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Abstract
This article aims to study the application of multicultural policies in schools under the Spirit of ASEAN
Project launched by The Office of the Basic Education Commission, the factors affecting the promotion of
multiculturalism in schools and to propose some guidelines for promoting ASEAN multiculturalism through
school administrators, instructors, students and guardians/communities.
According to the findings, the schools under the Spirit of ASEAN Project were equipped with
knowledge, awareness and understanding about the promotion of multiculturalism through ASEAN curriculum,
the teaching of foreign languages, and other teaching and learning activities. They created the network with
other schools in ASEAN and set up the ASEAN Center in their schools. The factors affecting the promotion
of multiculturalism consisted of awareness, attitudes and behavior of the participants: school administrators,
instructors, students, and guardians/communities. The administrators, viewed as school management factor,
were involved in determining policies facilitating multiculturalism while the instructors, viewed as teaching and
learning factor, had to provide the students with the concepts of multiculturalism. The students, viewed as
individual characteristics factor, were open-minded to embrace multiculturalism. The guardians/communities,
viewed as involvement factor in school activities and policies. As for the guidelines for promoting ASEAN
multiculturalism, they can be divided into two models: Urban Model and Rural Model. The former refers to
the use of media and information technology to enhance multiculturalism because urban schools, whose
communities comprise a diversity of races, religions and occupations, can readily gain access to those media
while the latter refers to the use of cultural resources to enhance multiculturalism.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาการนำนโยบายไปประยุกต์ใช้ของโรงเรียนในโครงการ Spirit of
ASEAN ของ สพฐ. โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา
และเสนอแนวทางในการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายวัฒนธรรมของอาเซียนโดยผ่านผู้บริหาร
ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง/ชุมชน
จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN มีความรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมโดยผ่ า นหลั ก สู ต รอาเซี ย น การเรี ย นการสอน
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในประเทศอาเซียน และ
การมีศูนย์อาเซียนของตนเอง ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประกอบด้วยปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การตระหนักรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ของประชากรทีศ่ กึ ษา
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารพบปัจจัยสำคัญด้านการบริหารสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย กลุ่มที่ 2
ครู/อาจารย์เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมให้กับนักเรียน กลุ่มที่ 3 นักเรียน เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้เรียนซึ่งนักเรียนต้อง
เปิดใจยอมรับความแตกต่าง และกลุ่มที่ 4 ผู้ปกครอง/ชุมชน เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมโดยการให้
*ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240. 
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ความร่วมมือกับโรงเรียนเมือ่ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ และการร่วมในการกำหนดนโยบายในสถานศึกษา ในส่วน
ของแนวทางการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายวัฒนธรรมของอาเซียนสามารถแบ่งออกได้
2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 การพัฒนาโรงเรียนในเมือง (Urban Model) มีความหลากหลาย ด้านโครงสร้าง
ประชากร อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา ดังนั้น ควรใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงสื่อ และความสะดวกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในด้านการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม รูปแบบที่ 2 การพัฒนาโรงเรียนในชนบท
(Rural Model) ควรใช้ทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นประโยชน์
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, โรงเรียนโครงการ Spirit of ASEAN, การตระหนักรู,้ โรงเรียนในเมือง,
โรงเรียนชนบท

บทนำ
จากแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community
Blueprint) มีเป้าหมายหลักที่จะทำให้เกิดประชาคม
อาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นสังคม
ที่มีความรับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันและความเป็นเอกภาพในหมูป่ ระชาชาติและ
ประชาชนอาเซียน หนึ่งในเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ได้ เ น้ น การส่ ง เสริ ม การตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย น
และความรู้สึกของการเป็นประชาคมผ่านการบรรจุ
การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน
รวมทั้ ง ค่ า นิ ย มในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
(กระทรวงการต่างประเทศ 2552) การศึกษาเป็นหนึ่ง
ในกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนและเชื่อมโยงอาเซียน
ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์อาเซียน 2020 ซึง่ เน้นไปทีค่ วามสำคัญ
ของการพัฒนามนุษย์ การจัดการศึกษาในอาเซียน
เป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชาติ
สมาชิก โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเสรีการศึกษาใน
อาเซี ย นเป็ น ผลให้ เ กิ ด กระแสการแข่ ง ขั น ทางด้ า น
การศึกษา ประเทศไทยเองได้ยึดหลักตามมติของ
การประชุมอาเซียนซึง่ ต้องการให้ประชากรในอาเซียน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงภายใน พ.ศ. 2558 ซึ่งจะ
ทำให้ลดปัญหาของผู้ไม่รู้หนังสือในภูมิภาค ส่งเสริม

ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ จัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนทุกเพศอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม ภูมิประเทศ และความบกพร่อง
ทางร่างกาย (Ministry of Education n.d,10) ความ
หลากหลายนีจ้ ะก่อให้เกิดการรวมเป็นหนึง่ เดียวในหมู่
ชาติสมาชิกได้อย่างไรภายใต้บริบทของความร่วมมือ
ร่วมใจของอาเซียน One vision, One Identity, One
Community: หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่ง
ประชาคม  ดังนั้น ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ครั้งที่ 9 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซียได้มีการประกาศ
ถึงเจตนารมณ์ของสมาชิกทางด้านวัฒนธรรมโดยใช้
สโลแกนว่า ASEAN Unity in Cultural Diversity เพื่อ
ที่จะส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนผ่านกระบวนการทาง
วัฒนธรรมซึง่ เป็นวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างและหลากหลาย
กระบวนการในการสร้างสำนึกหรือการรับรู้ รวมถึง
การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เป็น
ทีร่ บั รูห้ รืออยูใ่ นสำนึกของประชาชนส่วนใหญ่ กระบวน
การเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเป็น
การปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและการสร้างสำนึก
ร่วมกันและยอมรับในวัฒนธรรมที่หลากหลายโดย
เฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางการดำเนินนโยบายส่งเสริม
ความหลากหลายในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ผ่านโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
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ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน: Spirit of ASEAN ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่อง
เพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการเป็น
สมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการนำนโยบายไปประยุกต์ใช้
ของโรงเรียนโครงการ Spirit of ASEAN ของ สพฐ.
ในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์
นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
อาเซียนในโรงเรียนโครงการ Spirit of ASEAN ของ
สพฐ.
3. เพื่ อ พั ฒ นาคู่ มื อ สำหรั บ ผู้ บ ริ ห าร ครู
นักเรียน และชุมชน ในการปฏิบัติการส่งเสริมความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. เพือ่ เสนอแนวทางในการประยุกต์นโยบาย
ส่งเสริมความหลากหลายวัฒนธรรมของอาเซียน

วรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือพหุ
วัฒนธรรม มีกระบวนการก่อกำเนิดมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการเคลื่อนย้ายถิ่นอาศัย และเกิด
การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ประเด็น
ในเรือ่ งความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เป็นทีส่ นใจ
ในการนำมาพิจารณาในประเทศต่างๆ ในยุโรปตั้งแต่
ช่ ว งปี ค.ศ. 1945 ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเอง
แนวทางหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ที่ ส นใจอย่ า งมากในสั ง คม คื อ
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การจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม ที่เริ่มมีขึ้นจาก
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เข้ามาในประเทศ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ อันเป็น
ผลมาจากขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในสหรัฐ
อเมริกา โดยเฉพาะการเรียกร้องของกลุ่มคนผิวสี
ในประเทศเพื่อมุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติในด้านที่อยู่
อาศัย อาชีพ และการศึกษา (Choophinit Katemanee
2003) ปณิธี บราวน์ (Panithee Brown 2014, 23) ได้ให้
ความหมายของ พหุวัฒนธรรม (Multiculturalism)
ว่าเป็นมโนทัศน์หนึง่ ทีถ่ กู พัฒนาขึน้ โดยให้ความสำคัญ
กับความแตกต่างหลากหลาย และสิทธิทางวัฒนธรรม
ของกลุ่ม (cultural group rights) ชนพื้นเมืองชาติพันธุ์
และผู้ย้ายถิ่น Jackson (2000, 528; Young 2000
อ้างถึงใน Bodaar 2008, 4) พหุวัฒนธรรม เป็น
“ความเชื่อ” เรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างหรือกลุ่ม
เชื้อชาติที่แตกต่างที่ยังมีสิทธิ์ดำรงความมีตัวตนของ
ตนเอง หรือความแตกต่างของตนเองไว้โดยไม่ได้ขาด
ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ หรือติดต่อกับสังคมที่ใหญ่กว่า
The United Church of Canada (2001) กล่าวว่า
พหุวัฒนธรรม หรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สามารถนิยามได้หลายความหมาย ในความหมายหนึง่
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายถึง การที่
สังคมนั้นอนุญาต และรับเอาวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ของแต่ละกลุ่มเข้ามา โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
เสมอภาค สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ (Ministry of Education, Offifi f ice of The
Basic Education Commission. 2012, 53) พหุวฒ
ั นธรรม
(Multicultural) คือ การสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และประวัติศาสตร์
โดยใช้โครงสร้างของกลุ่มชน เชื้อชาติ สถานะของ
ครอบครัว เพศ ความสามารถพิเศษ ภาษา ศาสนา
บทบาททางเพศ และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
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กล่าวโดยสรุปความหลากหลายทางวัฒนธรรม
หรือพหุวัฒนธรรมจึงหมายถึง การรับรู้ หรือสร้าง
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความแตกต่ า ง หรื อ ความ
หลากหลายทั้งในระดับจุลภาค เช่น สภาพพื้นฐาน
หรือภูมิหลังส่วนบุคคล ชาติพันธุ์ เพศ ภาษา ศาสนา
และในระดับมหภาค เช่น สภาพสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ชุมชนหรือท้องถิ่นในแต่ละ
พื้นที่ วัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละกลุ่มชน และ
ภูมิปัญญาที่เจริญงอกงามในแต่ละท้องถิ่น
1. แนวความคิดเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม
ขององค์ ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า ยูเนสโก
(United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization – UNESCO) มีการระบุถึงสิทธิในการ
ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ค นทุ ก ชนชั้ น เพื่ อ จุ ด มุ่ ง หมายใน
การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันและเรียนรู้ใน
การอยู่ร่วมกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบ
ไปด้วย 10 ประเทศสมาชิก ซึ่งแต่ละประเทศมีความ
แตกต่างกันในเรื่องชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ส่วนหนึง่
เป็นเพราะว่าประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ได้สร้างความ
ร่วมมือระหว่างกันบนพืน้ ฐานของค่านิยมและความเชือ่
ทีเ่ หมือนกัน โดยเห็นได้จากรูปแบบการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น
อาเซี ย นก่ อ ตั้ ง ขึ้ น บนพื้ น ฐานของการปฏิ เ สธระบบ
ความเชือ่ จากภายนอกภูมภิ าคร่วมกัน แต่ไม่ใช่กอ่ ตัง้
จากการที่ประเทศสมาชิกมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Breslin 2007, 42)

หลากหลายทางวัฒนธรรมในกฎบัตรอาเซียน (Charter
of the Association of Southeast Asian Nations) และ
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ภายใต้กรอบเนื้อหาของแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดังนี้ คือ (Declaration
on ASEAN Unity in cultural diversity 2011)
2.1 ส่ ง เสริ ม การตระหนั ก รู้ ท างด้ า น
วัฒนธรรม ชาติสมาชิกส่งเสริม Think ASEAN เป็น
กรอบแนวคิดเพื่อทำให้เกิดนโยบาย กิจกรรม หรือ
แผนงานใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการส่งเสริมยุทธศาสตร์
ในประเด็นทางวัฒนธรรม
2.2 ส่งเสริม ปกป้อง และประยุกต์ใช้
ความหลากหลายของความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ในอาเซียน โดยการเคารพและสร้างสำนึกในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ส่งเสริมกิจกรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม

3. นโยบายการสนับสนุนในสถาบันการศึกษา
(สถาบันต้นแบบ Good Practice) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้กำหนดบทบาทการดำเนินงานด้านต่างประเทศ
เชิงรุก โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยาย
ความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและประเทศ
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ด้ า น
การศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของประเทศ
ไทยและภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
จึ ง ได้ จั ด ทำโครงการพั ฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
(Spirit of ASEAN) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทย
2. ความรู้ และความตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาในภู มิ ภ าค (Education
อาเซียน แนวความคิดเรื่องความตระหนักรู้เกี่ยวกับ Hub) แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อผลักดัน
อาเซี ย นปรากฏในแนวความคิ ด การจั ด การความ การดำเนิ น การด้ า นการศึ ก ษาของประเทศไทย
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
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ให้ ส อดรั บ ต่ อ การเป็ น ประชาคมอาเซี ย น และ
พั ฒ นาเยาวชนไทยให้ มี ส มรรถนะที่ ส ำคั ญ สำหรั บ
การดำเนิ น ชี วิ ต ในประชาคมอาเซี ย นโดยคั ด เลื อ ก
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อม
และศักยภาพ ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนเป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียนจำนวน 68 โรง
แบ่งเป็นโรงเรียน 3 รูปแบบ คือ 1) โรงเรียน Sister School
จำนวน 30 โรง 2) โรงเรียน Buffer School จำนวน
24 โรง 3) ASEAN Focus School จำนวน 14 โรง
ทั้งนี้มีโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย มากกว่า 500 โรง
โรงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการดั ง กล่ า วขณะนี้ ก ำลั ง
ดำเนิ น การพั ฒ นาโรงเรี ย นสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
และจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น เพื่ อ ให้ วั ต ถุ ป ระสงค์
ดังกล่าวประสบความสำเร็จ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit
of ASEAN) จากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
(แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 พ.ศ. 2553)
4. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ในการประยุ ก ต์
นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินนโยบาย
และการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา การดำเนิ น
นโยบายประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักๆ ที่สำคัญ
อันได้แก่ การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบตั ิ
การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้งสามขั้นตอนนั้น
จำเป็นต้องมีปัจจัยสำคัญหลายประการที่เป็นกุญแจ
ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินนโยบายประสบความสำเร็จ
Luther Gulick และ Lyndall Urwick (1937 อ้างถึงใน
Chanchari Katemaro 2013, 71-72) ได้สร้างตัวแบบใน
การจัดการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายเรียกว่า
“POSDCoRB” ซึ่งต่อมากลายเป็นแนวทางการจัดการ
องค์การ Raihani (2011, 14 - 15) ทำวิจัยเกี่ยวกับ
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การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมให้กับประชาชนทั้งใน
ทางนโยบาย และทางปฏิบตั ิ จากผลการศึกษา ทำให้
เห็นว่านโยบายที่คลุมเครือของการศึกษาด้านความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้สร้างความไม่แน่นอน
และไม่สอดคล้องในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียนซึ่งมีผลต่อการพัฒนาและดำเนินการสร้าง
ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
การศึกษาในประเทศ อีกทั้งยังมีครูอีกจำนวนไม่น้อย
ที่ไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนของอินโดนีเซีย ต่อตระกูล
บุญปลูก และคณะ (ม.ป.ป) ทำการศึกษาแนวทาง
แก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนรูข้ องครูและผูบ้ ริหาร
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี พ.ศ. 2558 ในโรงเรี ย น
บ้ า นเวี ย งพาน อำเภอแม่ ส าย จั ง หวั ด เชี ย งราย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ บ ริ ห ารเน้ น การบริ ห ารแบบ
มี ส่ ว นร่ ว มโดยให้ ทุ ก คนรู้ สึ ก มี ส่ ว นร่ ว มกั บ การเป็ น
เจ้าของโรงเรียนและได้ระบุวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างครู
และผู้บริหารไว้ในแผนปฏิบัติการโรงเรียนโดยมุ่งเน้น
ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพม่า โดยผ่าน
หลักสูตรสถานศึกษา นอกจากการเน้นในเรื่องทักษะ
ทางภาษาแล้ว โรงเรียนยังเน้นการใช้ ICT เพื่อเป็น
เทคโนโลยีในการสื่อสารติดต่อกับเครือข่ายในกลุ่ม
ประชาคมอาเซี ย น เฉลี ย ว เถื่ อ นเภา (Chaleaw
Thuenphao 2011) ศึ ก ษาการดำเนิ น การเตรี ย ม
ความพร้ อ มสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น
เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา และได้เปรียบเทียบ
การดำเนิ น งานเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ป ระชาคม
อาเซี ย นของโรงเรี ย นเครื อข่ า ยศู น ย์อ าเซี ย นศึ ก ษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรเี ขต 1 พบว่า ขนาดของสถานศึกษาเป็นตัวแปร
ทีส่ ำคัญต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และมีความสำคัญ
ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียน
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ขนาดใหญ่มโี ครงสร้างซับซ้อนกว่าโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ซึ่งโครงสร้างและปริมาณงานที่ต่างกัน
นี้ จ ะมี ผ ลต่ อ การดำเนิ น งานต่ า งกั น ไป ทั้ ง ด้ า น
งบประมาณ บุคลากร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การบริหารหลักสูตร การนิเทศ และพัฒนาบุคลากร
สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลให้คณ
ุ ภาพของโรงเรียนแตกต่างกันไป
สอดคล้องกับนฤมล มุลา (Naruemon Mula 2009, 27)
ซึ่งกล่าวว่า การบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน เพราะมีจำนวนนักเรียน และบุคลากร
มาก แต่โรงเรียนขนาดใหญ่มีทรัพยากร มีบุคลากร
งบประมาณมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ถึงแม้วา่ การจัด
โครงสร้างไว้หรือขอบข่ายการบริหารของสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จะกำหนดไว้อย่างชัดเจน
4.2 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ครู ผู้ ส อน และ
การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเป็นหนึ่งบุคลากร
ในสถานศึกษาที่เป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้วัตถุประสงค์
ของการจัดการเรียนการสอน และนโยบายเกี่ยวกับ
การศึกษาในสถานศึกษาประสบความสำเร็จ เพราะ
เป็นผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ และเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับ
นักเรียนมากที่สุด โดยเฉพาะการศึกษาพหุวัฒนธรรม
ที่เป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดการยอมรับ และทำความ
เข้าใจกับความหลากหลาย ทัศนคติของครูผู้สอนนั้น
เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ส่งผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรม
ที่แสดงออกของนักเรียน หรือผู้เรียนได้ Smith (2013,
33-39) ได้เขียนรายงานวิจัยเรื่อง Accomplishing the
Goals of Multicultural Education กล่าวถึง การจัด
การเรียนการสอนเชิงบูรณาการแบบพหุวัฒนธรรม
สำหรับครูผสู้ อนในชัน้ เรียน และผูท้ ตี่ อ้ งการจะเป็นครู
โอภาส เกาไศยาภรณ์ (Opas Kaosaiyaphorn 2011,
215-216) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาเครือข่ายสังคม
เชิงเสมือนสำหรับห้องเรียนพหุวฒ
ั นธรรมเพือ่ การสร้าง

ความรู้ และความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม
สำหรับนิสติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุม่ ตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและอาจารย์
ทีส่ อนในระดับอุดมศึกษา และนิสติ นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พบว่าองค์ประกอบของรูปแบบเครือข่าย
สังคมเชิงเสมือนสำหรับห้องเรียนพหุวัฒนธรรมเพื่อ
การสร้างความรู้ และความตระหนักในคุณค่าทาง
วัฒนธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ (Thitimdee Aphatthananont
2014, 124-127 ) ศึกษาวิจยั เชิงเอกสารเกีย่ วกับ เนือ้ หา
ความเป็ น พหุ วั ฒ นธรรมในแบบเรี ย นไทย พบว่ า
แบบเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 มีการนำเสนอเรื่องความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมากกว่าแบบเรียนในยุคอดีต ทั้งแบบเรียน
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และ
แบบเรียนที่ผลิตในปี พ.ศ. 2520-2521 โดยนำเสนอใน
รูปของความหลากหลายทางศาสนา ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น
4.3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้เรียน และการมี
ส่วนร่วมในการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็น
อีกกระบวนการสำคัญกระบวนการหนึ่งในการสร้าง
ความเข้าใจ และส่งเสริมพหุวัฒนธรรมภายในสถาน
ศึกษา เพราะนักเรียนเป็นผูท้ เี่ ป็นกลุม่ เป้าหมายหลักใน
วัตถุประสงค์เรือ่ งการสร้างการยอมรับความหลากหลาย
ในสถานศึกษา
4.4 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ชุมชนนับว่าเป็นองค์ประกอบอีกหนึง่ สิง่ ทีส่ ำคัญ
ของการส่ ง เสริ ม ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
เพราะผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม
ที่ส่งผ่านไปยังบุคลากรภายในโรงเรียน และนักเรียน
จะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนจากการดำเนินวิถีชีวิต
ภายในชุมชน และสังคมส่วนรวม
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก /
ประชากรศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ สั ง กั ด อยู่ ใ นโครงการ
Spirit of ASEAN ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ
Sister School และ Buffer School ในสังกัดของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
กลุ่มประชากรเป้าหมายในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย
4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 76 คน 2) ครู
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนในสถานศึกษา
ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จำนวน 205 คน 3) นักเรียนโรงเรียนที่สังกัดอยู่ใน
โครงการ Spirit of ASEAN ทั้ง 5 ภาค ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วย
จำนวน 618 คน 4) ผูป้ กครองนักเรียนของสถานศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 260 คน
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์
และแบบสอบถาม การเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview)
การประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Seminar) โดยก่อนการเก็บ
ข้อมูลจริงผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองเก็บข้อมูล (Pilot
Test) ก่อนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริง การเก็บข้อมูล
เชิ ง ปริ ม าณ โดยค้ น คว้ า หนั ง สื อ /ตำรา/วารสาร/
ผลงานวิจัย/สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง/ข้อมูล
ในอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ นำมาประมวลกลั่ น กรอง
เรียบเรียงข้อมูลทีไ่ ด้นำมาวิเคราะห์สร้างแบบสอบถาม
ใช้วิเคราะห์แบบแจกแจง กำหนดสเกลแบบสอบถาม
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สเกลที่ เ ลื อ กใช้ จ ะใช้ Summate Rating Scale
จำแนกเป็น 5 ระดับ Likert ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
จะวิเคราะห์โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ส่วนข้อมูลจาก
แบบสอบถามใช้สถิตพิ รรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

ผลการศึกษา
1. การนำนโยบายไปประยุกต์ใช้ของโรงเรียน
ในโครงการ Spirit of ASEAN ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับ
การดำเนินงานของโครงการ Spirit of ASEAN จาก
ผลการศึกษาทั้งในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ พบว่าผูบ้ ริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน และ
ผู้ปกครอง-ชุมชน ในสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการ
Spirit of ASEAN ทั้งโรงเรียน Sister School มัธยม
Sister School ประถม Buffer School มัธยม และ
Buffer School ประถม มีความรู้ ความตระหนัก และ
ความเข้าใจเกีย่ วกับการส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของโรงเรียน ในส่วนผูบ้ ริหารพบว่าให้ความ
สำคัญกับการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมา
กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
รวมถึงเรือ่ งการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ยังเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอนุรกั ษ์
วัฒนธรรมท้องถิน่ ของตนเอง และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมโดยรอบโรงเรียน ส่วนครู-อาจารย์ นักเรียน
และผู้ปกครอง-ชุมชน พบว่ามีความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
การยอมรั บ และเข้ า ใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ณัฐพร ไทยจงรักษ์ จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

ภาพที่ 1 ปัญหาผู้บริหารและครู-อาจารย์ในการดำเนินนโยบายเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

จากภาพที่ 1   ปั ญ หาผู้ บ ริ ห ารและครู อาจารย์ ในการดำเนินนโยบายเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องเผชิญ
กับอุปสรรคและปัญหา คือ ด้านงบประมาณ ด้าน
บุคลากร โดยเฉพาะการจัดจ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กั บ การดำเนิ น งานตามแผนนโยบายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังพบปัญหา
เกี่ ย วกั บ การขยายผลในเรื่ อ งของความรู้ ค วาม

เข้าใจเกีย่ วกับอาเซียนทางด้านการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
สืบเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณและการมีส่วน
ร่วมในเรื่องของการส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ส่วนปัญหาและอุปสรรคของครู-อาจารย์
ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ เรื่ อ งของงบประมาณ และการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นผลที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ของงบประมาณทำให้ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ที่มีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 2 การดำเนินนโยบายเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน
และผู้ปกครอง/ชุมชน

ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

169

ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน

จากภาพที่ 2   การดำเนิ น นโยบายเพื่ อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร ครูอาจารย์ นั ก เรี ย น และผู้ ป กครอง/ชุ ม ชน พบว่ า
ทัง้ ผูบ้ ริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน และผูป้ กครองชุมชน
ให้ ค วามสำคั ญ ในด้ า นของการนำนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการมาใช้ มีการพัฒนาหลักสูตร
มี ก ารว่ า จ้ า งครู - อาจารย์ ที่ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ
นักวิชาการด้านอาเซียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี ท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ครูนักเรียน ทั้งโรงเรียน Sister School
และ Buffer School มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในส่วนของการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ พบว่ายังต้อง
ปรับปรุง
ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของโรงเรียนในโครงการ Spirit
of ASEAN โรงเรียน Sister School จากสภาพ
ภูมิศาสตร์ของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนในเมืองทำให้
ความหลากหลายในโรงเรียนมีไม่มากนัก ระดับอนุบาล
จนกระทั่งถึงประถมศึกษากระบวนการรับนักเรียน
ของโรงเรียนขนาดใหญ่มกั ใช้ระบบจับสลากและเริม่ มี
การสัมภาษณ์ในระดับประถมศึกษา โดยภาพรวมยัง
ไม่พบความหลากหลายทางวัฒนธรรมในโรงเรียนมาก
นัก ส่วน Buffer School จากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
มั ก อยู่ ห่ า งไกล พื้ น ที่ ล ำบากคนมั ก ไม่ เ ดิ น ทางมา
การเป็นโรงเรียนริมชายแดนไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
ทำให้มีนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนบ้าง บางโรงเรียน
ในบางพื้นที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่ ทำให้
โรงเรียน มักมีโครงสร้างของนักเรียนที่มีความหลาก
หลายในแง่ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า
ต่างชาติ
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ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้นโยบาย
ส่ ง เสริ ม ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมของ
โรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN หลักสูตร
อาเซียน การนำหลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความหลากหลาย
ทางวั ฒ นธรรมของอาเซี ย นเข้ า มาใช้ ใ นการเรี ย น
การสอนของโรงเรียนก็ทำให้เรื่องความหลากหลาย
ทางวั ฒ นธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การพู ด ถึ ง มากขึ้ น
การบูรณาการความรู้ ASEAN Curriculum Sourcebook
มักนำโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ในโรงเรียนขนาด
ใหญ่การขับเคลื่อนต้องใช้ศักยภาพพอสมควร แม้ว่า
จะมี ก ารทำหลั ก สู ต รแต่ ก ารนำไปใช้ ใ นทางปฏิ บั ติ
จะค่อนข้างลำบาก หัวหน้ากลุม่ สาระบางคนไม่มอี ำนาจ
สัง่ การหรือตรวจสอบกลุม่ สาระอืน่ ๆ ได้ การเรียนภาษา
อังกฤษและภาษาในอาเซียน คณะผู้วิจัยพบว่า การที่
นักเรียนเรียนภาษาต่างประเทศจะเป็นการช่วยทำให้
นักเรียนเปิดรับวัฒนธรรมต่างๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ผูบ้ ริหารและครูสว่ นใหญ่มองว่า การเรียนรูภ้ าษาอืน่ ๆ
เป็นเรื่องดีและสำคัญเพราะจำเป็นที่จะต้องสื่อสาร
ร่วมกันระหว่างคนต่างวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
เครือข่ายกับโรงเรียนในอาเซียน ในบางโรงเรียนมี
การทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างโรงเรียนในไทยและโรงเรียน
ในอาเซียน ซึง่ มีสว่ นช่วยส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียน
ให้มากขึ้น ทุกโรงเรียนมองว่าถ้ามีโอกาสในการทำ
บันทึกความเข้าใจกับโรงเรียนในอาเซียน ศูนย์อาเซียน
ทุ ก โรงเรี ย นยั ง คงศู น ย์ อ าเซี ย นของตนไว้ แ ต่ ข นาด
ของศูนย์จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่แตกต่างกันออกไป
การจัดสรรงบประมาณเพือ่ ให้มกี ารจ้างเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์
ซึง่ เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ในยุคแรกของทุกโรงเรียนมีศกั ยภาพ
มากเพราะได้ รั บ การอบรมและพั ฒ นาจาก สพฐ.
ทั้งนวัตกรรม การขยายเครือข่าย แต่การจ้างบุคลากร
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ศูนย์ที่เป็นผู้ประสานงานมาจากบุคคลภายนอกและ
ปัญหาในเรือ่ งงบประมาณทำให้เจ้าหน้าทีป่ ระจำศูนย์
มีการเปลีย่ นคนบ่อยหรืออาจจะไม่มเี ลยในบางโรงเรียน
ทำให้ไม่เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้นโยบาย
ของโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN
2.1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม เมือ่ มี
การปรับทัศคติแล้วก็จะมีการแสดงออกมาในเรือ่ งของ
พฤติกรรม การปรับตัวของนักเรียนก็เป็นการสะท้อน
ถึงพฤติกรรมเช่นเดียวกัน
2.2 ปัจจัยเฉพาะด้าน ซึง่ ประกอบไปด้วย
		 2.2.1 ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห ารสถาน
ศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนที่ผู้อำนวยการ
มีภาวะความเป็นผู้นำสูง นโยบายในการประยุกต์
การส่ ง เสริ ม ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมก็ จ ะ
ประสบความสำเร็จ โรงเรียนเหล่านี้ผู้อำนวยการจะมี
ส่วนในการกำหนดนโยบายหรือมีความคิดริเริม่ ในการ
ดำเนินการต่างๆ เพือ่ ให้นกั เรียนในโรงเรียนมีศกั ยภาพ
มากที่สุด ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนที่จะ
ช่วยในการส่งเสริมให้โรงเรียนมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม พยายามสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ
ของบุคลากรในโรงเรียน สนับสนุนให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรและการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้นกั เรียนทุกกลุม่ พัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเอง เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการยอม
รับ ให้เกียรติซงึ่ กันและกัน และโครงสร้างทางบุคลากร
ผูบ้ ริหารต้องพร้อมวางกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการผสมผสาน
ระหว่างครูใหม่กบั ครูเก่า จำเป็นต้องวางกรอบนโยบาย
ใหม่ ๆ ให้ เ ห็ น เป็ น ประโยชน์ เห็ น ความจำเป็ น
การตระหนั ก รู้ ใ นเรื่ อ งวั ฒ นธรรม ผู้ อ ำนวยการ
ที่ จ ะทำให้ โ รงเรี ย นประสบความสำเร็ จ ในการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ น โยบายส่ ง เสริ ม ความหลากหลาย

ทางวั ฒ นธรรมจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ค วามเป็ น ผู้ น ำ
มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ซึ่งหลักนี้จะช่วย
ในการส่ ง เสริ ม การดำเนิ น งานในเรื่ อ งของความ
เสมอภาคและการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน
		 2.2.2 ปัจจัยด้านการเรียนการสอน
ครู - อาจารย์ ที่ ดี จ ะต้ อ งฝึ ก ฝนหาความรู้ อ ยู่ เ สมอ
การเข้ า ร่ ว มอบรมในโครงการต่ า งๆ ที่ ช่ ว ยพั ฒ นา
ศั ก ยภาพของครู จะช่ ว ยทำให้ ค รู มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
เรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ อยู่ เ สมอ ครู - อาจารย์ ส่ ว นใหญ่ มี
ความรู้ในเรื่องของอาเซียน แต่จากผลการวิจัยพบว่า
ถ้ า ในขั้ น ตระหนั ก รู้ นั้ น มี ค วามแตกต่ า งกั น ออกไป
ในส่ ว นของการบู ร ณาการเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ เชื้ อ ชาติ
วัฒนธรรมในวิชาต่างๆ ซึ่งการบูรณาการดังกล่าว
ปัจจัยทีจ่ ะช่วยส่งเสริมความหลากหลายคือ ครูผสู้ อน
สอดแทรกเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมของชน
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน ทำให้นักเรียนเริ่มเปิดรับกับ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากขึน้ และมองว่าความ
แตกต่างกัน ด้านของการเคารพและอยู่ร่วมกัน พบว่า
ครู-อาจารย์ให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนค่อนข้างสูง โดย
ให้ความสำคัญกับหน้าที่ของโรงเรียน ชุมชนต้องมี
ส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่
ประชาคมอาเซียน โดยการสร้างความรูส้ กึ ร่วมกันของ
ทัง้ ผูบ้ ริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน และชุมชนให้มคี วาม
เคารพและอยู่ร่วมกันกับคนที่มาจากเชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากคนไทย ดังนั้น
ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกัน ผลการศึกษาที่
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าครู-อาจารย์มคี วามรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม คือ ครู-อาจารย์ให้ความสำคัญเรื่อง
ของประวัตศิ าสตร์ชมุ ชน อันประกอบด้วยความหลาก
หลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
เป็ น เรื่ อ งสำคั ญ เนื่ อ งจากในฐานะครู - อาจารย์ ซึ่ ง
ต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

171

ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน

		 2.2.3 ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้เรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนทำให้เกิด
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต
การจัดกิจกรรมประจำวันทีน่ อกเหนือไปจากการเรียน
การสอน การเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งของวิ ช าต่ า งๆ พบว่ า
กลุ่มของนักเรียนมีความสนใจในเรื่องของอาเซียน
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน ด้านที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสา
เรื่องของประเทศเพื่อนบ้าน เรื่องของความรู้ทั่วไป
เรื่องของข้อตกลงร่วมกันในการเป็น “เป็นประชาคม
อาเซียน” เรื่องของศาสนาในอาเซียนที่คนส่วนใหญ่
นับถือ เรื่องภูมิศาสตร์และเรื่องของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ด้านของการเคารพและอยู่ร่วมกัน
พบว่า นักเรียนให้ความสำคัญในเรือ่ งความหลากหลาย
ทางวั ฒ นธรรมของประชาคมอาเซี ย นค่ อ นข้ า งสู ง
นั ก เรี ย นให้ ค วามสำคั ญ ค่ อ นข้ า งสู ง ในเรื่ อ งของ
การใฝ่เรียนรู้ ชอบเข้าร่วมงานประเพณีกบั คนต่างชาติ
ในอาเซียนที่แตกต่างกับเรา นักเรียนเชื่อมั่นว่าหน้าที่
ของโรงเรียน/ชุมชนในการเตรียมความพร้อมประเทศ
ไทยสู่ประชาคมอาเซียน คือการสร้างความรู้สึกร่วม
ของคนในโรงเรียน/ชุมชนให้เคารพและอยู่ร่วมกันกับ
คนทีม่ าจากเชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา และอืน่ ๆ จากการ
ศึกษาในด้านของปัจเจกชนทั้งด้านความรู้ตระหนักรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบการ
สื่อสารในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
พบว่า นักเรียนให้ความสำคัญในเรื่องของการอยู่ร่วม
กัน การเข้าร่วมประเพณีกบั คนต่างถิน่ ต่างวัฒนธรรม
ที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแตกต่างไปจากตนเอง
2.2.4 ปัจจัยด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ทัศนะของผู้ปกครอง/ชุมชน เห็นว่าการสอดแทรก
เรื่องวัฒนธรรมเข้าไปสู่การเรียนรู้ในวิชาเรียนของเด็ก
นั้นเป็นเรื่องที่สมควรเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็นสิ่ง
ที่อาจจะช่วยให้เด็กเกิดความอ่อนโยนทางจิตใจ และ
มีผลทำให้เขามีพฤติกรรมที่ไม่ก้าวร้าว โรงเรียนขนาด
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เล็กมีปัจจัยเรื่องการสนับสนุนน้อย ผู้ปกครองมีส่วน
ช่วยในการสนับสนุน ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง
ด้ ว ยว่ า จะสนั บ สนุ น หรื อ ให้ โ อกาสเขามากแค่ ไ หน
นอกจากนี้ผู้ปกครองต้องให้อิสรภาพทางความคิด
แก่เด็ก ผู้ปกครองควรต้องเข้าใจกับการเรียนการสอน
ในสมัยปัจจุบันที่ข้อมูลสารสนเทศสามารถหาได้จาก
อินเตอร์เน็ต ในขณะที่การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของชุมชนก็ช่วยทำให้ทั้งนักเรียนและคนในชุมชนเกิด
การเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง
นักเรียนกับชุมชน รวมถึงโรงเรียนกับหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ตั้งแต่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและ
จังหวัด ซึง่ ทำให้องค์ความรูท้ างด้านวัฒนธรรมในพืน้ ที่
เข้มแข็งมากขึน้ โดยเฉพาะกับประเด็นความรูเ้ กีย่ วกับ
อาเซียน โรงเรียนมีผลอย่างมากต่อการเผยแพร่ความรู้
เหล่านีไ้ ปยังชุมชน ซึง่ จะนำไปสูก่ ารเกิดความตระหนัก
ในการเป็นพลเมืองอาเซียนอีกด้วย
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ประยุ ก ต์ น โยบายส่ ง เสริ ม ความหลากหลายทาง
วั ฒ นธรรมมี ส องส่ ว น คื อ ในด้ า นปั จ เจกบุ ค คล
อันประกอบด้วย ความรูแ้ ละความตระหนักรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรม ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม คือ
ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง-ชุมชน
มี อ งค์ ป ระกอบทางด้ า นปั จ เจกบุ ค คลทั้ ง 3 ส่ ว น
อยู่ในระดับที่ดี โดยเฉพาะในด้านของทัศนคติและ
การแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึง
การแสดงออกถึ ง การยอมรั บ และเข้ า ใจกั บ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และพร้อมที่จะปรับตัว
เพื่ออยู่ร่วมกันภายใต้ประชาคมอาเซียน ในด้านของ
ความรู้นั้น โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับอาเซียน อาจจะ
ยั ง อยู่ ใ นขั้ น พื้ น ฐาน และเป็ น ความรู้ ที่ ต้ อ งได้ รั บ
การพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มของนักเรียนที่
จำเป็นต้องมีการก้าวไปสูก่ ารประกอบอาชีพในอนาคต
คณะผูว้ จิ ยั พบว่า โรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN
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มีระบบการจัดการที่ค่อนข้างดี โดยเฉพาะในด้าน
ของนโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักเรียน
ในการร่ ว มกั น ประยุ ก ต์ ใ ช้ น โยบายส่ ง เสริ ม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สถานศึกษาเองไม่สามารถ
ดำเนิ น การด้ ว ยตนเองได้ เ พี ย งฝ่ า ยเดี ย ว แต่ ต้ อ ง
ได้รับการส่งเสริมและดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันของลักษณะ
เฉพาะของแต่ ล ะโรงเรี ย น บริ บ ทของโรงเรี ย น
ประวัตศิ าสตร์ และสภาพชุมชนโดยรอบ อย่างไรก็ตาม
มีตัวแปรสำคัญอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรูปแบบการบริหาร
หรื อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ น โยบายที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป
ในรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละโรงเรียน ซึ่งสามารถ
สรุปมาได้ดังนี้ 1) ที่ตั้ง - โรงเรียน Sister School เป็น
โรงเรียนทีต่ ง้ั อยูใ่ นเขตอำเภอเมืองของจังหวัด ในขณะที่
Buffer School เป็นโรงเรียนทีต่ งั้ อยูต่ ามอำเภอชายขอบ
ติดกับพรมแดนประเทศเพือ่ นบ้าน 2) ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม - โรงเรียน Sister School ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของกลุม่ ชนทีอ่ ยูร่ อบๆ บริเวณโรงเรียน
จะเป็นกลุ่มชนจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาอาศัย
หรือมาทำงานอยู่ในประเทศไทย ในขณะที่โรงเรียน
Buffer School สามารถจำแนกได้เป็นสองกลุ่มคือ
กลุ่มแรก มีนักเรียนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านมา
เรียน กับกลุ่มที่สองเป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

3) ความแตกต่างทางชนชั้น - โรงเรียน Sister School
รูปแบบของสังคมเมืองทำให้มคี วามแตกต่างของชนชัน้
ของชุมชนหรือผู้ปกครองมากกว่าโรงเรียน Buffer
School 4) อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน - โรงเรียน Sister School
รูปแบบของสังคมเมืองทำให้มีความหลากหลายของ
อาชีพของคนชุมชนหรือผู้ปกครองมากกว่าโรงเรียน
Buffer School 5) พื้นฐานของโรงเรียน - นอกจาก
ระดับชั้นของการให้การศึกษาที่แตกต่างกันระหว่าง
โรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาสแล้ว ขนาดของโรงเรียนที่มี
ตั้งแต่ระดับเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ ก็ทำให้
เกิดความแตกต่าง 6) ความสามารถในการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ - โรงเรียน Sister School ซึง่ เป็น
โรงเรียนในเมืองและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ การเข้า
ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนย่อมเข้าถึงได้
ง่ายกว่าโรงเรียน Buffer School 7) ความเข้มแข็งของ
ชุมชน - การทีโ่ รงเรียน Sister School ตัง้ อยูใ่ นเขตเมือง
รูปแบบการสนับสนุนของชุมชนต่อโรงเรียนเป็นรูปแบบ
ที่แตกต่างจาก Buffer School การส่งเสริมของชุมชน
จะอยูใ่ นรูปของสมาคมศิษย์เก่าหรือสมาคมผูป้ กครอง
ในขณะที่โรงเรียน Buffer School ด้วยความที่ตั้งอยู่
ในชุมชนที่มีขนาดเล็กทำให้ความสัมพันธ์กับชุมชน
เป็นไปอย่างใกล้ชิดมากกว่า

ภาพที่ 3 ความเคารพการอยู่ร่วมกัน มุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง/
ผู้ปกครอง/และชุมชน
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จากภาพที่ 3 ความเคารพการอยู่ ร่ ว มกั น
มุมมองของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ นักเรียน
และผู้ ป กครอง/ชุ ม ชน พบว่ า ทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารและครู อาจารย์ให้ความสำคัญทุกด้าน ทั้งเรื่องหน้าที่ของ
โรงเรียนหรือชุมชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน เรื่องนิสัยชอบใฝ่เรียนรู้ในเรื่อง
งานประเพณีและเรือ่ งของวัฒนธรรมไทย ด้านนักเรียน
และผู้ปกครองยังอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำใน
ทุกด้านที่กล่าวข้างต้น

ภาพที่ 4 ด้านการสื่อสารด้านสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง/ชุมชน

จากภาพที่ 4 ด้ า นการสื่ อ สารด้ า นสั ง คม
ของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ นักเรียน และ
ผู้ปกครอง/ชุมชน พบว่าทั้ง ผู้บริหาร ครู-อาจารย์
นักเรียน และผู้ปกครอง/ชุมชน ให้ความสนใจในเรื่อง
ของการร่วมงานอนุรักษ์ประเพณีร่วมกับคนต่างถิ่น

การอนุรกั ษ์ศลิ ปะการแสดงท้องถิน่ ให้ความสำคัญใน
เรือ่ งของประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาในเรือ่ งของความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา มีความรู้สามารถ
อธิบายลักษณะทางภูมศิ าสตร์ จำนวนครัวเรือน จำนวน
ประชากร และทราบดีถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่นตน

ภาพที่ 5 ด้านทัศนคติและค่านิยมด้านพหุวัฒนธรรมของครู-อาจารย์
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จากภาพที่ 5 ด้ า นทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย ม
ด้านพหุวัฒนธรรมของครู-อาจารย์ พบว่าผู้บริหาร
และครู-อาจารย์มีความเชื่อว่าเรื่องของการใช้ภาษา
ที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นเครื่องวัดคุณค่าความเป็นคน
ที่แตกต่างกัน เรื่องของชุดแต่งกายประจำชาติต่างๆ
ล้วนมีความสวยงาม เรื่องของศิลปะการแสดงและ
การละเล่ น ของคนท้ อ งถิ่ น คนพื้ น เมื อ งควรได้ รั บ

การอนุรักษ์ และเรื่องของคนที่มาจากกลุ่มชนชาติที่
แตกต่างควรมีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจขนบธรรมเนียม
ประเพณี ข องกั น และกั น ด้ า นของนั ก เรี ย นและ
ผู้ปกครอง/ชุมชน ให้ความสำคัญกับทุกด้านค่อนข้าง
น้อย ดังนั้นด้านของผู้บริหารและครู-อาจารย์ควรให้
ความสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราว

ภาพที่ 6 ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง/ชุมชน

จากภาพที่ 6 ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร
ครู-อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง/ชุมชน พบว่า
ค่าเฉลี่ยของผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนมีการ
ให้ เ กี ย รติ ใ นเรื่ อ งของการร่ ว มงานของเพื่ อ นบ้ า นที่
นับถือศาสนาต่างกันค่อนข้างมาก ส่วนในเรื่องของ
การเรียนรู้ภาษาอาเซียนอื่นๆ การเข้าร่วมกิจกรรมใน
วันสำคัญทางศาสนากับศาสนาอืน่ ๆ เมือ่ มีโอกาส และ
เรื่องของการดูรายการทีวีหรือละครทีวีของประเทศ
อาเซียน พบว่าทั้งผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน
และผู้ปกครอง/ชุมชนให้ความสำคัญค่อนข้างน้อย

วัฒนธรรมในสถานศึกษาประสบปัญหาซึ่งหากแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้จะทำให้นโยบายดังกล่าวประสบ
ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ทางผู้วิจัยได้สรุปออกมาได้
5 ประเด็นดังนี้คือ

1) ด้านนโยบาย ผลการศึกษาการดำเนิน
งานของโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN พบว่า
จุดมุ่งหมายของโครงการคือ การสร้างความพร้อม
ให้นักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เสียงสะท้อน
จากผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
อาเซียนมองว่า ในทัศนะของผูบ้ ริหารต้องการการส่งเสริม
อย่างแท้จริง ในส่วนของการดำเนินงานสร้างสถาน
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ศึกษาให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการวิจัย ในการจัดการศึกษาต้องให้ชัดเจน เพื่อจะให้เกิดการ
พบว่า มีปัจจัยบางประการที่ทำให้การดำเนินงานใน พัฒนาที่ยั่งยืน
การส่งเสริมการประยุกต์เรื่องความหลากหลายทาง
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2) ด้านงบประมาณ ผลการศึกษาการดำเนิน
งานของโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN พบว่า
โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หาในเรื่ อ งงบประมาณซึ่ ง
กระทบกระเทื อ นโดยตรงกั บ การจ้ า งครู อั ต ราจ้ า ง
ทำให้โรงเรียนต้องหางบประมาณมาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างครู ซึง่ ค่าจ้างของครูตา่ งชาติทมี่ าสอนภาษา
อาเซียน ครูที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษาและภาษาต่างประเทศ
ก็จำเป็นต้องสอนควบคู่ไปกับงานอื่นๆ การขยาย
เครือข่ายก็ต้องใช้เวลาราชการไปทำ การมีเจ้าหน้าที่
จะช่วยแบ่งเบาภาระของครูในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมสื่ออุปกรณ์หลายๆ
อย่าง การจัดการศึกษาเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่อง
งบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่งลงความ
เห็นว่า “คุณภาพทางการศึกษาก็อาจะไม่แน่นอน
ผันผวนตามตัวแปรของงบประมาณที่ได้รับ”
3) ด้านหลักสูตร ผลการศึกษาการดำเนิน
งานของโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN พบว่า
แม้จะมี ASEAN Curriculum Sourcebook ออกมา
และทาง สพฐ. ก็ได้มกี ารประชาสัมพันธ์เพือ่ จะให้เกิด
การนำคูม่ อื นีไ้ ปประยุกต์ใช้ให้มากทีส่ ดุ แต่ในโรงเรียน
ส่วนใหญ่ยังมองว่า ถ้าอยากให้กระบวนการเรียนรู้
ในเรื่ อ งความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมประสบ
ความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ที่ออกแบบมา
จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ไ ด้
ตรงเป้าหมาย ในด้านหลักสูตรพบว่า ครูทั้งหมดยึด
หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการในการ
สอน มีการสอดแทรก ASEAN Curriculum Sourcebook
เข้าไปบ้าง แต่ยงั ไม่เพียงพอ เพราะหลักสูตรแกนกลาง
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ ความแตกต่ า งทางเชื้ อ ชาติ
วัฒนธรรมของผู้เรียนค่อนข้างน้อย
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4) ด้านการเรียนการสอน เรื่องของภาษา
ที่ใช้ติดต่อสื่อสารที่ควรจะมีการหาแนวทางที่จะเลือก
ใช้ภาษาในการสื่อสารที่แนวทางกลางโดยที่ไม่ต้อง
ยึดโยงกับภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ที่เด็กอาจ
จะไม่ได้ใช้ แล้วหันมามองในรูปของการใช้ภาษาถิ่น
เป็นสือ่ ในการเรียนการสอนเพือ่ ทำให้เด็กมีความเข้าใจ
ในเนือ้ หาวิชาทีเ่ รียนมากขึน้ และยังทำให้เด็กเกิดความ
ภูมใิ จในภาษาถิน่ ทีเ่ ขาใช้อยูว่ า่ มีความสำคัญและเขา
ได้ใช้ประโยชน์จริงในภาษานั้นๆ ซึ่งควรมีการส่งเสริม
เห็นได้จากปัจจุบนั ยูเนสโกได้รณรงค์ให้มกี ารส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาถิ่นของแต่ละชุมชนควบคู่กับภาษา
ราชการ ดังนั้นการใช้ภาษาถิ่นเข้ามาในการเรียน
การสอน หลายๆ คนมองว่ า เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ช่ ว ย
ในเรื่องการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5) ด้ า นบุ ค ลากร การขาดความต่ อ เนื่ อ ง
ในที่นี้ทั้งครูผู้ปฏิบัติการและผู้บริหารมีการสับเปลี่ยน
กันตลอดเวลา ผู้บริหารอยู่ในวาระ 3-4 ปี ครูผู้ช่วย
2-3 ปี ก็ยา้ ยโรงเรียน ซึง่ ครูกำลังเก็บสะสมประสบการณ์
ได้ที่ก็ต้องย้ายโรงเรียนอีกแล้ว ถือเป็นเรื่องลำบาก
ในการจั ด การ ถ้ า บุ ค ลากรเปลี่ ย นไปเปลี่ ย นมา
คุณภาพที่ลงที่ตัวนักเรียนจะไม่ได้ เพราะคนที่เข้า
มาใหม่ ก็ตอ้ งเรียนรูใ้ หม่ ศึกษาข้อมูลใหม่หมด ขณะที่
เปรียบเทียบกับครูที่อยู่กับมานานแล้ว
จากรูปแบบของโครงสร้างและรูปแบบของ
โรงเรียนที่แตกต่างกันทำให้ผู้วิจัยพยายามหาจุดอ่อน
และจุดแข็งของโรงเรียนในแต่ละแบบเพื่อที่บุคคล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะได้ ป รั บ ใช้ น โยบายให้ ส อดคล้ อ งกั บ
จุ ด อ่ อ นและจุ ด แข็ ง ของโรงเรี ย นแต่ ล ะแบบให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาโรงเรียนในเมือง (Urban
Model) เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โรงเรียนประเภทนีม้ คี วามหลากหลายในมิตทิ างสังคม

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ณัฐพร ไทยจงรักษ์ จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

ของคนกลุ่มต่างๆ แม้ว่าคนแต่ละกลุ่มอาจจะไม่ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กันมากนัก แต่อย่างน้อยโดยภาพรวมของ
สังคมเมืองก็จะเห็นภาพของคนที่หลากหลายทั้งใน
แง่ของโครงสร้างประชากร อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา
จากการเป็นสังคมเมืองทำให้ไม่ประสบปัญหาในเรือ่ ง
ของบุคลากรหรืองบประมาณ การเข้าถึงสื่อค่อนข้าง
สูง มีความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบครัน
แต่จุดอ่อนของโรงเรียนประเภทนี้คือ มีปัญหาในเรื่อง
ของความไม่เท่าเทียมกันมาก นักเรียนขาดทักษะ
การเรียนรูท้ างด้านวัฒนธรรม ผูป้ กครองมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมภายในโรงเรียนน้อย จากการเป็นโรงเรียนใน
เมืองซึ่งภาพรวมบริบททางด้านวัฒนธรรมถูกละเลย
กลายเป็ น มิ ติ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามสำคั ญ
การส่ ง เสริ ม ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมใน
หลั ก สู ต รของโรงเรี ย นแบบนี้ อ าจจะต้ อ งใช้ มิ ติ ท าง
เศรษฐกิจนำ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์ โรงเรียน
ถือว่ามีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับมิติ
ทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ ต้องมีสว่ นในการฝึกอบรมนักเรียน
ให้มีความรู้ครอบคลุมในประเด็นนี้ จุดเด่นของสังคม
เมืองคือ การมีแรงงานต่างชาติ เน้นการปฏิสัมพันธ์
ทางวั ฒ นธรรมกั บ กลุ่ ม คนเหล่ า นี้ ดั ง นั้ น หลั ก สู ต ร
ในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
โรงเรียนประเภทนี้ไม่สามารถจะมีหลักสูตรเดียวได้
แต่ละโรงเรียนต้องเลือกตามความเหมาะสมของตน
และใช้การมีเครือข่ายกับโรงเรียนในอาเซียนให้เป็น
ประโยชน์ นำไปสูก่ ารออกแบบหลักสูตรในเรือ่ งความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรมเฉพาะของแต่ ล ะพื้ น ที่
การพัฒนาโรงเรียนในชนบท (Rural Model) เพื่อให้
เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควรต้องใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมในชนบทที่มีอยู่มากให้เป็นประโยชน์
เช่น แหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรม ธรรมชาติ ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ข้อได้เปรียบของโรงเรียนในชนบทโดยเฉพาะ

กับโรงเรียนประเภท Buffer School ที่อยู่ติดชายแดน
คือ การข้ามพรมแดนทำได้งา่ ย ทำให้นกั เรียนได้เรียนรู้
สภาพจริงของคนต่างประเทศ รวมถึงการเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
วิถชี วี ติ ของกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ทำให้เข้าใจและใกล้ชดิ
กับการอยูร่ ว่ มกับคนทีแ่ ตกต่างในสังคม ถือเป็นโอกาส
ที่สำคัญของโรงเรียนประเภทนี้ซึ่งโรงเรียนในเมือง
แทบไม่มีโอกาส อีกทั้งการที่มีธรรมชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สามารถแสวงหาได้จากการเรียนรู้ภายใน
ท้ อ งถิ่ น เอง จึ ง ควรมี ก ารสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข อง
นักเรียนโดยเริม่ จากสิง่ ทีใ่ กล้ตวั ภายในท้องถิน่ ของตน
เอง พื้นฐานของสังคมชนบทคือ การที่มีความใกล้ชิด
กันค่อนข้างมาก จุดนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนด้านวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี เห็นได้จาก
การทีส่ งั คมชนบทมักให้ความสำคัญกับประเพณีตา่ งๆ
ควรใช้จุดนี้ในการพัฒนาความรู้ทางด้านวัฒนธรรม
ของนักเรียนต่อไป โรงเรียนและชุมชนสามารถร่วมมือ
กันในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
แม้ว่าจุดอ่อนของโรงเรียนในชนบทคือ การขาดการ
เรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยี การเข้าถึงสื่อทำได้ลำบาก
แต่ในทางปฏิบัติโรงเรียนประเภทนี้จะมีแหล่งเรียนรู้
อยู่ ใ กล้ ตั ว ดั ง นั้ น ควรส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งของแหล่ ง
การเรียนรู้ท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือแหล่ง
เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมที่ มี อ ยู่
ไม่ ต้ อ งใช้ ง บประมาณในการลงทุ น รวมถึ ง การ
สนับสนุนนโยบายการเรียนรู้ข้ามพรมแดนด้วย

การนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
หลังจากการเผยแพร่งานวิจัยนี้ออกไปแล้ว
คาดว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำงานวิจัยฉบับนี้
ไปปรับใช้ต่อไป ดังนี้ เสนอแนวทางในการประยุกต์
นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน คณะผู้วิจัยได้สรุปแนวทางในการประยุกต์
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
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ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน

นโยบายส่ ง เสริ ม ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม โรงเรียนและสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทาง
ของอาเซียนจากโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN วัฒนธรรมที่หลากหลายจะทำให้นักเรียนหรือคนใน
ชุ ม ชนมี ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งความหลากหลายทาง
ดังนี้คือ
1) รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนทีม่ ี วัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น

การกำหนดเนื้อหามาจากส่วนกลาง โดยเฉพาะการที่
โรงเรียนมีการบูรณาการการเรียนการสอนโดยยึดตาม
หลัก ASEAN Curriculum Sourcebook ไม่เป็นอุปสรรค
ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นที่ มี ค วามแตกต่ า งทาง
เชื้อชาติและวัฒนธรรม การศึกษาจะช่วยให้นักเรียน
ต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมสามารถปรับตัวและอยู่
ร่วมในประเทศได้อย่างเป็นสุข ระบบการศึกษาเป็น
สิ่งที่หลอมรวมคนเข้ามาอยู่ด้วยกัน แต่ในบางเนื้อหา
ควรมี ก ารปรั บ ให้ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งถิ่ น ของตนเอง
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกรักท้องถิ่นและภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตน

5) การเรียนการสอนในโรงเรียนไม่จำเป็นต้อง
ยึดติดกับภาษากลางหรือการยึดโยงกับภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอาเซียนอืน่ ๆ ทีเ่ ด็กๆ อาจจะไม่ได้ใช้ ควรหัน
มามองในรูปของการใช้ภาษาถิน่ เป็นสือ่ กลางในการเรียน
การสอนเพือ่ ทำให้เด็กมีความเข้าใจในเนือ้ หาวิชาเรียน
มากขึ้น เพราะเด็กมักใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจำวัน

3) ในสถานศึกษาที่มีโครงสร้างบุคลากรที่
มีความหลากหลายจะทำให้นักเรียนรับรู้สิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ของโรงเรียนในสภาพที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมได้อย่างดี เช่น การมีห้องละหมาดให้กับ
ผูท้ นี่ บั ถือศาสนาอิสลาม มีครูอาจารย์ประกอบไปด้วย
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม หรือครูต่างชาติ
ที่เข้ามาสอนในโรงเรียน

ศักยภาพของนักเรียนให้ถูกต้องถือเป็นการสร้างคน
ให้เขาได้มีที่ยืนในสังคมซึ่งมีผลเชิงประจักษ์ ถือเป็น
การช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้แก่
สังคมต่อไป

6) การยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างถือเป็น
ลักษณะนิสัยที่สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
การยอมรับในที่นี้รวมไปถึงการแสดงออกทางกาย
หรือการพูดของนักเรียน ทางที่ดีที่สุดในการยอมรับ
ความแตกต่างคือ ต้องหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง ซึง่ เป็น
2) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ของ ลักษณะนิสัยที่ครูจำเป็นจะต้องถ่ายทอดให้นักเรียน
โรงเรียนถือเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน เข้าใจว่า ถึงแม้เราจะแตกต่างกันแต่เราก็สามารถอยู่
เรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นกิจกรรม ร่วมกันได้
ทางด้านวัฒนธรรม นักเรียนจะมีการปฏิสัมพันธ์กัน
7) การให้โอกาสแก่นักเรียนในการพัฒนา
เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการเข้าใจและอยู่ร่วมกัน ตามศั ก ยภาพของตน แม้ ว่ า ศั ก ยภาพในด้ า นนั้ น
อย่างสันติต่อไปในอนาคต
จะไม่ใช่ดา้ นความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่การส่งเสริม

4) ในปัจจุบันสื่อมีบทบาทสำคัญมาก โดย
เฉพาะกั บ สื่ อ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ส่ ว นในการปรั บ ทั ศ นคติ
สร้างความตระหนักหรือการยอมรับในเรื่องของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นการร่วมมือกันของ
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8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียน โดยเฉพาะกับ
การใช้ เ ครื อ ข่ า ยผู้ ป กครองในการจั ด หลั ก สู ต รที่
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการ
ส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ณัฐพร ไทยจงรักษ์ จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง
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