ
เอ้ืออาทรต่อเพื่อนนกัเรียนและบุคคลอ่ืน จดัโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมและการ
เรียนรู้ต่างๆ สร้างเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ทั้งครูและนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

7. ดา้นแหล่งเรียนรู้ทางพหุวฒันธรรม  เป็นอีกดา้นท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหารจดัการ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา          
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 
ว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ พฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุดโดยเฉพาะ
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การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมุ่งปลูกฝังดา้น ปัญญา พฒันาการคิดของผูเ้รียนใหมี้ความ 
สามารถในการคิดสร้างสรรค ์คิดอย่างมีวิจารณญาณแลว้ ยงัมุ่งพฒันา ความสามารถทางอารมณ์ 
โดยการปลูกฝังให้ผูเ้รียนเห็นคุณคาของตน เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้น สามารถแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้
ทางอารมณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม การจดักระบวนการเรียนรู้ ตอ้งคาํนึงถึงพฒันาการทางดา้น
ร่างกาย สติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ ความสามารถของผูเ้รียน โดยใชรู้ปแบบวิธีการท่ี
หลากหลายเนน้การจดัการ เรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้ร่วมกนั เรียนรู้จาก
ธรรมชาติ เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และเรียนรู้แบบบูรณาการ ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งบริหาร
จดัการให้ครูและผูส้อนเปล่ียนบทบาทจากการเป็น ผูช้ี้นาํ ผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นผูช่้วยเหลือ 
ส่งเสริม และสนบัสนุนผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวิถีชีวิต
ในชุมชน โดยสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการจดัหา ปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ร่วมพฒันาชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ใช้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพฒันาการเรียนรู้ และยอมรับการสนบัสนุนงานวิชาการจากชุมชน สนบัสนุนให้
ชุมชนไดรั้บการพฒันาจากองคก์รต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน และคนในชุมชน และ
สนับสนุนให้รวมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบา้น และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน            
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สัมฤทธ์ิ ผิวน่ิม ท่ีพบว่า การบริหารจดัการการศึกษาในสถานศึกษา
ตอ้ง จดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเ้ป็นแหลางเรียนรู้ของผูเ้รียน 

8. ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นอีกดา้นท่ีมีความสําคญัต่อการบริหารจดัการ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ทั้งน้ี
เน่ืองจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา    
ไดเ้ขา้มามีส่วนในการร่วมคิด ร่วมตดัสนใจ ร่วมวางแผนพฒันาโรงเรียน ร่วมปฏิบติังานและช่วยเหลือ
สนบัสนุนการพฒันาโรงเรียน ร่วมแกปั้ญหา ร่วมรับผิดชอบ ร่วม กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล ร่วมภาคภูมิใจในความสาํเร็จ ซ่ึงการเขา้มีส่วนร่วมดงักล่าวก่อให้เกิดความรู้สึกผกูพนั 
ผกูมดัและตกลงใจร่วมกนั การบริหารจดัการสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น การประสานงานกบั
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพฒันาการศึกษาร่วมกนัถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทุกคนในองคก์ร
ต้องตระหนัก และให้ความสําคัญ ส่งเสริมความสัมพนัธ์และร่วมมือกับชุมชนในการพฒันา
การศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไรท์ (Riehl) พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสามารถ
เช่ือมโยงระหว่างและชุมชน โดยการดึงผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบ
ความสาํเร็จในการเรียนรู้ ผูอ้าํนวยการตอ้งกระตุน้ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของ
สถานศึกษาเพ่ือทาํหน้าท่ีในการบริหารชุมชนและสังคม  นอกจากน้ีตอ้งมีความสามารถในการ
เช่ือมโยงวฒันธรรม (Connecting cultures) ของกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นภายในและ
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ภายนอกสถานศึกษาและชุมชน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บอรดาช (Bordas) ท่ีพบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนทุกภาคส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เปิดกวา้ง
แนวความคิดเพื่อให้ผูค้นมีปฏิสัมพนัธ์และแบ่งปันระหว่างกนั เพื่อเป็นประชาคมท่ีดีและพร้อมใน
การยอมรับความเปล่ียนแปลงในสังคม และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดอนเดโร (Dondero) 
พบว่า การกาํหนดบทบาทหน้าท่ีให้ครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และการกาํหนดกฎระเบียบใน
การปกครองตนเอง ส่งผลใหค้รูมีความสุขมุรอบคอบโรงเรียนมีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพอร์สัน ท่ีพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสาํคญักับประสิทธิผล และสอดคลอ้งกับ กัญวญัญ์ ธารีบุญ ที่พบว่า         
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม โดยมีการรับฟังกนัและกนั 
เกิดความไม่เห็นดว้ยในทางบวก มีความชดัเจนในการมอบหมายงาน และเกิดภาวะผูน้าํร่วมในการ
บริหารจดัการ  

9. ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้พหุวฒันธรรม เป็นอีกดา้นท่ีมีความสําคญัต่อการ
บริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก เม่ือสังคมมีการเปล่ียนแปลง บทบาทหนา้ท่ีของคนในสังคมยอ่มตอ้งเปล่ียนตามเพื่อ
ตอบรับสงัคม ในปัจจุบนั เราไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่ สงัคมไทยเปล่ียนเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลาย
ทางเช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธรรมมากข้ึน ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีครูจะตอ้งปรับเปล่ียน
บทบาทหนา้ท่ี และการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมใหเ้ด็กๆ มีความเขา้ใจ และยอมรับใน
ความเหมือน และความแตกต่างของตนเองกบัผูอ่ื้นแลว้ ครูยงัจาํเป็นตอ้งสรรคส์ร้างประสบการณ์ท่ีดี 
ใหก้บัเดก็ เพื่อใหพ้วกเขาเกิดความรู้สึกดีกบัตนเอง และภูมิใจในวฒันธรรมของตนเอง และออกไป
อยูใ่นสงัคมพหุวฒันธรรม ในการจดักระบวนการเรียนรู้พหุวฒันธรรม ครูสอบวดัประเมินพื้นฐานความรู้ 
เจตคติ และพฤติกรรมนกัเรียนทุกคน ก่อนวางแผนการสอนทุกคร้ัง ให้นกัเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เนน้บูรณาการการจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดพ้ืนท่ีให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ในความแตกต่าง เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างตรงไป ตรงมา และให้นักเรียนมีโอกาสคิด
วิเคราะห์ สาเหตุปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเลือกปฏิบติั อคติและความลาํเอียง เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรูญ จวันาน ท่ีพบว่า ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมให้ครูมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียนซ่ึงมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมแตกต่างกนั โดยวางแผนการสอน
และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมกับบริบททางวฒันธรรม ประเมินค่าการเรียนรู้โดย
พิจารณาจากความแตกต่างทางวฒันธรรมและความสามารถ เพื่อท่ีว่านกัเรียนจะไดแ้ลกเปล่ียนและ
ร่วมประเมินค่าความรู้ ทกัษะและพรสวรรคข์องผูอ่ื้นและใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือในสภาพ
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การเรียนรู้ท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยและไม่มีการแข่งขนั นอกจากน้ียงัพบว่า ครูควรปรับรูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อ และการวดัผล ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน (Learning Style) เช่น 
การใชห้นงัสือภาพ หนงัสือนิทาน และวรรณกรรมพื้นบา้น ศิลปะ เกมส์ และการเล่นบทบาทสมมุติ 
เป็นตน้ และรวมไปถึงทกัษะของครูในการเลือกหนงัสือภาพ การซกัถามนกัเรียนขณะอ่านหนงัสือ 
และการยกประเด็นเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่าง เพื่อพดูคุยกบันกัเรียนในกลุ่มเลก็ และ
กลุ่มใหญ่ เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กมีความภูมิใจในเอกลกัษณ์ของตนเอง มีความตระหนกัรู้ พึงพอใจ และ
ยอมรับในความหลากหลาย และสามารถพฒันาตนเป็นพลเมืองดี มีประโยชน์ และปรับตวัอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างปกติสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มอร์แกน ท่ี
พบวา่ การใชห้นงัสือภาพเป็นส่ือในการเรียนรู้ช่วยใหเ้ด็ก ไดรู้้จกั และเรียนรู้วฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
เพราะภาพท่ีแสดงอยู่ในหนังสือภาพสามารถดึงดูดความสนใจ และเป็นแรงบนัดาลใจให้เด็ก 
มีความสนใจใคร่รู้ในวฒันธรรมอ่ืนๆ และสอดคลอ้งกบัวิจยัของ เคลเลย ์ท่ีพบวา่ หนงัสือนิทานเป็น
ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความสาํคญัในการแนะนา และปลูกฝังเร่ืองพหุวฒันธรรมในห้องเรียน
ปฐมวยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อนท่ีครูจะเร่ิมตน้เล่านิทานให้เด็กฟัง ครูควรอธิบายให้เด็ก
รู้จกัสถานท่ี รวมถึงภูมิหลงัของตวัละครแต่ละตวั เพื่อช้ีใหเ้ด็กไดเ้ห็นสถานท่ีต่างๆ ท่ีแตกต่างจาก
ชุมชนของตวัเอง และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสถานท่ีนั้น เม่ือเร่ืองดาเนินไปถึงตอนท่ี
ตวัละครจะตอ้งประสบกบัเหตุการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจ เด็กก็จะไดเ้รียนรู้สาเหตุของการเกิดปัญหา 
และการเล่าว่าตวัละครผา่นปัญหานั้นไปไดอ้ยา่งไรในตอนจบ จะทาให้เด็กไดเ้ขา้ใจถึง ความรู้สึก 
และกระบวนการคิดแกไ้ขปัญหา ผ่านตวัละครแต่ละตวั และไม่ว่าตอนจบจะจบแบบมีความสุข
หรือไม่กต็าม เดก็กจ็ะไดเ้รียนรู้ความรู้สึก และวิธีการรับมือกบัเหตุการณ์นั้นของตวัละคร จะเห็นได้
ว่าโครงเร่ืองของหนงัสือนิทานนั้นจะท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ และตระหนกัถึงความเหมือน
และความแตกต่าง ดงันั้นการเลือกหนงัสือนิทานท่ีเหมาะสม จะเปิดโอกาสให้เด็กไดเ้ห็นสถานท่ี 
ความคิดเห็น ลกัษณะคน และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพอร์เนล 
และ ไลสเบร์ิก ท่ีพบว่า การสอนโดยผ่านทางกิจกรรมศิลปะจะช่วยสร้างบรรยากาศให้เด็กใน
หอ้งเรียนรู้สึกอบอุ่น มีคุณค่า และยอมรับซ่ึงกนัและกนัไดดี้ข้ึนกิจกรรมศิลปะท่ีทาใหเ้ด็กตระหนกั
รู้ในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น การให้เด็กวาดรูปชุมชนของตนเอง จะกระตุน้ให้เด็กมอง
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัในอีกมุมมองหน่ึง และเกิดการสังเกตวิถีชีวิตรอบตวัมากข้ึน เพ่ือท่ีจะนาส่ิงท่ี
เห็นมาถ่ายทอดเป็นรูปภาพ เม่ือประกอบกบัหนงัสือภาพท่ีแสดงภาพสถานท่ีต่างๆ พร้อมคาอธิบาย 
เดก็กจ็ะเรียนรู้เร่ืองความเหมือน และความแตกต่างกนัของคนในสังคม และพฒันาเป็นความช่ืนชม
และยอมรับในความหลากหลายในวฒันธรรมอยา่งเป็นธรรมชาติ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั 
ของบญัญติั ยงยว่น และชยัวฒัน์ ผดุงพงษ ์ ท่ีพบว่า การใชกิ้จกรรมศิลปะ เพื่อส่งเสริมการยอมรับ
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ความหลากหลายวฒันธรรม นักเรียนห้องเรียนไทยมุสลิมล้วนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะแบบ        
พหุวฒันธรรม มีการยอมรับความหลากหลายวฒันธรรม สูงกว่านกัเรียนจากหอ้งเรียนไทยมุสลิม
ลว้น ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะแบบปกติ และนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะแบบพหุวฒันธรรม
จากหอ้งเรียนไทยมุสลิมลว้นยอมรับความหลากหลายวฒันธรรม สูงกว่านกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ศิลปะแบบพหุวฒันธรรม จากหอ้งเรียนไทยพุทธ-ไทยมุสลิม นอกจากน้ีงานวิจยั ของทาร์ดวิด และ
คณะ ยงัพบว่า การได้สอนในห้องเรียนพหุวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีทา้ทายสาหรับครู การท่ีครูได้
แลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ในทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการในชั้นเรียนช่วยทาํให้ครูประสบ
ความสาํเร็จในการสร้างบรรยากาศของชั้นเรียนให้เป็นไปในทางบวก ครูมีความตระหนักรู้ถึง
ความสาํคญัของการบอกกฎระเบียบของชั้นเรียนอยา่งชดัเจน ครูตอ้งแกไ้ขพฤติกรรมของนกัเรียน
ให้ถูกต้อง เม่ือเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีควรทาํ และครูยงัต้องการท่ีจะลดปัจจัยเชิงลบของการแก้ไข
พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีต่อบรรยากาศของชั้นเรียน ปรับปรุงวิธีการสอนโดยใหน้กัเรียนไดมี้ส่วน
ร่วมอยา่งแทจ้ริง  
 
ข้อเสนอแนะการวจัิย 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริมให้

มีการวิจยัการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ในแต่ละบริบท
วา่มีแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการอยา่งไร เพื่อนาํขอ้มูลมากาํหนดการเป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรมทั้งระบบ  

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริม 
สนับสนุน ให้เกิดการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม    
ไปสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ 

2.1 ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรมใชห้ลกัสูตร
ของตนเองท่ีมีการปรับปรุงให้เช่ือมโยง และสอดคลอ้งกบับริบทความแตกต่างทางศาสนาและวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน และประสบการณ์ของผูเ้รียนท่ีสะทอ้นถึงความแตกต่างเชิงบวก  

2.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรมปรับเปล่ียน
เน้ือหาในบทเรียนเพื่อใหค้วามสาํคญักบัวฒันธรรมต่างๆ ตามแนวทางในการปรับเปล่ียน 4 ระดบั ดงัน้ี  
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ระดบัท่ี 1 เพ่ิมบทบาท เหตุการณ์ ประสบการณ์ต่างๆของเช้ือชาติต่างๆเขา้ไป
ในแบบเรียน โดยให้มีเน้ือหาท่ีแสดงถึงบทบาทของตวัแทนของกลุ่มของผูเ้รียนในสังคม เช่น 
กล่าวถึงบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวฒันธรรมหรือประวตัศาสตร์ของผูเ้รียน 

ระดบัท่ี 2 เพิ่มหรือเสริมส่ิงท่ีขาดหายไปในหลักสูตร เน้ือหา สาระสําคัญ     
แก่นของเร่ืองเขา้ไปโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลกัสูตร 

ระดบัท่ี 3 การปรับเปล่ียนเน้ือหาในหลกัสูตรทั้งหมด เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
แนวคิดพหุวฒันธรรมศึกษาทั้งในประเดน็ของ เหตุการณ์ แนวคิด ท่ีตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน
ท่ีมีวฒันธรรมหลากหลาย 

ระดบัท่ี 4 การมีบทบาททางสังคม ดูว่าในโรงเรียนหรือชุมชนมีปัญหาอะไรบา้ง
และแสดงบทบาทในการแกไ้ขเพื่อนาํความรู้มาช่วยแกไ้ขปัญหาสงัคม ใหพ้ฒันาข้ึน  

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรมกาํหนด
นโยบาย และแนวทางในการจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรม และแนวปฏิบติัในโรงเรียน 
รวมถึงการส่ือสารไปถึงพ่อแม่และประชาชนว่าโรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัพหุวฒันธรรมศึกษากบั
ผูเ้รียนท่ีชดัเจน  

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนพหุวฒันธรรม กาํหนด
แนวทางในการปรับทศันคติ ความเช่ือ และการปฏิบติัตนในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย  

2.5 ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเนน้การมีส่วนร่วม ยดึผูเ้รียนเป็น
สาํคญัโดยใชก้ระกระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) มีการใชส่ื้อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีสะท้อนประสบการณ์ มีการวดัผล ให้เหมาะสมกับนักเรียน 
(Learning Style)  

2.6 ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรมเปิดพื้นท่ีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อความเขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา   

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรส่งเสริมใหส้ถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม 

นําประเด็นการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชนพหุวัฒนธรรม  ไปจัดทํา
แผนพฒันาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจาํปี เพื่อพฒันาการศึกษาตามความต้องการของ
ประชาชน ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 
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2. สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ควรนาํประเด็นการบริหารจดัการการศึกษา
ของสถานศึกษาในชุมชนพหุวฒันธรรม ไปจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ และแผนปฏิบติัการประจาํปี 
เพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จ และมีประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 

 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัย ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการการศึกษาของ

สถานศึกษาในชุมชนพหุวฒันธรรม  
2. ควรมีการวิจัย แนวทางประเมินความสําเร็จในการบริหารจดัการการศึกษาของ

สถานศึกษาในชุมชนพหุวฒันธรรม 
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ตลาดปากคลองคูจาม อยูท่างดา้นใตข้องตวัเมือง บริเวณใตว้ดัพุทไธสวรรย ์ซ่ึงเป็นยา่น
ท่ีอยูอ่าศยัของพวกอิสลาม มีพวกชวาและมลายนูาํหมาก หวาย และสินคา้ทางภาคใตม้าขาย 

ตลาดคูไมร้้อง อยูบ่ริเวณลาํนํ้ าลพบุรี ซ่ึงเป็นคลองเมืองทางดา้นเหนือพระนคร เป็นท่ี
รวมของผลิตผลท่ีมาจากทางเหนือ 

ตลาดปากคลองวดัเดิม (วดัอโยธยา) อยูใ่นบริเวณลาํนํ้ าหนัตราหรือลาํนํ้ าแม่เบ้ีย ซ่ึงเป็น
ลาํนํ้ าป่าสักสมยัเก่า นอกจากนั้นยงัมีตลาดนํ้ ายอ่ยๆ ในท่ีอ่ืนๆ อีกตามแม่นํ้ าลาํคลอง สาํหรับชุมชน
ท่ีอาศยัอยู่ในทอ้งท่ีใกลแ้ม่นํ้ าลาํคลอง ตลาดนํ้ าเหล่าน้ีมีทั้งประจาํทุฤดูกาล และเกิดข้ึนในบางฤดู
เช่นตอนหนา้นํ้าเป็นตน้ 

ตลาดบก มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
ตลาดขายของสดเช้าเย็น มีอยูห่ลายๆ ทอ้งท่ี ทั้งภายในและนอกกาํแพงเมือง เป็นแหล่ง

ท่ีมีผูน้าํของประเภทผกั ปลา ท่ีเป็นของสดมาขายทั้งเชา้และเยน็ เป็นแหล่งท่ีขายอาหารประจาํวนั
ให้แก่คนในชุมชนตามทอ้งท่ี ตลาดขายของเฉพาะบางอยา่งกระจายกนัอยูต่ามทอ้งถ่ินต่างๆ มีทั้ง
ขายเฉพาะเวลาเขา้เยน็เช่นเดียวกนักบัตลาดสด และท่ีขายประจาํ แบบท่ีขายเฉพาะเวลาเชา้เยน็นั้น 
พบตามยา่นท่ีอยูอ่าศยัภายในเมืองเป็นส่วนใหญ่ เม่ือนบัรวมกบัตลาดสดแลว้มีกล่าวถึงเป็นจาํนวน 
38 แห่ง เช่น ตลาดเชิงสะพานชา้ง เป็นตลาดขายปลาสด ตลาดหวัไผ ่สะพานแกว้ ขายของสดเชา้เยน็ 
ตลาดป่าตะกัว่ ขายลูกแห เคร่ืองตะกัว่ ฝ้าย ดา้ยขาว ดา้ยแดง ตลาดหนา้วดัมหาธาตุ ขายเส้ือตะนาว 
เส้ือแขก เคร่ืองอัฐบริขาร ฝาบาตร เชิงบาตร ตาลปัตร ย่านในไก่ ขายเคร่ืองสําเภา ไหม แพ 
ทองเหลือง ถว้ยโถ ชาม เน้ือสุกร และปลาสด ตลาดยา่นฉะไกรใหญ่ซ้ือไมไ้ผม่าทาํฝาเรือนหอขาย 
ขายผา้สุรัต ผา้ขาวป่าน เป็นตน้ 

ตลาดประจํา มีการคา้ขายอยู่ตลอด มักเป็นตลาดท่ีสัมพนัธ์กับชุมชนท่ีทาํการผลิต
ส่ิงของเฉพาะหรือไม่ก็เป็นชุมชนท่ีทาํหนา้ท่ี หรือมีอาชีพเป็นคนกลางซ้ือของจากท่ีอ่ืนๆ มากมาย  
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มีอยูท่ ั้งภายในเมืองและนอกเมือง โดยทัว่ไปแลว้ ชุมชนท่ีผลิตหรือรวมสินคา้ไวข้ายเหล่าน้ีมกัใชค้าํ
ว่า ย่าน จึงมกัพบคาํว่ายา่นน้ีแทนตลาดได ้เช่น ภายในเมืองมี ย่านป่ามะพร้าว ขายมะพร้าวห้าว 
มะพร้าวเผา มะพร้าวอ่อน ย่านป่าผ้าเหลือง ขายผา้ไตร จีวร ย่านป่าโทน ขายเรไร ป่ีแกว้ หีบไม้
อุโลกใส่ผา้ ชา้งมา้ศาลพระภูมิ ย่านป่าขนม ขายขนมชะมด ขนมกง ขนมพิมพถ์ัว่ ขนมสาํปันนี ย่าน
ป่าเตียบ ขายตะลุ่มพาน พานกาํมะลอ พานตะลุ่ม เช่ียนหมาก ย่านขันเงิน ขายขนั จอก ผอบ ตลบั
เงินและเคร่ืองถมยาดาํ ช้ินจบัป้ิง สายสะอ้ิง กาํไล ย่านป่ายา ขายเคร่ืองเทศเคร่ืองยา ย่านป่าฟูก ขาย
ท่ีนอน หมอน เบาะ ย่านวดักะชี มีช่างทาํพระพทุธรูปทองคาํ นาก เงิน สาํริด เป็นตน้  

เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาในปัจจุบนั 
ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 7.7 และศาสนาคริสต ์

ร้อยละ 0.3 ศาสนสถานในจงัหวดัมีทั้งส้ิน 593 แห่ง แยกเป็น วดั 509 วดั มสัยดิ 63 แห่ง และโบสถ ์
คริสต ์21 แห่ง นอกจากนั้นยงัมีวดัร้าง 433 แห่ง สาํนกัสงฆ ์10 แห่ง โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก 
ธรรมบาลีและสามญัรวม 31 แห่ง ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์91 แห่ง พระอารามหลวง 
ชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร 3 แห่ง ชั้นโทชนิดราชวรวิหาร 1 แห่ง ชั้นโทชนิดวรวิหาร 3 แห่ง ชั้นตรี
ชนิดวรวิหาร 2 แห่ง และชั้นตรีชนิดสามญั 6 แห่ง มีจาํนวนพระภิกษุ 5,172 รูป สามเณร 791 รูป 
  
 

ขอแสดงความขอบคุณ 
ขวญัสุดา  วงษแ์หยม 

นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย รอบที ่2 
เร่ือง การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม 

ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 
................................................................................... 

แบบสอบถามฉบบัน้ีสร้างข้ึนจาการสัมภาษณ์ EDFR รอบท่ี 1 นาํมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ แบ่งขอ้มูลออกเป็นกลุ่มๆ ตามเทคนิคการวิจยัแบบเดลฟาย (Delphi tecnique) และ
พฒันาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั การบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีตั้งอยู่
ในชุมชนพหุวัฒนธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา สําหรับการเก็บข้อมูลในรอบท่ี 2 
วตัถุประสงคเ์พ่ือ รวบรวมความคิดเห็นของท่าน เพื่อนาํไปประมวลสังเคราะห์ การบริหารจดัการ
การศึกษาของสถานศึกษา ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 

ขอ้มูลท่ีท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใด ผูว้ิจยัรับรอง
วา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามฉบบัน้ีจะเป็นความลบั การนาํเสนอขอ้มูลจะเป็นภาพรวมเท่านั้น 
 
 

ขวญัสุดา  วงษแ์หยม 
นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  / ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ระดบั 5 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา 

ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา  
ระดบั 4 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยมากกบัการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีตั้ง

อยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา  
ระดบั 3 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยปานกลางกบัการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา 

ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา  
ระดบั 2 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยนอ้ยกบัการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีตั้ง

อยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา  
ระดบั 1 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดกบัการบริหารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา 

ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนพหุวฒันธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา  
 

ข้อ
ที ่

การบริหารการจัดการสถานศึกษาทีต่ั้งอยู่ใน 
ชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา 

ระดบัความคดิเห็น 
(เห็นด้วย) 

เหตุผลเพิม่เติม
สําหรับ 
ผู้วจิัย 

5 4 3 2 1  
ความตระหนักต่ออตัลกัษณ์ทางวัฒนธรรม       

1 สถานศึกษาใชผ้ลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก
สถานศึกษาในการวางแผนงานในอนาคต 

      

2 สถานศึกษากาํหนดนโยบาย  และวธีิการดาํเนินงานให้
เขา้กบัความแตกต่างทางศาสนาและวถีิชีวติของคนใน
ชุมชน 

      

3 จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัความ
แตกต่างทางศาสนาและวถีิชีวิตของคนในชุมชน และ
สะทอ้นถึงความแตกต่างเชิงบวก 

      

4 หลกัสูตรสถานศึกษามีความสอดคลอ้งกบั
ประสบการณ์ของผูเ้รียนและชุมชน 

      

5 สถานศึกษาจดักิจกรรมกระตุน้และส่งเสริมใหค้รูและ
บุคลากรเห็นความสาํคญั และเขา้ใจในความแตกต่าง
ทางศาสนาและ วถีิชีวติของคนในชุมชน 
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ข้อ
ที ่

การบริหารการจัดการสถานศึกษาทีต่ั้งอยู่ใน 
ชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา 

ระดบัความคดิเห็น 
(เห็นด้วย) 

เหตุผลเพิม่เติม
สําหรับ 
ผู้วจิัย 

6 สถานศึกษาส่งเสริมการจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่ม
และระหวา่งกลุ่มของความแตกต่างทางศาสนาและวถีิ
ชีวิตของคนในชุมชน 

      

7 สถานศึกษาเปิดพ้ืนท่ีการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจ
ต่อความหลากหลายทางสังคม และความเปล่ียนแปลง
ทางสังคม 

      

8 สถานศึกษาเปิดพ้ืนท่ีการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจ
ผูอ่ื้น บนความแตกต่างทางศาสนาและวถีิชีวิต 

      

9 สถานศึกษาเปิดพ้ืนท่ีการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนมีทกัษะใน
การ ปฏิบติัตนและอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

      

10 สถานศึกษาเปิดพ้ืนท่ีการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเกิดความ
มัน่ใจ เคารพตนเอง และภมิูใจในวถีิชีวิต และศาสนา
ของตนเอง 

      

การรักษาแบบแผนวฒันธรรม       
11 สถานศึกษากาํหนดมาตรฐานในการทาํงานของครูและ

บุคลากรใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนั 
      

12 สถานศึกษากาํหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีแสดงถึง
ความเป็นเอกภาพ และอตัลกัษณ์ความแตกต่างทาง
ศาสนาและวถีิชีวติของคนในชุมชน 

      

13 สถานศึกษามีการประชาสัมพนัธ์ หรือช้ีแจงใหค้รูและ
บุคลากรเขา้ใจมาตรฐานของโรงเรียน 

      

14 สถานศึกษามีวฒันธรรมองคก์รท่ีชดัเจน       
15 สถานศึกษามีแนวทางปฏิบติัท่ีทาํใหค้รูและบุคลากร

เห็นคุณค่า และตระหนกัถึงความสาํคญัของเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

      

16 สถานศึกษามีแนวทางในการดาํเนินการและ
ประเมินผลร่วมกนั โดยคาํนึงถึงการตดัสินใจท่ีมีผลต่อ
เป้าหมายของโรงเรียน 

      

17 สถานศึกษายดึแนวทางจริยธรรมเป็นหลกัในการ
ตดัสินใหร้างวลั และการลงโทษอยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรม 
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ข้อ
ที ่

การบริหารการจัดการสถานศึกษาทีต่ั้งอยู่ใน 
ชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา 

ระดบัความคดิเห็น 
(เห็นด้วย) 

เหตุผลเพิม่เติม
สําหรับ 
ผู้วจิัย 5 4 3 2 1 

18 สถานศึกษาส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีใหก้บัครูและ
บุคลากรเพ่ือใหเ้กิดความรัก ความสามคัคีในหมูคณะ 
และศรัทธาวิชาชีพ 

      

19 สถานศึกษาสร้างบรรยากาศใหค้รูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดการเรียนรู้การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

      

20 สถานศึกษาเปิดพ้ืนท่ี ใหก้บัครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กนั เช่น การศึกษาดูงาน การ
ฝึกอบรมต่างๆ 

      

องค์กรการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย       
21 สถานศึกษายดึหลกัประชาธิปไตยในการบริหารงาน

ภายใตค้วามแตกต่างทางทางศาสนาและวถีิชีวิต 
      

22 สถานศึกษาบริหารจดัการโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      

23 สถานศึกษาจดัทาํแนวทางในการปฏิบติักิจกรรม
ร่วมกนัของครูและบุคลากร นกัเรียน ท่ีชดัเจนและมี
การประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย 

      

24 สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น ลกูเสือ    
ยวุกาชาด ชุมชน  หรือกิจกรรมตามความสนใจ ตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เพ่ือใหเ้กิดการ
ตระหนกัรู้ และเขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและ
วถีิชีวติ 

      

25 สถานศึกษากาํหนดแนวทางการแต่งกาย หรือ
เคร่ืองแบบ ท่ีชดัเจนตามบริบทของความแตกต่างทาง
ศาสนาและวถีิชีวติ 

      

26 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอก 
สถานศึกษา โดยใหค้วามสาํคญักบัความแตกต่างทาง
ศาสนาและวถีิชีวติคนท่ีอยูใ่นชุมชน 

      

27 สถานศึกษาจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูและ
บุคลากร นกัเรียน และผูป้กครองท่ีเสมอภาคและเท่า
เทียมกนั 
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ข้อ
ที ่

การบริหารการจัดการสถานศึกษาทีต่ั้งอยู่ใน 
ชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา 

ระดบัความคดิเห็น 
(เห็นด้วย) 

เหตุผลเพิม่เติม
สําหรับ 
ผู้วจิัย 

5 4 3 2 1  
28 สถานศึกษาส่งเสริมการจดักิจกรรมในวนัสาํคญัทาง

ศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
ตามความเหมาะสม 

      

29 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสามารถประกอบ
พิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนบัถือได ้ตามความ
เหมาะสม 

      

30 สถานศึกษาร่วมมือกบัผูป้กครอง และชุมชนในการ
ส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในความ
แตกต่างทางศาสนาและวถีิชีวิต เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนั 

      

บรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม       
31 หน่วยงานตน้สังกดักาํหนดนโยบายใหส้ถานศึกษาจดั

การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างทางศาสนาและ
วถีิชีวติของคนในชุมชน 

      

32 หน่วยงานตน้สังกดัจดัประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือ
ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
ความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

      

33 สถานศึกษามีปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 
แผนงาน หรือโครงการต่างๆของสถานศึกษา บ่งบอก
ถึงความตระหนกัในการสร้าง การยอมรับพหุ
วฒันธรรม 

      

34 ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ และวธีิการ
จดัการศึกษาบนความแตกต่างทางศาสนาและวถีิชีวิต 

      

35 ผูบ้ริหารมีทศันคติเชิงบวกต่อความแตกต่างทางศาสนา
และวถีิชีวิต 

      

36 ครูและบุคลากร นกัเรียน และผูป้กครองรับรู้นโยบาย
การจดัการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกดัและ
สถานศึกษา 
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ข้อ
ที ่

การบริหารการจัดการสถานศึกษาทีต่ั้งอยู่ใน 
ชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา 

ระดบัความคดิเห็น 
(เห็นด้วย) 

เหตุผลเพิม่เติม
สําหรับ 
ผู้วจิัย 5 4 3 2 1 

37 สถานศึกษาเปิดพ้ืนท่ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือความ
เขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและวถีิชีวิตของคน
ในชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

      

38 องคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา สะทอ้น
ถึงการยอมรับ ความหลากหลายในวถีิชีวติและการนบั
ถือศาสนาของคนในชุมชน 

      

39 นกัเรียนต่างกลุ่มวถีิชีวติและการนบัถือศาสนามีโอกาส
ทาํกิจกรรมท่ีโรงเรียน หรือไดรั้บอนุญาตใหห้ยดุเรียน
ในวนัสาํคญัทางศาสนา หรือ ประเพณีของกลุ่มนั้นๆ  

      

40 นกัเรียนทุกกลุ่มเช้ือชาติ วฒันธรรมมีโอกาสไดรั้บ
ทุนการศึกษา และอาหารกลางวนั โดยเท่าเทียมกนั 

      

ภาวะผู้นําทางทางพหุวฒันธรรม       
41 ผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัในการพฒันาตนเองของ

ทีมงาน 
      

42 ผูบ้ริหารเสริมสร้างแรงจูงใจใหค้รูและบุคลากร
พฒันาการปฏิบติังานของตน 

      

43 ผูบ้ริหารใชเ้ทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ  กระตุน้ใหค้รู
และบุคลากรทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

44 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีสิทธิในการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเท่าเทียมกนั 

      

45 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรแสดง
ความสามารถ และยอมรับฟังความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทุกคน 

      

46 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรพฒันาการ
ปฏิบติังานของตนเอง 

      

47 ผูบ้ริหารใหก้ารยอมรับความสาํเร็จ และผลงานของครู
และบุคลากรทุกคน 

      

48 ผูบ้ริหารใหค้รูทุกคนมีสิทธิไดรั้บปัจจยัต่างๆในการ
ทาํงานเท่าเทียมกนั 

      

49 ผูบ้ริหารมอบหมายงานตามความสามารถ และความ
ถนดัของแต่ละบุคคล 
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ข้อ
ที ่

การบริหารการจัดการสถานศึกษาทีต่ั้งอยู่ใน 
ชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา 

ระดบัความคดิเห็น 
(เห็นด้วย) 

เหตุผลเพิม่เติม
สําหรับ 
ผู้วจิัย 

5 4 3 2 1  
50 ผูบ้ริหารสามารถเช่ือมโยงความแตกต่างของรูปแบบ 

และวธีิการสอนของครูแต่ละคน นาํไปสู่เป้าหมายและ
ค่านิยมร่วมของโรงเรียน 

      

คุณลกัษณะครูในสังคมพหุวฒันธรรม       
51 ครูเขา้ใจในหลกัการ และวธีิการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน เพ่ือ ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทาง
ศาสนาและวถีิชีวติของคนในชุมชน 

      

52 ครูมีความเขา้ใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถี
ชีวิตของนกัเรียนทุกคนเป็นอยา่งดี 

      

53 ครูมีทศันคติท่ีดีต่อนกัเรียนและผูป้กครองท่ีมีความ
แตกต่างทางศาสนาและวถีิชีวิตท่ีต่างจากตนเอง 

      

54 ครูเปิดพ้ืนท่ีใหน้กัเรียน ไดเ้รียนรู้ถึงความเหมือนและ
ความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

      

55 ครูเปิดพ้ืนท่ีใหน้กัเรียนเรียนรู้วา่ความแตกต่างทาง
ศาสนาและวถีิชีวติ ไม่ใช่อุปสรรคของการเป็นเพ่ือน
กนั และการอยูร่่วมกนั 

      

56 ครูใหค้วามสนใจนกัเรียนทุกกลุ่ม ศาสนาและวถีิชีวิต      
โดยเท่าเทียมกนั 

      

57 ครูปฏิบติัต่อนกัเรียนทุกคนดว้ยความเสมอภาคและ
ยติุธรรม 

      

58 ครูเปิดพ้ืนท่ีใหน้กัเรียนทุกกลุ่มความแตกต่างทาง
ศาสนาและวถีิชีวติไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 

      

59 ครูเปิดพ้ืนท่ีใหน้กัเรียนทุกกลุ่มความแตกต่างทาง
ศาสนาและวถีิชีวติไดแ้ลกเปล่ียน เรียนรู้วฒันธรรมของ
กนัและกนั 

      

60 ครูยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียนทุกคน ทุก
วิถีชีวิตและทุกศาสนา 
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ข้อ
ที ่

การบริหารการจัดการสถานศึกษาทีต่ั้งอยู่ใน 
ชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา 

ระดบัความคดิเห็น 
(เห็นด้วย) 

เหตุผลเพิม่เติม
สําหรับ 
ผู้วจิัย 5 4 3 2 1 

แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม       
61 สถานศึกษาปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนตลอดเวลา 
      

62 สถานศึกษาเปิดพื้นท่ี เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้
มาใชใ้นการศึกษาหาความรู้ 

      

63 สถานศึกษาส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทางศาสนาและวิถีชีวิตในชุมชน 

      

64 สถานศึกษาใชแ้หล่งเรียนรู้จากทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

      

65 สถานศึกษาพฒันาชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้       
66 สถานศึกษาเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 

โรงเรียนได ้
      

67 สถานศึกษาใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินพฒันาการเรียนรู้       
68 สถานศึกษายอมรับการสนบัสนุนงานวิชาการจาก

ชุมชน 
      

69 สถานศึกษาสนบัสนุนใหชุ้มชนไดรั้บการพฒันาจาก 
องคก์รต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน และ
คนในชุมชน 

      

70 สถานศึกษาสนบัสนุนใหร้วมทรัพยากรของชุมชน ภมิู
ปัญญาชาวบา้น และแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 

      

การบริหารแบบมส่ีวนร่วม       
71 สถานศึกษาจดัทาํรูปแบบการติดต่อประสานงานกบั

หน่วยงานภายในสถานศึกษาท่ีชดัเจน 
      

72 สถานศึกษาติดต่อ และประสานงานกบั
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพฒันา
การศึกษาร่วมกนั 

      

73 สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพนัธ์และร่วมมือ
กบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
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ข้อ
ที ่

การบริหารการจัดการสถานศึกษาทีต่ั้งอยู่ใน 
ชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคดิเห็น 
(เห็นด้วย) 

เหตุผลเพิม่เติม
สําหรับ 
ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

74 สถานศึกษาประสานงานกบัผูป้กครองและ
ชุมชนในการสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของ
สถานศึกษา 

      

75 สถานศึกษาประสานกบัองคก์รชุมชนหรือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

      

76 สถานศึกษาประสานงานกบัฝ่ายต่างๆของ
หน่วยงานใหท้าํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

77 สถานศึกษาจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งนกัเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง และ
ชุมชน  เพื่อใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนั 

      

78 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้บรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการทาํงานร่วมกนั 

      

79 เปิดพื้นท่ีแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ 
และร่วมกนัทาํหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

      

80 สถานศึกษาจดัทาํระบบเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อใหเ้กิดการทาํงาน
ร่วมกนั 

      

การจัดกระบวนการเรียนรู้พหุวฒันธรรม       
81 ครูสอบวดัประเมินพื้นฐานความรู้ เจตคติ และ

พฤติกรรมนกัเรียนทุกคน ก่อนวางแผนการสอน
ทุกคร้ัง 

      

82 ครูเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัรู้ใน
ความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวติ โดย
มุ่งเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
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ข้อ
ที ่

การบริหารการจัดการสถานศึกษาทีต่ั้งอยู่ใน 
ชุมชนพหุวฒันธรรมของเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา 

ระดบัความคดิเห็น 
(เห็นด้วย) 

เหตุผลเพิม่เติม
สําหรับ 
ผู้วจิัย 5 4 3 2 1 

83 ครูเปิดพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งตรงไป ตรง
มา เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้อกเขา้ใจในความ
แตกต่างทางศาสนาและวถีิชีวิต 

      

84 ครูเปิดพ้ืนท่ีใหน้กัเรียนมีโอกาสคิดวเิคราะห์ สาเหตุ
ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเลือกปฏิบติั อคติและความลาํเอียง 
ต่อความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวติ 

      

85 ครูเปิดพ้ืนท่ีใหน้กัเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ในรายวิชาต่างๆ เพ่ือช่วย
ส่งเสริมการยอมรับความความแตกต่างทางศาสนาและ
วถีิชีวติของคนในชุมชน 

      

86 ใชก้ระบวนการกลุ่มในการจดัการเรียนรู้         
87 ใชก้ระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวติของคนใน
ชุมชน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

      

88 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียนอยา่งทัว่ถึง  

      

89 ครูปรับกิจกรรมการเรียนรู้ หรือวถีิปฏิบติัต่างๆ ให้
เหมาะสมกบันกัเรียนทุกกลุ่ม 

      

90 ครูปรับรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อ 
และการวดัผล ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน ( Learning 
Style) 

      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-นามสุกล นางขวญัสุดา  วงษแ์หยม 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน 11/20 หมู่ 2  ตาํบลท่าวาสุกรี  อาํเภอพระนครศรีอยธุยา 
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 
สถานทีท่าํงาน โรงเรียนประตูชยั หมู่ 2  ตาํบลท่าวาสุกรี  อาํเภอพระนครศรีอยธุยา 
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 
ตําแหน่ง รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 
 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ.  2538 ปริญญาตรี คุรุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์  
 วิชาโทวิทยาศาสตร์ทัว่ไป สถาบนัราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง ราชบุรี 
พ.ศ. 2551 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา 
พ.ศ. 2559 ปรัชญญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 
ประวตัิการทาํงาน 

พ.ศ. 2539 อาจารย ์1 ระดบั 3 โรงเรียนบา้นโพนบกหนองผอื จงัหวดัสกลนคร 
พ.ศ. 2542 อาจารย ์1 ระดบั 4 โรงเรียนวดัหนองไมซุ้ง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
พ.ศ.2546 อาจารย ์1 ระดบั 5 โรงเรียนวดัหนองไมซุ้ง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
พ.ศ.2547 ครู คศ.2 โรงเรียนวดัหนองไมซุ้ง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
พ.ศ. 2553 รองผูอ้าํนวยโรงเรียนนครหลวง (พิบูลยป์ระเสริฐวิทย)์ คศ.2   
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
พ.ศ. 2554 รองผูอ้าํนวยโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยธุยา คศ.3  
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
พ.ศ. 2555-ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยโรงเรียนประตูชยั คศ.3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 


	1-ปก
	2-หน้าอนุมัติ
	3-บทคัดย่อ
	4-กิตติกรรมประกาศ
	5-สารบัญ 
	6-บทที่ 1
	7-บทที่ 2
	8-บทที่ 3
	9-บทที่ 4
	10-บทที่ 5
	11-รายการอ้างอิง
	12-ภาคผนวก.ก
	13-ภาคผนวก ข
	14-ประวัติผู้วิจัย

