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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาระดบัการรูพ้หวุฒันธรรมศกึษาและการปฏบิตัเิชงิวชิาชพี

ของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายเป็นครู
สงัคมศึกษาท่ีให้ข้อมลูการรูพ้หวัุฒนธรรมศกึษา จำานวน 192 คน และครสูงัคมศกึษาทีย่นิดีใหข้อ้มลูเกีย่ว
กับการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ จำานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง 
แบบบันทึกการสังเกต และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ 
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า การรู้พหุวัฒนธรรมศึกษาของครูสังคมศึกษามีการรู้โดยรวมระดับน้อย (ค่า
เฉลีย่ 1.22) สำาหรบัการปฏบิตัเิชิงวชิาชีพของครสูงัคมศกึษาโดยครสูว่นใหญ ่(รอ้ยละ 70) ไมม่กีารปฏบิตัิ
เชิงวิชาชีพตามองค์ประกอบการจัดการศึกษา 4 ด้านได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

คำ�สำ�คัญ: การรู้พหุวัฒนธรรมศึกษา การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ ครูสังคมศึกษา 

Abstract
The purpose of this research aimed to study the multicultural education literacy level 

and professional practicum of social studies teachers’ in secondary schools. The research 
use the mixed methods approach. The target group was 192 the social studies teachers 
providing research information on multicultural education literacy and 17social studies teachers  
were willing to provide information on professional practicum. The research tools were  
questionnaire, structured interview form, filed note and group discussion form. The data 

1 ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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were analyzed using frequency, mean and descriptive analysis. The findings revealed that the  
multicultural education literacy of the social studies teachers’ was at low level (mean 1.22). 
For the mostly teachers was 70 percent teachers did not perform professional practicum 
according to the 4 components of the educational management 1) curriculum analysis  
2) co-curricular activities 2) development of media and learning resources and 4) learning 
assessment

Keywords: multicultural education literacy, professional practicum, social studies teacher

บทนำา
แนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในระบบ

โรงเรียนเป็นเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำานาจซึ่งรัฐ
อาจใช้กฎระเบียบที่กำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมือง แต่
ในทางปฏิบัติวัฒนธรรมอีกชุดหนึ่งยังมีบทบาทใน
สงัคมเหนือชดุอืน่ (อมรา พงศาพิชญ,์ 2541) การ
ปลดผ่อนกฎระเบียบทีใ่ช้ในการบริหารหรอืจดัการ
บุคคลที่เคล่ือนย้ายเข้ามาในรัฐไทยให้มีทางเลือก
ในการปฏบิติัโดยไมม่วีฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึง่
ครอบงำา (Dominant culture) และวัฒนธรรมอื่น
ถกูครอบงำา (Subordinate culture) เปน็วถิทีางใน
การสร้างสังคมสมานฉันท์ ในการศึกษาสังคมพหุ
ลักษณ์ได้รายงานว่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มัก
จะถูกสร้างโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยผ่านทางการ
ทำางาน การสร้างภาพตัวแทนของวาทกรรมที่
ส่งผลต่อการสถาปนาความเหนือกว่าและการ
ควบคุมของภาครัฐที่ใช้กับบุคคลไร้สิทธิในการต่อ
รอง อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ประดิษฐ์ ถนอมรักษา ปรับให้เปลี่ยน โดยผ่าน
การมีปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคนในและคนนอกทีเ่รยีก
ว่าพวกเขา (Barth,1998) และการเข้าสู่ระบบ
โรงเรียนในรัฐไทยเป็นปัจจัยสำาคัญที่เร่งให้เกิด
การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ใหม่ของกลุ่มชาติพันธ์ุ  
(วรเมธ ยอดบุ่น ศภุวทิย์ วนชยางค์กลู และอาทติย์ 
วงศ์อทิติกุล, 2550) 

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการ
สร้างพลเมืองเพื่อให้เปิดสำานึกรับความแตกต่าง
ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของกลุ่มอ่ืน การ
สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
อย่างมีความหมายและบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการ
เรยีนรูร้ว่มกบับคุคลอืน่ คอืเปา้หมายหลกัของการ
รู้พหุวัฒนธรรมศึกษา (Multicultural education 
literacy) ซึ่งนักการศึกษาหลายคนได้นิยามการ
รู้พหุวัฒนธรรมศึกษานั้นเป็นการปรับกระบวน
ทัศน์ความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างเก่ียวกับ
การดำารงชีวิตและวิธีการสร้างความหมายในเชิง
คุณค่าโดยตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนห้องเรียน
สู่คุณภาพเชิงสร้างสรรค์และความสามารถในการ
พัฒนากลยุทธ์การสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนชาตพินัธุร์วมทัง้สร้างสำานกึ
อยา่งมคีวามหมายทีล่กึซึง้ในความหลากหลายของ
พลเมือง (Banks, 1991 ; Grant and Sleeter, 
2003 and Nieto, 2004) ดังนั้นเมื่อในห้องเรียน
เกดิความแตกตา่งทางวัฒนธรรมขึน้ นัน่อาจจะกอ่
ให้เกิดอคติ ความไม่เข้าใจระหว่างกันซ่ึงล้วนแล้ว
แต่จะส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง และถึงแม้ประเด็น
พหุวัฒนธรรมในชั้นเรียนจะมีมาจากหลายปัจจัย 
แต่ปัจจัยทางด้านชาติพันธุ์ ศาสนา ชนชาติ คือ
ปัจจัยที่ปรากฏอย่างชัดเจนในชั้นเรียนของพื้นที่
ชายขอบของสังคมไทย การจัดการเรียนการสอน
ในหอ้งเรยีนบรบิทพหวุฒันธรรมจงึเปน็เรือ่งสำาคญั
ในการสร้างความเป็นพลเมืองโลก เนื่องจาก
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ความเป็นพหุวัฒนธรรมเป็นประเด็นเปราะบาง 
ละเอียดอ่อนที่อาจนำาไปสู่การบ่มเพาะอคติและ
ความขัดแย้งภายใต้จิตสำานึกของพลเมือง การ
รู้พหุวัฒนธรรมศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญใน
การขจัดความเหลี่อมล้ำาของคนโดยคำานึงถึงสิทธิ
มนษุยชน ความเสมอภาคระหวา่งเพศ การสง่เสรมิ
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการเป็นพลเมือง
โลก (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
สำาหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
ครูให้สอดคล้องกับบริบทความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในชั้นเรียนครูจำาเป็นจะต้องรู้
เข้าใจความแตกต่างท้ังในระหว่างครูกับนักเรียน
หรือระหว่างนักเรียนกับนักเรียนย่อมส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเช่นกัน ในการ
จัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมนั้นยูเนสโกได้มีความ
พยายามมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยได้มีการ
ประชุมเกี่ยวกับด้านนโยบายวัฒนธรรมขึ้นที่กรุง
เม็กซิโก เม่ือปี ค.ศ.1982 (พ.ศ.2525) โดยใน
แถลงการณ์หลังประชุมได้มีการเน้นให้เห็นความ
สำาคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่วน
ใหญ่ของแถลงการณ์ได้ให้ประชาชนเน้นถึงการ
ตระหนักในอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของพวกเขา 
ตระหนักถึงลักษณะทางพหุนิยมด้านวัฒนธรรม 
ตระหนักถึงสิทธิในเร่ืองของความแตกต่าง และ
การรูจ้กัเคารพวฒันธรรมของคนอืน่ รวมทัง้ “ชนก
ลุ่มน้อย” บทบาทของยูเนสโกต่อการส่งเสริมดัง
กล่าวจึงเป็นบทบาทท่ีเรียกว่าข้ามพรหมแดนของ
ชาติ (UNESCO as an International Body) 
และในที่นี้จะเห็นได้ว่ายูเนสโกเป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศองค์กรแรกที่ส่งเสริมให้ชาติต่างๆ ได้เห็น
ความสำาคญัในเรือ่ง “การอยู่รวมกนับนความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม” และเน้นว่านี้คือหลักสากล
พื้นฐานของความเป็นมนุษย์

การปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ (Professional 
practicum) จึงเป็นการบูรณาการความรู้ของครู

สังคมศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่
สนองต่อความต้องการของผู้เรียน ครูมืออาชีพจะ
ต้องมีความรู้ดีโดยมีความรู้ในส่วนท่ีเป็นเนื้อหา
ความรู้ที่สอนและความรู้ใน ส่วนที่เป็นศาสตร์
การสอน มีความสามารถในการปฏิบัติการ
สอน ถ่ายทอดความรู้ให้กบผู้เรียนได้ดี เป็นผู้
ที่มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู สามารถ
ทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และเป็นผู้ที่พัฒนาความรู้
ตนเองอย่าต่อเนื่องอยู่เสมอความสามารถบูรณ
าการระหว่างเนื้อหาวิชากับศาสตร์การสอนได้
เหมาะสม สามารถผสานความรู้ ด้านเนื้อหา 
ความรู้ด้าน การสอน และความรู้ด้านเทคโนโลยี 
(TPACK: Technological Pedagogical Content  
Knowledge) เพือ่ชว่ยใหก้ารสอนโดยใชเ้ทคโนโลยี
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วขึ้น (Mishra and Koehler, 
2006) ดังนั้นความสำาคัญของการวิจัยครั้งนี้จะได้
เข้าใจระดับการรู้พหุวัฒนธรรมศึกษาที่ได้นำาไปสู่
การปฏบิตัเิชงิวชิาชพีของครสูงัคมศกึษาโดยมหีลกั
การสำาคัญทีจ่ะตอ้งศกึษาอย่างนอ้ย 3 ประการคอื 
แนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา (Educational  
reform movement) และกระบวนการพัฒนาครู
ตามรูปแบบ พหุวัฒนธรรมศึกษาจะต้องดำาเนิน
การเพ่ือผู้เรียนทุกคนซึ่งไม่แบ่งแยก เพศ ชนช้ัน 
ทางสังคม กลุ่มชน เชื้อชาติ หรือลักษณะทาง
วัฒนธรรมจะต้องมีความเท่าเทียมกันในโอกาสท่ี
จะได้รับการเรียนรู้ในห้องเรียนและมุ่งให้ผู้เรียน
ไดร้บัการเปลีย่นแปลงทีด่ทีีส่ดุในสถานศกึษา การ
ปฏิรูปการศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา
จึงเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อปวงชนที่นำา
ไปสู่กลยุทธ์การขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดล้อมในการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมโดย
ไม่ได้จำากัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใน
สถานศึกษาเท่านั้น (Cortes, 2000) ซึ่งข้อมูลจะ
นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรยีนและครูสงัคมศกึษาท่ีปรับเปลีย่นหอ้งเรยีน
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ให้มีเสรีภาพและความยุติธรรม จะต้องมีการขจัด 
ความคดิทีเ่ปน็อคตแิละการแบง่แยกความแตกต่าง
ในผูเ้รียนให้หมดไป โดยเปน็กระบวนการทีจ่ะตอ้ง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมความเท่าเทียมกัน
ต่อผู้เรียนให้มีความเช่ือมั่นที่จะสามารถอยู่ร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างสันติและปราศจากความขัดแย้ง
ในสังคมโลก

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการรู้พหุวัฒนธรรม

ศึกษาของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่

2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติเชิงวิชาชีพของ
ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่

 

ขอบเขตการวิจัย
ประชากร ได้แก ่ครสูงัคมศึกษาจำานวนทัง้

สิ้น 238 คนที่ปฏิบัติการสอนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 34 โรงเรียน และสังกัด
สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำานวน 3 
โรงเรียน รวม 37 โรงเรียน

กลุ่มตัวอย่�ง 

1. ครูสังคมศึกษาที่ปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนท่ีได้จากการเลือกเจาะจงโดยการสำารวจ
ข้อมลูครสูงัคมศึกษาในโรงเรยีนในจงัหวดัเชียงใหม่
และยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้และการปฏิบัติเชิง
วชิาชพีในบรบิทโรงเรยีนพหุวฒันธรรม จำานวน 37 
โรงเรียน ซึ่งส่งแบบสอบถามไปยังหัวหน้าหมวด
วิชาสังคมศึกษา ผลการสำารวจปรากฏว่ามีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ยินดีให้ข้อมูล และตอบแบบสอบถาม 

จำานวน 192 คน 

2. ครูสังคมศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
ยินดีให้ผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ สังเกตการจัดการเรียน
การสอนและ สมคัรใจเขา้ร่วมการสนทนากลุม่เพือ่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ
ในบริบทโรงเรียนพหุวัฒนธรรมตามองค์ประกอบ
การจัดการศึกษา ซึ่งได้จากการเจาะเลือกจากครู
สังคมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในข้อ 1 จำานวน 
17 คน

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวจิยัครัง้นีใ้ชว้ธิกีารวจิยัเชงิผสมผสาน 

ามกรอบแนวคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้

1. การสำารวจครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับ
การรู้พหุวัฒนธรรมศึกษาโดยใช้แบบสอบถามกับ
ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการ
ส่งข้อมูลให้หัวหน้าหมวดวิชาในแต่โรงเรียนเป็น
ผู้ประสานงานกับครูสังคมศึกษาในโรงเรียนและ
รวบรวมข้อมูลส่งคืนผู้วิจัย

2. การสัมภาษณ์การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีบริบทพหุ
วัฒนธรรมตามองค์ประกอบการจัดการศึกษา 
โดยนัดหมายการสัมภาษณ์และประสานงานกับ
ครูสังคมศึกษาผ่านระบบไปรษณีย์อีเลกทรอนิกส์
และการสื่อสารออนไลน์ 

3. การสังเกตบริบทห้องเรียนของครู
สังคมศึกษา โดยการสังเกตจะเก่ียวข้องกับบริบท 
และบทบาทของครสูงัคมศกึษา การเรียนรูท้ำาความ
เข้าใจและจดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 
โดยร่วมทำากิจกรรมไปกับครูสังคมศึกษาเพื่อ
สร้างความคุ้นเคยจนสามารถสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่ผู้วิจัย
ต้องการได้
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4. การสนทนากลุม่ ผูว้จิยัจดัการสนทนา
กลุม่ภายหลงัการรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
และการสังเกต เพื่อตรวจสอบข้อมูลตามประเด็น
ต่างๆ ที่กำาหนดเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัย
ที่สนับสนุนและปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติเชิงวิชาชีพของครูสังคมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

การสร้างเครื่องมือและกาตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการ ดังนี้

1 .  แบบสอบถามเกี่ยวกับการรู้พหุ
วัฒนธรรมศึกษาของครูสังคมศึกษาที่พัฒนาจาก
กรอบคำาถามในแบบสอบถามของ บัญญัติ ยงย่
วน, ปนัดดา ธนเศรษฐกร และสุวนันท์ ชุ่มเช้ือ 
(2553) แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วน
ที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ส่วนที่ 
2 เป็นข้อมูลเก่ียวกบัการรูท้างพหุวฒันธรรมศกึษา
ของครูสังคมศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 3 ระดับ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลาย
เปิดเก่ียวกับความต้องการของครูสังคมศึกษาที่
ต้องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แล้วนำา
ไปให้ การหาค่าความสอดคล้องได้ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ.95 

2. แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับ
การปฏิบัติเชิงวิชาชีพประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 การปฏิบัติและไม่ปฏิบัติใน 
4 องค์ประกอบ จำานวน 16 ข้อคำาถาม ได้แก่ 1) 
การวิเคราะห์หลักสูตรเป็นข้อคำาถามที่ 2) การจัด
กจิกรรมเสรมิหลักสูตร 3) การพัฒนาสือ่และแหลง่
เรียนรู ้และ 4) การวดัประเมนิผล แบบสมัภาษณท์ี่
มโีครงสรา้ง แบบสงัเกตสภาพการจดัการเรยีนการ

สอนของครูสังคมศึกษา แบบบันทึกการสนทนา
กลุ่มกับครูสังคมศึกษา มีค่าความสอดคล้องได้
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ผู้วิจัยพิจารณา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนที่นำาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามใช้สถิติ
บรรยาย เพื่อพรรณนาถึงการรู้พหุวัฒนธรรม
ศึกษาของครูสังคมศึกษาและจัดเรียงลำาดับการรู้
พหุวัฒนธรรมศึกษา ทั้งนี้ได้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยถือว่าคะแนน
อยู่ในช่วงใดแสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมีการรู้อยู่ในระดับ
นั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำาหนดเกณฑ์ ไว้ดังนี้ (บุญส่ง  
นิลแก้ว, 2539)

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง การรู้ 
พหุวัฒนธรรมศึกษาระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การรู้ 
พหุวัฒนธรรมศึกษาระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.00 หมายถึง การรู้ 
พหุวัฒนธรรมศึกษาระดับมาก

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ใช้
ความถี่และร้อยละของการปฏิบัติเชิงวิชาชีพตาม
องค์ประกอบของการจัดการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
การนำาข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตบรรยากาศ
ในห้องเรียน และบรรยากาศทั้งโรงเรียนของ
โรงเรียนทดลอง รวมทั้งการสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่มครู มาวิเคราะห์เนื้อหา โดยนำาข้อมูล 
ต่างๆ ที่อยู่ในลักษณะของการบันทึกข้อมูลภาค
สนาม ใช้การให้รหัสข้อมูลและจัดกลุ่ม นำามา 
ตีความหาคำาตอบและข้อค้นพบ พร้อมทั้งอธิบาย 
และสรุปผลของการตีความ (ชาย โพธิสิตา,  
2550)
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลพื้นฐานของครูสังคมศึกษาที่

ตอบแบบสอบถาม จำานวน 192 คน เป็นเพศ
หญิง 102 คน (ร้อยละ 53.12) และเพศชาย 
90 คน (ร้อยละ 46.88) มีประสบการณ์การสอน
วิชาสังคมศึกษามีประสบการณ์สอน 16-20 ปี 
จำานวน 44 คน (ร้อยละ 22.92) ประสบการณ์
การสอน 1-5 ปี จำานวน 41 คน (ร้อยละ 21.35) 
ประสบการณ์การสอน 6-10 ปี จำานวน 39 คน 
(รอ้ยละ 20.31) ประสบการณก์ารสอน 11-15 ป ี
จำานวน 35 คน (รอ้ยละ 18.23) ประสบการณ์การ
สอน 21 ปขีึน้ไป จำานวน 33 คน (รอ้ยละ 17.19) 
และความตอ้งการในการสรา้งชุมชนการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพ จำานวน 17 คน (ร้อยละ 8.85)

ข้อมูลการรู้พหุวัฒนธรรมศึกษาของครู
สงัคมศกึษาจำานวน 192 คน พบวา่ ครสูงัคมศึกษา
มกีารรู้พหุวฒันธรรมศกึษาโดยรวมระดับนอ้ย (คา่
เฉลีย่ 1.22) และมีคา่เฉลีย่การรู้ระดบันอ้ยต่ำาทีส่ดุ
เรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจำานวน 10 รายการ ดังนี้ 

ลำาดับที่ 1 ครูรู้ว่าการปรับสาระความ
รู้เพิ่มเติมประวัติศาสตร์เช้ือชาติ วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตชาติพันธุ์อิงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
ระดับชาติเป็นการกระจายอำานาจให้ท้องถิ่นมี
สว่นรว่มในการจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัสภาพ
และความต้องการของนักเรียนชาติพันธุ์ (ค่า
เฉลี่ย1.08) ลำาดับที่ 2 ครูรู้ว่าการพัฒนาหลักสูตร
เชิงพื้นที่เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างทางเช้ือชาติของนักเรียนชาติพันธุ์ 
(ค่าเฉลี่ย1.09) ลำาดับที่ 3 ครูรู้ว่าการสอดแทรก
สาระความรู้อัตลักษณ์เชื้อชาติ วัฒนธรรมชนพื้น
เมืองในกระบวนการเรียนการสอนจะช่วยสร้าง
จิตสำานึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ของนักเรียนชาติพันธ์ุ (ค่าเฉลี่ย1.10) ลำาดับ
ท่ี 4 ครูรู้ว่าการบูรณาการความรู้ทางเชื้อชาติ 

วัฒนธรรมชาติพันธุ์เข้าไปในการเรียนการสอน
เชิงสหวิทยาการจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะ
คดิเชงิระบบของนกัเรยีนชาตพินัธุ ์(คา่เฉลีย่1.12) 
และลำาดับที่ 5 ครูรู้ ว่าการวินิจฉัยความรู้พื้น
ฐาน เจตคติ และคุณลักษณะนักเรียนก่อนเรียน
จะช่วยให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลก
สำาหรับนักเรียนชาติพันธุ์ (ค่าเฉลี่ย1.14) ลำาดับ
ที่ 6 ครูรู้ว่าการสร้างโอกาสให้มีการแสดงออก
เชิงสร้างสรรค์ในกิจกรรมการเรียนอย่างทั่วถึง
จะช่วยให้เกิดพื้นที่การยอมรับความหลากหลาย
วัฒนธรรมของนักเรียนชาติพันธุ์ (ค่าเฉลี่ย1.15) 
ลำาดับที่ 7 ครูรู้ว่าการใช้นวัตกรรมการสอน การ
พฒันาสือ่เพือ่สง่เสรมิการรูด้จิทิลั การปรบัเปลีย่น
วิธีวัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้เหมาะสม
กับลีลาการ (ค่าเฉลี่ย1.16) ลำาดับที่ 8 ครูรู้ว่าการ
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่าง
ซือ่ตรงจะชว่ยให้เกดิความเขา้ใจในผูค้นทีม่เีชือ้ชาต ิ
วฒันธรรมทีแ่ตกตา่งจากตนของนกัเรียนชาตพินัธ์ุ 
(ค่าเฉลี่ย1.17) ลำาดับที่ 9 ครูรู้ว่าการจัดกิจกรรม
ฝึกวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับสถานการณ์การ
เลือกปฏิบัติ การมีอคติและความลำาเอียงต่อคน
ตา่งเชือ้ชาติ และวัฒนธรรมในหอ้งเรยีนจะชว่ยใหมี้
ความเขา้ใจในการเปลีย่นแปลงในสถานการณท์าง
โลกศึกษาของนักเรียนชาติพันธุ์ (ค่าเฉลี่ย1.18) 
ลำาดับที่ 10 ครูรู้ว่าการจัดสภาพแวดล้อมและเปิด
พื้นที่ให้ความสำาคัญกับทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในชุมชนจะช่วยส่งเสริมความตระหนัก
และยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
นักเรียนชาติพันธุ์ (ค่าเฉลี่ย1.20) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ครู
สังคมศึกษา จำานวน 17 คน พบว่า ข้อมูลพื้นฐาน
ของครูสังคมศึกษาจำานวน 17 คนประกอบด้วย
เพศหญิง 10 คน (ร้อยละ58.82) เพศชาย 7 คน 
(ร้อยละ 41.18) ในส่วนประสบการณ์การสอน
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วิชาสังคมศึกษามีประสบการณ์การสอน 11-15 
ปี จำานวน 6 คน (ร้อยละ 58.82) ประสบการณ์
การสอน 6-10 ปี จำานวน 4 คน (ร้อยละ 23.53) 
ประสบการณ์การสอน 16-20 ปี จำานวน 3 คน 
(ร้อยละ 17.65) ประสบการณ์การสอน 21 ปี
ข้ึนไป จำานวน 2 คน (ร้อยละ 11.76) และ
ประสบการณก์ารสอน 1-5 ป ีจำานวน 1 คน (รอ้ยละ  
5.88) 

ข้อมูลการปฏิบัติเชิงวิชาชีพพบว่าครู
สงัคมศกึษาสว่นใหญ ่(รอ้ยละ 70) ไมม่กีารปฏิบตัิ
เชิงวิชาชีพตามองค์ประกอบการจัดการศึกษาโดย
จำาแนกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที ่1 ดา้นการพฒันาหลักสตูรครสูงัคมศึกษาทกุคน 
(รอ้ยละ100)ไมป่ฏบิติัใน 3 รายการไดแ้ก ่1) การ
วเิคราะหห์ลักสูตรสาระการเรยีนรูส้ำาหรับนกัเรยีน
ชาติพันธุ์ 2) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการสำาหรับนักเรียนชาติพันธุ์ 3) การ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถปฏิบัติจริง
ได้สำาหรับนักเรียนชาติพันธุ์ และมีครูสังคมศึกษา
ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติ1 รายการคือ การออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรูส้ำาหรบันกัเรยีนชาตพินัธุ ์(รอ้ย
ละ 88.24) ในส่วนองค์ประกอบที่ 2 ด้านการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรครูสังคมศึกษาส่วนใหญ่ไม่
ปฏบิติัทัง้ 4 รายการ ได้แก ่1) ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มใน
การนำาเสนอผลงานการเรียนรูพ้หุวฒันธรรมให้เห็น
ประจักษ์สู่ชุมชนและสาธารณะ (ร้อยละ 94.12) 
2) การวางแผนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 
(ร้อยละ 88.24) 3) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
พหุวัฒนธรรม (ร้อยละ 82.35) และ4) ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมและจัดโครงงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้พหุ
วัฒนธรรมในชุมชน (ร้อยละ 70.59) สำาหรับองค์
ประกอบที่ 3 ด้านการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
ครูสังคมศึกษาทุกคน (ร้อยละ 100) ไม่ปฏิบัติใน 

3 รายการ ได้แก่ 1) การใช้สื่อเพื่อบูรณาการการ
เรียนรู้สำาหรับนักเรียนชาติพันธุ์ 2) การผลิตสื่อ
และพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำาหรับ
นักเรียนพหุวัฒนธรรม 3) การเผยแพร่สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เก่ียวกับการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมสู่
ชุมชน และมีครูสังคมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติ 1 
รายการ คือ การสืบค้นหรือการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาแหลง่เรยีนรูเ้กีย่วกบัพหวัุฒนธรรมในชุมชน 
(ร้อยละ 94.12) และองค์ประกอบที่ 4 ด้านการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ครูสังคมศึกษา
ทุกคน (ร้อยละ 100) ไม่ปฏิบัติทั้ง 4 รายการ 
ได้แก่ 1) การพัฒนาเกณฑ์การวัดสำาหรับนักเรียน
ชาติพันธุ์ 2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เกณฑ์การวัดผลสำาหรับนักเรียนชาติพันธุ์ 3) ผู้
ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกณฑ์การวัดผล
สำาหรบันกัเรยีนชาตพินัธุ ์และ 4) การใชเ้กณฑก์าร
ประเมินผลเฉพาะสำาหรับนักเรียนชาติพันธุ์

ผลการสังเกตการณ์จัดการเรียนการ
สอนบริบทห้องเรียนพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยนำามาสังเคราะห์เป็นประเด็นใน
ภาพรวม พบว่า ขาดการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดกรรมการเรียนรู้ไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพความหลากหลายในหอ้งเรยีน 
ไมม่นีวตักรรมการเรยีนรูส้ำาหรบันกัเรยีนชาตพินัธุ ์
ผู้สอนขาดการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาสื่อและแหล่ง
เรยีนรู ้รวมทัง้ผูส้อนยงัขาดการปฏบัิตเิกีย่วกบัการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สำาหรับนักเรียน
ชาติพันธุ์ สำาหรับการสนทนากลุ่มพบว่าปัจจัย
สนับสนุนที่ทำาให้ครูสังคมศึกษามีการปฏิบัติเชิง
วิชาชีพ ได้แก่ ผู้บริหารมีกระบวนการพัฒนาที่
ชัดเจน สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติการที่เน้นส่งเสริมความความเสมอภาค
ทางการศึกษา มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและใช้การประเมินตาม
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สภาพจริงในการพัฒนาผู้เรียน ในส่วนปัจจัยที่
เปน็อปุสรรคในการปฏบิตัเิชิงวชิาชีพ ได้แก ่ผูเ้รยีน
มีฐานะยากจน ครูมีปัญหาการสื่อสารระหว่าง
นักเรียนกับชุมชน ผู้ปกครองขาดการมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ขาดครูผู้สอนที่
เชีย่วชาญภาษาชาติพันธุ ์และนักเรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำากว่าเป้าหมายทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

อภิปรายผล
การศึกษาเกี่ยวกับการรู้พหุวัฒนธรรม

ศกึษาและการปฏิบตัเิชิงวชิาชีพของครูสงัคมศกึษา
ในโรงเรยีนมธัยมศึกษา มปีระเด็นสำาคญัทีจ่ะนำามา
อภิปรายผลดังนี้

1. การรู้พหุวัฒนธรรมศึกษาของครู
สังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมมีการ
รู้ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.22) ซึ่งสอดคล้องกับงา
นของแเกตส ์(Gates, 2006) ได้ศกึษาความรอบรู้
ทางวฒันธรรมของครูผูส้อนทีส่อนในเขตชานเมอืง 
มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา โดยพัฒนาแบบวัด
ตามแนวทางการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมใน 5 
ด้าน 1) การบูรณาการเนื้อหาวัฒนธรรมไปในวิชา
ตา่งๆ 2) การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรม 
3)การลดอคติ 4) การสอนที่ยึดหลักความ
ยุติธรรม และ 5) การ ปรับโครงสร้างทางสังคม
และวัฒนธรรมในโรงเรียนที่พบว่าครูกลุ่มตัวอย่าง
มกีารสร้างความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมต่ำาทีส่ดุ
เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่นๆ เมื่อพิจารณารวม
ทั้ง 5 แนวทางปรากฏว่าครูมีความรู้ความเข้าใจ  
( K n o w l e d g e )  แ ล ะ ก า ร ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ   
(Implementation) น้อยกว่าการให้ความสำาคัญ 
(Levels of importance) และพบว่าครูที่เชื้อชาติ 
อื่นๆ ที่ไม่ใช่คนผิวขาวมีคะแนนความรู้ความ
เข้าใจ การลงมือปฏิบัติและการเห็น ความ
สำาคัญความเป็นพหุวัฒนธรรมมากกว่าครูผิวขาว  

การที่ครูสังคมศึกษามีความบกพร่องในการรู้
ทางพหุวัฒนธรรมศึกษาได้ส่งผลให้ครูไม่มีชุด
ประสบการณ์และแนวทางในการปรับสาระความ
รู้เพิ่มเติมประวัติศาสตร์เชื้อชาติ วัฒนธรรมและ
วิถชีวิีตชาติพนัธุเ์ข้าไปในหลกัสตูรแกนกลางระดบั
ชาติซึ่ง Banks (2005) ได้เสนอแนวทางในการ
ปฏิรูปโรงเรียนเพื่อการบรรลุการจัดการศึกษาใน
บริบทพหุวัฒนธรรมนั้นประกอบด้วย การสร้าง
ความรูต้อ้งพัฒนาดว้ยความมเีหตผุล (Developing  
critical thinking) การยึดหลักความเสมอภาคใน
ศาสตรก์ารสอน (Equity pedagogy) การลดอคติ
กับผู้เรียน (Prejudice reduction) และการสร้าง
พลังอำานาจโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
โรงเรียน (Empowering school culture and 
social structure) ซึ่งบริบทครูที่ขาดความรู้นี้ 
อาจส่งผลต่อความล้มเหลวในการสร้างความ
เขา้ใจเกีย่วกบัการกระจายอำานาจใหท้อ้งถิน่มส่ีวน
ร่วมในการปฏิรูปการศึกษา ดังที่ ศิริจิต สุนันต๊ะ 
(2556) ได้มองว่านโยบายพหุวัฒนธรรมนิยมมีมี
สว่นสำาคญัในการกำาหนดการรบัรูต้อ่พหวุฒันธรรม
นิยมในสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรเชิง
พื้นที่เป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญที่ตอบ
สนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ทางเชือ้ชาตขิองนกัเรยีนชาตพินัธุ ์ในขณะเดยีวกนั
การรู้ระดับน้อยของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับการ
สอดแทรกสาระความรู้อัตลักษณ์เชื้อชาติ การบู
รณาการความรู้ทางเช้ือชาติ วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ
เข้าไปในการเรียนการสอนอาจเป็นอุปสรรค
สำาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้ตอบ
สนองความต้องการผู้เรียนเป็นสำาคัญที่อยู่บนพื้น
ฐานความเชื่อว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวง
ชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) อย่างไรก็ตาม
นโยบายการทดสอบระดับชาติที่ขาดความหลาก
หลายและไม่เป็นไปตามสภาพจริงจึงอาจเป็น
สาเหตสุำาคญัทีก่ดทบัความเสมอภาคและคณุภาพ
ของพลเมืองโลกที่พึงปรารถนาได้ ซึ่งวาทกรรม
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ชาตินิยมอาจเป็นต้นตอที่บ่มเพาะความรุนแรงใน
สังคมไทย เนื่องจากรัฐยังมุ่งไปท่ีการสงเคราะห์
การส่ังสอนอบรมและปลูกฝังความเป็นคนไทย 
ในขณะที่ภัยคุกคามความเป็นไทยอันเนื่องจาก
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบตะวันตกและกระแส
บรโิภคนยิมทำาใหท้อ้งถ่ินและกลุ่มชาติพันธุม์คีวาม
ล่มสลายได้ ซึ่งในงานวิจัยของ เอกรินทร์ สังข์ทอง 
(2551) ที่ได้แนวปฏิบัติทางการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
ให้ผู้คนในสังคมมีความ เท่าเทียมกัน ความเสมอ
ภาค มีเสรีภาพและรัก ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ที่แตกต่างกันจำาเป็นต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
งอกงามให้เกิดผลในสถานศึกษา และสามารถเข้า
สู่สังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่แบ่ง แยกชนชั้น
และวรรณะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นการรู้จักคุณค่าของ
ตนเองยอมรับในความแตกต่างแห่งศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของพลเมือง เช่นเดียวแนวคิดของ  
Nieto (2004) ที่มองว่าพหุวัฒนธรรมศึกษา
เป็นเสมือน “การศึกษาเชิงต่อต้านอคติเช้ือชาติ  
(Antiracist Education)”และกระบวนการที่สำา
คัญสำาหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งการยอมรับความ
แตกต่างเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
เป็นกลไกสู่คุณภาพของพลเมืองโลกในกระแส
โลกาภิวัตน์ได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Banks 
(2007) และ Bennett (1995) ที่ได้เสนอแนวคิด
เกีย่วกับคณุภาพพลเมอืงโลกในอนาคตนัน้จะตอ้ง
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จะต้องมีภูมิคุ้มกัน
วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองซึ่งลักษณะ
ของหลักสูตรจะต้องตอบสนองความหลากหลาย
ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ ดังในรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ได้มีการรับรองสิทธิ
ชมุชน มีสว่นร่วมในการจดัการการบำารงุรกัษาและ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุล
และยั่งยืน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) ดังนั้น
การจัดการศึกษาเพื่อใช้ฐาน“ความหลากหลาย
เชิงวัฒนธรรม (Cultural Diversity)” ไปสู่ความ

ได้เปรียบในเชิงแข่งขันจำาเป็นต้องกำาหนดกลยุทธ์
การเตรียมพลเมืองที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง โดยปรับหลักสูตรและวิธี
การเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
พลเมอืงโลกใหม้ทีกัษะ ความรูค้วามสามารถ และ
สมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการ
แข่งขันอย่างเสรีแบบไร้พรมแดนเพื่อสร้างความ
มั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทยในศตวรรษที่ 21

2 .  ก า รปฏิ บั ติ เ ชิ ง วิ ช า ชีพขอ งค รู
สังคมศึกษาโดยครูส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) ไม่มี
การปฏบิตัเิชงิวชิาชพีตามองคป์ระกอบการจดัการ
ศกึษาโดยไดใ้หข้อ้มลูว่าไมเ่คยไดร้บัการอบรมหรอื
ได้รับความรู้เกี่ยวกับจัดการศึกษาสำาหรับนักเรียน
ในโรงเรยีนพหวุฒันธรรมจงึเปน็สาเหตสุำาคญัทีค่รู
สงัคมศกึษาไมส่ามารถวิเคราะหห์ลกัสตูรสาระการ
เรียนรูส้ำาหรับนกัเรยีนชาตพินัธุ ์ขาดประสบการณ์
ในการออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรียน
รู้แบบบูรณาการสำาหรับนักเรียนชาติพันธุ์ การ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติจริง
ได้ การใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบูรณาการ
เรียนรู้ และการผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งสมรรถนะครูสังคมศึกษาที่
จดัการเรยีนการสอนสำาหรบันักเรยีนชาติพนัธุท์ีไ่ม่
ตระหนกัถงึบรบิทของการศกึษาเชงิพืน้ทีแ่ละไมไ่ด้
สร้างวธิกีารเรียนรูใ้หต้อบสนองความตอ้งการของ
สังคมนั้นแสดงถึงความความอ่อนด้อยของครูมือ 
อาชีพ (ชรินทร์ มั่งคั่ง, 2559) ซึ่งสมรรถนะความ
เป็นครูมืออาชีพที่จะต้องมีความรู้และบูรณาการ
เพื่อสู่การปฏิบัติ (Mishra and Koehler, 2006) 
ดังในงานของ ทิฆัมพร สมพงษ์, วฒุิชัย เนียมเทศ, 
เอกรินทร์ สังข์ทอง และเรชา ชูสุวรรณ (2559) 
ที่เสนอว่าสมรรถนะครูในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
จำาเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารในชั้นเรียน โดย
ครูต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐานในภาษาของการ
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สื่อสารของผู้เรียนเป็นหลัก รวมไปถึงการบูรณา
การการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สร้างบรรยากาศ ใน
ชั้นเรียนเพื่อเอื้ออำานวยต่อการจัดการเรียนการ
สอนของครู มีการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษา
กับหลักสูตรท้องถิ่นเข้าด้วยกัน สอดคล้องกับข้อ
เสนอของ ชรินทรม์ัง่คัง่ (2553) ทีก่ำาหนดแนวทาง
การผลติครอิูงมาตรฐานในสงัคมพหวุฒันธรรมนัน้
ครูสังคมศึกษาควรมีสมรรถนะที่จำาเป็นคือ การมี
ความรู้เจตคติและทักษะการสื่อความหมายภาษา
ท้องถิ่นในชั้นเรียนได้ถูกต้อง สามารถใช้ทักษะ
การฟัง พูด ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อ
ลดช่องว่างความขัดแย้งระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย มี
ความสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างเจตคติค่า
นิยมทางเชื้อชาติที่ถูกต้องให้กับนักเรียนโดยผ่าน
กระบวนการสอนและการปฏบิตัตินเปน็แบบอย่าง
ทีด่ใีหก้บันกัเรยีน มเีจตคต ิและพฤตกิรรมทีแ่สดง
ใหเ้หน็ถึงความตระหนกัของครเูกีย่วกับความแตก
ตา่งทางเชือ้ชาตศิาสนาและวฒันธรรมของนกัเรยีน
ต้องเป็นไปในทิศทางด้านบวกซึ่งครูจะต้องเป็น
ผู้ที่ยอมรับแนวคิดในเร่ืองของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งวิธีคิด และค่านิยมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน 

ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการที่ครูสังคมศึกษา
ยังขาดความรูค้วามเขา้ใจทางพหวุฒันธรรมศกึษา
ได้ส่งผลให้ครูสังคมศึกษาเป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติเชิงวิชาชีพตามองค์ประกอบการจัดการ
ศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
รู้ การพัฒนาส่ือและ แหล่งเรียนรู้ การวิเคราะห์
หลักสูตร และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกด้วย 
ดังน้ันหลักสูตรการผลิตครูจึงต้องมีความหลาก
หลายและเหมาะสมกับบริบทของผู้ใช้บัณฑิตครู
ซึง่จะชว่ยใหก้ารผลติครอูยา่งมเีปา้หมายและตอบ

สนองการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 สถาบันการผลิตและพัฒนาครูควร
กำาหนดแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความ
ต้องการเชิงพื้นที่โดยอิงการผลิตและพัฒนาครูทั้ง
ระบบตามบริบทสังคมพหุลักษณ์

1 . 2  ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องสร้างความร่วมมือ
เพื่อวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่ใช้ครูในการสร้าง
หลักสูตรพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา
สำาหรับพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษและจัดอบรมบุคคล
ากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปเพื่อให้มีความ
รูค้วามเขา้ใจทฤษฎแีละหลกัการทางพหวุฒันธรรม
ศึกษาในโรงเรียน

1.3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรมีการ
พัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการรู้ 
พหุวัฒนธรรมศึกษาและการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ
สำาหรับโรงเรียนในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมหรือ
หลักสูตรการสอนสำาหรับนักเรียนหลากหลาย
ชาติพันธุ์

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเชิ ง
พื้นที่และศาสตร์การสอนแนวใหม่ (Advance  
pedagogy) เพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคของ
นักเรียนบริบทพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบตัวแปร
ด้านเพศ การอบรมเลี้ยงดูและวัฒนธรรมของ
นักเรียนบริบทพหุวัฒนธรรมเพื่อจะนำาผลไปใช้ใน
การวางแผนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลกให้
สอดคล้องกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของนักเรียน
ในโรงเรียน



Journal of Education, Mahasarakham University 89 Volume 13 Number 1 January-March 2019

2.3 ควรมีการพัฒนานวัตกรรมและส่ือ
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียนสำาหรับพื้นที่ท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในประเทศไทย

2.4 ควรศึกษาการรู้พหุวัฒนธรรม
ศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ หรือใน
ประเทศไทย

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณศูนย์พหุวัฒนธรรมและ

นโยบายการศกึษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยั
เชียงใหม่ที่อุดหนุนทุนการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิง
พหุวัฒนธรรมด้านความเป็นพลเมืองดีในสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ซึ่งผู้เขียนได้นำาข้อค้นพบ
จากงานวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการนำาเสนอ
บทความนี้
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