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การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนโดยพิ จารณาบทบาทผู้ปกครอง/ชุมชนของโรงเรียนใน
โครงการ Spirit of ASEAN ของ สพฐ. ผู้ปกครอง/ชุมชนมีบทบาทสาคัญในการให้ ความร่วมมือส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
ชุมชน และมีบทบาทโดยตรงในการปลูกฝังความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ กับบุตรหลานในครอบครัวผ่ านการ
เรียนรู้จากสภาพจริงภายในชุมชนโดยรอบท้ องถิ่นของตนเอง ผู้ปกครอง/ชุมชนจึงมีบทบาทสาคัญในด้ านการส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมให้ กบั นักเรียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความตระหนักรู้ด้านการประยุกต์นโยบายของสถานศึกษาสาหรับโรงเรียน
โครงการ Spirit of ASEAN ของ สพฐ. เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาในมุมมองผู้ปกครอง/ชุมชน 2) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อผู้ปกครอง/ชุมชน ในการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนของโรงเรียนในโครงการ Spirit
of ASEAN ของ สพฐ. และ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายวัฒนธรรมของอาเซียน โดยการศึกษาจาก
ผู้ปกครอง/ชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN วิธีการศึกษาใช้ การศึกษาทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ปกครอง/ชุมชน จ านวน 260 คน สาหรับการศึกษาเชิ ง
ปริมาณ และกลุ่มผู้ปกครอง/ชุมชน สาหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ จานวน 40 คน
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครอง/ชุมชนมีความตระหนักรู้ด้านการประยุกต์นโยบายของสถานศึกษาสาหรับโรงเรียนโครงการ Spirit of
ASEAN ของ สพฐ. เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ในมุมมองของผู้ปกครอง/ชุมชน พบว่า สถานศึกษามีการนา
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ จริง ปั จจัยที่มีผลต่ อการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบด้ วยปั จจัยด้ านลักษณะส่วน
บุ คคล ได้ แก่ การตระหนักรู้ ทัศนคติ และพฤติ กรรม จากการวิ จัย พบว่ า ผู้ปกครอง-ชุมชนมี ความตระหนักรู้ ทัศนคติ และพฤติ กรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ บุตรหลานของตนเองอยู่ ร่วมกับกลุ่มชนที่มีความ
แตกต่างทางด้ านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังพบว่า ปั จจัยสาคัญที่ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ ปั จจัยด้ านการ
มีส่วนร่ วมของชุมชนกับโรงเรียน โดยเฉพาะการสนับสนุ นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในโรงเรียน และด้ าน
แนวทางในการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน ผู้ปกครอง/ชุ มชนมีส่วนร่วมและส่งเสริมในท้ องถิ่นของ
ตนเองโดยช่วยให้ กลุ่มชนต่างๆ ในท้องถิ่นสามารถยอมรับและทาความเข้ าใจกลุ่มชนอื่นๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากตนเองได้
คาสาคัญ: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โรงเรียนโครงการ Spirit of ASEAN การตระหนักรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม
Abstract
The study of factors affecting multicultural promotion in ASEAN as a role of guardians/communities in schools of Spirit of
ASEAN following the Project of the Office of the Basic Education Commission. Guardians/Communities have important roles on
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promoting of multicultural in communities and direct role that implant awareness about multicultural to their children in family through
learning from the actual conditions within their own local communities. Guardians/Community plays a significant role in the
promotions of multicultural to students. This research aims to: 1. study the awareness of the application to the policy with education for
school project Spirit of ASEAN in the project the Office of the Basic Education Commission to promote multicultural in schools
2. study the factors affecting the guardians/communities in the application of policies to promote the multicultural in the school of the
Spirit of ASEAN in the project the Office of the Basic Education Commission, and 3. offer guidance on the application of policies to
promote multicultural of the region by study from guardians/communities surrounding the school in the Spirit of ASEAN. The study
used both qualitative study and quantitative study. The population was a group of guardians/communities of 260 people for
quantitative study and 40 people for qualitative study.
The results showed that, guardians/communities awareness and application of education policies for school projects of Spirit of
ASEAN in the project the Office of the Basic Education Commission. In order to promote multicultural in schools in view of
guardians/communities, the education policy of the Ministry of Education were actually used. In the factors affecting the promotion of
multicultural, which consisted of personal characteristics including diversity perceptions, attitudes and behaviors. The results showed
that, the guardians/communities had high level of perceptions, attitudes and behaviors especially supporting their children to live
together with other people with different nationality, religion and culture. Moreover the important factors in promotion multicultural
were participation of communities and especially when schools supported the culture diversity. Theirs communities which contributed
various groups in local area could accept and guide the application of the policy to promote multicultural of the region.
Guardians/Communities involvement and promote their own local to understand people who have different culture.
Keywords: Multicultural, Spirit of ASEAN School, Perception, Attitude, Behavior

บทนา
จากแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ย น (ASEAN Socio Cultural Community Blueprint)
มี เป้ าหมายหลั ก ที่ จ ะท าให้ เกิ ด ประชาคมอาเซี ย นที่ มี
ประชาชนเป็ นศูนย์กลางและเป็ นสังคมที่มคี วามรับผิดชอบ
เพื่อก่อให้ เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็ น
เอกภาพในหมู่ประชาชาติและประชาชนอาเซียนผ่ านการ
เสริมสร้ างอัตลักษณ์อาเซียนร่วมกัน (ASEAN Identity)
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือพหุ วัฒนธรรมมี
กระบวนการก่อกาเนิดมาอย่ างยาวนานตั้งแต่มนุ ษย์เริ่มมี
การเคลื่ อ นย้ ายถิ่ น อาศั ย และเกิ ด การปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น
ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน อันนามาซึ่งการแลกเปลี่ยนทางด้ าน
วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ อาหาร ปั จ จั ย ในการ
ดารงชีวิต และอื่นๆ ความหลากหลายในด้ านต่างๆ นั้นเป็ น
จุดกาเนิดให้ เกิดการหลอมรวมกันระหว่ างวัฒนธรรมต่าง
กลุ่มเพื่ อสร้ างวัฒนธรรมใหม่ และสร้ างสังคมหลากหลาย
ทางวั ฒ นธรรมหรื อสังคมพหุ วั ฒ นธรรม การศึ กษาพหุ
วัฒนธรรม (Multicultural Education) ของประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน

ในเรื่อง ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดลง
ไปแล้ ว พบว่า บางประเทศมีความคล้ ายคลึงกันอยู่ในหลาย
มิติ เช่ น ชาติพั นธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
ประชาชนที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น โดยเฉพาะบริ เวณเขตชายแดน
รอยต่อของแต่ละประเทศที่มีการเคลื่อนย้ ายของประชากร
ของทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กนั อยู่ตลอดเวลา
การประยุ กต์ น โยบายส่ งเสริ ม ความหลากหลายทาง
วัฒ นธรรมด้ านแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนิ นนโยบาย และ
การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาเป็ นปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ มี ผ ล
ต่ อ การส่ ง เสริ ม ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม ซึ่ ง
ประกอบด้ วย การกาหนดนโยบาย มาจากภาครัฐฯเป็ นผู้
กาหนด การน านโยบายไปปฏิบั ติเป็ นกลุ่ มของผู้ บริห าร
สถานศึกษา และครู-อาจารย์ในสถานศึกษา การติดตาม
และประเมินผล ซึ่งทั้งสามขั้นตอนนั้นจาเป็ นต้ องมีปัจจัย
ส าคั ญ หลายประการที่เป็ นกุ ญ แจช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ การ
ดาเนินนโยบายประสบความสาเร็จ ในส่วนของผู้ปกครอง/
ชุมชนนั้นจัดเป็ นกลุ่มที่ต้องติดตามและประเมินผลในการ
น านโยบายส่ งเสริ มความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมมา
ประยุกต์ใช้ ในสถานศึกษาซึ่งความคิดเห็นของผู้ปกครอง/
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ชุมชนมีผลต่อคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู-อาจารย์
และส่งผลไปถึงคุณภาพการศึ กษาของบุตรหลานของตน
ดังนั้น การนานโยบายมาประยุกต์ใช้ จึงมีบทบาทสาคัญต่อ
ผู้ปกครอง/ชุมชนที่ต้องตรวจสอบและติดตามผล
ดั งนั้ น กระบวนการในการสร้ างส านึ กหรื อการรั บ รู้
รวมถึงการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ เป็ น
ที่รับรู้หรืออยู่ในสานึกของประชาชนส่วนใหญ่ เป็ นสิ่งจาเป็ น
ที่จ ะเป็ นการปู พ้ ื นฐานความรู้ค วามเข้ าใจและการสร้ าง
ส านึ ก ร่ ว มกั น และยอมรั บ ในวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง แนวทางการด าเนิ น นโยบายส่ งเสริ ม
ความหลากหลายในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยผ่าน
โครงการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of
ASEAN ซึ่งถือเป็ นโครงการนาร่องเพื่อเตรียมเยาวชนไทย
ให้ มี ค วามพร้ อ มในการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข องประชาคม
อาเซียน
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/ชุ มชน เป็ นตัวขับเคลื่อนหลักให้ กับ
นักเรียนในเรื่องการเรียนรู้การปรับตัวและการสนับสนุนใน
เรื่องการศึ กษาเรื่องความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและ
ขับเคลื่อนขบวนการทางการศึกษาให้ กบั คณะครู-อาจารย์
และผู้บริหารสถานศึกษา

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฏี
และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

วัฒ นธรรม (Culture) หมายถึง ความเชื่ อ และการ
กระท าหรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ท่ี บุ ค คลในสั ง คมเชื่ อ หรื อ
ยอมรั บ ว่ า มี คุ ณ ค่ า มี ค วามส าคั ญ มี คุ ณ ประโยชน์ มี
ความหมาย ทาให้ เกิดการยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ซึ่ง
วัฒนธรรมในที่น้ ี ได้ แก่ ความเชื่อในท้ องถิ่น ศาสนา ภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
รูปแบบการดาเนินวิถีชีวิต อันได้ แก่ การแต่งกาย อาหาร
การกิน การอยู่อาศัย และการประกอบอาชีพ เป็ นต้ น
พหุ ว ัฒ นธรรม (Multicultural) หมายถึ ง การรั บ รู้
หรื อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับความแตกต่ าง หรื อความ
หลากหลายทั้งในระดับจุลภาค เช่น สภาพพื้นฐาน หรือภูมหิ ลัง
ส่วนบุคคล ชาติพันธุ์ เพศ ภาษา ศาสนา และในระดับมหภาค
เช่น สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ชุมชน
หรือท้ องถิ่นในแต่ละพื้นที่ วัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละ
กลุ่มชน และภูมปิ ัญญาที่เจริญงอกงามในแต่ละท้ องถิ่น
สัง คมพหุ ว ัฒ นธรรม (Multicultural Society) คื อ
สังคมที่คนหลากหลายกลุ่มชนมาอยู่ร่วมกัน และแสดงออก
ถึงความหลากหลายของแต่ ละกลุ่มชนทั้ง ชาติพั นธุ์ เพศ
ภาษา ศาสนา และอื่ น ๆ อั น มี ส่ ว นท าให้ สภาพสั ง คม
วัตถุประสงค์การวิจยั
การเมือง เศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงจากสังคมวัฒนธรรมเดียว
(Mono-Cultural Society) ไปสู่สงั คมที่มีความหลากหลาย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ งความตระหนั ก รู้ ด้ านการประยุ ก ต์ (Multicultural Society) เกษรา ชัยเหลืองอุไร (2556) ให้
นโยบายของสถานศึกษาสาหรับโรงเรียนโครงการ Spirit of ค านิ ยามของสังคมพหุ วั ฒนธรรม (Multicultural Society)
ASEAN ของ สพฐ. เพื่ อส่ ง เสริ ม ความหลากหลายทาง ว่ าคือ สังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งจะตรงกันข้ าม
วัฒนธรรมในสถานศึกษาในมุมมองผู้ปกครอง/ชุมชน
กับสังคมวัฒนธรรมเดียว (Mono-Cultural Society) เช่ น
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อผู้ปกครอง/ชุมชน ในการ สั ง คมเมื อ งปั ต ตานี ถื อ เป็ นสั ง คมหลากหลายเพราะ
ประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบด้ วย คนจีน มลายู และไทย Radtke (2003) อธิบาย
ของอาเซี ย นของโรงเรี ยนในโครงการ Spirit of ASEAN ความคาว่ า สังคมพหุวัฒนธรรมในแนวทางของการอพยพ
ของ สพฐ.
ย้ ายถิ่นฐาน โดยกล่าวว่า พหุวัฒนธรรม อาจจากัดความว่า
3. เพื่อเสนอแนวทางในการประยุกต์นโยบายส่งเสริม เป็ นการกระจายตัวของประชากรรูปแบบหนึ่งๆ ของโลกที่
ความหลากหลายวัฒนธรรมของอาเซียน
อาจหมายถึงรูปแบบสถาบันทางสังคมต่ างๆ ที่ท าให้ เกิด
การเพิ่มขึ้นของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละ
ชาติพันธุ์ อันเป็ นผลมาจากผู้อพยพที่เข้ ามาอย่างหลากหลาย
และมาอยู่ร่วมกันภายในสังคมเดียวกัน
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การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายถึง
ความรู้สกึ ความคิด ความเชื่อ ความตระหนักรู้ ความเข้ าใจ
ทัศนคติ และพฤติกรรม ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แสดง
ออกมา หรือแสดงให้ เห็นถึงลักษณะ หรือสิ่งที่ส่อื ได้ ถงึ การ
ยอมรั บ การแสดงความเข้ าใจ และเชื่ อถือในคุ ณ ค่ าของ
วัฒนธรรมทั้งของตนเอง เช่น วัฒนธรรมในท้ องถิ่นตนเอง
และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเอง เช่น ชาติพันธุ์ ภาษา
ศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วิถีชี วิต ซึ่ งพร้ อมที่จะ
ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายโดยปราศจาก
อคติ และความขัดแย้ ง
แนวความคิดเรื่องสังคมพหุ วั ฒ นธรรมของ องค์การ
ศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรือ
ที่เรียกกันย่อๆ ว่า ยูเนสโก (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization–UNESCO) ซึ่ งเป็ น
องค์การชานัญพิ เศษแห่ งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ
โดยส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อของนานาชาติ ท างการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อให้ ท่วั โลกเคารพในความ
ยุตธิ รรม กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์พึงมีโดยไม่ถือ
เชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตามกฎบัตรสหประชาชาติ
ตามรัฐธรรมนู ญของยู เนสโกมีการระบุถึง สิทธิในการให้
การศึ กษาแก่ ค นทุ กชนชั้ น เพื่ อจุ ด มุ่ งหมายในการสร้ าง
ความเข้ าใจอันดีระหว่ างกันและเรียนรู้ในการอยู่ ร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาเซียนก่อตั้ง
ขึ้นบนพื้นฐานของการปฏิเสธระบบความเชื่อจากภายนอก
ภูมิภาคร่วมกัน แต่ไม่ใช่ ก่อตั้งจากการที่ประเทศสมาชิกมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่สอดคล้ องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(Breslin, 2007) การที่อาเซียนต้ องเผชิญหน้ ากับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของของโลกทั้งทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง กลุ่มประเทศอาเซียนจึงต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนไปในปั จจุบนั ความเคารพและการอยู่
ร่ วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซี ยน ปรากฎให้ เห็น อย่ างชั ด เจนในสภาพสังคมของ
ประเทศไทยมากขึ้น ในฐานะประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวั นออกเฉี ยงใต้ ป ระเทศหนึ่ ง ทั้งทางด้ านเศรษฐกิจที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงการอพยพย้ ายถิ่นฐานของประชากรที่อยู่
ในเขตชนบทเข้ ามาทางานในเขตเมือง ทางด้ านการเมือง
ที่ท าให้ คนในแต่ ละกลุ่มในความหลากหลาย โดยเฉพาะ
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ชนกลุ่ มน้ อยในสังคม และคนต่ างถิ่นที่เข้ ามาอยู่ ในพื้ นที่
ใหม่ แ สดงออกในเรื่ องสิท ธิแ ละเสรี ภ าพมากขึ้ น และที่
สาคัญ ที่สุด คือ ด้ านวัฒนธรรม ซึ่งมีการกล่ าวถึงกันอย่ าง
แพร่หลาย ภัครัศ สีธิ (2544) กล่าวว่า ความรู้ (Knowledge)
เป็ นการรั บ รู้ เบื้ องต้ น ซึ่ ง บุ ค คลส่ ว นมากจะได้ รั บ ผ่ า น
ประสบการณ์ โดยการเรี ย นรู้ จ ากการตอบสนองสิ่ งเร้ า
(Stimulus-Response) แล้ วจั ด ระบบเป็ นโครงสร้ า งของ
ความรู้ท่ีผสมผสานระหว่ างความจา (ข้ อมู ล) กับสภาพ
จิตวิทยา ทัศนคติ (ความชื่นชอบ/ค่ านิ ยม) ทัศนคติน้ั น
เป็ นส่ วนส าคั ญ อย่ างหนึ่ งทางจิ ต ของมนุ ษ ย์ ท่ี เชื่ อ มโยง
ระหว่างความรู้และพฤติกรรม เพราะเมื่อบุคคลมีการรับรู้
และความตระหนั กรู้ หรือความเข้ าใจในบางสิ่งบางอย่ าง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อทัศนคติ ค่านิยม ความ
ชื่ น ชอบ และความคิ ด อั น จะส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรม และ
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นขั้ น สุ ด ท้ ายต่ อ ไปในอนาคต วรั ท ยา
พรหมสุ น ทร (2555) ได้ อ ธิบ ายว่ า ทั ศ นคติ หมายถึ ง
ความรู้สึก ความคิ ดที่บุ ค คลมี ต่ อสิ่งใดสิ่งหนึ่ งที่เป็ นผล
มาจากประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้ อมความรู้สกึ และความคิด
ดั งกล่ าวเป็ นไปได้ ทั้ ง ในทางชอบ–ไม่ ช อบ เห็ น ด้ วย–
ไม่ เห็ น ด้ ว ยอัน มี แ นวโน้ มที่ จ ะให้ บุ ค คลแสดงปฏิ กิ ริ ย า
และกระท าต่ อสิ่งนั้ นๆ ทั้งในทางสนั บสนุ น และต่ อต้ าน
Schiffman and Kanuk (1987) ได้ ให้ ความหมายของ
ทัศนคติไว้ ว่าเป็ นความโน้ มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ ทาให้
เกิดพฤติกรรมในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบที่มตี ่อสิ่งหนึ่ง
Sister School หมายถึง โรงเรียนในโครงการ Spirit of
ASEAN ที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมี
ศู นย์ อาเซี ยนศึ กษา เน้ นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การใช้ เทคโนโลยี การสื่อสารและสารสนเทศ และภาษา
อาเซียนอีก 1 ภาษา (ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 9
ประเทศ คือ เวียดนาม ฟิ ลิ ปปิ นส์ อิน โดนี เซี ย สิงคโปร์
บรูไน ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย) พร้ อมทั้งส่งเสริม
พหุวัฒนธรรม
Buffer School หมายถึง โรงเรียนในโครงการ Spirit of
ASEAN ที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมี
ศูนย์อาเซียนศึกษา เน้ นการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 1
ภาษา (ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีชายแดนติด
กับที่ต้ังของโรงเรียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา และบาฮาซา
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มาเลเซีย) และการใช้ เทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศ
พร้ อมทั้งส่งเสริมพหุวัฒนธรรม
ผูป้ กครอง/ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่เป็ นบิดา มารดา
และผู้ปกครองของนักเรียนในสถานศึกษามีบทบาท และ
ความส าคั ญ ในการก าหนดปรั ช ญา จุ ด มุ่ ง หมายของ
สถานศึ ก ษา โดยโรงเรี ย นแต่ ละแห่ งมี ป รั ช ญ าและ
จุ ด มุ่ งหมายแตกต่ างกั น ไม่ ม ากก็น้ อย โรงเรี ย นจะต้ อ ง
ร่วมกันกาหนดขึ้นเพื่อเป็ น แนวทางและทิศทางในการจัด
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นนั้ น ๆ การก าหนดปรั ช ญาและ
จุ ดมุ่ งหมายของโรงเรียนจะต้ องศึกษาทาความเข้ าใจจาก
ปรัชญา และจุดมุ่งหมายของการศึกษาทั่วไป การศึกษาของ
ชาติ แ ละของชุ ม ชนที่ โรงเรี ย นตั้ งอยู่ โรงเรี ย นจะต้ อ งมี
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ ชุ ม ชน สภาวะแวดล้ อมทั้ ง
สังคมและวั ฒ นธรรมที่โรงเรียนตั้งอยู่ อย่ างเพี ยงพอ จึ ง
สามารถกาหนดปรัชญาและจุ ดมุ่ งหมายของโรงเรียนขึ้น
เพื่อให้ การจัดการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้ องกับปรัชญา
จุ ด มุ่ งหมายการศึ กษาของชาติ และความต้ องการ ของ
ผู้ปกครอง/ชุ มชน ดังนั้น ผู้ ปกครอง/ชุ มชนจึงมีบทบาท
และความส าคั ญ ต่ อ โรงเรี ย นเป็ นอย่ างมากในการร่ ว ม
ก าหนดทิ ศ ทางของการศึ กษาให้ กั บ นั ก เรี ย น และ
สถานศึกษา
นโยบายส่ งเสริ ม ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม
หมายถึ ง นโยบายที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อส่ ง เสริ ม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ซึ่งนโยบาย
ในที่น้ ีหมายถึง นโยบายโครงการ Spirit of ASEAN ของ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน ที่เน้ น ให้
สถานศึกษาเป็ นสถาบันหลักที่ต้องให้ ความสาคัญในการ
ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยต้ องให้ ความ
ร่วมมือ และให้ การสนับสนุนการประยุกต์นโยบายส่งเสริม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ปั จจั ย ในการประยุ ก ต์ น โยบาย
ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับ
การด าเนิ น นโยบาย และการบริ ห ารจั ด การสถานศึ กษา
กระบวนการบริห าร และการด าเนิ น นโยบาย เป็ นปั จจั ย
ส าคั ญ หนึ่ งที่มี ผ ลต่ อ การส่ งเสริ ม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ในขั้นตอนของการดาเนินนโยบายประกอบด้ วย
3 ขั้นตอนหลักๆ ที่สาคัญ อันได้ แก่ การกาหนดนโยบาย
การนานโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง

สามขั้นตอนนั้ น จ าเป็ นต้ องมี ปั จจั ยส าคั ญ หลายประการ
ที่เป็ นกุญ แจช่ วยสนับสนุ นให้ การดาเนินนโยบายประสบ
ความสาเร็จ Luther Gulick และ Lyndall Urwick (อ้ างถึง
ใน จั นทร์จารี เกตุมาโร, 2556) ได้ สร้ างตัวแบบในการ
จั ด การที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การด าเนิ นน โยบายเรี ย กว่ า
“POSDCoRB” ซึ่ ง ต่ อ มากลายเป็ นแนวทางการจั ด การ
องค์การ
เมตตา วิวัฒนานุ กูล (อ้ างถึงใน ภริดา โกเชก, 2548)
กล่ าวว่า การสื่อสารต่างวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการ
ถ่ ายทอดและตี ค วามหมาย ปฏิสัมพั น ธ์ และสัญ ลั กษณ์
ระหว่ างคนที่ ม าจากวั ฒ นธรรมที่ ต่ างกั น ภายใต้ บ ริ บ ท
ทางการสื่อสารหนึ่งๆ เพราะฉะนั้น การศึกษาเกี่ยวกับการ
สื่อสารต่ างวัฒนธรรมจึงต้ องสนใจในด้ านการสร้ างความ
เข้ าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรม สาเหตุ
และองค์ประกอบของแต่ละความแตกต่างนั้นๆ ปัญหาและ
แนวทางแก้ ไข เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างบุคคลที่มา
จากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ความรู แ้ ละความตระหนัก รู ้ ความรู้ เป็ นสิ่ งหนึ่ ง ที่
กาเนิดขึ้น และสั่งสมมาอย่ างยาวนานในสังคมของมนุ ษย์
ทั้งผ่านจากประสบการณ์ หรือจากระบบสถาบันทางสังคม
และกระบวนการทางสังคมต่างๆ ที่มนุ ษย์ได้ มีปฏิสัมพันธ์
อันก่ อกาเนิ ดเป็ นทักษะ ทัศนคติ และแนวทางปฏิบั ติ ท่ี
ส่งผลต่ อพฤติกรรม ภัครัศ สีธิ (2544) กล่ าวว่ า ความรู้
(Knowledge) เป็ นการรับรู้เบื้องต้ น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะ
ได้ รับผ่านประสบการณ์ โดยการเรียนรู้จากการตอบสนอง
สิ่งเร้ า (Stimulus-Response) แล้ วจัดระบบเป็ นโครงสร้ าง
ของความรู้ท่ผี สมผสานระหว่างความจา (ข้ อมูล) กับสภาพ
จิต วิทยา ปารวี ร์ บุ ษ บาศรี (2555) ได้ อธิบายว่ า ความ
ตระหนั ก รู้น้ั น ถื อ เป็ นขั้ น พื้ นฐานของความรู้ หากเมื่ อ
มนุ ษ ย์ มี ค วามตระหนั กรู้ต่ อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งแล้ ว ย่ อม
ทาให้ เกิดความสนใจ ใส่ใจ และมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้ า
เหล่านั้นได้
ทัศนคติ (ความชื่นชอบ/ค่ านิยม) ทัศนคติน้ั นเป็ น
ส่วนสาคัญอย่ างหนึ่งทางจิตของมนุ ษย์ท่ีเชื่อมโยงระหว่ าง
ความรู้แ ละพฤติ กรรม เพราะเมื่ อบุ ค คลมี การรับรู้ และ
ความตระหนักรู้ หรือความเข้ าใจในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อทัศนคติ ค่านิยม ความชื่นชอบ
และความคิ ด อั น จะส่ งผลต่ อพฤติ ก รรม และแนวทาง
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ปฏิ บั ติ ใ นขั้ น สุ ด ท้ ายต่ อ ไปในอนาคต Schiffman and
Kanuk (1987) ได้ ให้ ความหมายของทัศนคติไว้ ว่า เป็ น
ความโน้ มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ ทาให้ เกิดพฤติกรรมใน
ลักษณะที่ชอบหรื อไม่ ชอบที่มีต่ อสิ่งหนึ่ ง กล่ าวโดยสรุป
ทัศ นคติ จึ ง หมายถึ ง ความรู้ สึกนึ กคิ ด ความโน้ มเอี ย ง
สภาพจิตใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งๆ อันอาจแสดงออกมา
เป็ นอารมณ์ ความรู้สึกที่โน้ มเอียงไปสู่ส่งิ ที่เรียกว่ า ความ
ชื่นชอบ และค่านิยม ที่สาคัญ คือ นาไปสู่การกระทา หรือ
พฤติ ก รรม อั น สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ความโน้ มเอี ย งไปใน
รูปแบบทั้งทางสนับสนุ น หรือต่อต้ าน ซึ่งมีความแตกต่าง
กันจากปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งที่ประสบ
พฤติกรรม (ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่างวัฒนธรรม)
พฤติกรรมเป็ นสิ่งที่ส่งผ่านต่อยอดมาจากความรู้ และความ
ตระหนักรู้ กับทัศนคติ ภานุ วัฒ น์ ศิ วะสกุลราช (2558)
ได้ อธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษย์มีความหมายครอบคลุม
ทั้งการแสดงออกทางร่ างกาย ที่เป็ นการแสดงออกมาให้
เห็นอย่างชัดเจน เช่น การนั่ง ยืน วิ่ง การรับชมสื่อรายการ
โทรทัศน์ เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งอิทธิพลต่ อการยอมรับ และ
เข้ าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะสื่อ
รายการโทรทั ศ น์ เป็ นเหมื อ นกั บ กระบอกเสี ย ง หรื อ
ประชาสัมพั นธ์ความหลากหลายต่ างๆให้ กับคนที่รับชม
ได้ รับรู้
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดบทบาทการดาเนินงาน
ด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้ นการกระชับความสัมพันธ์
และการขยายความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อนบ้ า นและ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้ กรอบความร่ วมมือด้ าน
ต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้ านการศึกษาเพื่ อให้
สอดรับนโยบายดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ นฐาน โดยส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ กษา
จึงได้ จัดทาโครงการพั ฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of
ASEAN) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
การศึ กษาในภูมิ ภ าค (Education Hub) แผนปฏิบัติ การ
ไทยเข้ มแข็ ง 2555 เพื่ อผลั ก ดั น การด าเนิ น การด้ าน
การศึกษาของประเทศไทยให้ สอดรับต่อการเป็ นประชาคม
อาเซี ยน และพั ฒ นาเยาวชนไทยให้ มี สมรรถนะที่ส าคั ญ
สาหรับการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
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แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน นิคม มูสกิ ะ
คามะ (อ้ างถึงใน กฤษณา พันธุม์ วานิช, 2558) อธิบายถึง
ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ คนในชาติ ใ น
ท้ องถิ่นมีความรู้ รักและหวงแหนใช้ วัฒนธรรมของตนเอง
นั้น โดยกล่าวว่า ชุมชนในท้ องถิ่นควรมีคุณลักษณะเฉพาะ
และให้ ความส าคั ญ กั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องท้ องถิ่ น ตนเอง
ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2552) ได้ กล่ าวถึง การมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในท้ องถิ่นกับสถานศึกษาไว้ ว่า สถานศึกษาควรจัด
กิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ บุคคลในชุมชนและท้ องถิ่นเข้ าร่วม
กิจกรรมของสถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ บุคคลในชุมชนและ
ท้ องถิ่ น มี ส่ วนร่ วมตั ด สิน ใจในการจั ด การศึ กษา การให้
ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วม และในการจัดการศึกษาจะต้ อง
ดาเนินการโดยไม่ได้ ต้องการให้ ประชาชนเข้ ามาสนับสนุ น
ทรัพยากรหรือปั จจัยเพื่ อให้ บรรลุเป้ าหมายเท่านั้น แต่ยัง
เปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดาเนินการใน
การจัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน
การกาหนดเป้ าหมายไว้ เช่ นนี้จะช่ วยน าไปสู่การให้ ความ
ร่วมมือกับทางสถานศึกษามากขึ้น
ภริดา โกเชก (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารต่าง
วัฒนธรรมที่มผี ลต่อการปรับตัวของคนข้ ามชาติ: กรณีศึกษา
ชาวพม่าในจังหวัดพรมแดนประเทศไทย จากกลุ่มประชากร
ที่เป็ นคนข้ ามชาติชาวพม่าจานวน 400 คนในจังหวัดพรมแดน
ประเทศไทย สุไรยา วานิ และมะรอนิง สาแลมิง (2557)
ศึกษาปั จจั ยที่เอื้อต่ อการอยู่ ร่วมกันอย่ างปกติสุขของชาว
ไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมและศึกษาแนวทางการรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมใน
พื้นที่ตาบลทรายขาว อาเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี ในช่วง
เกิด เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ สงบในพื้ นที่จั งหวั ด ชายแดนใต้
ชู พิ นิ จ เกษมณี (2547) จากบทความเรื่ อง การศึ กษา
พหุ วั ฒ นธรรมในประเทศไทย: สถานการณ์ และความ
เป็ นไปได้ กล่ าวว่ า พั ฒนาการของความคิดด้ านการศึ กษา
พหุ วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในอเมริกาในช่ วงปี ค.ศ.1960 ใน
อเมริกาเหนือมีบทสรุปบางประการที่น่าจะนาเอาประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามาเป็ นข้ อพิ จารณา โดยเฉพาะ
การใช้ การศึ ก ษาเป็ นเครื่ อ งมื อ สร้ างการยอมรั บ ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม และนาไปสู่การเคารพในสิทธิของ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
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รูปแบบการวิจยั
ใช้ การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เป็ น
หลักร่วมกับ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ด้ านการวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
เชิ งบริ บ ท (Contextual Factors) ที่ มี ผ ลต่ อ การประยุ ก ต์
นโยบายส่ ง เสริ ม ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ
ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนในบริบทของผู้ปกครอง/ชุมชน
เป็ นการศึ กษาความสัมพั นธ์เชิ งสาเหตุ และผล (Causal
Relationships) การวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มผู้ปกครอง/
ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงเรียนที่สงั กัดอยู่ในโครงการ Spirit
of ASEAN ซึ่งจาแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ Sister school
และ Buffer school ในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) จานวน 54 โรงเรียน ซึ่งกระจาย
อยู่ ท้ั ง 5 ภาคทั่ ว ประเทศ โดยการเลื อ กมาศึ ก ษาแบบ
เจาะจง
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั กหรื อกลุ่ มประชากร คื อ ผู้ ป กครอง/
ชุ ม ชนที่ มี บุ ต รหลานศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ สั ง กั ด อยู่ ใ น
โครงการ Spirit of ASEAN ซึ่งจาแนกออกเป็ น 2 ประเภท
คือ Sister School และ Buffer School ในสังกัดของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งกระจายอยู่
ทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศ ประกอบด้ วย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 40 คน สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 260 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ได้ แก่
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ปกครอง/
ชุ ม ชน และการประชุ มกลุ่ ม (Focus Group Discussion)
กับกลุ่มผู้ปกครอง/ขุมชนที่เป็ นกรรมการสถานศึกษา โดย
ก่ อนการเก็บข้ อมู ล จริง ผู้ วิ จั ยได้ ด าเนิ น การทดลองเก็บ
ข้ อมูล (Pilot Test) ในเบื้องต้ น เพื่ อเป็ นประโยชน์ในการ
ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้ อมู ล เช่ น บทสัมภาษณ์
ข้ อคาถามต่ างๆ เพื่ อหาข้ อบกพร่ อง และความเหมาะสม

เพื่ อนามาแก้ ไขก่อนนาไปใช้ จริง (Quantitative Research)
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) คุณภาพ
ของเครื่องมือ ศึกษาจากตารา เอกสาร วิทยานิพนธ์ และ
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อเป็ นแนวทางในการสร้ า งแบบ
สอบถาม ร่ า งแบบสอบถามให้ สอดคล้ องกั บ ประเด็ น
ความสาคัญ เพื่ อให้ เหมาะสมกับเนื้อหาโดยพิ จารณาจาก
เอกสาร ตารา บทความ และหลักการทางวิชาการ นาแบบ
สอบถามที่ปรับแก้ ไขแล้ วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (IOC) ของแบบสอบถาม ความสมบู รณ์
ของเนื้อหา แก้ ไขความถูกต้ องของการสื่อภาษาให้ เหมาะสม
กับผู้ตอบแบบสอบถาม พร้ อมทั้งขอคาแนะนาในการนามา
ปรับปรุงแบบสอบถามให้ ถูกต้ องและเหมาะสม น าแบบ
สอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญปรับแก้ ไข และ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามอีกครั้ง นาไป
ทดลองใช้ (Try Out) กั บ กลุ่ ม องค์ ก รที่ มิ ใ ช่ ป ระชากร
ที่ศึ กษา จานวน 30 คน แล้ วน ามาวิเคราะห์ ห าค่ าความ
เชื่อมั่น (Reliability)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
จาแนกการดาเนิ นงานเป็ น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่
หนึ่ ง เป็ นการเก็บ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ม าวิ เคราะห์ เพื่ อสร้ า ง
แบบสอบถาม โดยจะทาการสารวจเอกสารทางวิชาการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง หลังจากนั้ นจะน าข้ อมู ลที่ได้ มาประมวลเพื่ อ
สร้ างเป็ นแบบสอบถาม ขั้นตอนที่สอง นาแบบสอบถามที่
สร้ างขึ้นไปทดสอบก่อนนาไปใช้ จริง โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญช่วย
กลั่นกรองข้ อคาถาม ขั้นที่สาม นาแบบสอบถามจากขั้นที่
สองไปเก็บข้ อมูลในภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน
Spirit of ASEAN ทั้ง 5 ภาค
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจั ย ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม การเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพใช้ การสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก (in-Depth Interview), การประชุ ม กลุ่ ม (Focus
Group Discussion) แ ล ะก ารป ระชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร
(Seminar) การเก็บ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณ ค้ นคว้ าหนั งสื อ /
ตารา/วารสาร/ผลงานวิจัย/สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้ อง/
ข้ อมู ล ในอิ น เตอร์ เน็ ต เพื่ อน ามาประมวลกลั่ น กรอง
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เรี ยบเรี ยงข้ อ มู ลที่ ได้ น ามาวิ เคราะห์ สร้ างแบบสอบถาม
กาหนดสเกลแบบสอบถาม สเกลที่เลือกใช้ จะใช้ Summate
Rating Scale จ าแนกเป็ น 5 ระดั บ Likert การวิ เคราะห์
ข้ อมูล ข้ อมูลจากแบบสัมภาษณ์จะวิเคราะห์โดยใช้ วิธีการ
เชิงคุณภาพ ส่วนข้ อมูลจากแบบสอบถามใช้ สถิติพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลผลข้ อมูลด้ วยโปรแกรม SPSS
ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ขอ้ มู ลเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุ น
ในสถาบันการศึกษาของผู ป้ กครอง-ชุมชนรอบสถาบัน
การศึ ก ษา Spirit of ASEAN การวิ เคราะห์ ด้ านความ
คิด เห็น ของผู้ ป กครอง-ชุ มชนในเรื่ องของนโยบาย การ
พั ฒ นา การปรับปรุง การส่งเสริมและการมีส่วนร่ วมของ
ทุ ก ภาคส่ ว น พบว่ า โรงเรี ย นมี ก ารน านโยบายของ
กระทรวงศึ ก ษาธิการในเรื่ อ งการพั ฒ นาการศึ กษาเพื่ อ
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รองรั บ การเป็ นประชาคมอาเซี ย นร่ ว มกั น มาก าหนด
แนวทางปฏิบัติ โดยมีการปรับโครงสร้ างการบริหารจัดการ
ให้ สอดคล้ องกั บ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมของ
ท้ องถิ่น มีการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษาเพื่อให้ ผ้ ูเรียน
เกิด ความเข้ าใจในความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณี
ท้ องถิ่น ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
รอบๆ มีการนาเสนอให้ ความรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียน
ร่วมจัดกิจกรรมกับนักเรียนและครูอาจารย์ โรงเรียนมีการ
ว่าจ้ าง ครู-อาจารย์ท่เี ป็ นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็ นนักวิชาการใน
ด้ าน “สังคมพหุ วั ฒ นธรรม” เป็ นผู้ ดู แลรับผิ ด ชอบการ
พัฒนาหลักสูตรด้ านนี้โดยเฉพาะ โรงเรียนมีการปรับปรุง
และพั ฒนาการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ให้ มีสอดแทรก
และการบู รณาการความรู้ในด้ านความหลากหลายทาง
วั ฒ นธรรมครู นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น Sister School และ
Buffer School

รูปที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง-ชุมชนด้ านนโยบายการสนับสนุนในสถาบันการศึกษา

จากภาพที่ 1 พบว่ า ผู้ ปกครองมีความคิดเห็นใน
เรื่องของโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN มีการนา
นโยบายของกระทรวงศึ กษาธิการมาใช้ มี การปรั บ ปรุ ง
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จ้ างครู-อาจารย์ท่เี ชี่ยวชาญ
หรือเป็ นผู้ เชี่ยวชาญด้ านอาเซียนมาสอน โรงเรียนมีการ
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒ นธรรมของชุ มชนรอบๆ โรงเรียน ผู้ปกครอง-ชุ มชน
รับทราบถึงความรู้ความเข้ าใจของครู-อาจารย์ นักเรียนใน

เรื่องความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและทราบ
ว่ามีโรงเรียนเครือข่ายของกลุ่มสถาบันการศึกษา Spirit of
ASEAN
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่ อผู ป้ กครอง/ชุมชน ใน
การประยุ ก ต์น โยบายส่ งเสริ ม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของอาเซี ยนของโรงเรียนในโครงการ Spirit
of ASEAN ของ สพฐ. จากผลการวิจัย พบว่ า การประยุกต์
ใช้ นโยบายส่ งเสริ มความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมของ
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ผู้ปกครอง/ชุมชน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการยอมรับในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคมในด้ านปั จเจกชน
สามารถแสดงออกมาด้ วยกัน 3 ปัจจัย คือ
ปั จจัยที่ 1 ความรูแ้ ละความตระหนักรูท้ างวัฒนธรรม
การสร้ างความรู้และความตระหนักรู้น้ันเกิดจากการเรียนรู้
ในสังคม ซึ่งการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่ างๆ
ของทางโรงเรียนที่มีการเชิญชวนให้ ทางผู้ปกครอง/ชุมชน
เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว ม ส่ ง ผลให้ เกิ ด การตระหนั ก รู้ ในเรื่ อ ง
วัฒนธรรมมากขึ้น การส่งเสริมให้ เกิดความตระหนักรู้น้ัน
ทางผู้บริหารโรงเรียนควรสร้ างบรรยากาศพหุวัฒนธรรมขึ้น
ครู นักเรียนร่วมกันปฏิบัติ และเชิญชวนผู้ปกครอง/ชุมชน
เข้ ามามีส่วนร่วมเพื่อเกิดความเป็ นสังคมพหุวัฒนธรรมได้
ง่ายขึ้น โดยเน้ นที่บรรยากาศของความเสมอภาค ยุติธรรม
และการยอมรับความหลากหลาย สอดคล้ องกับการศึกษา
ของ ปารวีร์ บุษบาศรี (2555) ได้ อธิบายว่า ความตระหนักรู้น้ัน
ถือเป็ นขั้นพื้นฐานของความรู้ หากเมื่อมนุษย์มคี วามตระหนักรู้
ต่ อเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ วย่ อมทาให้ เกิดความสนใจ ใส่ใจ
และมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าเหล่านั้นได้
ปั จจัยที่ 2 ทัศนคติ โรงเรียนในเขตเมืองมักจะมี
ความหลากหลายของประชากรในมุมของประชากรที่มาจาก
ต่ างถิ่ น ปั ญ หาเหล่ านี้ มั กเกิด ขึ้ นกับ คนไทย ยกตั วอย่ าง
ครอบครัวหรือผู้ปกครอง/ชุมชนที่มาจากภาคอีสาน ในยุค
ก่อนมีการเหยียดกันด้ วยคาพูดว่า ลาว ถ้ าเราทาสิ่งใดที่ไม่
ถูกหรือเปิ่ นๆก็จะมีการล้ อเลียนกันว่าเป็ นลาวคนภาคกลาง
มักจะเหมารวมเรียกคนที่มาจากภาคอีสานว่า ลาวในมุมมอง
ของผู้ ป กครองซึ่ งมาจากภาคอีส าน แต่ มาตั้ งถิ่ น ฐานใน
กรุงเทพฯ ได้ กล่ าวถึงประเด็นนี้ว่า โดยส่วนตัวไม่มีความ
อายเพราะภูมิใจในชาติกาเนิดของตน คนไทยเชื้อสายจีน
คนไทยในภาคกลาง ในทัศนะของผู้ปกครองการมีเพื่อนที่
หลากหลายช่ วยให้ เปิ ดใจยอมรับความแตกต่างของคนได้
มากขึ้นเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ เปิ ดรับ ปรับสร้ าง
ทัศนคติท่ีดี และรู้คุณค่ าของความเป็ นมนุ ษย์ นอกจากนี้
ความหลากหลายของการนับถือศาสนาก็เป็ นสิ่งที่พบเห็น
ได้ ในปั จ จุ บั น นั ก เรี ย นนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ คริ ส ต์ และ
อิ ส ลาม สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาของ Schiffman and
Kanuk (1987) ได้ ให้ ความหมายของทัศนคติไว้ ว่า เป็ น
ความโน้ มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ ทาให้ เกิดพฤติกรรมใน
ลักษณะที่ชอบหรื อไม่ ชอบที่มีต่ อสิ่งหนึ่ ง กล่ าวโดยสรุป

ทัศ นคติ จึ ง หมายถึ ง ความรู้ สึกนึ กคิ ด ความโน้ มเอี ย ง
สภาพจิตใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งๆ อันอาจแสดงออกมา
เป็ นเป็ นอารมณ์ ความรู้สึกที่โน้ ม เอีย งไปสู่ส่ิงที่เรี ยกว่ า
ความชื่นชอบ และค่านิยม ที่สาคัญ คือ นาไปสู่การกระทา
หรือพฤติกรรม อันสะท้ อนให้ เห็นถึงความโน้ มเอียงไปใน
รูปแบบทั้งทางสนับสนุน หรือต่อต้ าน
ปั จจัยที่ 3 พฤติ กรรม พฤติกรรมอันเกิดจากการ
โยกย้ ายถิ่ น ฐาน ยกตั วอย่ าง นั กเรี ย นจากโรงเรี ย นอุ ด ร
พิทยานุ กูลที่มีประสบการณ์ในการย้ ายตามคุณพ่ อไปอยู่ท่ี
สมุทรปราการในช่ วงแรก นั กเรียนคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่
ค่อยพูดเก็บเนื้อเก็บตัว เพราะไม่กล้ าพูดกับเพื่ อนกลัวจะ
โดนว่ า “นี่ ม าจากอีส าน” หรื อ “คนลาว” แต่ กรณี ข อง
ภาคใต้ ท่เี กี่ยวข้ องกับปั ญหาการก่อการร้ ายในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภาพสะท้ อนของการอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะ
ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ของคนไทยมุสลิม และคนไทยพุทธใน
สามจังหวัด สอดคล้ องกับการศึกษาของ ภานุวัฒน์ ศิวะสกุลราช
(2558) ได้ อธิบายว่ า พฤติกรรมของมนุ ษย์มีความหมาย
ครอบคลุมทั้งการแสดงออกทางร่ างกาย ที่เป็ นการแสดง
ออกมาให้ เห็นอย่ างชัดเจน เช่ น การนั่ง ยืน วิ่ง การรับชม
สื่อรายการโทรทัศ น์ เป็ นอีกสิ่งหนึ่ งที่ส่ งอิท ธิพ ลต่ อการ
ยอมรับ และเข้ าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เพราะสื่อรายการโทรทัศน์ เป็ นเหมือนกับกระบอกเสียง
หรื อ ประชาสั ม พั น ธ์ค วามหลากหลายต่ างๆให้ กับ คนที่
รับชมได้ รับรู้
3. ผลการวิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซี ย นของผู ้ป กครอง - ชุ ม ชนรอบ
สถาบันการศึกษา Spirit of ASEAN
3.1 ความรู ้ แ ละความตระหนั ก รู ้ เ กี่ ย วกั บ
อาเซี ยนจากข้อค าถามเกี่ ยวกับความรู ข้ องประชาคม
อาเซี ยนของผู ป้ กครอง-ชุมชนรอบสถาบันการศึ กษา
Spirit of ASEAN ในเรื่ อ งของความตระหนั ก รู้ เกี่ ย วกั บ
อาเซียน พบว่า กลุ่มของผู้ปกครอง-ชุมชนมีความสนใจใน
เรื่องของอาเซียนและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งจะมี ประโยชน์ ในการน าความรู้มา
ถ่ายทอดให้ กบั นักเรียนในความดูแล ประกอบกับสามารถ
อยู่ร่วมกัน มีส่วนร่ วมในการพั ฒนาความรู้ของบุตรหลาน
และชุมชน ดังนั้น ผู้ปกครองต้ องมั่นหาความรู้เพิ่มเติมใน
ทุ ก ๆ ด้ า นที่ เกี่ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นทั้ ง 3 เสา เพื่ อ

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2016; 9(2)

สามารถถ่ ายทอดให้ กับ นั ก เรี ย นและชุ ม ชนที่ส นใจให้ มี
ความก้ าวหน้ าทางการศึกษา อีกทั้ง ต้ องเปิ ดกว้ างรับการ
เรียนรู้ หมั่นหาความรู้ใหม่เพื่อต่อยอดความรู้เดิมอยู่เสมอ
เพื่ อเป็ นแบบอย่ างที่ดีให้ กับลู กหลานและชุ มชน ให้ เกิด
ความรู้และความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน
3.2 ความเคารพและการอยู่ ร่วมกัน ในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซี ยนของ
ผูป้ กครอง-ชุมชนรอบสถาบันการศึกษา Spirit of ASEAN
พบว่ า ผู้ ป กครอง-ชุ ม ชนให้ ความส าคั ญ ในเรื่ อ งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนค่อนข้ าง
สูง จากการศึกษา พบว่า ผู้ปกครอง-ชุมชนให้ ความสาคัญ
กับวัฒนธรรมไทยมีรากฐานความเป็ นมายาวนานและเป็ น
เสาหลั กในการสร้ างชาติ ไทยให้ มี ค วามแข็งแกร่ งเหนื อ

39

ชนชาติอ่นื ๆ คนไทยต้ องปกป้ องมิให้ ให้ วัฒนธรรมชาติอ่นื
มาครอบงาวัฒนธรรมไทย เรื่องนิสัยที่ชอบใฝ่ เรียนรู้และ
ชอบเข้ าร่ ว มงานประเพณี กับ คนชาติ ต่ างๆ ในอาเซี ย น
พบว่ า ที่แ ตกต่ างกับ เราทั้ง เชื้ อชาติ ศ าสนา ภาษา และ
วัฒ นธรรมเป็ นการเสริม สร้ างอัตลั กษณ์ อาเซี ยนที่ดี จาก
การศึกษา พบว่า ผู้ปกครอง-ชุมชนให้ ความสาคัญค่อนข้ าง
สูง หน้ าที่ของโรงเรียน/ชุ มชนในการเตรียมความพร้ อม
ประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน คือ การสร้ างความรู้สึก
ร่วมของคนในโรงเรียน/ชุมชนให้ เคารพและอยู่ร่วมกันกับ
คนที่ ม าจากเชื้ อชาติ ศาสนา ภาษาและวั ฒ นธรรมจาก
ประเทศเพื่ อนบ้ านในอาเซี ยนที่แ ตกต่ างไปจากคนไทย
พบว่า ผู้ปกครอง-ชุมชนให้ ความสาคัญค่อนข้ างสูง

รูปที่ 2 เรื่องความเคารพและการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนของผู้ปกครอง-ชุมชน
รอบโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN

จากภาพที่ 2 พบว่ า ผู้ ป กครอง-ชุ มชนให้ ความ
สนใจในเรื่ อ งวั ฒ นธรรมไทยที่ มี ร ากฐานความเป็ นมา
ยาวนาน ให้ ความร่ วมมือกับการร่ วมงานประเพณีกับคน
ชาติต่างๆ ในอาเซียนและทราบหน้ าที่ในด้ านความร่วมมือ
ระหว่ างโรงเรี ย นและชุ ม ชนในการเตรี ย มความพร้ อ ม
ประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง
4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารในสังคม
ที่ มี ค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรมของผู ้ป กครองชุมชนรอบสถาบันการศึกษา Spirit of ASEAN
4.1 ความรูแ้ ละความตระหนักรู ้ ด้านงานประเพณี
การอนุ ร ัก ษ์ ศิ ล ปะการแสดง ประวัติ ศ าสตร์ชุ ม ชน
ลักษณะทางภู มศาสตร์ และวัฒ นธรรมประจาท้องถิ่น

ของผู ป้ กครอง-ชุมชนรอบสถาบันการศึ กษา Spirit of
ASEAN จากการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ปกครอง-ชุ ม ชนให้
ความสาคัญเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชน อันประกอบด้ วย
ความหลากหลายด้ านเชื้ อชาติ ศาสนา และวั ฒ นธรรม
ประเพณีเป็ นเรื่องสาคัญ ในฐานะของผู้ปกครองแบบอย่าง
ที่ดีในการถ่ายทอดเรื่องราวของประวัติชุมขนตัวเองให้ กับ
ลูกหลานและคนอื่นที่สนใจได้ ทราบประวัติความเป็ นมา
ของชุ มชนทั้งทางด้ านความหลากหลายของเชื้ อชาติและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ศิลปะการแสดงและการละเล่นของ
ท้ อ งถิ่ น คนพื้ นเมื อ งชาติ ต่ า งๆ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ดี ใ ห้
ประชาชนได้ มี โอกาสชื่ น ชมความงดงามของวั ฒ นธรรม
ชาติ อ่ ื น ๆ พร้ อมไปกั บ การชื่ น ชมวั ฒ นธรรมของไทย
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ผู้ปกครอง-ชุ มชนให้ ความสาคัญในเรื่องของวัฒ นธรรม
ประจ าถิ่น และทราบดี ว่ามีอะไรบ้ าง ผู้ ป กครอง-ชุ มชน
เชื่ อ มั่ น ว่ า การเข้ าร่ ว มงานประเพณี กั บ คนต่ า งถิ่ น ต่ า ง
วัฒนธรรมที่มพี ้ ืนฐานทางวัฒนธรรมแตกต่างไปจากตนเอง
จะไม่ ค่ อ ยทะเลาะหรื อ มี ปั ญ หาบาดหมางกั น ในฐานะ
ผู้ป กครองต้ องทาความเข้ าใจในเรื่องการอยู่ ร่วมกัน ของ
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ภาษา ศาสนา เชื้ อชาติ
เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่ในบุตรหลานและมีส่วนร่วมใน
การรั บผิด ชอบสังคม ลั กษณะทางภูมิ ศาสตร์ พื้ นที่และ
จานวนครัวเรือน จานวนประชากรและลักษณะโครงสร้ าง
ทางสั ง คมและประชากรของชุ ม ชน ผู้ ป กครอง-ชุ ม ชน

ส่วนใหญ่ เป็ นคนในภูมิลาเนาท่านทราบดีว่ามีเป็ นอย่างไร
จากการศึกษา พบว่ า ผู้ปกครอง-ชุมชนให้ ความสาคัญใน
เรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมาของความหลากหลาย
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมมากที่สุด และในเรื่องของ
การอนุรักษ์ศิลปะการแสดงและการละเล่นของท้ องถิ่น คน
พื้นเมืองเชื้อชาติต่างๆ ผู้ปกครองชุมชนในฐานะของเจ้ าถิ่น
ควรได้ มีส่วนร่ วมกับทุกภาคฝ่ ายในเรื่องความรู้และความ
ตระหนักรู้ ด้ านงานประเพณี การอนุ รักษ์ศิลปะการแสดง
ประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชน ลั ก ษณ ะทางภู มิ ศ าสตร์ และ
วัฒนธรรมประจาท้ องถิ่น

รูปที่ 3 ความรู้และความตระหนักรู้ ด้ านงานประเพณี การอนุรักษ์ศลิ ปะการแสดง ประวัติศาสตร์ชุมชน
ลักษณะทางภูมศาสตร์ และวัฒนธรรมประจาท้องถิ่น ของผู้ปกครอง-ชุมชน

จากภาพที่ 3 ผู้ปกครอง-ชุมชนให้ ความสาคัญเรื่อง
ของประวัติศาสตร์ชุมชนการอนุ รักษ์ศิลปะการแสดงและ
การละเล่นของท้ องถิ่น คนพื้นเมืองชาติต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็ น
สิ่ ง ที่ ดี ใ ห้ ประชาชนได้ มี โอกาสชื่ น ชมความงดงามของ
วัฒนธรรมชาติอ่ ืนๆ ผู้ปกครอง-ชุมชนให้ ความสาคัญใน
เรื่องของวัฒนธรรมประจาถิ่น การร่ วมงานกับคนต่ างถิ่น
ต่างวัฒนธรรมผู้ปกครอง-ชุมชนมองว่าเป็ นประสบการณ์ท่ ี
ดีและสามารถอธิบายลักษณะทางภูมศิ าสตร์พ้ ืนที่ได้
4.2 ทัศนคติ (ความชื่นชอบ/ค่านิยม) ด้านภาษา
ชุดแต่งกายประจาชาติ การละเล่นท้องถิน่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ประเพณี ด้ ังเดิ ม ของผู ้ปกครอง-ชุ มชนรอบ
สถาบัน การศึ ก ษา Spirit of ASEAN จากผลการศึ ก ษา
พบว่า ผู้ปกครองให้ ความสาคัญในเรื่องของทัศนคติ ความ
ชื่ น ชอบ/ค่ า นิ ย ม ด้ าน ภาษา ชุ ด แต่ ง การประจ าชาติ

การละเล่ นท้ องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและประเพณี
ดั้งเดิมสูงมาก ผู้ปกครอง-ชุมชน ให้ ความสาคัญสูงมากกับ
เรื่องของศิลปะการแสดงและการละเล่นของท้ องถิ่นของคน
พื้นเมืองเชื้อชาติต่างๆ ผู้ปกครอง-ชุมชน เห็นว่า ควรได้ รับ
การอนุรักษ์และสืบสานต่อไป เช่นเดียวกับศิลปะการแสดง
ประจ าชาติ จะเห็ น ได้ ถึ ง ความมุ่ งมั่ น และสนั บ สนุ น ให้
นักเรียนมีการศิลปะการแสดงการละเล่นท้ องถิ่นของตน ใน
เรื่องของการใช้ ภาษาแตกต่างกันไม่ได้ เป็ นเครื่องวัดคุณค่า
ความเป็ นคนแตกต่างกัน คนทุกคนมีค่าเท่ากันแม้ พูดภาษา
ต่างกัน เรื่องของคนที่มาจากกลุ่มชนชาติท่แี ตกต่างกัน ควร
มีโอกาสเรียนรู้และเข้ าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของกัน
และกัน ซึ่งเป็ นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน เรื่องของชุดแต่งกาย
ประจ าชาติ ข องคนเชื้ อชาติ ต่ า งๆ ล้ ว นมี ค วามสวยงาม
ควรจะได้ รับการอนุรักษ์เช่นเดียวกับชุดประจาชาติของไทย
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ประเพณีสงกรานต์ซ่งึ มีส่วนใกล้ เคียงกับประเทศเพื่อนบ้ าน สงกรานต์ในประเทศไทย ผู้ปกครอง-ชุมชนให้ ความสาคัญ
เช่ น ลาว พม่ า กัมพู ชา ผู้ปกครอง/ชุ มชน มีความคิดว่ า ค่อนข้ างสูง
ควรอนุ รั ก ษ์ ไว้ และให้ ความส าคั ญ กั บ การจั ด ประเพณี

รูปที่ 4 ทัศนคติ (ความชื่นชอบ/ค่านิยม)ของผู้ปกครอง-ชุมชน

ภาพรู ป ที่ 4 พบว่ า ผู้ ป กครอง-ชุ ม ชนให้ ความ
สาคัญในเรื่องของศิลปะการแสดงการละเล่นท้ องถิ่น การใช้
ภาษาที่แตกต่างกัน คนที่มาจากกลุ่มชนชาติท่แี ตกต่างควร
มีโอกาสได้ เรียนรู้และเข้ าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของ
กันและกัน ชุดแต่งกายของแต่ละเชื้อชาติ เป็ นการแสดงให้
เห็นถึงทัศนคติ (ความชื่นชอบ/ค่านิยม) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบ
การสื่อสารในสังคมที่มคี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม

4.3 พฤติ ก รรม (ปฏิ ส ัม พัน ธ์ระหว่ างคนกลุ่ ม
ต่ างวัฒนธรรม) ด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษา ศาสนาที่
แตกต่าง กิจกรรมสาคัญทางศาสนา สื่อรายการโทรทัศน์
ของผู ป้ กครอง-ชุมชนรอบสถาบันการศึ กษา Spirit of
ASEAN
จากการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ป กครอง-ชุ ม ชนให้
ความสาคัญสูงในเรื่องของการทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
หรือเพื่อนบ้ านที่นับถือศาสนาที่ต่างกัน ผู้ปกครอง-ชุมชน
ให้ ความส าคัญค่ อนข้ างมากในเรื่องของการเรียนรู้ภาษา
อาเซียน การเข้ าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาอื่นๆ
เมื่อมีโอกาส ชอบเข้ าร่ วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
อื่นๆ เสมอๆ เมื่อมีโอกาส เพื่ อเป็ นการเรียนรู้จากความ
แตกต่ างของศาสนาต่ างๆ รวมทั้งการดู รายการทีวี ห รื อ
ละครทีวีของประเทศสมาชิกอาเซียน
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รูปที่ 5 พฤติกรรม (ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่างวัฒนธรรม)

จากภาพที่ 5 ด้ านพฤติกรรม พบว่า การสื่อสารโดย
ใช้ ภาษา ศาสนาที่แตกต่าง กิจกรรมสาคัญทางศาสนา สื่อ
รายการโทรทั ศ น์ ข องผู้ ปกครอง-ชุ ม ชนรอบสถาบั น
การศึกษา Spirit of ASEAN พบว่ า ผู้ปกครอง-ชุมชนให้
ความสาคัญในเรื่องของการเข้ าร่วมงานกับเพื่อนบ้ านแม้ จะ
ต่ างศาสนา สามารถเรี ยนรู้ภ าษาอาเซี ยนของเพื่ อนบ้ าน
ชอบเข้ าร่ วมกิจกรรมในวันสาคัญเมื่อมีโอกาสและอาจจะดู
รายการทีวีเพื่อนบ้ านประเทศอาเซียนอื่นๆ บ้ าง
ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ในทั ศ นะของ
ผู้ปกครอง เห็นว่ า การสอดแทรกเรื่องวัฒนธรรมเข้ าไปสู่
การเรียนรู้ในวิชาเรียนของเด็กนั้น เป็ นเรื่องที่สมควรเป็ น
อย่ างยิ่งเพราะถือว่ าเป็ นสิ่งที่อาจจะช่ วยให้ เด็กเกิดความ
อ่อนโยนทางจิตใจ และมีผลทาให้ นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่
ก้ าวร้ าว นักเรียนต้ องได้ รับการสนับสนุ นจากผู้ปกครองให้
ทากิจกรรมควบคู่ ไปกับการเรียน ผู้ ปกครองต้ องให้ การ
สนั บสนุ นหรือให้ โอกาสเด็กนักเรียน ผู้ ปกครองควรต้ อง
เข้ าใจกั บ การเรี ย นการสอนในสมั ย ปั จจุ บั น ที่ ข้ อมู ล
สารสนเทศสามารถหาได้ จากอินเตอร์เน็ท เด็กสามารถหา
แหล่ ง เรี ย นรู้ ในอิ น เตอร์ เน็ ท ได้ และไม่ จ าเป็ นต้ องใช้
หนังสือเป็ นสื่อการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว ในขณะที่การจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุ มชนก็ช่วยทาให้ ท้ังนักเรียน
และคนในชุ มชนเกิดการเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่ างนักเรียนกั บชุมชน รวมถึงโรงเรียนกับ
หน่ วยงานราชการต่ างๆ ตั้งแต่ เทศบาล องค์การบริ หาร
ส่ ว นต าบล และจั ง หวั ด ซึ่ ง ท าให้ องค์ ค วามรู้ ทางด้ าน
วัฒนธรรมในพื้ นที่เข้ มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็น
ความรู้เกี่ยวกับ อาเซี ยน โรงเรีย นมีผ ลอย่ างมากต่ อ การ

เผยแพร่ ค วามรู้ไปยั งชุ มชน ซึ่ งจะน าไปสู่ก ารเกิด ความ
ตระหนั ก ในการเป็ นพลเมื อ งอาเซี ย น สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของ ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2552) ได้ กล่าวถึง การมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ มชนในท้ องถิ่ น กั บ สถานศึ ก ษาไว้ ว่ า
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ บุคคลในชุมชน
และท้ องถิ่นเข้ าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา เปิ ดโอกาสให้
บุคคลในชุ มชนและท้ องถิ่นมีส่วนร่ วมตัดสินใจในการจัด
การศึกษา การให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วม และในการจัด
การศึกษาจะต้ องดาเนินการโดยไม่ได้ ต้องการให้ ประชาชน
เข้ ามาสนับสนุนทรัพยากรหรือปั จจัยเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมาย
เท่านั้น แต่ยังเปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจและ
ด าเนิ น การในการจั ด การศึ ก ษาให้ สอดคล้ องกั บ ความ
ต้ องการของชุ มชน การกาหนดเป้ าหมายไว้ เช่ นนี้จะช่ วย
นาไปสู่การให้ ความร่วมมือกันมากขึ้น
สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผลการศึกษา
ผู้ปกครอง/ชุมชนในสถานศึกษาที่มีลูกหลานศึกษาอยู่
นั้น ทราบเป็ นอย่ างดี และให้ ความสาคัญมากในเรื่องของ
การนานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาดาเนินการเพื่อ
การรองรับการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน โดยพบว่าโรงเรียนมี
การพัฒนาหลักสูตรอาเซียนอย่ างต่อเนื่องเพื่อให้ นักเรียน
เกิดความเข้ าใจในเรื่องความหลากหลายของวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่ มประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีกิจกรรมที่
ส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชนรอบๆ โรงเรียน โรงเรียนให้ ความรู้ใน
เรื่องประชาคมอาเซียน และอัตลักษณ์อาเซียนเป็ นประจา
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และต่ อเนื่ อง โดยให้ ผู้ ป กครอง/ชุ มชนได้ เข้ ามาร่ วมจั ด
กิจกรรมกับนักเรียนและครูอาจารย์ด้วยเสมอ นอกจากนี้
ผู้ปกครองชุ มชนยังทราบดีว่า โรงเรียนมีการว่ าจ้ าง ครู อาจารย์ ท่ี เป็ นผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ เป็ นนั ก วิ ช าการในด้ าน
“สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม” และ/หรื อ เกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์
อาเซียนที่จะเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบการ พัฒนาหลักสูตรด้ าน
นี้โดยเฉพาะ รวมถึงโรงเรียนมีการปรับปรุง และพัฒนาการ
เรียนการสอนในวิชาต่ างๆ ให้ มีการสอดแทรก และการ
บูรณาการความรู้ในด้ านความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ผู้ปกครองค่ อนข้ างเชื่อมั่นใน ครู -อาจารย์ นั กเรียนของ
โรงเรี ย น Sister School และ Buffer School ว่ า มี ค วามรู้
ความเข้ าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
และสามารถใช้ ภ าษาต่ างประเทศติ ด ต่ อกั บ ประเทศใน
อาเซียน และโรงเรียนเครือข่าย ประชาชนในชุมชนรายรอบ
โรงเรียนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน ผู้ปกครอง/
ชุมชนโดยส่วนใหญ่ ให้ ความร่วมมืออย่างดีกับการส่งเสริม
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน และการส่งเสริมความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เห็นได้ จากบางโรงเรียนผู้ปกครอง
เข้ ามามีส่ วนร่ วมในการสนั บสนุ นด้ านงบประมาณในการ
จัดการเรียนการสอน เช่ น การจัดการสอนภาษาอาเซียน
ภายในโรงเรียน แต่กระนั้น การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง/
ชุมชนในหลายโรงเรียนนั้นยังอยู่ในขั้นของการยอมรับ และ
มีทัศนคติ ท่ีดีต่ อนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาคม
อาเซียน และความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกว่ า แต่
ยังไม่ถึงขั้นของการเข้ ามามีส่วนร่วมกับการดาเนินนโยบาย
โดยเฉพาะในขั้นของการนาไปปฏิบัติให้ เกิดผล ทัศนะของ
ผู้ปกครอง เห็นว่ า การสอดแทรกเรื่องวัฒนธรรมเข้ าไปสู่
การเรียนรู้ในวิชาเรียนของเด็กนั้น เป็ นเรื่องที่สมควรเป็ น
อย่ างยิ่ง เพราะถือว่ าเป็ นสิ่งที่อาจจะช่ วยให้ เด็กเกิดความ
อ่ อนโยนทางจิ ต ใจ และมี ผ ลท าให้ เขามี พ ฤติ ก รรมที่ไม่
ก้ าวร้ าว ยิ่งในสังคมที่มคี วามหลากหลายทางด้ านวัฒนธรรม
อาจจะเป็ นการช่วยละลายพฤติกรรมของคนต่างๆ เหล่านั้น
ให้ เกิดความเข้ าใจในวัฒนธรรมของกันและกัน อาจจะช่วย
ยังยั้ งการเกิดความขัดแย้ งในเรื่องวัฒ นธรรมที่แตกต่ าง
เอกลั กษณ์ ของโรงเรียนที่มีการแข่ งขันสูง หนึ่ งในนั้ นคือ
โรงเรียนที่ผ้ ูปกครอง/ชุมชนมีความใส่ใจ เมื่อผู้ปกครอง/
ชุมชนใส่ใจก็ทาให้ การทากิจกรรมมีความง่ายขึ้น โรงเรียน
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ที่มีผ้ ูปกครอง/ชุมชนที่สามารถสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ
ในการขับเคลื่อนในลักษณะของโรงเรียนแบบพหุ พาคีได้
ผู้ปกครอง/ชุ มชน ในโรงเรียนขนาดใหญ่ พิ เศษมีความรู้
ความสามารถมาก โรงเรี ย นสามารถน าความรู้ ความ
สามารถของผู้ปกครองเหล่ านั้นมาเป็ นสื่อชักนาให้ กบั เด็ก
เยาวชนในโรงเรียนนามาปรับใช้ ในขณะที่โรงเรียนขนาด
เล็กมีปัจจัยเรื่องการสนับสนุนน้ อยแต่เมื่อโรงเรียนขอความ
ช่วยเหลือ ผู้ปกครองก็ยินดีช่วยเสมอ ดังนั้น นักเรียนต้ อง
ได้ รับการสนั บสนุ นจากผู้ ปกครอง/ชุ มชนให้ ทากิจกรรม
ควบคู่ไปกับการเรียน บางครั้งเด็กอยากช่วยแต่ผ้ ูปกครอง
ไม่ สนั บสนุ นทาให้ เด็กไม่ มีโอกาสเข้ าร่ วมทากิจกรรมกับ
โรงเรียน ซึ่งตรงนี้กข็ ้ นึ อยู่กบั ผู้ปกครองด้ วยว่าจะสนับสนุน
หรือให้ โอกาสเขามากแค่ไหน นอกจากนี้ ผู้ปกครองต้ องให้
อิสรภาพทางความคิดแก่ เด็ก โดยให้ นั กเรียนคิดก่ อนว่ า
อยากจะทาอะไร แล้ วมาคุยกันหาข้ อดีข้อเสีย การที่ผ้ ปู กครอง
บอกให้ ทาจะเท่ากับเป็ นการบังคับหรือในบางครั้งฝื นใจเด็ก
ถ้ าสิ่งที่นักเรียนทาไม่เต็มใจผู้ปกครองก็ไม่ควรบังคับหรือ
ชี้นาจนเกินเหตุ ควรให้ ทาในสิ่งที่เด็กชอบเพราะถ้ าเขาฝื น
นักเรียนอาจจะต่ อต้ าน ผู้ ปกครองควรต้ องเข้ าใจกับการ
เรียนการสอนในสมัยปั จจุ บันที่ข้อมูลสารสนเทศสามารถ
หาได้ จ ากอิน เตอร์ เน็ท ผู้ ป กครองบางคนมองว่ าเด็กใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกมส์ซ่งึ ในความเป็ นจริง เด็กสามารถ
หาแหล่งเรียนรู้ในอินเตอร์เน็ทได้ แล้ วและไม่จาเป็ นต้ องใช้
หนังสือเป็ นสื่อการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว ในขณะที่การจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุ มชนก็ช่วยทาให้ ท้ังนักเรียน
และคนในชุ มชนเกิดการเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่ างนักเรียนกับชุมชน รวมถึงโรงเรียนกับ
หน่ วยงานราชการต่ างๆ ตั้งแต่ เทศบาล องค์การบริ หาร
ส่ ว นต าบล และจั ง หวั ด ซึ่ ง ท าให้ องค์ ค วามรู้ ทางด้ าน
วัฒนธรรมในพื้ นที่เข้ มแข็งมากขึ้น โดยเฉพากับประเด็น
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเผยแพร่ความรู้ไปยังชุมชน ซึ่ง
จะนาไปสู่การเกิดความตระหนักในการเป็ นพลเมืองอาเซียน
อีกด้ วย ในเรื่องของความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน จาก
ผลการวิจั ย แสดงให้ เห็น ว่ า กลุ่ มของผู้ ปกครอง/ชุ มชน
มีความสนใจในเรื่องของอาเซียน และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีประโยชน์ในการ
นาความรู้มาถ่ายทอดให้ กบั นักเรียนในความดูแล ประกอบ
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กับสามารถอยู่ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ของ
บุตรหลาน และคนในชุมชนให้ เกิดความรู้ ความตระหนักรู้
เกี่ยวกับอาเซียน และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มี
เข้ ามาในสังคมและชุมชนของตนเอง ในด้ านของการเคารพ
และอยู่ร่วมกัน พบว่า ผู้ปกครอง/ชุมชนให้ ความสาคัญใน
เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
ค่ อนข้ างสูง จากการศึ กษา พบว่ า ผู้ ป กครอง/ชุ มชนให้
ความสาคัญกับวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของคนต่าง
ถิ่นที่แตกต่ างจากตนเอง โดยเฉพาะวัฒนธรรมของเพื่ อน
บ้ านอาเซียน มีความชื่นชอบใฝ่ เรียนรู้ และชอบเข้ าร่วมงาน
ประเพณีกับคนชาติต่างๆ ในอาเซียนที่แตกต่างกับเราทั้ง
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม จากการศึกษาในด้ าน
ของปั จเจกชนทั้ งด้ าน ความรู้ต ระหนั กรู้ ทั ศ นคติ และ
พฤติกรรมที่เป็ นองค์ประกอบของการสื่อสารทางวัฒนธรรม
เพื่ อการเรียนรู้ท่ีจะยอมรับ เข้ าใจ ปรับตัว และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม ยังพบอีกว่ า ผู้ปกครอง/
ชุ มชนให้ ความส าคัญ เรื่ องของประวัติ ศาสตร์ ชุ มชน อัน
ประกอบด้ วยความหลากหลายด้ านเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณีซ่ึงเป็ นเรื่องสาคัญ เนื่องจากในฐานะ
ของผู้ปกครอง/ชุมชน ต้ องถ่ายทอดแบบอย่ างที่ดีในเรื่อง
ของประวัติชุมชนของตัวเองให้ กบั ลูกหลานและคนที่สนใจ
ให้ ทราบประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน ซึ่งมีความหลากหลาย
ทั้งทางด้ านความหลากหลายของเชื้ อชาติและวัฒ นธรรม
นอกจากนี้ ผู้ปกครอง/ชุมชน ยังให้ ความสาคัญในเรื่องของ
วัฒ นธรรมประจ าถิ่ น และทราบดี ว่ ามี วั ฒ นธรรมส าคั ญ
อะไรบ้ างในท้ องถิ่นตน มีความเชื่อมั่นว่ า การเข้ าร่ วมงาน
ประเพณี กั บ คนต่ างถิ่ น ต่ างวั ฒ นธรรมที่ มี พ้ ื นฐานทาง
วัฒ นธรรมแตกต่ างไปจากตนเองจะช่ วยลดความขัดแย้ ง
ทางวัฒนธรรมได้ นอกจากนี้ ผู้ปกครอง/ชุมชนยังเห็นว่ า
ต้ องท าความเข้ าใจในเรื่ อ งการอยู่ ร่ ว มกั น ของความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรม ภาษา ศาสนา เชื้ อชาติ เพื่ อ
แสดงออกให้ บุตรหลานได้ เรียนรู้ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกัน
และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้ านทัศนคติ
จากผลการศึกษาพบว่ าผู้ปกครองให้ ความสาคัญในเรื่อง
ของทัศนคติ ความชื่นชอบ/ค่านิยม ด้ าน ภาษา ชุดแต่งกาย
ประจาชาติ การละเล่ นท้ องถิ่น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
และประเพณี ด้ั งเดิ มสูงมาก มี ค วามมุ่ งมั่ น และมี ค วาม
พร้ อมให้ การสนับสนุ นกับนักเรียน มีการศิลปะการแสดง

การละเล่นท้ องถิ่นของตน ผู้ปกครอง/ชุมขนให้ ความสาคัญ
สูงมากในเรื่องของการใช้ ภาษาแตกต่างกัน เพราะเห็นว่ า
ไม่ ได้ เป็ นเครื่องวัด คุ ณ ค่ าความเป็ นคนแตกต่ างกัน คน
ทุ กคนมี ค่ าเท่ ากัน แม้ พู ด ภาษาต่ างกัน นอกจากนี้ ยั งมี
ทัศนคติท่ีดีต่อกลุ่มชนชาติท่ีแตกต่ างกัน และวัฒนธรรม
ประเพณีของกลุ่มเชื้อชาติท่แี ตกต่างจากตนเอง ในด้ านของ
พฤติกรรม และการปฎิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มต่างวัฒนธรรม
พบว่า ผู้ปกครอง/ชุมชนให้ ความสาคัญสูงในเรื่องของการ
ทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบ้ านที่นับถือศาสนา
ที่ต่างกัน ศาสนาเป็ นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้น ผู้ปกครองชุมชนในฐานะเจ้ าบ้ านมีหน้ าที่รับแขกต้ องให้ ความสาคัญ
กับเรื่องของศาสนาเป็ นอย่ างมาก และให้ ความสาคัญกับ
การเรียนรู้ภาษาอาเซียน การเข้ าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญ
ทางของศาสนาอื่นๆ นั้น เป็ นการเรียนรู้จากความแตกต่าง
ของศาสนา ภาษา วัฒนธรรม วิถชี ีวิตต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันใน
สังคม
การนาผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้
สามารถน าผลการวิ จัยไปประยุ กต์ ใช้ ดั งนี้ 1) น าผล
การศึกษาไปประยุ กต์ใช้ กับผู้ปกครอง/ชุ มชน ที่ต้องการ
การบู ร ณาการด้ านการเรี ย นการสอนเข้ ากั บ วั ฒ นธรรม
พื้ นถิ่ น โดยหาจุ ด ได้ เปรี ย บที่ท้ องถิ่ น มี จ ากผู้ ป กครอง/
ชุมชน โดยการเรียนการสอนแบบคู่ขนานไปกับการเรียน
การสอนที่ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอน 2) เน้ นพื้นที่ท่ี
ต้ องปรับตัวอย่ างเร่ งด่ วนที่คือ โรงเรียนในแถบชายแดน
หรื อโรงเรี ยนชายขอบ ที่ยั งขาดความพร้ อมในด้ านการ
เตรี ย มความพร้ อมในการเข้ าสู่ป ระชาคมอาเซี ย น เน้ น
การศึ กษาภาษาเพื่ อนบ้ าน ภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้
วัฒ นธรรมในแต่ ละพื้ นที่ โดยกระตุ้นให้ ทางผู้ ปกครอง/
ชุ มชนร่ วมสนั บสนุ น เพื่ อให้ เกิดประสิทธิผลอย่ างเต็ม ที่
3) นาผลการศึกษาในเรื่องของการประยุกต์ใช้ นโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้ าน
ความร่ วมมือของผู้ปกครอง/ชุ มชน 4) จัดหาบุ คคลจาก
กลุ่มผู้ปกครอง/ชุ มชน เป็ นตัวแทนเข้ าร่ วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนกับทางคณะครู-อาจารย์ รวมถึงแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับบุตรหลานหรือ
นักเรียน
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การส่งเสริมของชุมชนจะอยู่ในรูปของสมาคมศิษย์เก่าหรือ
สมาคมผู้ปกครอง ในขณะที่โรงเรียน Buffer School ด้ วย
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาแบบภาพรวม ความที่ต้งั อยู่ในชุมชนที่มีขนาดเล็กทาให้ ความสัมพันธ์กับ
ถ้ าต้ องการให้ เห็นเป็ นรูปธรรม ควรศึกษาเจาะรายละเอียด ชุมชนเป็ นไปอย่างใกล้ ชิดมากกว่า
ลงไปในแต่ละชุมชน ดังนี้ 1) ที่ต้งั โรงเรียน Sister School
เอกสารอ้างอิง
เป็ นโรงเรียนที่ต้งั อยู่ในเขตอาเภอเมืองของจังหวัด ในขณะ
ที่ Buffer School เป็ นโรงเรียนที่ต้ังอยู่ตามอาเภอชายขอบ
ติดกับพรมแดนประเทศเพื่ อนบ้ าน 2) ความหลากหลาย กฤษณา พั นธุ์ ม วานิ ช . (2558). การรั ก ษาวั ฒ นธรรม
ทางวัฒนธรรม โรงเรียน Sister School ความหลากหลาย ของความเป็ นชาติ . สื บ ค้ นจาก http://www.m-culture.
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่อยู่รอบๆ บริเวณโรงเรียนจะเป็ น go.th/young/ewt_news.php?nid=165&filename=index [1]
กลุ่มชนจากประเทศเพื่อนบ้ านที่เข้ ามาอาศัยหรือมาทางาน
เกษรา ชัยเหลืองอุไร. (2556). ความขัดแย้ งในสังคมพหุ
อยู่ ใ นประเทศไทย ในขณะที่ โ รงเรี ย น Buffer School
วั ฒ นธรรม. สื บ ค้ นจาก http://61.19.238.229/dsdw
สามารถจาแนกได้ เป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรก มีนั กเรียน
2011/doc_pr/20130403161459.pdf [2]
ที่ ม าจากประเทศเพื่ อนบ้ านมาเรี ย นกับ กลุ่ ม ที่ ส องเป็ น
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 3) ความแตกต่างทางชนชั้น จันทร์จารี เกตุมาโร. (2556). อาชีวอนามัย (พิมพ์ครั้งที่
โรงเรี ย น Sister School รูป แบบของสั งคมเมื อ งท าให้ มี 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง. [3]
ความแตกต่างของชนชั้นของชุมชนหรือผู้ปกครองมากกว่า
โรงเรียน Buffer School 4) อาชีพที่แตกต่ างกัน โรงเรียน ชู พิ นิ จ เกษมณี . (2547). การศึ ก ษาพหุ วั ฒ นธรรมใน
Sister School รูปแบบของสังคมเมืองทาให้ มคี วามหลากหลาย ประเทศไทย: สถานการณ์และความเป็ นไปได้ . สืบค้ นจาก
ของอาชี พของคนชุ มชนหรือผู้ปกครองมากกว่ าโรงเรียน https://www.gotoknow.org/posts/250376 [4]
Buffer School การประกอบอาชีพในชุมชนส่งผลโดยตรง
ต่ อการจั ด การศึ กษาในโรงเรี ย น เพราะจากผลการวิ จั ย ปารวีร์ บุษบาศรี. (2555). ความตระหนักรูแ้ ละทัศนคติ
พบว่าถ้ าเป็ นโรงเรียน Sister School เป้ าหมายของนักเรียน ของผูบ้ ริหารและพนักงานต่อการประชาสัมพันธ์ภายในของ
คือ การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่ถ้าเป็ นโรงเรียน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออกจากัด
ใน Buffer School มุ่ ง การเรี ย นสายอาชี พ เพื่ อน าไปใช้ (มหาชน). (การศึกษาค้ นคว้ าอิสระปริญญามหาบัณฑิต).
ประกอบอาชี พ ได้ ในอนาคต 5) พื้ นฐานของโรงเรี ย น มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย, กรุงเทพฯ. [5]
นอกจากระดับชั้นของการให้ การศึกษาที่แตกต่างกันระหว่าง
ภริดา โกเชก. (2548). การสือ่ สารต่ างวัฒ นธรรมที ่มีผล
โรงเรี ยนระดั บประถมศึ กษา โรงเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษา
ต่ อการปรับตัวของคนข้ามชาติ : กรณี ศึ กษาชาวพม่ าใน
และโรงเรียนขยายโอกาสแล้ ว ขนาดของโรงเรียนที่มีต้งั แต่
จังหวัดพรมแดน ประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
ระดับเล็ก กลาง ใหญ่ แ ละใหญ่ พิ เศษ ก็ท าให้ เกิดความ
บัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. [6]
แตกต่างเช่ นกัน 6) ความสามารถในการเข้ าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงเรี ย น Sister School ซึ่ ง เป็ นโรงเรี ย นใน ภั ครัศ สีธิ. (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คลิ กภาพกับ
เมืองและเป็ นโรงเรียนขนาดใหญ่ การเข้ าถึ งเทคโนโลยี การปรับเปลี ย่ นกระบวนทัศน์วฒ
ั นธรรมและค่ านิ ยมในการ
สารสนเทศของนั กเรี ย นย่ อมเข้ าถึ งได้ ง่ ายกว่ าโรงเรี ย น ท างานของเจ้าหน้าที ่ของรัฐตามตั วแบบ I AM READY
Buffer School 7) ความเข้ มแข็งของชุมชน การที่โรงเรียน ของหน่ วยงานราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค สังกัดกระทรวง
Sister School ตั้งอยู่ในเขตเมือง รูปแบบการสนับสนุนของ มหาดไทย จังหวัด เชี ย งใหม่ . (การศึ กษาค้ นคว้ าอิ ส ระ
ชุมชนต่อโรงเรียนเป็ นรูปแบบที่แตกต่างจาก Buffer School ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. [7]
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
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