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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ
วัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ด าเนินการโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา  แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์
เอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อก าหนดคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม  ระยะที่ 2 สรา้งและ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้และระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  า
เชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงพหุ
วัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรู ้
ทางพหุวัฒนธรรม เจตคติที่ดีทางพหุวัฒนธรรม  และทักษะทางพหุวัฒนธรรม  โดยรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท้ี่พัฒนาขึน้ ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู ้ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เปิดโอกาส ขั้นที่ 2 กระตุน้ความ
สงสัย ขั้นที่ 3 จูงใจให้คิด ขั้นที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ และขั้นที่ 5 ไตร่ตรองสะท้อนคิด และพบว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  มี
ประสิทธิผลท าใหน้ักศึกษาครูที่เรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรียนรู ้มีภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมสงูกว่า
ก่อนการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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The purposes of this research are as follows: 1) to study a multicultural 

leadership among student teachers in the three Southern Border Provinces; 2) to develop a 
learning model to enhance multicultural leadership among student teachers in the three 
Southern Border Provinces; and 3) to study the effectiveness of a learning model that 
enhanced multicultural leadership among student teachers in the three Southern Border 
Provinces. The methodology of this study used research and development and had three 
phases: Phase one was concerned with document analysis and in-depth interviews to define 
the characteristics of multicultural leadership. Phase two was concerned with the creation and 
development of a learning model. Phase three tested the effectiveness of the learning model. 
The results of research showed that the multicultural leadership among student teachers in the 
tree Southern Border Provinces, who can be classified into three elements. The first element is 
multicultural knowledge. The second element was having a multicultural attitude. The third 
element was multicultural skills. There were five steps in learning model process: Step One: 
Opportunity; Step Two: Power question; Step Three: Inspiration; Step Four: Engagement; and 
Step Five: Reflection. It was found that the learning model was effective in term of enhancing 
multicultural leadership among student teachers and indicated that they had higher levels of 
multicultural leadership before learning with a statistical significance of .05 

 
Keyword : Learning model, Multicultural leadership, Student teachers, Southern Border 
Provinces 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายของประชากร เชือ้ชาติ และภาษา 

และพบว่าในประเทศไทยมีประชากรนบัถือศาสนาทัง้ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต ์ฮินดู ขงจื๊อ ซิกซ์
และศาสนาอื่น ๆ (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, มปป; ส ามะโนประชากรและเคหะ, 
2554) โดยเฉพาะในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายของประชากร เชือ้ชาติ และภาษา มีประชากรเชือ้ชาติไทย ไทยเชือ้
สายจีนและ ไทยเชือ้สายมลาย ูโดยในจงัหวดัปัตตานี ประชากรส่วนใหญ่ รอ้ยละ 87 นบัถือศาสนา
อิสลาม รอ้ยละ 12 นบัถือศาสนาพทุธ และรอ้ยละ 0.05 นบัถือศาสนาอื่น ๆ จงัหวดัยะลาประชากร
นบัถือศาสนาอิสลามรอ้ยละ 71 ศาสนาพุทธรอ้ยละ 28 และศาสนาคริสตร์อ้ยละ 0.24 และจงัหวัด
นราธิวาส ประชากรนับถือศาสนาอิสลามรอ้ยละ 82 นับถือศาสนาพุทธรอ้ยละ 17 นับถือศาสนา
คริสตแ์ละศาสนาอื่น ๆ รอ้ยละ 1 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) จากขอ้มูลพบว่าลกัษณะของกลุ่ม
ประชากรในพืน้ท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายสอดคลอ้งกับลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยมีลกัษณะเป็นชุมชนซึ่งก่อเกิดจากการรวมของคนท่ีมีความแตกต่างของเชือ้ชาติ ศาสนา และ
ความเชื่อ มาอาศัยอยู่ในท่ีเดียวกัน (ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559; อุดร   
หลกัทอง, 2558; โอภาส เกาไศยาภรณ,์ 2555)  

ดังนั้นการมีคนท่ีมีความแตกต่างของเชือ้ชาติ ศาสนา และความเชื่อ มาอาศัยอยู่ในท่ี

เดียวกัน กล่าวไดว้่าเป็นลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural 

society) หมายถึง สังคมท่ีมีความหลากหลายของวัฒนธรรมหรือมีวัฒนธรรมท่ีต่างกันมากกว่า

หน่ึงวัฒนธรรมมาอยู่ในสังคมเดียวกัน โดยมีความเคารพและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายใต้

การเมือง การปกครองและกรอบสังคมเดียวกัน เช่น สังคมเมืองปัตตานี ยะลา นราธิวาส ถือเป็น

สงัคมหลากหลายเพราะประกอบดว้ยชาวไทยพุทธ ชาวไทยมสุลิม และชาวไทยเชือ้สายจีน อาศัย

อยู่ร่วมกัน (Spafford, Pesce, & Grosser, 1998; เกษรา ชัยเหลืองอุไร, 2556; ขวัญจิต ศศิวงศา

โรจน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ, และ มรกต ไมยเออร์, 2559; สุชาติ เศรษฐมาลินี , 2556) ความ

หลากหลายของประชากรเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความหลากหลายของวัฒนธรรมและประเพณี 

โดยเฉพาะในพืน้ท่ีชายขอบท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบา้น เช่น พืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตท่ี้มีความหลากหลายของประชากรและวัฒนธรรมค่อนขา้งสูง ดังจ านวนอัตราผู้ย้ายถิ่น

ระหว่างประเทศของภาคใตม้ีอตัราการยา้ยถิ่น รอ้ยละ 0.04 ซึ่งสงูเป็นอนัดบัสองรองจากภาคกลาง  
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(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560, น. 16)  และยังเป็นพืน้ท่ีท่ีมีคนนับถือศาสนาอย่างหลากหลาย 

ไดแ้ก่ ศาสนาพทุธ คริสต ์และอิสลาม อีกทัง้ยงัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมและมี

คนหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ เช่น คนเชือ้สายไทย เชือ้สายจีน และเชือ้สายมลายู นอกจากนีย้ังมี

ประชากรท่ีไม่มีสญัชาติไทยอีกเป็นจ านวนมาก (ฐิติมดี อาพทัธนานนท,์ 2558, น. 23-43; ส ามะโน

ประชากรและเคหะ, 2553)  

ซึ่งความหลากหลายทางวฒันธรรมของประชากรในพืน้ท่ีนอกจากจะส่งผลถึงความเป็นอยู่

แลว้ ยังส่งผลต่อการจัดการศึกษาในพืน้ท่ีท่ีมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศาสนา 

และค่านิยม เพราะการท่ีมีคนต่างวัฒนธรรมมาอยู่ดว้ยกันย่อมตอ้งเกิดปัญหาในดา้นการส่ือสาร

และการใชช้ีวิต โดยเมื่อสรุปภาพรวมท่ีเป็นปัญหา พบว่า สภาพสังคมท่ีเป็นปัญหาในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตใ้นขณะนี ้คือ เรื่องภาษาพูดของคนในพืน้ท่ี ท่ีใชภ้าษามลายูถิ่น ความไม่เคารพ

ประวติัศาสตร ์บริบททางสงัคม และวฒันธรรม ท าใหเ้กิดความไม่เขา้ใจกนัและกนั ซึ่งปัญหาท่ีเกิด

นีเ้ป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมวงกวา้ง การไม่เขา้ใจส่งผลใหเ้กิดความไม่ไวว้างใจและการ

สรา้งความเขา้ใจระหว่างกนัของคนในพืน้ท่ี ไม่เวน้แมแ้ต่โรงเรียนและชมุชน ดงัค ากล่าว “ชาวบา้น

ไม่กลา้เขา้ไปท่ีโรงเรียน และโรงเรียนก็ไม่กลา้เขา้ไปในชุมชน” (ชวิน พงษ์ผจญ, 2561, 116-157) 

ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้ระหว่างโรงเรียนและ

ชุมชน  นอกจากนีปั้ญหาส าคัญหน่ึงของพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตคื้อ ปัญหาด้านสังคม

และวฒันธรรมท่ีรฐัพยายามสรา้งความเป็นไทยใหแ้ก่สงัคมในจังหวดัชายแดนภาคใต ้ผลท่ีเกิดขึน้

คือ คนขาดความรูค้วามเขา้ใจในการยอมรบัความแตกต่างทางวัฒนธรรม ยิ่งเมื่อเชื่อมโยงเขา้กับ

ความแตกต่างดา้นศาสนา เชือ้ชาติ และภาษาแลว้ย่อมท าใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา แต่ในความ

ต่างของหลากหลายก็มีจุดเด่นท่ีน่าสนใจคือ แต่ละวัฒนธรรมมีเอกลักษณแ์ละวิถีชีวิตของตนเอง 

เมื่อตอ้งมาอยู่รวมกันจะตอ้งมีการปรบัตัวอย่างไรเพื่อให้ใชช้ีวิตไดอ้ย่างมีความสุข จึงเป็นส่ิงท้า

ทายและควรค านึงถึงอย่างมากเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาในการจดัการเรียนรู ้ 

ความทา้ทายและความพยายามแกปั้ญหาหน่ึงของรฐับาลคือ การสนบัสนนุใหป้ระชาชน

ทกุเชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมเรียนรูซ้ึ่งกันและกันในทุกดา้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติ ลดความหวาดระแวงระหว่างผู้ท่ีนับถือศาสนาหรือมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน (ส านักงาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2558)โดยการมุ่งเนน้การจัดการศึกษาให้คนอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างมี

ความสุข โดยเฉพาะการอยู่รว่มกันในสงัคมพหุวฒันธรรมท่ีเป็นการอยู่ร่วมกนัของบุคคลท่ีมีความ
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แตกต่างทางดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมทัง้ทัศนคติ ความเชื่อ และให้

ความส าคัญกับการผลิตและพัฒนาครูใหม้ีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกับ

บริบทของพืน้ท่ี โดยคุณลักษณะหน่ึงของครูท่ีตอ้งพัฒนา คือ ครูต้องสามารถสรา้งความเขม้แข็ง

ของสงัคมพหวุฒันธรรม โดยการสรา้งความเขา้ใจและการยอมรบัในการอยู่รว่มกนัของคนในสงัคม

พหวุฒันธรรม และส่งเสริมการรกัษาอตัลกัษณท์างวฒันธรรมท่ีหลากหลาย (คณะกรรมการบูรณา

การนโยบายพัฒนาภาค, 2561, น.29,38) ทัง้นีปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีดังกล่าวลว้นส่งผลกระทบ

ต่อการจัดการศึกษาในพืน้ท่ี ทัง้ในเรื่องของหลักสูตร และการจัดการเรียนรู ้อาทิ เรื่องภาษาท่ีใน

พืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตท่ี้ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแรกของการสนทนา ซึ่งเมื่อเขา้สู่

ระบบโรงเรียนจะส่งผลต่อความเขา้ใจในการเรียนและการส่ือสาร ตลอดจนการเขา้ถึงโอกาสต่าง ๆ 

(ชวิน พงษ์ผจญ, 2561, น.135-146) แมน้โยบายของรฐับาลจะใหค้วามส าคัญกบัการแกไ้ขปัญหา

ความไม่สงบในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังและต่อเน่ือง แต่ก็ยังมีปัญหาด้าน

คณุภาพการศึกษา โดยขอ้จ ากัดในการเรียนรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจในบทเรียนของผูเ้รียนในพืน้ท่ี

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ การใชภ้าษาถิ่นเป็นหลักในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา (คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค, 2561, น. 10) ดังนั้นหากครูมี

ความเขา้ใจภาษามลายถูิ่นเป็นเบือ้งตน้ รวมไปถึงความสามารถในการเขา้ใจบริบทของพืน้ท่ี ก็จะ

สามารถจัดการเรียนรูโ้ดยใชภ้าษาถิ่นรว่มกับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรูไ้ดด้ว้ยความ

เขา้ใจไม่รูสึ้กต่อตา้น มีความสามคัคี และจะสามารถอยู่รว่มกนัไดท่้ามกลางความหลากหลาย  

ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า ปัญหาท่ีเป็นความท้าทายในการจัดการศึกษาได้แก่ ปัญหา

สถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในพื ้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแม้ว่าปัญหามี

แนวโนม้ลดลง แต่ก็ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนหน่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้จากความ

ไม่เขา้ใจ ความไม่ไวว้างใจกัน โดยผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบท่ีชัดเจนย่อมหลีกหนีไม่พน้นกัเรียน ครู และ

สถานศึกษา (คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค, 2561) ดังนั้นความท้าทายของ

สถานศึกษา คือ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จะท าอย่างไรจึงจะเพิ่มทักษะความรูแ้ละ

ความสามารถของผูเ้รียนใหเ้พียงพอต่อการใชช้ีวิตใหรู้เ้ท่าทันและอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได ้(Lieberman 

& Miller, 2004; งามพันธุ ์สัยศรี, 2557) โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมีความต่างมีความจ าเป็นอย่างมาก

ตอ้งใหผู้เ้รียนไดป้รบัเปลี่ยนตวัเองเพื่อเรียนรูก้ารอยู่รว่มกนัภายใตว้ัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมท่ี

เต็มไปดว้ยความต่าง (สามารถ ทองเฝือ, 2556) เห็นได้จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-



  4 

2579  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 94-99) การขบัเคล่ือน

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ไดก้ าหนดบทบาท

ของหน่วยงานในฐานะท่ีจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาตอ้งสามารถพฒันาหลกัสตูรและการจดัการ

เรียนรูท่ี้ส่งเสริมการอยู่รว่มกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม ซึ่งน าสู่นโยบายท่ีตวัครูเองตอ้งรบัผิดชอบ คือ 

การจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมการอยู่รว่มกนัในสงัคม และปลกูฝังการจดัการความขดัแยง้โดย

สันติวิธี ส่ิงท่ีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่น ามาใช้ คือ การจัดการเรียนการสอนพหุ

วัฒนธรรมในโรงเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขดว้ยความเคารพนับถือกัน

และกัน (ณฐอร วราพงษ์พิพัฒน์, 2558; บรรจง ฟ้ารุ่งสาง, 2555; เอกชัย จันทา, 2558) ดังนั้น

บุคคลแรกท่ีควรค านึงถึงและให้ความส าคัญในฐานะผู้ท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคมได้ คือ ครู ซึ่ง

หมายความรวมไปถึงนักศึกษาครู เพราะครูเป็นบุคคลส าคญัในกระบวนการเปล่ียนแปลงทางการ

ศึกษา การจัดการศึกษาและพัฒนาผูเ้รียน ครูส่งผลต่อพัฒนาการในการเรียนรู ้เป็นกลไกในการ

พฒันาผูเ้รียนใหพ้รอ้มออกไปสู่สังคม และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในหอ้งเรียน (ฉัตรชัย หวงัมีจงมี, 

2560; พิณสุดา สิริรงัธศรี, 2557) การจัดการศึกษาจึงควรปรบัปรุงระบบการพัฒนาครูทัง้ในเชิง

คุณภาพและปริมาณ เน่ืองจากครูเป็นหัวใจส าคัญของการตอบโจทย์ปัญหาคุณภาพการศึกษา 

(ดารุณี บุญครอง, 2560, น. 10) โดยเฉพาะการศึกษาในพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายของผูเ้รียน ครู

ตอ้งมีความเป็นผูน้  าเพื่อน าตนเองและน าผูเ้รียนใหไ้ปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ตามแผนยุทธศาสตร์

ของการศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้20 ปี ไดก้ าหนดเป้าหมายผูเ้รียน

ซึ่งในท่ีนีห้มายรวมถึงนกัศึกษาครูใหม้ีคณุลักษณะ และทกัษะพืน้ฐานหลายประการ หน่ึงในนั้นคือ 

ทักษะดา้นความเขา้ใจต่างวัฒนธรรมและภาวะผู้น า (คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนา

ภาค, 2561, น.12; ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น.ฉ) ซึ่งการ

ยกระดับคุณภาพของครูตามแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579 (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 98) ไดก้ าหนดไวว้่าตอ้งพฒันาความรูแ้ละทกัษะของครู

ในพืน้ท่ีชายแดนและพืน้ท่ีเส่ียงภัยใหส้ามารถจัดการเรียนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัสังคม วัฒนธรรมและ

ภาษาถิ่น และสามารถจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการอยู่รว่มกนัในสงัคมพหวุฒันธรรมได้  

การพัฒนาภาวะผู้น าให้เกิดกับนักศึกษาครูนั้นมีประโยชนอ์ย่างยิ่งในการเสริมพลังใน
ตนเองใหม้ีความสามารถควบคุมและบังคับตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิต 
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังเช่นพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
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นกัศึกษาครูจ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในบริบทของพืน้ท่ี ผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคัญท่ีควรค านึงถึงในการจัดการศึกษา ครูต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ี
แตกต่างกันของผู้เรียนและต้องสามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมต่อ
สถานการณ์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึน้ (ดนุลดา จามจุรี และ บุบผา เมฆศรี
ทองค า, 2555; เอกรินทร์ สังข์ทอง , 2555) ความเป็นผู้น าเชิงพพุวัฒนธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคัญท่ีครูควรมี เพราะเป็นพืน้ฐานของการเป็นผูน้  าในจัดการศึกษาใหส้อดคลอ้งกับพืน้ท่ี
และมิติทางดา้นวัฒนธรรมท่ีมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อ ทัศนคติ ประเพณี ศาสนา และบริบท
ต่าง ๆ เช่น ความต้องการของชุมชน ผู้เรียน และครูเอง (เอกรินทร ์สังขท์อง, 2555) ครูท่ีมีภาวะ
ผูน้  าจึงมีความส าคัญมากเพราะเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมโรงเรียนและถือเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัในการพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพ  เพราะครูส่งผลกระทบทางบวกต่อผูเ้รียนทัง้ดา้นการ
เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านพฤติกรรมโดยตรง(Berry, Johnson, & Montgomery, 
2005; Coggins & McGoven, 2014; Lambeth & Smith, 2016; ธีรธร สธีุธร, 2559)  

ก่อนท่ีจะเสริมสรา้งใหม้ีภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมนัน้ ครูหรือนักศึกษาครูควรจะเขา้ใจ
พืน้ฐานของความเป็นพหวุฒันธรรมเสียก่อน ซึ่งในปัจจบุันนีส้ถาบนัการศึกษามากมายเห็นคุณค่า
ของพหวุฒันธรรม เห็นไดจ้ากการบรรจพุหุวฒันธรรมศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสตูรการศึกษาทัง้
ในระดับพืน้ฐาน และในระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดเป็นรายวิชาเพื่อเพิ่มความรูใ้ห้กับผูเ้รียน
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย และชนเผ่า แต่ยังพบปัญหาคือขาดการเรียนการสอนท่ีเน้น
วฒันธรรมที่หลากหลาย (นนทกร มงัคละศิริ, 2560; อธิปัตย ์คล่ีสนุทร, 2555) ซึ่งส่งผลใหผู้เ้รียนไม่
สามารถเรียนรูว้ัฒนธรรมท่ีหลากหลายท่ีมีความแตกต่างจากตนเอง เช่นเดียวกับ เอกรินทร ์สังข์
ทอง (2555) ไดใ้หข้อ้สังเกตเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า “ยังเน้น
เจาะจงจัดการศึกษาท่ีมีความหลากหลายในเชิงบูรณาการกับความตอ้งการของผูค้นและบริบท
ของพืน้ท่ีเป็นส าคัญ แต่ยังขาดการเน้นย า้ให้เห็นถึงการเตรียมความพรอ้มของผู้เรียนให้เรียนรู้
สังคมภายนอกท่ีไม่ใช่บริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต”้ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนับว่าเป็น
ปัญหาส าคัญของการจัดการศึกษาในพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลาย และยิ่งสะท้อนใหเ้ห็นถึงความ
จ าเป็นท่ีต้องสร้างบุคคลโดยเฉพาะครูให้มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมและมี
คุณลักษณะของผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นผูน้  านั้น ได้แก่ สภาพสังคม 
และวัฒนธรรม ซึ่งทัง้สองส่ิงนีม้ีความแตกต่างกันในแต่ละพืน้ท่ี ดังนั้นผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมจึงมี
ความจ าเป็นท่ีตอ้งรูแ้ละเขา้ใจในสภาพของสงัคมและวัฒนธรรมของแต่ละพืน้ท่ี เช่นเดียวกัน หาก
มองลงไปในพื ้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีเป็นพื ้นท่ีท่ีมีความพิเศษ กล่าวคือ มีความ
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หลากหลายทัง้ดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา ความเป็นอยู่ คนท่ีเป็นผูน้  าจึงตอ้งมีความรูด้า้นพหวุฒันธรรม 
เพื่อจะไดเ้ขา้ใจรูปแบบ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพืน้ท่ี (ทิฆัมพร สมพงษ์, วฒุิชยั เนียมเทศ, 
เอกรินทร ์สงัขท์อง, และ เรชา ชสูวุรรณ, 2559; วิเชียร วิทยอดุม, 2558; เอกรินทร ์สงัขท์อง, 2555) 

ดังได้กล่าวแลว้ว่า วิกฤตทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันส่งผลใหเ้กิดความไม่พอใจ 
ความเขา้ใจผิด และความบาดหมาง ผูเ้รียนส่วนมากท่ีมีปัญหาเกี่ยวกบัความขดัแยง้มกัขาดทกัษะ
ทางด้านพหุวัฒนธรรมในการจัดการกับความต่างท่ีเกิดขึน้ (Geda & Tesfaye, 2016) จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งเตรียมนักศึกษาครูเพื่อใหป้รบัตวัเขา้กับความหลากหลายและเตรียมตวัเพื่อใหส้ามารถ
แก้ปัญหาท่ีมีความสลับซับซ้อนในสถานการณ์จริง เน่ืองจากต้องพบปะกับผู้คนจ านวนมาก 
นกัศึกษาครูตอ้งมีคณุลกัษณะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมนั่นเพราะในสงัคมท่ีมีความหลากหลายผูส้อน
ควรรูเ้กี่ยวกบัคุณลกัษณะทางวฒันธรรมของผูเ้รียน ครูจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการเสริมสรา้ง
เจตคติ ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมท่ีถูกต้องเหมาะสมให้กับผูเ้รียนโดยผ่านกระบวนการ
สอนและการกระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  ดังนั้นครูจึงต้องมีความเข้าใจในสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะในสังคมท่ีมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม เพราะผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งใน
การศึกษา เช่น ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชนลว้นมีภูมิหลังและประสบการณใ์นการท างานท่ีแตกต่าง
กัน (Alismail, 2016; Overstreet, Okiror, & Weber, 1998; Webb, 2014; บัญญัติ ยงย่วน และ 
ชยัวฒัน ์ผดงุพงษ์, 2550; วิเชียร วิทยอดุม, 2558)  

นอกจากนีค้วามจ าเป็นอีกประการหน่ึงท่ีนักศึกษาครูตอ้งเป็นผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรม นั่น
เพราะการพัฒนานักศึกษาครูเป็นจดุเริ่มตน้ท่ีดีในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะ
หลังจากจบการศึกษาไป “ครู” จะเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการจดัการศึกษา ครูตอ้งเป็น
ผู้ท่ีมีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และควรจะเป็นตัวอย่างท่ีดี (Ideal 
character) ใหก้ับผูเ้รียน (Alsubaie, 2015; ทิฆัมพร สมพงษ์, 2559) ซึ่งสอดคลอ้งกับรายงานผล
การประเมินติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี พบว่าส่ิงท่ีผูเ้กี่ยวขอ้งกับการใชบ้ัณฑิตตอ้งการคือ การพฒันาความสามารถใน
การเรียนรู้เพื่อการปรับตัว การเปิดมุมมองใหม่  ๆ เปิดโลกกว้าง และการควบคุมตนเองใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย เข้าใจบริบทของพื ้นท่ีท่ีอยู่  และต้องการนักศึกษาท่ีมีภาวะผู้น า 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี , 2556) เพราะห้องเรียนในปัจจุบันมีความ
หลากหลายของผูเ้รียนมากยิ่งขึน้ทัง้ดา้นเชือ้ชาติ ภาษา และวฒันธรรม ซึ่งเป็นความทา้ทายของครู
ท่ีจะเพิ่มแนวทางหรือทกัษะใหม่ ๆ ในการจดัการเรียนรูเ้พื่อใหผู้เ้รียนสามารถปรบัตวัและใชช้ีวิตได ้
ดังท่ี Alsubaie (2015) ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า “ครูต้องมีความสามารถในการน าผู้เรียนให้ก้าว
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ผ่านความไม่คุน้เคยไปสู่ความส าเร็จ” ซึ่งส่ิงท่ีถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนท่ีมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรม คือ การจัดการเรียนรู ้หลักสูตรท่ีใชใ้นการจัดการเรียนรูค้วรเป็น
หลักสูตรท่ีน าเสนอมุมมองของคนต่างวัฒนธรรม ไม่ใช่หลักสตูรท่ีน าเสนอเนือ้หาผ่านทางมุมมอง
ของชนกลุ่มใหญ่ในสังคมเท่านั้น ส่ือและอปุกรณ์การเรียนการสอนตอ้งสะทอ้นประสบการณแ์ละ
วฒันธรรมของผูเ้รียน ผูส้อนตอ้งใชว้ิธีท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมของผูเ้รียน (ฐิติมดี อาพทัธนานนท,์ 
2558) 

จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบว่าส่วนมากนิยมสรา้งหลักสูตรทั้ง
หลักสูตรระยะสัน้และระยะยาวเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรม (Alismail, 
2016; Overstreet et al., 1998; Walters & Kanak, 2016) แต่ยังพบปัญหาคือขาดการออกแบบ
การฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิผล (รตัติกรณ์ จงวิศาล, 2556) ขาดการใชเ้ทคนิคและกิจกรรมท่ีช่วยให้
เกิดการเปล่ียนแปลง เจตคติ พฤติกรรม ขาดการฝึกปฏิบติัและการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และยังไม่มี
การคิดสรา้งรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมโดยตรง ซึ่ง
วิธีการในการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมนั้น ผูว้ิจัยพบงานวิจัยหลายเรื่องท่ีเสนอ
วิธีการและเทคนิคท่ีใช ้ไดแ้ก่ การใชต้วัแบบ การเรียนรูผ่้านตวัแบบ การสะทอ้นกลบัและการฝึกหัด 
การเรียนรูผ่้านการมีส่วนรว่มในกิจกรรมทัง้ในและนอกหอ้งเรียน การเรียนรูผ่้านกรณีศึกษา (Case 
studies) การเรียนรูผ่้านกระบวนการกลุ่ม การท าสมาธิ (Mindful) การใหส้ถานการณเ์สมือนจริง 
(Scenario) เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ และการฟังเรื่องเล่าจากผู้อื่น การใช้แนวคิด Social 
Constructionist  โดยการเพิ่มประสบการณใ์นหอ้งเรียนและการใหผ้ลป้อนกลบั (Feedback) แก่
ผูเ้รียน แนวคิด Group work story telling approach เช่น การสะทอ้นคิดผ่านการเขียน (Reflect 
writing) การเขียนบนัทึกส่วนบุคคล (Personal journal) และการถอดบทเรียน (Lesson learned) 
รวมถึงการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ของตนเองสู่ผู้อื่น (Kouzes & Posner,1995; Kuh & 
Lund, 1994 อา้งถึงใน (Fine, 2015; Fine & Lee, 2017; Fortier & Tejpar, 2016; Overstreet et 
al., 1998; Simmons, 2016; ดนลุดา จามจรุี และ บุบผา เมฆศรีทองค า, 2555; วิเชียร วิทยอดุม, 
2558; ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558)  ซึ่งวิธีการและเทคนิคท่ีใชเ้พื่อพัฒนาคุณลักษณะเชิง
พหุวัฒนธรรมท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ พบว่าเนน้ท่ีการสรา้งความตระหนัก (Aware) การเปิดใจ (Open-
mind) การเคารพความแตกต่าง (Respect differences) การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่ น 
(Interaction)  และการส่ือสาร (Communication) ซึ่งในทกุ ๆ วิธีการจะมีการสอดแทรกการส่ือสาร
เอาไว ้นั่นเพราะการส่ือสารเป็นตัวเชื่อมวัฒนธรรมท่ีหลากหลายไวด้้วยกัน (นนทกร มังคละศิริ, 
2560) และเป็นจดุเร่ิมตน้ของการเรียนรูก้นัและกนั 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกบัผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยด้านธุรกิจ การตลาด และสังคม มีงานวิจัยท่ีศึกษาผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมในมิติด้าน
การศึกษายงัมีนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในผูบ้ริหารหน่วยงาน ทัง้ ๆ ท่ีมีความจ าเป็นท่ีครูตอ้งมี
ภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมดังเหตุผลท่ีไดก้ล่าวไปแลว้  ดังนั้นการเตรียมนักศึกษาครูใหม้ีความรู้
และมีความพรอ้มเพื่อเขา้สู่หอ้งเรียนและสังคมพหุวัฒนธรรมจึงมีความจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคัญ 
การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึน้ในตัวนักศึกษาครูจะท าใหน้ักศึกษาครูมีความรู้
ความเข้าใจในและตระหนักถึงความส าคัญการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี
ใหก้ับนักเรียนและชุมชนได ้ซึ่งขอ้คน้พบจากงานวิจัยท่ีไดจ้ะส่งผลต่อการจัดการศึกษาในพืน้ท่ีมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรมและพัฒนาความสามารถของนกัศึกษาครูในการจัดการกับความ
หลากหลายในสงัคมพหวุฒันธรรมต่อไป 

 
ค าถามการวิจัย 

1. ภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นอย่างไร 
2. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูใน

สามจงัหวดัชายแดนภาคใตค้วรเป็นอย่างไร 
3. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใตเ้มื่อน าไปจัดการเรียนรู ้มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาภาวะผูน้  าเชิงพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษาครูอย่างไร 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ

นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ

วฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนักศึกษาครูท่ีได้

พัฒนาขึน้ จะช่วยพัฒนาปลูกฝังเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรมและทักษะทางพหุวัฒนธรรมใหก้ับ
นักศึกษาครู อีกทั้งมีความรูค้วามเข้าใจในและตระหนักถึงความส าคัญการอยู่ร่วมกันในสังคม 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนและชุมชนได้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความ
หลากหลายต่อไป 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ไดพ้ฒันาขึน้ จะเป็นประโยชนต่์ออาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา
ในการน าไปใชเ้พื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าไปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชนต่์อองคก์รอื่น ๆ ในเชิงการพฒันาบุคลากรต่อไป   

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรในการวิจัย  คือ  นัก ศึกษาค รู (หลักสูตร 5 ปี ) คณ ะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1,076 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครู (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้สาขาวิชาเอกเป็น
หน่วยการสุ่ม (Sampling unit) 

3. ตวัแปรท่ีศึกษา  
 3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variable) คือ รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริม

ภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (OPIER)   
 3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ

นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั ระยะเวลา 15 สัปดาหใ์นภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 

2563 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
นักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

ของมหาวิทยาลยัท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
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ภาวะผู้น า หมายถึง คุณลักษณะ ความสามารถ พฤติกรรม หรือกระบวนการของบุคคล
ท่ีใชใ้นการโนม้นา้วและสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้อ้ื่นท างานใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์วางไว้ 

ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม หมายถึง คณุลกัษณะ ความสามารถของบุคคลในการรบั
ฟังอย่างจริงใจและซื่อตรง เพื่อเขา้ใจคุณค่าของวฒันธรรมอื่น ใชก้ารส่ือสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจ 
แสดงออกถึงการเคารพและยอมรบัวฒันธรรมท่ีแตกต่าง มีความสามารถในการปรบัตัวใหเ้ขา้กับ
สถานการณ ์คาดการณผ์ลท่ีจะเกิดขึน้เพื่อหาแนวทางสนบัสนุนและช่วยเหลือผูอ้ื่น และน าความรู้
ท่ีมีมาประยุกตใ์ชเ้พื่อจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ได ้ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้
ทางพหุวฒันธรรม เจตคติท่ีดีทางพหุวฒันธรรม และทกัษะทางพหวุัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดของ
แต่ละดา้นดงันี ้

 ความรูท้างพหุวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการรบัรู ้เขา้ใจเกี่ยวกับความ
แตกต่าง และความหลากหลายทางวฒันธรรมของคนในสังคม มีความรูเ้กี่ยวกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณี  ภาษาท้องถิ่นท่ีจ าเป็นต่อการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่น สามารถประเมินสถานการณ ์
พฤติกรรมของผูอ้ื่นเพื่อคน้หาแนวทางส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนประสบการณท์างวัฒนธรรม
ระหว่างกนั 

 เจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม หมายถึง การเปิดใจกวา้งเพื่อยอมรบัความรูสึ้กและ
มุมมองของผู้อื่น เห็นคุณค่าของการเคารพวัฒนธรรมอื่นท่ีแตกต่างจากตน สามารถยืดหยุ่นทาง
ความคิดและมุมมองเมื่อตอ้งพบกับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างเพื่อปรบัตัวให้
เหมาะสม เอาใจใส่และแสดงความสนใจในการเปล่ียนแปลงของบุคคล เห็นความส าคัญของการ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความรูสึ้กของบุคคลอื่น แสดงออกถึงความสนใจในการเรียนรู้
วฒันธรรมอื่นท่ีแตกต่างจากตน และเห็นประโยชนข์องการสนบัสนนุใหม้ีการแลกเปลี่ยนความรูก้ับ
คนต่างวฒันธรรม 

 ทกัษะทางพหวุัฒนธรรม หมายถึง การรบัฟังอย่างจริงใจและมีสติรูต้วั ปฏิสมัพนัธก์ับ
ผูอ้ื่นดว้ยความเคารพใหเ้กียรติอย่างเปิดเผยและซื่อตรง ความสามารถในการสงัเกตอารมณข์องคู่
สนทนาและจัดการกบัอารมณก์ารแสดงออกของตนเองเมื่อตอ้งส่ือสารกบับุคคลท่ีมีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากความเขา้ใจผิด การคิดเป็นขั้นตอนเพื่อคน้หา
ทางเลือกในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และเลือกวิธีการปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกบับริบท เพื่อใหส้ามารถอยู่ในสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา
ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (OPIER)  หมายถึง แบบแผนของการจัดการเรียนรูท่ี้ก าหนด
ไวอ้ย่างเป็นระบบบนพืน้ฐานของการเรียนรูรู้ปแบบการเรียนรูเ้ชิงประสบการณส์ติชอบ ทฤษฎีการ
เรียนรูท้างสังคม และ The Five Practices of Exemplary Leadership โดยในการจัดการเรียนรู ้1 
ครัง้ ด าเนินการครบทัง้ 5 ขัน้ของกระบวนการเรียนรู ้ดงันี ้

ขัน้เตรียมความพรอ้ม เป็นขั้นของการเตรียมความพรอ้มก่อนเริ่มการเรียนรูทุ้กครัง้ เน้น
ใหน้กัศึกษาครูไดต้ัง้สติ และมีสมาธิ (Mindfulness) เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ เนน้การ
ท าสมาธิโดยอาศยับทเพลง เช่น บทน าสมาธิดว้ยแสงสว่าง ดั่งดอกไมบ้าน  

 ขั้นท่ี 1 เปิดโอกาส (Opportunity) เป็นขั้นท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูได้พบเจอ
ประสบการณใ์หม่ไดแ้ก่ การไดด้คูลิปวิดีโอ การเรียนภาษาถิ่น ไดล้งพืน้ท่ีในสถานการณจ์ริง ไดพ้บ
บุคคลตน้แบบ และน าผลจากประสบการณ์ใหม่ท่ีไดร้บัมาผสมผสานเขา้กับความคิดเดิม เพื่อมา
เปลี่ยนแปลงความคิด เจตคติ และพฤติกรรมของตนเอง 

 ขั้นท่ี 2 กระตุ้นความสงสัย (Power question) เป็นขั้นท่ีผูส้อนใช้ค าถามปลายเปิด
กระตุ้นการคิดวิเคราะห์และความสนใจของนักศึกษาครู  และการน าเสนอข่าว หรือกรณีศึกษา 
เพื่อใหเ้กิดความสงสยั ใครรู่ ้และน าสู่การสืบเสาะหาความรูด้ว้ยวิธีท่ีหลากหลายเพื่อคน้หาค าตอบ
จากส่ิงท่ีสงสยั 

 ขั้นท่ี 3 จูงใจใหคิ้ด (Inspiration) ขั้นนีผู้ส้อนใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมผู้เรียน
ในเร่ืองการติดต่อส่ือสาร การตัดสินใจ และการแสดงความคิดเห็น จากการฟังค าตอบของเพื่อน 
น าสู่การวิเคราะห ์คิดแกปั้ญหาและวิพากษ์รว่มกนัเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ 
โดยผูส้อนใหผ้ลป้อนกลบัอย่างสม ่าเสมอ 

 ขั้นท่ี 4 ปฏิสัมพันธ์ (Engagement) เป็นขั้นของการสรา้งทักษะการปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น การส่ือสารให้เกิดกับนักศึกษาครู กิจกรรมเน้นไปท่ีการท างานร่วมกันทั้งในและนอก
ห้องเรียน กิจกรรมในห้องเรียน ได้แก่ กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง บบทบาทสมมติ และการ
อภิปรายรว่มกัน กิจกรรมนอกหอ้งเรียน ไดแ้ก่ การลงพืน้ท่ีเพื่อเรียนรูร้่วมกนัจากประสบการณจ์ริง 
เช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา  สถานท่ีส าคัญของศาสนา โบสถ ์วัด มัสยิด เพื่อร่วมสัมภาษณ์
ผูน้  าทางศาสนา เรียนรูแ้นวคิดหลัก และน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรูม้าร่วมกันวิเคราะหห์าความสอดคลอ้ง
ของหลกัการอยู่รว่มกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม 
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 ขัน้ท่ี 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด (Reflection) เป็นขั้นท่ีผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รียนพิจารณา 
คิดใคร่ครวญ สะท้อนคิดถึงส่ิงท่ีได้ท าทั้งด้านความรู ้ความรูสึ้ก ความเชื่อ และประสบการณ์
ทัง้หมดท่ีไดจ้ากการปฏิบัติ บนพืน้ฐานของการเคารพและใหเ้กียรติ เนน้ใหน้ักศึกษาครูไดส้ะทอ้น
คิดผ่านการเขียน การเล่าเร่ือง ซึ่งสามารถสรา้งประสบการณท์างบวกใหเ้กิดขึน้ได้ 

ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ
วัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ี้ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ โดยมีเกณฑก์ารประเมินประสิทธิผลดงันี ้

1. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูทั้ง 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นเจตคติท่ีดี และดา้นทักษะ มีแนวโนม้สูงขึ ้นตามช่วงเวลาท่ีทดลองใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ี
สมัพนัธก์นั (Paired sample t-test) 

2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความรูท้างพหุวฒันธรรมของนักศึกษาครู สูงขึน้ตาม
ช่วงเวลาท่ีทดลองใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ โดยใชส้ถิติวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบวดัซ า้ (Analysis of variance with repeated measures) 

3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู สูงขึน้
ตามช่วงเวลาท่ีทดลองใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยใชส้ถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ (Analysis of variance with repeated measures) 

4. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนทักษะทางพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู สงูขึน้ตาม
ช่วงเวลาท่ีทดลองใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยใชส้ถิติวิเคราะหก์ลุ่ม
ตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีสมัพนัธก์นั (Paired sample t-test) 

5. คะแนนการตระหนกัถึงความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครู มี
ค่าคะแนนตั้งแต่ 3.50 ขึน้ไป ถือว่านักศึกษาครูตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงพหุ
วฒันธรรมในระดบัมาก ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ ์
 

สมมติฐานงานวจิัย 
1. ภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูต้ามรูปแบบการ

จัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ตามช่วงระยะเวลาท่ีทดลอง 
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2. ภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนักศึกษาครูดา้นความรูท้างพหวุัฒนธรรม มีแนวโนม้
เพิ่มขึน้ตามช่วงระยะเวลาท่ีทดลอง และมีค่าเฉล่ียคะแนนตัง้แต่รอ้ยละ 70 -79.9 อยู่ในระดบัมาก 

3. ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูด้านเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม มี
แนวโนม้เพิ่มขึน้ตามช่วงระยะเวลาท่ีทดลอง และมีค่าเฉล่ียคะแนนตัง้แต่รอ้ยละ 70 -79.9 อยู่ใน
ระดบัมาก 

4. ภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนักศึกษาครูดา้นทักษะทางพหวุัฒนธรรม เพิ่มขึน้ตาม
ช่วงเวลาท่ีทดลอง และมีค่าเฉล่ียคะแนนตัง้แต่รอ้ยละ 70 -79.9 อยู่ในระดบัมาก 

5. คะแนนการตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู
อยู่ในระดบัมาก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี ้เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิง 

พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้โดยการสังเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม ภาวะผู้น าในนักศึกษา คุณลักษณะความเป็นครูผู้น า แนวคิดผู้น า
แบบรับใช้ และคุณลักษณะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม ร่วมกับรูปแบบการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ 
สติชอบ  (Mindfulness experiential learning model) (Yeganeh & Kolb, 2009) ทฤษฎี การ
เรียนรูท้างสังคม (Social learning theory) (Bandura, 1977) และรูปแบบ The Five Practices 
Of Exemplary Leadership Model (Kouzes & Posner, 1987) โดยสามารถส รุป เป็ นกรอบ
แนวคิดในการวิจยัได ้ดงัภาพประกอบท่ี 1  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 



 

บทท่ี 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในบทนีผู้ว้ิจัยได้ศึกษาและวิเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้และแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม  ดงันี  ้
ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกบัสงัคมพหวุฒันธรรม 
 1.1 สงัคมพหวุฒันธรรมทั่วไป 
 1.2 สงัคมพหวุฒันธรรมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 1.3 พหวุฒันธรรมในโรงเรียนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ตอนท่ี 2 แนวคิดเกี่ยวกบัภาวะผูน้  า 
 2.1 ภาวะผูน้  า 
 2.2 ภาวะผูน้  าในนกัศึกษา 
 2.3 ภาวะผูน้  าส าหรบัครู 
 2.4 ภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม 
 2.5 ภาวะผูน้  าแบบผูร้บัใช ้
 2.6 ภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมในครู 
ตอนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 3.1 รูปแบบการเรียนรูเ้ชิงประสบการณส์ติชอบ 
 3.2 ทฤษฎกีารเรียนรูท้างสงัคม  
 3.3 รูปแบบ The Five Practices of Exemplary Leadership 
 3.4 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูภ้าวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม  
ตอนท่ี 4 รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา

ครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 4.1 หลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
 4.2 วตัถปุระสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
 4.3 ขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
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ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture diversity) ซึ่งความ

หลากหลายนีค้รอบคลมุถึงเร่ืองชาติพันธุ์ ภาษา ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนาและความเชื่อ และ
ความหลากหลายของประชากรน่ีเองท่ีก่อให้เกิดความหลากหลายของวัฒนธรรมและประเพณี 
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีชายขอบของประเทศท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศเพื่อนบา้น 

1.1 สังคมพหุวัฒนธรรมทัว่ไป  
1.1.1 ความหมายของสงัคมพหวุฒันธรรม 
 สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural society) หมายถึง สังคมท่ีมีความหลากหลาย

ของวัฒนธรรมหรือมีวัฒนธรรมท่ีต่างกันมากกว่าหน่ึงวัฒนธรรมมาอยู่ในสังคมเดียวกัน โดยมี
ความเคารพและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายใตก้ารเมือง การปกครองและภายใตก้รอบสังคม
เดียวกัน เช่น สังคมเมืองปัตตานี ยะลา นราธิวาส ถือเป็นสังคมหลากหลายเพราะประกอบดว้ย
ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื ้อสายจีน มาอาศัยอยู่ร่วมกัน (A Dictionary of 
Sociology, n.d.; English Oxford Dictionaries definitions, n.d.; Spafford et al., 1998; เกษรา 
ชัยเหลืองอุไร, 2556; ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ และคณะ., 2559; มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 
2559; สชุาติ เศรษฐมาลินี, 2556) 

1.1.2 สภาพทั่วไปและลกัษณะของสงัคมพหวุฒันธรรม 
 ประเทศไทยประกอบดว้ยประชากรท่ีมีความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ศาสนาและ

วฒันธรรม ซึ่งความแตกต่างท่ีเกิดขึน้นั้น เหตุผลหน่ึงมาจากการอาศัยในทอ้งถิ่นท่ีมีความแตกต่าง
กนัหรืออาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกัน จึงอาจกล่าวไดว้่าลักษณะของสงัคมพหุวฒันธรรม มี
ลักษณะเป็นชุมชนท่ีก่อเกิดจากการรวมของคนท่ีมีเชือ้ชาติ ศาสนา และความเชื่อท่ีต่างกัน มา
อาศัยอยู่ในท่ีเดียวกัน (ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559; อุดร   หลักทอง, 
2558; โอภาส เกาไศยาภรณ์ , 2555) จากข้อมูลประชากรพบว่า ประชากรในประเทศไทย 
ประกอบดว้ยประชากรเชือ้ชาติไทย รอ้ยละ 75 ไทยเชือ้สายจีน รอ้ยละ 14 ไทยเชือ้สายมลาย ูรอ้ย
ละ 3 และชนกลุ่มนอ้ยชาวไทยภเูขา รอ้ยละ 8 และพบว่าในประเทศไทยมีประชากรนบัถือศาสนา
ทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ ฮินดู ขงจื๊อ ซิกซ์และศาสนาอื่น ๆ (ส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน, มปป; ส ามะโนประชากรและเคหะ, 2554) 

1.2 สังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สภาพทั่วไปและลกัษณะของสงัคมพหวุัฒนธรรมในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ จากผล

การส ารวจส ามะโนประชากรและเคหะ (2554) พบว่าประชากรในภาคใต้มีจ  านวน  8.9 ลา้นคน 
เมื่อจ าแนกตามการนบัถือศาสนาพบว่ามีผูน้บัถือศาสนา พทุธ อิสลาม คริสต ์ฮินดู ขงจื๊อ ซิกซแ์ละ
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ศาสนาอื่น ๆ ลดหลั่นกันไปในจังหวัดปัตตานี จ านวนประชากรส่วนใหญ่ รอ้ยละ 87.40 นับถือ
ศาสนาอิสลาม รอ้ยละ 12.55 นับถือศาสนาพุทธ และรอ้ยละ 0.05 นับถือศาสนาอื่น ๆ มีมัสยิด 
645 แห่ง วัด 18 แห่งและโบสถค์ริสต ์5 แห่ง จังหวัดยะลาประชากรนับถือศาสนาอิสลามรอ้ยละ 
71.74 ศาสนาพทุธรอ้ยละ 28.02 และศาสนาคริสตร์อ้ยละ 0.24 มีมสัยิด จ านวน 455 แห่ง มีวดัใน
พุทธศาสนา จ านวน 45 แห่ง และโบสถค์ริสต ์จ านวน 5 แห่ง และจังหวัดนราธิวาส ประชากรนับ
ถือศาสนาอิสลามรอ้ยละ 82 นบัถือศาสนาพุทธ 17 นบัถือศาสนาคริสตแ์ละศาสนาอื่น ๆ รอ้ยละ 1 
มีมสัยิดจ านวน 624 แห่ง วดั 70 แห่ง และโบสถค์ริสต ์4 แห่ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

 ส่ิงท่ีท าใหส้งัคมพหุวฒันธรรมในสามจงัหวัดภาคใตแ้ตกต่างจากท่ีอื่น นั้นเพราะพืน้ท่ี
สามจังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นพื ้นท่ีท่ีมีความ
หลากหลายเชิงพืน้ท่ี มีความโดดเด่นของภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี เน่ืองจาก
เป็นพืน้ท่ีพิเศษท่ีมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยพทุธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชือ้สาย
จีน อีกทั้งประชาชนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื ้น ท่ีนับถือศาสนาอิสลามซึ่ งท าให้วิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมของคนในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ีความแตกต่างจาก
พืน้ท่ีอื่น และนับเป็นเอกลักษณ์หน่ึงของพืน้ท่ี (กระทรวงศึกษาธิการ, มปป; บัญญัติ ยงย่วน & 
ชยัวัฒน ์ผดุงพงษ์, 2550; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี, จรสั อติวิทยาภรณ์, และ อิศรฎัฐ์ รินไธสง, 2557; 
ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559; สุธิรสั ชูชื่น, 2555; โอภาส เกาไศยาภรณ์, 
2555)  

1.3 พหุวัฒนธรรมในโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วในโลก ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงด้าน

เศรษฐกิจ ดา้นการใชช้ีวิต ส่ิงเหล่านีส่้งผลกระทบต่อชีวิตของประชากร และรวมถึงส่งผลกระทบต่อ
โรงเรียนและการจัดการศึกษาดว้ย ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัจากการเปลี่ยนแปลงคือ มีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมเกิดขึน้เน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยของประชากร ดังนั้นความทา้ทายของสถานศึกษา คือ 
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จะท าอย่างไรจึงจะเพิ่มทักษะความรูแ้ละความสามารถของ
ผูเ้รียนให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตให้รูเ้ท่าทันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ (Lieberman & Miller, 2004; 
งามพนัธุ์ สยัศรี, 2557) ส่ิงท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่น ามาใช ้คือ การจดัการเรียนการสอนพหวุัฒนธรรม
ในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อสรา้งความเท่าเทียมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดเจตคติทางบวก  
มีความรบัผิดชอบ สามารถปรบัตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วย
ความเคารพนับถือกันและกัน สามารถเสริมสรา้งการรกัษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและทักษะ
ทางสังคมและแสดงออกถึงการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเสริมสรา้งความเขา้ใจดา้นความ
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เป็นพหุวัฒนธรรมใหก้ับนักเรียน (ณฐอร วราพงษ์พิพัฒน์, 2558; บรรจง ฟ้ารุ่งสาง, 2555; ลิกโค
นา, สวสัด์ิ ประทมุราช, และ จรรจา สวุรรณทตั, 2545; เอกชยั จนัทา, 2558) ดงันัน้หากตอ้งการให้
ความหมายของโรงเรียนพหุวัฒนธรรมท่ีชัดเจน อาจกล่าวไดว้่า หมายถึง โรงเรียนท่ีมีกลุ่มคนท่ีมี
ความหลากหลายในดา้นเชือ้ชาติ วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา รวมถึงประเพณีท่ีมีความแตกต่างกัน 
มาอยู่เรียนรูร้่วมกันภายใตน้โยบาย หลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอ้มในการอยู่ร่วมกันในอนาคต 
(Grant & Ladson-Billing, 1998; กิตติวินท ์เดชชวนากร, 2559) 

1.3.1 ลกัษณะของพหวุฒันธรรมในโรงเรียนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 พหุวัฒนธรรมในโรงเรียน คือ การใหน้ักเรียนไดป้รบัเปล่ียนตัวเองเพื่อเรียนรูก้ารอยู่

ร่วมกันภายใต้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมท่ีเต็มไปด้วยความต่าง (สามารถ ทองเฝือ, 2556) 
นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใตม้ีความเป็นอยู่ในสังคมแห่งพหุวัฒนธรรมค่อนขา้งเด่นชัด วิถี
ชีวิตแบบจ าลองของภูมิล าเนาได้กลายเป็นเบ้าหลอมของการเรียนรูค้วามหลากหลายทางด้าน
ภาษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรมวิถีชีวิตและการเรียนรูค้วามหลากหลายของสงัคมไดอ้ย่างถึงแก่น 
โดยส่ิงท่ีเชื่อมโยงประชากรในสามจังหวัด คือ ทนุทางวัฒนธรรม ไดแ้ก่ ภาษาใตแ้ละภาษาถิ่น ซึ่ง
เป็นส่ือท่ีท าใหป้ระชากรส่ือสารกันอย่างเขา้ใจ (สุไรยา วานิ, 2556) ครูจึงมีความส าคัญเพราะครู
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความพรอ้มในการเตรียมนักเรียน ครูเองจึงควรท่ี
จะตอ้งรีบเรง่พฒันาอนาคตของชาติท่ีเป็นเยาวชนในพืน้ท่ีใหรู้เ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  

1.3.2 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรูภ้ายใตส้งัคมพหวุฒันธรรม 
 การส่งเสริมการจัดการเรียนรูภ้ายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมควรเนน้การเรียนรูใ้ห้เกิด

ความยอมรบัในความแตกต่างดา้นเชือ้ชาติ วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา รวมถึงประเพณี ท่ีส าคัญ
ควรหลีกเล่ียงการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นกรณีพิเศษ (พรเพ็ญ จันทรา, 2555) ซึ่ง
เป็นไปตามท่ีเอกรินทร ์สังขท์อง (2555) ได้ใหข้อ้สังเกตเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพืน้ท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ว่า “ยังเน้นเจาะจงจัดการศึกษาท่ีมีความหลากหลายในเชิงบูรณาการกับความ
ตอ้งการของผูค้นและบริบทของพืน้ท่ีเป็นส าคัญ แต่ยังขาดการเน้นย า้ให้เห็นถึงการเตรียมความ
พรอ้มของผูเ้รียนใหเ้รียนรูส้ังคมภายนอกท่ีไม่ใช่บริบทของสามจงัหวัดชายแดนภาคใต”้ ซึ่งปัญหา
หลักของการจัดการศึกษาในโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การจัดการศึกษาไม่
สอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมและครูไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในการพัฒนาชั้น
เรียนท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม โดยไม่สอนใหผู้้เรียนรูจ้ักความแตกต่างและความหลากหลาย (ณฐอร 
วราพงษ์พิพฒัน,์ 2558; บรรจง ฟ้ารุง่สาง, 2555) 
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ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น า 
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีมีความซับซอ้นมากในปัจจุบัน ส่งผลให้

การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ตลอดจนโลกท่ีเปล่ียนอย่างรวดเร็ว
ทัง้ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลใหป้ระเทศไทยตอ้งการเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีมีภาวะผูน้  า 
(เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศ์ักด์ิ, 2551) เพื่อให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ การสรา้งภาวะ
ผูน้  าจึงเป็นเร่ืองท่ีควรเริ่มตน้ท าอย่างจริงจงัและตอ้งเร่ิมตน้พฒันาตัง้แต่ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

2.1 ภาวะผู้น า 
2.1.1 ความหมายของภาวะผูน้  า 
 ภาวะผูน้  า หมายถึง ความสามารถ พฤติกรรม หรือกระบวนการของบุคคลท่ีใชใ้นการ

โนม้นา้วและเพิ่มขีดความสามารถของผูอ้ื่นเพื่อใหก้ารท างานบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว ้โดยภาวะ
ผูน้  าเป็นกระบวนการทางสงัคมอย่างต่อเน่ืองซึ่งประกอบดว้ยการปฏิสมัพนัธแ์ละความรว่มมือของ
บุคคล (Barker, 2001 ; Inglis & Aers, 2008; TheAmericanHeritageDictionary, 1985; ธวัช 
บุณยมณี, 2550; บุษยา วีรกุล, 2558; รตัติกรณ์ จงวิศาล, 2556; ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 
2558; ส าเริง บุญเรืองรตัน์, 2555; อรุณรุ่ง เอือ้อารีสุขสกุล และ ธีระวัฒน์ จันทึก, 2559; อ าภา
พรรณ ตนัตินาครกูล, 2558) 

2.1.2 วิวฒันาการของภาวะผูน้  า 
 ภาวะผูน้  ามีวิวัฒนาการมาต่อเน่ืองยาวนาน  โดยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะ

ผูน้  าตัง้แต่ยคุแรกจนถึงปัจจบุนัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ยคุ ดงันี ้(Seters & George, 1990; เครือศรี 
วิเศษสวุรรณภมูิ, 2553; บุญเรืองรตัน,์ 2555; วิโรจน ์สารรตันะ, 2557; อภิชา ธานีรตัน,์ 2558)   

 ยุคท่ี 1 กลุ่มทฤษฎีลักษณะผูน้  า (Trait theory) ซึ่งส่ิงท่ีเด่นชัดของทฤษฎีในยุคนีคื้อ 
การอธิบายลักษณะท่ีแตกต่างกันระหว่างผูน้  าและคนท่ีไม่ใช่ผูน้  าโดยในยุคนีเ้น้นท่ีคุณลักษณะ
ส่วนตวัของผูน้  า โดยมีความเชื่อว่าลกัษณะของผูน้  านัน้ติดตัวมาตัง้แต่เกิดไม่ไดถ้กูสรา้งขึน้มาและ
ปรบัปรุงพัฒนาไม่ได ้เป็นลกัษณะของความยิ่งใหญ่ท่ีมีอยู่ในตัวของบุคคลถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
เช่น ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่  ความสูง น ้าหนัก รูปร่าง  หน้าตา และบุคลิกภาพ โดย
คุณลักษณะดา้นบุคลิกภาพของผู้น าท่ีแตกต่างกับคนท่ีไม่ใช่ผูน้  า ไดแ้ก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง 
ความทะเยอทะยานและมีพลงั มีความสามารถดา้นสติปัญญา มีความอดทนต่อภาวะเครียดและมี
วฒุิภาวะทางอารมณ ์

 ยุคท่ี 2 กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมผูน้  า (Behavioral theory) ในยุคนีภ้าวะผู้น าถูกนิยาม
ว่าเป็นชุดของพฤติกรรม โดยเน้นท่ีพฤติกรรมท่ีผู้น าแสดงออกต่อผู้ตาม แบบของพฤติกรรม
บางอย่างท าใหผู้น้  ามีความแตกต่างจากคนท่ีไม่ไดเ้ป็นผูน้  า และพฤติกรรมที่แสดงออกของผูน้  านั้น
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ส่งผลต่อทศันคติและความคิดของผูต้าม โดยมีความเชื่อว่าความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ของผูน้  ามาจากส่ิง
ท่ีท ามากกว่าส่ิงท่ีเป็น และเชื่อว่าลกัษณะเป็นส่ิงท่ีติดตวัมาสามารถเปล่ียนแปลงไดย้าก พฤติกรรม
ของผูน้  าท่ีเกิดขึน้ อาทิเช่น ผูน้  าแบบเผด็จการ ผูน้  าแบบประชาธิปไตย ผูน้  าแบบเสรีนิยม โดยผูน้  า
จ าเป็นตอ้งมีการปรบัตวัยืดหยุ่นและแสดงพฤติกรรมภาวะผูน้  าใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์

 ยุคท่ี 3  กลุ่มทฤษฎีภาวะผูน้  าตามสถานการณ์ (Contingency theory) เนน้ท่ีความ
เหมาะสมระหว่างพฤติกรรมของผูน้  ากับสถานการณ ์โดยผูน้  าตอ้งสามารถปรบัเปล่ียนพฤติกรรม
อย่างมีระบบจากสถานการณ์หน่ึงไปยังอีกสถานการณ์หน่ึงเพื่อความเหมาะสมทั้งสถานท่ีและ
เวลา ซึ่งในยคุท่ีสามนีม้ีความแตกต่างจากยคุท่ี 1 และ 2 ตรงท่ีลกัษณะของผูน้  ามีรูปแบบท่ีตายตวั 

 ยคุท่ี 4  กลุ่มทฤษฎีภาวะผูน้  าบูรณาการ เป็นยคุของการปฏิวติัและการพฒันาทฤษฎี
ภาวะผู้น าโดยได้น าเอาทฤษฎีคุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า และทฤษฎีภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์เขา้ดว้ยกัน เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบภาวะผูน้  าท่ีมีประสิทธิภาพสงสุด ในยุคนีเ้นน้ท่ีคณุภาพ
ของผูน้  าในดา้นการสรา้งแรงบันดาลใจและสรา้งพลงัใหแ้ก่ผูต้าม โดยผูน้  าเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการ
ผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง เป็นผู้ท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานเกิด
ความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ หาทางแกไ้ขส่ิงเก่า ๆ ดว้ยทางเลือกใหม่ ๆ ทฤษฎีในยุคนีท่ี้มีการพูดถึง
กนัเป็นอย่างมาก คือ ภาวะผูน้  าการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีเกิดขึน้มาจากการเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลาของสภาพแวดล้อม เป็นกระบวนการท่ีบุคคลเข้าร่วมกับผู้อื่นในการสร้าง
ความสมัพนัธห์รือการเชื่อมต่อซึ่งสามารถเพ่ิมแรงจงูใจของทัง้ผูน้  าและผูต้าม โดยผูน้  าตอ้งสามารถ
รบัรูค้วามตอ้งการของผูต้ามเพื่อประสิทธิผลของงานท่ีดีขึน้ 

ตามแนวคิดแบบดั้งเดิมถือว่าภาวะผู้น าเกิดจากคุณสมบัติส่วนตัว แต่แนวคิดใหม่ใน
ปัจจุบันถือว่าความเป็นผู้น าเกิดจากคุณสมบัติหรือพฤติกรรม ความรู ้ความสามารถส่วนตัวของ
ผูน้  าแต่ละคน โดยพฤติกรรมของผูน้  าแตกต่างกนัไปตามสไตลข์องแต่ละคน ภาวะผูน้  ารูปแบบใหม่ 
ๆ ลว้นเกิดขึน้จากความตอ้งการประสิทธิภาพในการท างาน โดยผูน้  ารูปแบบใหม่ ๆ ตอ้งมีวิสยัทศัน ์
ยินดีท่ีจะเส่ียง ปรบัตัวให้เขา้กับความเปล่ียนแปลง ใชมุ้มมองใหม่ ๆ ในการท างาน ท่ีส าคัญผูน้  า
รูปแบบใหม่ตอ้งสามารถใชพ้ลงัในการโนม้นา้วผูอ้ื่นได ้

ทั้งนีก้ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในโลกปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อต่าง ๆ 
อย่างมากมาย ระบบขนส่งท่ีทันสมัย รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ส่ิงเหล่านีท้ าให้
คนเราใกลก้ันมากขึน้  ท าใหเ้กิดความง่ายและสะดวกสบายในการเขา้ถึงขอ้มูลและการติดต่อซึ่ง
กันและกัน มีการเคล่ือนยา้ยถิ่นฐานของคนจากทั่วทุกมุมโลก จึงไดเ้กิดภาวะผู้น ารูปแบบต่าง ๆ 
มากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรบัปรุงภาวะผูน้  าเดิมใหม้ีประสิทธิภาพ หลายรูปแบบมุ่งเนน้การ
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ท าใหบุ้คคลเขา้ใจสภาพสังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่ มีการกระจายตัวของประชากรเพิ่มขึน้
ให้แต่ละประเทศเองต้องมีความเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึน้ หน่ึงในนั้นคือ ภาวะผู้น าเชิงพหุ
วฒันธรรม ซึ่งมีความส าคญัเพราะสภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสงัคมท าใหเ้กิดความไม่พอใจ ความ
เขา้ใจผิดและความบาดหมางของประชากร บุคคลจึงตอ้งมีภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมส่วนหน่ึง
คือเพื่อเรียนรู ้ยอมรบัและเห็นคณุค่าของความหลากหลายท่ีเกิดขึน้ อาจกล่าวไดว้่าพหวุัฒนธรรม
เป็นโอกาสและความท้าทายในการเชื่อมต่อโลกทั้งใบเข้าไว้ด้วยกัน  (Tulsie, Purushotham, 
Nyakahuma, & Martinez, 2016) 

2.2 ภาวะผู้น าในนักศึกษา 
ยุคปัจจุบันเป็นยุคของศตวรรษ ท่ี  21 หรือกล่าวได้ว่ าอยู่ ในยุค 4.0 ซึ่ งมีความ

เจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ดา้น ทัง้สภาวะดา้น
สงัคม ความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคน แมแ้ต่บริบทดา้นการศึกษารวมถึงผูเ้รียนเองท่ีตอ้งไดร้บั
การพัฒนาทกัษะใหม่ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อใหด้ าเนินชีวิตในสังคมได ้มีผูใ้หค้วามหมายของคุณลักษณะ
ผูน้  าหรือความเป็นผูน้  าไวม้าก อาจสรุปไดว้่าคณุลกัษณะผูน้  าหรือความเป็นผูน้  าเป็นความสามารถ
ในการน าบุคคลอื่นใหม้ีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีต้องการ ผูน้  าเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเป็นผู้
ชีแ้นะและช่วยเหลือใหก้ลุ่มปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้(อัค
พงศ ์สุขมาตย,์ พรชัย เจดามาน, ไพฑูรย ์พิมดี, ขจรศักด์ิ บัวระพันธ,์ & โชคชัย ยืนยง, 2560) ซึ่ง
คณุสมบัติหน่ึงท่ีส าคญัของผูเ้รียนท่ีมีความเป็นผูน้  าในยุคนี ้คือ ตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถคุน้เคยและให้
เกียรติคนท่ีมีความแตกต่างจากท่ีตนเคยพบปะได ้และตอ้งไม่มีอคติทัง้ดา้นลบและดา้นบวกต่อคน
ต่างเชือ้ชาติ ต่างศาสนา ต่างความเชื่อ (ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง, มปป) 

ภาวะผูน้  าจึงเป็นคุณสมบัติของบุคคลท่ีมีความสามารถในการโนม้นา้วหรือจูงใจใหผู้อ้ื่น
ยอมรบัหรือยินดีท่ีจะปฏิบัติตามดว้ยความเต็มใจ มุ่งเนน้การสรา้งความไวว้างใจ (Trust) ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญใหเ้กิดขึน้ โดยผ่านการส่ือสาร (Communication) ท่ีเปิดเผยและมีความชัดเจน ทั้งนี ้
จะต้องมีการส่ือสารระหว่างกันท่ีเข้มแข็งผ่านปฏิบัติการสุนทรียสนทนา (Dialogue) โดยฟังเพื่อ
เขา้ใจ สะทอ้นผลความเห็น เปิดใจกวา้ง และหาขอ้ตกลงรว่มกนั เพื่อมุ่งสรา้งความสัมพนัธอ์นัดีต่อ
กัน (Brunson, 2008; Sandmann & Vandenberg, 1995; Toastmaster, n.d.) อีกทั้งศูนย์วิจัย
วิลลเ์ดอร ์(Wilder research, n.d.) ไดร้ะบุไวว้่า ภาวะผูน้  าท่ีควรพฒันาในเยาวชนนั้น ไดแ้ก่ความ
เขา้ใจหลักการสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีความสามารถปฏิบติังานกลุ่ม มีทกัษะในการรบัฟังผูอ้ื่น และ
สามารถส่ือสารเพื่อสรา้งความรว่มมือกับผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างดี โดยส่ิงส าคัญของคุณลักษณะผูน้  าท่ี
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ตอ้งมีคือ แรงบันดาลใจท่ีจะเรียนรู ้เพราะหากผู้เรียนมีแรงบันดาลใจแล้วจะสามารถส่งต่อแรง
บันดาลใจนี้ต่อไปให้ผู้อื่นซึ่งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของบุคคลคนนั้นทั้งด้านความคิดและ
พฤติกรรม (นวพร ชลารกัษ์, 2558) 

2.2.1 แนวทางการพฒันาภาวะผูน้  าในนกัศึกษา 
 การเริ่มพัฒนาภาวะผูน้  าควรเริ่มตัง้แต่วัยเรียนเน่ืองจากผูเ้รียนลว้นมีศกัยภาพในการ

เป็นผูน้  าเพื่อเป็นก าลังส าคัญใหก้ับประเทศในอนาคต ดังนัน้การพัฒนาภาวะผูน้  าจึงควรเป็นส่วน
หน่ึงในประสบการณ์การศึกษาของผู้เรียนทุกคนเพื่อให้ได้เรียนรูแ้ละได้รับประสบการณ์ท่ี
เหมาะสม (พัชรา วาณิชวศิน, 2559; สุเวศ กลับศรี, 2557) โดยเฉพาะผูเ้รียนในระดับอุดมศึกษา
เพราะเป็นการเตรียมความพรอ้มส าหรบัผูเ้รียนในการรบับทบาทในอนาคต ซึ่งการพัฒนาภาวะ
ผูน้  าในผูเ้รียนนั้นสามารถท าไดโ้ดยใช้กิจกรรมท่ีมีความแตกต่าง ประสบการณท่ี์หลากหลายและ
เหมาะสม ซึ่งขึน้อยู่กับบริบทและสถานการณ์ (พัชรา วาณิชวศิน, 2559; โอภาส เกาไศยาภรณ์, 
2555) โดยเกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2551) ให้แนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้  าไวว้่าควรสรา้ง
คณุลกัษณะผูน้  าซึ่งหมายรวมถึงคุณลกัษณะภายในและภายนอกท่ีผูอ้ื่นมองเห็นได ้เป็นไปในทาง
เดียวกันกับ ชัด บุญญา (2555) ท่ีใหค้วามคิดเห็นไวว้่าคุณลักษณะผูน้  าของเด็ก ๆ เกิดขึน้ไดจ้าก
การเลีย้งดู การเป็นแบบอย่างของพ่อแม่พี่น้อง บุคคลใกลช้ิดและส่ิงแวดล้อม นั่นหมายรวมถึง
โรงเรียนและครู ซึ่งปัญหาของภาวะผูน้  าของเยาวชนในปัจจุบนั คือ เยาวชนไทยรุน่ใหม่ไม่ตอ้งการ
เป็นผูน้  า เน่ืองจากชินกับการเป็นผูต้าม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเลีย้งดูและระบบการศึกษาท่ีสรา้ง
ใหเ้ด็กคิดตามมากกว่าคิดสรา้งสรรค ์และภาวะผูน้  าโดยทั่วไปเกิดขึน้เองไดจ้ากการเลีย้งดูจากการ
เห็นตัวอย่าง ซึ่งตรงนีเ้ป็นจดุอ่อนของการจดัการเรียนรูใ้นโรงเรียน เพราะจ านวนผูเ้รียนท่ีมีจ  านวน
มากในแต่ละห้องเรียนส่งผลใหค้รูสอนไม่ลึกและไม่ทั่วถึงส าหรับผู้เรียนแต่ละคน ท าให้ขาดการ
ฝึกฝนท่ีเพียงพอและยังพบปัญหาการสอนของครูในปัจจุบันส่งผลใหเ้ด็กขาดภาวะผู้น า เพราะ
ไม่ได้ให้เด็กสรา้งความคิดของตัวเองมากพอ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2551; ชัด บุญญา, 
2555; ภารสกร เรืองรองและคณะ, มปป) ดังนั้นส่ิงท่ีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยควรสอนให้กับ
ผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

 1) ทักษะส าคัญของผูน้  า ทักษะการพูด การวางแผน การแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ การรูคิ้ดในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบวิธี ความฉลาดทางอารมณ ์เป็นทกัษะส าคญัของ
ผูน้  า ซึ่งโรงเรียนสามารถสรา้งทักษะเหล่านีไ้ดโ้ดยสอนผ่านสถานการณจ์ริง เช่น การจัดทีมไปท า
กิจกรรมกับชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนรูว้ิธีสรา้งทีมงาน วางแผนการท างานและแก้ปัญหา หรือให้ดู
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ภาพยนตรห์รือละครท่ีให้ข้อคิดการเป็นผู้น า แล้ววิเคราะห์ ยกตัวอย่างภาวะผู้น าท่ีพบเจอจาก
ภาพยนตร ์ 

 2) การฝึกสังเกตและเข้าใจผู้อื่น การเข้าใจผู้อื่นเป็นพืน้ฐานของผู้น าประการหน่ึง 
โรงเรียนควรฝึกใหผู้เ้รียนมองผูอ้ื่นอย่างถกูตอ้ง เช่น มองผูอ้ื่นในดา้นบวก มองทกุคนมีคณุค่าและมี
ศักยภาพ แม้ต่างกันแต่น ามาเสริมสรา้งกันได ้โรงเรียนอาจสอดแทรกมุมมองดังกล่าว ผ่านการ
สอนในหอ้งเรียนและการท ากิจกรรม 

 3) ฝึกนิสัยการเรียนรูต้ลอดชีวิต ผูน้  าควรมีฐานความคิดท่ีดี รอบคอบ และมีความรู้
ความเขา้ใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาคณุสมบัตินีไ้ด ้โรงเรียนควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนอ่านหนังสือ 
หรือเขา้ถึงส่ือต่าง ๆ ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน เพื่อเขา้ถึงองคค์วามรูใ้นเรื่องต่าง ๆ ท่ีช่วยหลอมเป็น
รากฐานความคิดและความเขา้ใจ (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2551; สเุวศ กลบัศรี, 2557) 

2.2.2 ความสัมพันธร์ะหว่างการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 กับการพัฒนาภาวะผูน้  า
ในนกัศึกษา 

 การจัดการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกับหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ท่ีว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลัก “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) โดยการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 
มีลักษณะเน้นการเรียนรู้ท่ี เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติ เน้นการส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้การปฏิบัติ และการสรา้งแรง
บันดาลใจไปพรอ้มกัน โดยผูเ้รียนตอ้งเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบัติและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
เพือ่ช่วยใหส้ามารถเรียนรูแ้ละปรบัตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นการเรียนรู้
รว่มกนัมากกว่าการเรียนรูแ้บบตัวใครตัวมัน (Individual learning) เพราะการเรียนรูแ้บบใหม่ตอ้ง
เป็นการเรียนรูท่ี้แบ่งปัน ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน (กิตติภมูิ  มีประดิษฐ์, 2560; นวพร ชลารกัษ์, 2558; 
เอกชัย พุทธสอน และ สุวิธาดา จรุงเกียรติกุล, 2556) ซึ่งการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบดว้ยการเรียนรู ้4 แบบ ไดแ้ก่ การเรียนรูเ้พื่อรู ้(Learning to know) การเรียนรูเ้พื่อปฏิบัติ
ได้ (Learning to do) การเรียนรูท่ี้จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) และการเรียนรูเ้พื่อ
ชีวิต (Learning to be) (คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษท่ี, 2551; วิชัย 
วงษ์ใหญ่, 2554) ซึ่งมีรายละเอียดของการเรียนรูด้งันี ้

 1) การเรียนรูเ้พื่อรู ้หมายถึง การเรียนรูท่ี้มุ่งพัฒนากระบวนการคิด การแสวงหา
ความรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต 



  24 

กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ สมาธิ ความจ า ความคิด ผสมผสานกับสภาพจริงและ
ประสบการณใ์นการปฏิบติั 

 2) การเรียนรูเ้พื่อปฏิบัติได ้หมายถึง การเรียนรูท่ี้มุ่งพัฒนาความสามารถและความ
ช านาญ รวมทัง้สมรรถนะทางดา้นวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะสามารถประยุกตอ์งค์
ความรูไ้ปสู่การปฏิบัติงานและอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม กระบวนการเรียนรูจ้ะเป็นการบูรณาการ
ระหว่างความรูภ้าคทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัท่ีเป็นประสบการณต่์าง ๆ ทางสงัคม 

 3) การเรียนรูท่ี้จะอยู่ร่วมกัน หมายถึง การเรียนรูท่ี้มุ่งใหผู้เ้รียนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความตระหนักในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน การแก้ปัญหาความขัดแยง้ด้วยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
และเขา้ใจความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของแต่ละบุคคลในสงัคม 

 4) การเรียนรูเ้พื่อชีวิต หมายถึง การเรียนรูท่ี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งดา้นจิตใจ ร่างกาย 
และสติปัญญาใหค้วามส าคัญกับจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อ
พัฒนาความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ ์มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ศีลธรรม สามารถ
ปรบัตวัและปรบัปรุงบุคลิกภาพของตน เขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น 

 จากการเรียนรูท้ัง้ 4 แบบ อดุลย ์วังศรีคูณ (2557) ได้ใหข้้อคิดเห็นไวว้่า การเรียนรู้
เพื่อรูเ้ป็นการเรียนรูท่ี้เน้นการพัฒนาสติปัญญา การเรียนรูเ้พื่อปฏิบัติไดเ้ป็นการเรียนรูท่ี้เน้นการ
พฒันาทกัษะ การเรียนรูท่ี้จะอยู่ร่วมกนัเป็นการเรียนรูท่ี้เนน้มนษุยสัมพันธ ์ส่วนการเรียนรูเ้พื่อชีวิต
เป็นการเรียนรูท่ี้เป็นพัฒนาความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ โดยมีข้อสังเกตว่า การเรียนรู ้3 แบบแรก
รว่มกัน ก่อใหเ้กิดการเรียนรูแ้บบท่ี 4 คือการเรียนรูเ้พื่อชีวิต โดยส่ิงท่ีคาดหวังใหเ้กิดกับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 คือควรมีทักษะท่ียืดหยุ่นและสามารถปรบัตัวได้ ริเริ่มและเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง มี
ทักษะทางสังคมและกา้วขา้มวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ และสามารถผลิตสรา้งสรรคง์านได ้
ตลอดจนมีความเป็นผู้น าและรบัผิดชอบต่อสังคม (ปัถยา สังสิมมา และ กนกอร สมปราชญ์, 
2560) โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน คือ ครู ครูต้องไม่เพียงแต่เอาใจใส่ผู้เรียน
เท่านัน้ แต่ยงัตอ้งมีทกัษะในการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กิดขึน้ในใจของผูเ้รียน โดยคณุลกัษณะของ
ครูท่ีส่งผลต่อผูเ้รียน  ไดแ้ก่ ความซื่อสตัยส์จุริตเท่ียงธรรม มีอารมณท่ี์มั่นคง และวิธีการสอนของครู 
ไดแ้ก่ การใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัผูเ้รียน ซึ่งกระบวนการเรียนรูค้วรเป็นแบบ
บูรณการท่ีมีลักษณะการเชื่อมโยงความรูส้าขาต่าง ๆ และทักษะหลายทักษะเขา้ไวด้ว้ยกันโดยมี
เป้าหมายเพื่ อ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้และเป็นการเตรียมตวัเพื่อใหใ้ชช้ีวิตในโลกท่ีเป็นจริง (กิตติภมูิ  มีประดิษฐ์, 2560) 
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การจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการสามารถตรวจสอบไดจ้ากตัวชีว้ัด คือ 1) ผูเ้รียนสรา้งองคค์วามรู้
ใหม่ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา สามารถน าความรูไ้ปใช้แก้ปัญหาได้ สรา้งชิ ้นงาน  และ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้2) ผูเ้รียนสามารถถ่ายโยงการเรียนรู ้เขา้ใจเนือ้หาในลักษณะองคร์วม
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา 3) ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยใช้วิ ธีการ
ผสมผสานกนัระหว่างสาระความรู ้กระบวนการ คุณธรรม  ซึ่งจะช่วยเพิ่มศกัยภาพของผูเ้รียนอย่าง
ไม่จ  ากัด  เพราะผู้เรียนได้เรียนรูว้ิธีการเรียนตลอดชีวิต 4) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้
หลากหลายรูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่ อป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่ งส่ิงท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาภาวะผู้น าอยู่ ท่ี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์เนน้การปฏิสมัพนัธก์ับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริง โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การพฒันาภาวะผูน้  า มีอยู่หลายปัจจยัท่ีส าคญั (พชัรา วาณิชวศิน, 2560) ไดแ้ก่  

 1) ความมีคุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย กรอบแนวคิด (Mind set) คือ ต้องมี 
กรอบแนวคิดแบบเปิดกวา้ง (Growth mind set) ซึ่งหมายถึง การเปิดใจ เปิดรบัความรูใ้หม่ๆ ได้
ง่าย และพรอ้มยอมรบัความเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาตนเอง และช่วงอายุผูเ้รียน (Generation) 
เพราะผูเ้รียนแต่ละยุคจะมีรูปแบบของตัวเอง การพัฒนาท่ีดีตอ้งสอดคลอ้งกับลักษณะการเรียนรู้
ของผู้เรียนในแต่ละรุ่นด้วย การแบ่งช่วงอายุผูเ้รียน (Generation) แบ่งตามสถานการณ์ของโลก 
ได้แก่ Gen baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z, และGen Alpha (วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต 
พัฒผล, 2558) ซึ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีผูว้ิจัยจะด าเนินงานวิจัยนั้น อยู่ในช่วง Gen Z ซึ่งเป็นวัยท่ีชอบตั้ง
ค าถาม มีสไตลท่ี์เปล่ียนแปลงเร็ว ชอบเรียนโดยการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ชอบความหลากหลาย
และส่ิงท่ีทา้ทาย มีความสามารถและความคล่องแคล่วในการใชเ้ทคโนโลยี สามารถเขา้ถึงขอ้มลูได้
ง่าย คนเจนเนอเรชนันีต้อ้งการการส่ือสารแบบผ่านการพบปะตัวกนัมากท่ีสดุ และบุคคลใน Gen Z 
เป็นคนมีความมั่นใจในตนเอง มีความเป็นตวัของตัวเองสูง เป็นนกันวัตกรรม มีความคิดริเริ่ม (พัช
สิรี ชมภูค า, ณัฐธิดา จักรภีรศิ์ริสุข, 2563; Schweieger & Ladwig, 2018) คิดว่าตนเองเป็นส่วน
หน่ึงของความส าเร็จในทีม (วิชยั วงษ์ใหญ่ และ มารุต พฒัผล, 2558) 

 2) ความมีคุณภาพของการพัฒนาภาวะผู้น า ซึ่งขึน้อยู่กับการจัดประสบการณ์ท่ี
หลากหลายและส่งเสริมการประยุกตใ์ช ้ตลอดจนมีประเมินการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยประเมิน
ก่อนเร่ิมพฒันา ระหว่างพฒันาและหลงัการพฒันา เพื่อตรวจสอบขอ้มลูยอ้นกลบั 
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 3) ความมีคณุภาพของการน าส่ิงท่ีเรียนรูจ้ากการพัฒนาไปประยุกตใ์ช ้ซึ่งแสดงออก
ถึงการมีความเขา้ใจบริบทและประยุกตใ์ชใ้นบริบทท่ีเหมาะสมได้ และการได้รบัขอ้มูลป้อนกลับ
จากการใชภ้าวะผูน้  าจากหลากหลายมมุมองของผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

 จากคุณลักษณะผู้น าของนักศึกษาดังท่ีได้กล่าวมาเบื ้องต้น ผู้วิจัยขอสรุปการ
สงัเคราะหค์ณุลกัษณะผูน้  าของนกัศึกษา ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 สงัเคราะหค์ณุลกัษณะผูน้  าของนกัศึกษา 
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ศนูยวิ์จยัวิลลเ์ดอร ์                
ส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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เกรียงศกัด์ิ เจริญ
วงศศ์กัด์ิ 
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จากผลการสงัเคราะหค์ณุลกัษณะของผูน้  าในนกัศึกษาในตาราง 1  พบว่า นกัศึกษาตอ้ง
มีการส่ือสารท่ีชดัเจน โดยเป็นผูพ้ดูและผูฟั้งท่ีรบัฟังและเคารพความคิดเห็นของผูอ้ื่น มีการวางแผน 
คิดอย่างเป็นระบบเพื่อแกปั้ญหาในสถานการณต่์าง ๆ มีความฉลาดทางอารมณ ์ฝึกสงัเกตเพื่อการ
เขา้ใจผูอ้ื่น และมีความรบัผิดชอบ เพื่อใหก้ารท างานเป็นทีมด าเนินไปโดยไม่เกิดปัญหา ซึ่งในการ
ท ากิจกรรมกลุ่มนั้นผูเ้รียนตอ้งเรียนรูเ้พื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในกลุ่ม ท าใหส้มาชิก
กลุ่มเกิดความไวว้างใจและตอ้งเป็นผูส้รา้งแรงบนัดาลใจใหส้มาชิกในกลุ่ม 

ภาวะผูน้  าจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเทศในปัจจุบันตอ้งการคนรุ่นใหม่ท่ีมี
ภาวะผู้น าสามารถเป็นก าลังส าคัญ ในการพัฒนาประเทศให้ด าเนินไปได้ท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้  ภาวะผู้น ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินกิจกรรมเพราะผู้น า
จ าเป็นตอ้งมีการจูงใจใหผู้อ้ื่นคลอ้ยตาม เพื่อใหก้ารปฏิบติังานรว่มกนัประสบความส าเร็จ (เกรียง
ศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2551; สเุวศ กลบัศรี, 2557) 

2.3 ภาวะผู้น าส าหรับครู 
ภาวะผูน้  าส าหรบัครูเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญ ซึ่งหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในการผลิตครู

ไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาภาวะผูน้  า เห็นไดจ้ากมาตรฐานการผลิตครูของครุุสภาท่ีก าหนดให้
ครูต้องมีความเป็นผู้น าในการบริหารจัดการในห้องเรียน ซึ่งเป็นหน่ึงในมาตรฐานความรูแ้ละ
ประสบการณว์ิชาชีพท่ีครูตอ้งมี (คุรุสภา, 2556) อีกประการหน่ึงคือครูถือเป็นองคป์ระกอบส าคัญ
ในการพฒันานักเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ เพราะครูมีผลต่อการพฒันานักเรียนทัง้ดา้นการเรียนและ
พฤติกรรมโดยตรง อิทธิพลของครูนั้นส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้เรียน (Coggins & McGoven, 
2014; ธีรธร สุธีธร, 2559) ซึ่งครูผู้สอนต้องรูจุ้ดแข็งและมองหาโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์
ใหก้ับตัวเอง เพื่อเตรียมผู้เรียนให้สามารถเลือกส่ิงท่ีถูกต้องให้กับตนเอง ครูตอ้งเตรียมผู้เรียนให้
รอบดา้น เพราะคุณภาพของการศึกษาขึน้อยู่กับคุณภาพของครู การพัฒนาประสิทธิภาพของครู
น าสู่การบรรลผุลสมัฤทธิ์ท่ีสงูขึน้ของผูเ้รียน (Singh, 2012; ปาริชาติ เภสชัชา, 2558) 

2.3.1 ความหมายของภาวะผูน้  าของครู 
 ภาวะผูน้  าหรือความเป็นผูน้  าของครู หมายถึง ผูท่ี้มีความกลา้คิดกลา้ท า พรอ้มเรียนรู้

ตลอดเวลาสามารถคาดการณ์ผลและมองหาความเป็นไปได้ท่ีเกิดขึน้ มีการส่ือสารท่ีเข้มแข็ง
สามารถโนม้นา้วใหผู้อ้ื่นเกิดความจงูใจในการท างาน สรา้งความสมัพันธท่ี์ดีระหว่างตนเองกบัผูอ้ื่น
โดยอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (Hilty, 2011; วิโรจน ์สารรตันะ และ
คณะ., 2561; ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2558; อนนัท ์งามสะอาด, 2560) 
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2.3.2 คณุลกัษณะผูน้  าส าหรบัครูในศตวรรษท่ี 21 
 สภาพสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอนัเน่ืองมาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี

ท่ีส่งผลใหเ้กิดการเชื่อมโยงขอ้มูลจากทกุ ๆ ภมูิภาคของประเทศ ของโลกเขา้ไวด้ว้ยกนั ซึ่งส่งผลต่อ
การใช้ชีวิตและวิถีชีวิตให้เปล่ียนไปจากเดิมในอดีต กล่าวคือ จากสังคมเรียบง่ายไม่ ค่อย
เปล่ียนแปลงมาเป็นสังคมท่ีเปิดกวา้ง ยอมรบัวัฒนธรรมจากภายนอกและน ามาปรบัใชใ้หเ้ขา้กับ
สภาพบริบทของตนเองและของสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม (อดลุย ์วงัศรีคณู, 2557) ดว้ยเหตดุงักล่าว
ครูซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนจึงตอ้งมีการต่ืนตัว
และเตรียมตัวใหพ้รอ้มในการจัดการเรียนรู ้ตอ้งพัฒนาวิธีสอนใหท้ันสมัยเพื่อส่งเสริมความพรอ้ม
ใหก้ับผูเ้รียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยทักษะท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ทักษะ
การเรียนรู ้(Learning skills) ท่ีมุ่งเนน้ความรูค้วามสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนรู ้(นวพร ชลารกัษ์, 2558) บทบาทท่ีส าคญัท่ีสดุจึงอยู่ท่ี
ครู เพราะครูต้องเปล่ียนแปลงตนเองอย่างมากมาย ต้องเปล่ียนวิธีคิด ตอ้งใฝ่หาทักษะใหม่เพื่อ
กระตุน้ผูเ้รียนใหส้ะทอ้นส่ิงท่ีได้เรียนรู ้และตอ้งท าให้ผูเ้รียนมีความพรอ้มทางกาย ใจ สติปัญญา 
และมีภาวะผู้น า เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการอดุมศึกษาพ.ศ.2561, 2561) 

 ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่ายุคศตวรรษ ท่ี  21 เป็นยุค ท่ีมีความสลับซับซ้อน มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษามีการปรบัเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิมเพื่อใหก้ารศึกษาสามารถ
สรา้งผูเ้รียนไดส้อดคลอ้งกับความตอ้งการและบริบทของสงัคม เมื่อการศึกษาเปล่ียนไปครูเองจึง
ตอ้งเปล่ียนไปเหมือนกัน องค์ประกอบของครูยุคใหม่ท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  มี 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นทกัษะการสอน ดา้นอารมณแ์ละ
ดา้นความรูค้วามสามารถ (วันเพ็ญ นันทะศรี, 2559) ดว้ยการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท าให้
นักศึกษาครูจ าเป็นต้องได้รบัการพัฒนาเพิ่มเติมความรูจ้ากท่ีได้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 คุณลักษณะส าคัญหน่ึงท่ีครูต้องมีคือ ความสามารถปรบัตัวใหเ้ขา้
กบัการเปล่ียนแปลงและยอมรบัการเปล่ียนแปลงนัน้ (เกรียง ฐิติจ าเริญพร, 2557; งามพนัธุ์ สยัศรี, 
2557; ธัญนุช สิงหพันธุ์, 2557; พัชราวลัย อินทรส์ุข, 2557) และพัฒนาตนเองให้ทันโดยการ
แสวงหาความรูแ้ละเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากครูมีการเปล่ียนแปลงในตนเองแลว้ ย่อมเกิดความ
พรอ้มในการแบ่งปันประสบการณ์กับผูอ้ื่น นอกจากนีค้รูควรมีความศรทัธาในตัวเอง มองทุกส่ิง
รอบตัวอย่างเชื่อมโยง เพื่อวิเคราะหปั์ญหาและหาสาเหตุของความสัมพันธ์นั้น (สาวิตรี พูลสุขโข, 
2559) ภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 นอกจากความฉลาดในกระบวนการคิดแล้วยังตอ้งการความ
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ฉลาดทางอารมณแ์ละความฉลาดทางวัฒนธรรม สามารถเรียนรูไ้ปดว้ยกัน โดยคิดสรา้งสรรคเ์มื่อ
เผชิญกับส่ิงท่ีท้าทายและมีความเส่ียง และเป็นผูเ้รียนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong learning) และตอ้ง
ยอมรบัในความหลากหลาย มีความยืดหยุ่นในความสัมพนัธร์ะหว่างบุคคลและมีความฉลาดทาง
อารมณท่ี์เขม้แข็ง มีความยืดหยุ่นทางจิตใจเพื่อการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมและท างานไดส้อดคล้อง
กบัสถานการณ ์(วิโรจน ์สารรตันะ และคณะ., 2561) 

 บทบาทของครูท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูใ้น
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งเปล่ียนไปจากเดิม กล่าวคือตอ้งปรบัเปลี่ยนตนเองจากการเป็นผูใ้ห ้หรือผูส้อน
โดยตรงมาเป็นผูฝึ้กหรือผู้อ  านวยความสะดวก เพราะบทบาทท่ีส าคัญของครูคือการส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การท างานเป็นทีมและการแลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกัน อีก
คุณลักษณะหน่ึงท่ีครูตอ้งมีคือการมีคุณธรรมจริยธรรมและตอ้งเป็นแบบอย่าง (Role model) ให้
ผูเ้รียน ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมท่ีตอ้งมี ไดแ้ก่ ความรกัและความเมตตาต่อศิษย ์มีความเสียสละ ท า
เพื่อศิษย์ การเป็นตน้แบบ แบบอย่างท่ีดี เป็นตัวอย่างท่ีดี ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ธัญมัย 
แฉล้มเขตต์ (2558) ท่ีพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีควรส่งเสริมต้องเป็นพฤติกรรมท่ีผู้เรียน
สามารถสังเกตเห็นได้ ประกอบดว้ย ความรบัผิดชอบ (Accountability) เป็นการยอมรบัผลทัง้ดี
และไม่ดีในส่ิงท่ีไดท้ าลงไป ความยุติธรรม (Justice) เป็นการปฏิบัติดว้ยความเท่าเทียมกัน ความ
ไว้วางใจ (Trust) เป็นความเต็มใจยินยอมหรือเชื่อมั่นของบุคคลหน่ึงต่ออีกบุคคลหน่ึง เป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคัญในการใชช้ีวิตในสงัคม ช่วยใหบุ้คคลกลา้ท าในส่ิงท่ีไม่เคยท ามาก่อน และยัง
เป็นรากฐานของการท างานเป็นทีม การใหบ้ริการ (Service) คือ การเป็นคนท่ีสนใจคนอื่นและให้
ด้วยความเต็มใจ เป็นการดูแลด้วยความเอาใจใส่ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และการ
ติดต่อส่ือสาร(Communication) ซึ่งภาวะผู้น าจะมีมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับประสบการณ์และการ
ฝึกฝนของแต่ละคน อีกประการหน่ึงท่ีส าคญัคือ ครูควรมีสมรรถนะการขา้มวฒันธรรม เพราะความ
ทันสมัยของการส่ือสารตลอดจนการยา้ยถิ่นฐาน ท าใหโ้รงเรียนมีความหลากหลายของเชือ้ชาติ 
ศาสนาและวฒันธรรม จึงมีความจ าเป็นท่ีครูผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจเพื่อสามารถถ่ายทอดใหก้ับ
ผูเ้รียนได้ (ฉัตรชัย หวังมีจงมี, 2560) นอกจากนีค้รูในศตวรรษท่ี 21 ต้องเป็นผู้รอบรูส้ารสนเทศ 
กล่าวคือ มีความสามารถในการเขา้ถึงและใชส้ารสนเทศ มีคณุธรรมจริยธรรมในการเขา้ถึงและใช้
สารสนเทศ และเป็นผูรู้ท้างเทคโนโลยี คือ มีความสามารถในการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนรูแ้ละประสบการณ์โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและครูตอ้งมีคุณลักษณะความเป็นครูผูน้  า 
คือเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้และตอ้งมีความรอบรูเ้ท่าทนัในสถานการณข์องสังคมและโลกท่ีก าลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (ปาริชาติ เภสชัชา, 2558) 
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 เห็นไดว้่าศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคแห่งการสรา้งสมรรถนะแห่งวิชาชีพใหเ้กิดขึน้กับครู
เพื่อเป็นตัวแบบ (Model) แห่งการเรียนรูข้องชั้นเรียนท่ีจะน าไปสู่การสรา้งทักษะการเรียนรูใ้หเ้กิด
ขึน้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ เพราะครูคือ กุญแจส าคัญในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
การศึกษา คุณภาพการศึกษาขึน้อยู่กับคุณภาพครูเป็นหลัก โดยครูสามารถถ่ายทอดความรูท้ั้ง
ทางตรงและทางอ้อม (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2559; ไสว ฟักขาว, 2558) 
ภารสกร เรืองรองและคณะ (มปป) ได้ให้ข้อเสนอว่า ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับครูยุคใหม่อย่าง
เร่งด่วน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีพรอ้มขับเคล่ือนและยกระดับการ
พัฒนาประเทศท่ีมีคุณภาพต่อไป รูปแบบการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะเป็นการเรียนรู้
รว่มกันระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนดว้ยกัน บทบาทของครูเปล่ียนไปโดยตอ้ง
คอยช่วยแกไ้ข ชีแ้นะความรูท้ัง้ถกูผิดท่ีผูเ้รียนไดร้บัจากส่ือภายนอก  

 จากคณุลกัษณะทัง้หมดท่ีไดก้ล่าวเบือ้งตน้ผูว้ิจัยขอเสนอการสงัเคราะหค์ุณลักษณะ
ผูน้  าส าหรบัครู ดงัตาราง 2  
 
ตาราง 2 การสงัเคราะหค์ณุลกัษณะผูน้  าส าหรบัครู 
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Matthew Miles, Ellen Saxl, 
and Ann Lieberman 

          
 

Wan Suhaila Wan Yaacob 
and Yahya Don           

 

Eleanor B. Hilty            

วิโรจน ์สารรตันะและคณะ            

อนนัท ์งามสะอาด            
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ตาราง 2 (ต่อ) 
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งามพนัธุ ์สยัศรี            

วิชญา ผิวค า            

นสุรา นามเดช            

กิติโรจน ์ปัณฑรนนทกะ            

พชัราวลยั อินทรส์ขุ            

เกรียง ฐิติจ าเริญพร            

ส านกังานราชบณัฑิตยสภา            

ธัญมยั แฉลม้เขตต ์            

ปาริชาติ เภสชัชา            

 
จากตาราง 2 สามารถสรุปได้ว่า ครูท่ีมีคุณลักษณะผู้น าต้องเป็นผู้ท่ีมีการส่ือสารท่ี

เข้มแข็ง สามารถใช้ค าพูดโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตามได้ โดยต้องมีความยืดหยุ่นในการสรา้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นมีความเอาใจใส่ ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชน และต้องเป็นผู้ท่ีมีการเรียนรู้อยู่ เสมอ รอบรูเ้ท่าทันปรากฎการณ์ของสังคม สามารถ
คาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้และมองหาทางเลือก มีความกลา้และมีความสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กับ
การเปล่ียนแปลง (Hilty, 2011; Miles, Saxl, & Liberman, 2005; Yaacob & Don, 2018; กิติ
โรจน ์ปัณฑรนนทกะ, 2557; เกรียง ฐิติจ าเริญพร, 2557; งามพันธุ์ สัยศรี, 2557; นุสรา นามเดช, 
2557; พัชราวลัย อินทรส์ุข, 2557; วิชญา ผิวค า, 2557; วิโรจน์ สารรัตนะ และคณะ., 2561; 
ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2558; อนนัท ์งามสะอาด, 2560)  
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2.3.3 แนวทางการพฒันาภาวะผูน้  าในครู 
 สาวิตรี พูลสุขโข (2559) ไดก้ล่าวถึงการจัดการเรียนรูส้ าหรบัครูในศตวรรษท่ี 21 ว่า

ต้องเป็นการจัดการเรียนรูเ้พื่อให้เกิดความศรัทธาในตนเอง การวิเคราะห์ปัญหา และการคิด
สรา้งสรรค ์โดยมีรายละเอียด ดังนี ้1) การเสริมสรา้งความศรทัธาในตนเอง กิจกรรมคือ ทบทวน
และคน้หาว่าเราเป็นใคร มีความสามารถอะไร มีโอกาส จดุอ่อนและเงื่อนไขชีวิตอย่างไร โดยการ
สะทอ้นคิด หรือสรา้งแนวคิดอุดมการณ์โดยใชส่ื้อต่าง ๆ เช่น สารคดี ภาพยนตร ์บุคคลต้นแบบ 
เพื่อสรา้งแรงบันดาลให้กับตนเองและพรอ้มส่งต่อแรงบันดาลใจใหก้ับผู้อื่น 2) มองปัญหาอย่าง
เชื่อมโยง มองเห็นเบื ้องหลังของปัญหาท่ีเกิดขึน้ วิเคราะห์สาเหตุและความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ 
กิจกรรมตอ้งกระตุ้นการคิดวิเคราะห ์โดยลงพืน้ท่ี แลว้มีการวิเคราะหว์่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ปัญหานั้นหรือไม่และจะแกไ้ขไดอ้ย่างไร อีกส่วนหน่ึงท่ีครูตอ้งมีการเพิ่มเติมคือ การคิดสรา้งสรรค์
หรือการคิดนอกกรอบ เพราะเราถูกก าหนดให้อยู่ในกรอบมากเกินไป กรอบจากหลักสูตร หรือ
รูปแบบการสอนแบบเดิม ๆ เมื่อครูอยู่ในกรอบ นักเรียนย่อมตกอยู่ในกรอบของครู ความคิด
สรา้งสรรค์จึงไม่เกิด การพัฒนาภาวะผูน้  า จึงเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบท่ีผูน้  าตอ้งพัฒนา
ความเป็นผูน้  าทัง้บทบาทและกระบวนการใหดี้ยิ่งขึน้ทัง้ทกัษะและความรูผ่้านประสบการณต่์าง ๆ 
จากการศึกษา การอบรม หรือการท างานเพื่อประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีเรียนรูจ้ากประสบการณใ์นบริบทการ
ท างานจริงท่ีอาจมีสถานการณแ์ตกต่างกนัออกไป (พัชรา วาณิชวศิน, 2560) ทัง้นีต้อ้งมีการบูรณา
การการจดัการเรียนรูท่ี้หลากหลาย (อนนัท ์งามสะอาด, 2560) ผูว้ิจัยขอเสนอแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้น าในครูทั้ง 3 แนวทางได้แก่ การศึกษาตนเอง ศึกษาผู้อื่น และพัฒนาตนเอง (ธวัช บุณ
ยมณี, 2550; รตัติกรณ ์จงวิศาล, 2556) ดงันี ้

 1. การศึกษาตนเอง 
  1.1 การวิเคราะห์อัตชีวประวัติ การทบทวนวิเคราะห์ชีวิตท่ีผ่านมาจะช่วยให้

เข้าใจตนเองในปัจจุบันได้ดีขึน้ แนวทางการวิเคราะห์อาจเริ่มจากการทบทวนถึงบุคคลท่ีมี
ความส าคัญในชีวิตของแต่ละคน ซึ่งลว้นมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของตนไม่มากก็นอ้ย และบางครัง้
การมีสัมพันธภาพเหล่านีก้็มีผลต่อการสรา้งสัมพันธภาพใหม่กับผู้อื่น การศึกษาอดีตจะท าให้
บุคคลสามารถท าอะไรไดดี้ขึน้ในปัจจบุนัและจะเป็นพืน้ฐานท่ีดีส าหรบัอนาคต 

  1.2 การสังเกตตนเอง การสงัเกตอารมณ ์ความรูสึ้ก และพฤติกรรมของตนเองท า
ให้รูถ้ึงความปกติ ความผิดปกติและธรรมชาติของตนว่าเป็นอย่างไร วิธีการในการสังเกตตนเอง
อาจใชว้ิธีการบนัทึกสถานการณแ์ละปฏิกิริยาของตนเอง อาจใชร้ะยะเวลาหลายสัปดาหเ์พื่อใหไ้ด้
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกันไป หลังจากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ส่ิงพฤติกรรมท่ีแสดงออก การรูจ้ัก
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ตนเองจะท าใหเ้ขา้ใจว่าท าไมเราจึงเป็นอย่างท่ีเราเป็น ประสบการณห์รือปัจจัยของสถานการณ์
อะไรท่ีเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของเรา ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน และการรูจ้ักตนเองยังรวมถึง
ความเข้าใจว่า จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองมีอิทธิพลต่อผู้อื่นอย่างไร มีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลในบทบาทต่าง ๆ ของชีวิตตนเอง และต่อการบรรลถุึงเป้าหมายของเราอย่างไร 

  1.3 การฟังความคิดเห็นจากผูอ้ื่น ในสายตาของตวัเองกบัคนอื่นนัน้ตวัตนของเรา
อาจจะต่างกันและคนอื่นจะมองตัวตนของเราต่างกันออกไปดว้ย ดังนั้นการไดร้บัฟังทศันะของคน
อื่นท่ีมีต่อตัวเราก็เปรียบเหมือนได้เห็นตัวเองในแง่มุมต่าง ๆ การท่ีเราเข้าใจตนเองไดแ้ท้จริงจะ
เกิดขึน้ก็ต่อเมื่อเราสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดคนเหล่านั้นจึงมองเราแตกต่างไปจากท่ีเรามอง
ตวัเอง  

  1.4 การเขา้กลุ่มพัฒนาตนเอง จากวิวัฒนาการของความรูเ้กี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์
ท าให้มีการน าเอาเทคนิคดา้นกิจกรรมกลุ่มมาใช้เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจตนเอง เช่น การแสดง
บทบาทสมมติ การแสดงละคร ซึ่งช่วยให้บุคคลได้เรียนรูต้นเองจากบทบาทท่ีแสดงและจาก
สถานการณก์ลุ่ม เทคนิคท่ีนิยมน ามาใชไ้ดแ้ก่ เทคนิคกลุ่มสมัพนัธ์ เทคนิคกลุ่มใหค้ าปรกึษา บุคคล
ท่ีมีความสามารถในการเรียนรูจ้ะสามารถไตร่ตรองกระบวนการเรียนรูข้องตนเอง และท างานเพื่อ
พฒันาวิธีการเรียนรู ้เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งทกัษะและพฤติกรรมที่ตอ้งการ 

 2. การศึกษาผูอ้ื่น ผูน้  าท่ีดีตอ้งสามารถเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี 
ตอ้งสามารถสรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์ับผูอ้ื่น พืน้ฐานของความสามารถนีคื้อ ความสามารถท่ี
จะเคารพคนท่ีมีภูมิหลังแตกต่างกันและเข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ท่ีพวกเขาเป็น เทคนิคท่ีน าไปใช้ใน
การศึกษาผูอ้ื่น ไดแ้ก่ 

  2.1 การสังเกต การเป็นคนช่างสังเกตผู้สังเกตตอ้งเป็นผู้ท่ีมีความไวต่อการรบัรู ้
(Sensitive) สังเกตดว้ยจิตใจท่ีเป็นกลาง ปราศจากอคติ ใชเ้วลาสังเกตนานพอสมควรและสังเกต
ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันหลาย ๆ สถานการณ์ ก่อนท่ีจะสรุปลักษณะอันซับซ้อนของบุคคล 
นอกจากนั้นในการสังเกตทุกครัง้ควรสงัเกตเหตุการณ์แวดลอ้มซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลนัน้ควบคู่ไปดว้ย 

  2.2 การสนทนากันในโอกาสอนัควร เป็นส่ิงท่ีจะน าไปสู่ความสนิทสนมและเขา้ใจ
ซึ่งกันและกนั ในการสนทนากบับุคคลตอ้งมีความสามารถและทักษะในการฟังเพื่อรบัสารท่ีเขาส่ือ
ออกมาไดอ้ย่างถกูตอ้งแม่นย าและครบถว้น 
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 3. การพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองเป็นการสรา้งคุณสมบัติ คุณธรรม นิสัย เจต
คติ ความสามารถ ความช านาญ ความรู ้ฯลฯ ใหเ้กิดขึน้ในตนเอง การพัฒนาภาวะผูน้  าท่ีสามารถ
กระท าไดด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก่ 

  3.1 การพัฒนาความสามารถในการพูดหรือการสนทนา เพื่ อให้ตนเองมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดและความรูสึ้กของตนเพื่อใหผู้้อื่นรบัรูใ้นส่ิงท่ีเราต้องการ
ส่ือสารไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

  3.2 การพัฒนาความสามารถในการฟังหรือการเป็นผูฟั้งท่ีดี ควรหยุดพูดและฟัง
อย่างตัง้ใจ ฟังอย่างมีสมาธิและอดทนเพื่อใหท้ราบเจตคติ ความคิดเห็นและความรูสึ้กต่าง ๆ ของผู้
พูดอย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น และต้องหมั่นทบทวนในใจเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาตั้งแต่ต้น และแสดง
อากปักิริยารบัรูใ้นเนือ้หาดว้ยอิริยาบถต่าง ๆ เช่น พยกัหนา้  

  การพัฒนาความสามารถในการพูดหรือการสนทนาและความสามารถในการฟัง
เป็นการพัฒนาความสามารถทางสังคม (Social capacities) เพื่อให้เกิดความสามารถในการ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นอย่างมีประสิทธิผล  

  3.3 การพฒันาดา้นอารมณ ์ผูน้  าตอ้งมีความสามารถในการควบคมุอารมณ ์การ
เอาแต่อารมณข์องตนเองเป็นท่ีตัง้เป็นต้นเหตสุ าคญัของปัญหาดา้นการฟังซึ่งเชื่อมโยงไปถึงปัญหา
ของการตดัสินใจ 

  3.4 การพัฒนาความรู ้ผู้น าท่ีดีต้องมีความรูก้ว้างขวางและมีข้อมูลข่าวสารท่ี
ถูกต้องทันสมัยและมากพอท่ีจะช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ความรูท่ี้จ าเป็น
ส าหรบัผู้น าได้แก่ ความรูเ้กี่ยวกับส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งรู ้เช่น เป้าหมาย ความส าคัญของงาน ความรู้
เกี่ยวกับส่ิงท่ีควรรู ้เช่น เทคโนโลยีและการปรบัปรุงงาน และความรูเ้กี่ยวกับส่ิงท่ีน่ารู ้เช่น ความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในระยะยาวของหน่วยงาน และยังหมายรวมถึงความสามารถท่ีจะคิดอย่าง
สรา้งสรรคแ์ละคน้พบความเชื่อมโยงระหว่างความคิดท่ีแตกต่างกนัและเปลี่ยนกรอบวิธีคิดเกี่ยวกับ
เร่ืองนัน้และน ามาซึ่งความสามารถท่ีจะริเริ่มและน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลง 

  3.5 การพัฒนาความจ า ความจ าประกอบดว้ย การจดจ า การเก็บความทรงจ า 
และการระลึกได ้บุคคลสามารถพฒันาความจ าไดโ้ดย สนใจและมีสมาธิต่อส่ิงท่ีตอ้งการจ าใหม้าก
ขึน้ จดัระเบียบส่ิงท่ีตอ้งการจะจ าใหเ้ป็นรูปธรรมอย่างง่ายๆ และทบทวนส่ิงท่ีไดจ้  าไปแลว้ 

นอกจากนั้นการพัฒนาภาวะผู้น าอาจสรุปได้เป็น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้(Bateman & 
Snell, 2004; Kouzes & Posner, 2003 อ้างถึงใน ธวัช บุณยมณี, 2550); Yulk, 2010 อา้งถึงใน 
บุษยา วีรกุล, 2558; รตัติกรณ ์จงวิศาล, 2556) 
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1. พฒันาโดยการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์(Learning from experience) หรือ การใชต้วั 
แบบบทบาทพฤติกรรม (Behavioral role modeling) เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง 
เทคนิคนีใ้ชเ้พื่อการพัฒนาทกัษะในการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ทฤษฎีพืน้ฐานของการใชต้วัแบบ
บทบาทพฤติกรรม คือ ทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคมของ Bandura ในการฝึกอบรมแบบนีจ้ะใหผู้เ้ขา้
รบัการฝึกอบรมแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และใหส้งัเกตการสาธิตวิธีการจดัการกับปัญหาท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล เช่น การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั จากนัน้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะฝึกพฤติกรรม
โดยการเล่นบทบาทสมมติ โดยไม่มีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัท่ีเป็นการคุกคาม หรืออีกทางเลือกหน่ึง
ผูใ้หก้ารฝึกอบรมอาจแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมโดยการแสดงบทบาทสมมติหนา้ชั้นเรียนรว่มกับ
ผูเ้ขา้อบรม บางครัง้จะมีการแสดงพฤติกรรมทัง้ดา้นดีและไม่ดี ขัน้ตอนต่อไปผูเ้ขา้รบัการอบรมจะมี
ส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมติเพื่อการประยุกต์ใช้ในการเรียนรูต่้อไป บางครัง้จะมีการตั้ง
ค าถามและใหเ้ขียนแผนปฏิบติัการเพื่อน าความรูท่ี้ไดก้ลบัไปประยกุตใ์ช้ 

2. พัฒนาโดยการเรียนรู้จากกรณี ตัวอย่าง (Learning from examples) หรือ การ
อภิปรายกรณี ศึกษา (Case discussion)  เกิดจากการเรียนรู้จากบุคคลอื่นหรือ ท่ี เรียกว่า
ประสบการณโ์ดยออ้ม ใชไ้ดใ้นการพฒันาทกัษะดา้นการจัดการ ฝึกการวิเคราะหแ์ละทกัษะในการ
ตัดสินใจ ผู้เข้ารบัการอบรมจะวิเคราะห์รายละเอียดของสถานการณ์ ประยุกต์ใช้หลักทางการ
จัดการและเทคนิคการตัดสินใจเชิงคุณภาพ เช่น ศึกษาผู้น าท่ีสมควรยึดถือเป็นแบบอย่างจาก
เอกสาร ต ารา ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวีดิทัศน ์ภาพยนตร ์เพื่อฟังและดูตัวอย่างการพูด การส่ือสาร ศึกษา
จากชีวิตจริงท่ีสมควรเป็นตวัอย่างเพื่อศึกษาวิธีการท างาน การดลบันดาลใจ และสัมภาษณผ์ูน้  าท่ี
ชื่นชอบเพื่อถาม และใหแ้นะน าวิธีการในการประสบความส าเร็จ ประโยชนจ์ากการใชก้รณีศึกษา 
คือ การเพิ่มความเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานการณท่ี์ก าลงัเผชิญหนา้อยู่ กรณีศึกษาสามารถแสดงใหเ้ห็น
ว่าปัญหาหรือเหตุการณ์จะเกิดกับคนท่ีมีความแตกต่างกันในด้านค่านิยม ความสนใจและ
สมมติฐานอย่างไร ตัวอย่างเช่น ความขัดแยง้หรือการตัดสินใจท่ีขัดแยง้กันอาจจะอธิบายไดจ้าก
มมุมองของกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย มีการประยุกตใ์ชก้รณีศึกษาเพิ่มมากขึน้เพื่อเพิ่มความเขา้ใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการใช้กรณีศึกษาต้องค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ 1) อธิบายวัตถุประสงค์ของการใช้กรณีศึกษาให้ชัดเจน รวมถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ  
 2) ถามค าถามท่ีช่วยกระตุน้และสนับสนุนใหเ้กิดการอภิปราย ยอมรบัมุมมองความคิดเห็นท่ีเป็น
ทางเลือกต่าง ๆ และหลีกเล่ียงการครอบง าหรือชีน้  าในการอภิปราย 3) กระตุ้นดว้ยค าถามหรือ
ปัญหาท่ีมีความซับซอ้นและการหาวิธีการแกไ้ขหรือทางเลือกท่ีจะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา 4) ใช้
การวิเคราะหแ์บบต่าง ๆ ท่ียกตวัอย่างใหเ้ห็นว่าแต่ละคนจะมีแนวทางอย่างไรในการแกไ้ขปัญหาท่ี
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แตกต่างกนัไป 5) การถามค าถามเกี่ยวกับกรณีศึกษาควรเกี่ยวขอ้งกบัประสบการณใ์นงานของคน
ท่ีรบัการอบรม อภิปรายประสบการณ์ท่ีรวบรวมเกี่ยวกับกรณีศึกษาท่ีจะน าไปสู่การเขา้ใจอย่าง
ลึกซึง้ และก่อใหเ้กิดกระบวนการคิด และ 6) มีการรวมกลุ่มอภิปรายท่ีหลากหลาย หรือหมนุเวียน
ผลดัเปลี่ยนกลุ่มในการวิเคราะห ์เพื่อใหไ้ดเ้ห็นมมุมองท่ีต่างกนั 

3. พัฒนาโดยการเรียนรู้จากการศึกษา (Learning from education) โดยเรียนใน
หอ้งเรียนและเลือกโปรแกรมการเรียนรูเ้พื่อพฒันาความรูแ้ละทกัษะในดา้นท่ีตอ้งการ 

เห็นได้ว่าการพัฒนาภาวะผู้น าในครูมีวิธีการท่ีหลากหลาย ส่วนจะน ามาใช้อย่างไรนั้น
ขึน้อยู่กับบริบทและสถานการณ์ในขณะนั้น การพัฒนาผูน้  าสามารถส่งเสริมได ้โดยสอดแทรกใน
การเรียนรู ้การเติบโตและกระบวนการเปล่ียนแปลงของบุคคล ผ่านการสรา้งสรรคป์ระสบการณท่ี์
กระตุน้การพฒันาอย่างเขม้ขน้ มีประสบการณห์ลายชนิดซึ่งช่วยพฒันาความสามารถของผูน้  าโดย
ตอ้งเป็นส่ิงท่ีทา้ทายใหไ้ดม้ีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื่น ๆ และตอ้งมีการสรา้งสภาพแวดลอ้มเพื่อการ
สนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น มีบรรยากาศหรือกิจกรรมท่ีช่วยให้คนสามารถพูดได้อย่างอิ สระ 
ตรงไปตรงมา และช่วยใหร้บัฟังขอ้มูลดา้นลบเกี่ยวกบัตนเองได ้โดยไม่เสียก าลงัใจและความมั่นใจ
ในตนเอง ขณะเดียวกันก็มีการให้ขอ้มูลทางบวกท่ีจะช่วยเสริมใหพ้วกเขามีความมั่นใจในตนเอง
มากขึน้ดว้ย อีกประการหน่ึงท่ีส าคัญคือ ตอ้งมีการทบทวนการเรียนรูจ้ากประสบการณเ์กี่ยวขอ้ง
กบัการตระหนกัรูต่้าง ๆ เช่น เมื่อมีการพัฒนาพฤติกรรม ความสามารถ ทักษะ หรือทัศนคติใหม่ ๆ 
ควรมีการประเมินผล (Assessment) และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพราะการให้ข้อมูล
ยอ้นกลับท่ีเชื่อถือไดอ้ย่างสม ่าเสมอเป็นวิธีส าคัญท่ีจะช่วยใหเ้รียนรูว้่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความ
จ าเป็น  

2.4 ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม 
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ผูค้นใหค้วามสนใจเกี่ยวกบัแนวคิดและคณุลกัษณะของผูน้  าเชิง

พหุวัฒนธรรมเพราะการเปล่ียนแปลงของโลกทัง้ดา้นวัฒนธรรม ดา้นผูค้น ตลอดจนการเชื่อมต่อ
ของคนในโลกท่ีท าได้ง่ายขึ ้น (Tulsie, Purushotham,  Martinez, & Nyakahuma, 2016) จึงมี
ความจ าเป็นต้องปลูกฝังความคิดในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ใหก้ับคนในสังคมได้เข้าใจ ผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมและคู่ควรกับโลกของเราใน
ปัจจุบันท่ีมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและมีการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม ควรมีการ
ปรบัตวัและท าความเขา้ใจในเรื่องของการเปิดใจ การรว่มมือ การตระหนักรู ้การมีสติ การยืดหยุ่น 
ความเป็นสากลไม่มีอคติ  การเคารพและมารยาทในการอยู่ร่วมกัน (Reinhold & Amigo, 2017) 
โดย เทวราชกัปปะ และ ศรีนิวัฒน์ เมอที (Devarrajappa  & Murthy, 2013) ได้กล่าวถึงส่ิงท่ีมี
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ความเกี่ยวพันกับผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมไว้ดังนี ้1) ผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมไม่ได้ให้ความสนใจท่ี
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หากแต่เป็นความเชื่อมั่นในความสมัพันธร์ว่มกนั ใหค้วามสนใจเรื่องความเป็น
หน่ึงเดียวและความสามคัคี 2) ท าเพื่อสงัคม ปฏิสมัพันธก์ับผูอ้ื่นดว้ยความสภุาพและแสดงออกถึง
การเคารพ 3) เนน้การท างานร่วมกันเป็นทีม 4) คิดส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรบัทีม โดยไม่ค านึงถึงพืน้หลัง
ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 5) แต่ละคนมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวแมจ้ะมีความคลา้ยคลึงภายนอก 
6) ส่งเสริมให้ทุกคนแบ่งปันเรื่องราวความเชื่อทางศาสนา เพื่ อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและ
ท างานร่วมกันได ้7) ผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมตอ้งท าใหทุ้กคนรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึงของทีม เห็นไดว้่าผูน้  า
เชิงพหุวัฒนธรรมเป็นเรื่องราวของการคิดถึง “พวกเรา” มากกว่าการคิดแค่ “ฉัน” ผู้น าทางพหุ
วฒันธรรมตอ้งไม่โลภมาก มีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ ใจกวา้งเคารพผูอ้ื่น และเรียนรูค้วามต่างซึ่งกัน
และกนั 

ความหมายของผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมนั้น มีนักวิชาการให้ความหมายผู้น าเชิงพหุ
วฒันธรรมไว ้2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มหน่ึงมองว่าเป็นทักษะ และอีกกลุ่มหน่ึงมองเป็นความสามารถ 
โดยกลุ่มท่ีมองว่าเป็นทักษะ ใหค้วามเห็นไวว้่า ผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม หมายถึง การแสดงออกถึง
ทักษะท่ีดีเยี่ยม ประกอบด้วย การฟัง ความอดทน การเคารพ การช่วยเหลือด้วยความสุภาพ
อ่อนโยน (Strathmann, 2016) และกลุ่มท่ีมองว่าเป็นความสามารถ ใหค้วามเห็นไวว้่า ภาวะผูน้  า
เชิงพหวุัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถจดจ า เขา้ใจและเห็นคณุค่าของวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจและกระตุน้ทีมอย่างตรงไปตรงมา มีความสามคัคีกบับุคคลท่ีมีภมูิหลัง
ทางวฒันธรรมต่างกนั และเขา้ใจว่าภมูิหลงัทางวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อเจตคติและสมรรถนะใน
การท างานอย่างไร (Achong, 2016; Bell, 2016; Lord, 2016; Lorenz, 2016; Martinez, 2016; 
Miller, 2016) จากแนวคิดดังกล่าวผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมเป็นไดท้ัง้ทักษะและความสามารถ อาจ
สรุปความหมายของภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม ไว้ว่า เป็นแนวทางกว้างๆ ของการปฏิบัติท่ี
แสดงออกถึงความสัมพนัธอ์ันดี การเห็นคุณค่า และการเคารพผูค้นท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
กนั (Webb, 2014; ทิฆมัพร สมพงษ์, 2559)  
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ตาราง 3 การสงัเคราะหค์ณุลกัษณะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม 
 

            คณุลกัษณะ 

กา
รสื่
อส
าร
/ ก
าร
รบั
ฟัง

 

มีค
ณุ
ธร
รม
  

มีค
วา
มอ
ดท
น 

มีค
วา
มก
ลา้
หา
ญ

 

มีค
วา
มร
บัผิ
ดช
อบ

 

คว
าม
เค
าร
พผ

ูอ้ื่น
 

ให
ค้ว
าม
ช่ว
ยเ
หลื
อ 

เขา้
ใจ
ใน
คณุ

ค่า
ขอ
งว
ฒั
นธ
รร
ม 

สร
า้ง
แร
งบ
นัด
าล
ใจ

 

มีค
วา
มไ
วใ
นก
าร
คิด

 

ปร
ะย
กุต
แ์น
วท
าง
ใน
กา
รแ
กป้ั
ญ
หา

 

Dave Strathmann            
Jamie Lord            
Davis Bell            
Anurag Shama            
Heidi Achong            
Jennifer Goodrich            
Kojo Yankah            
Mike Lorenz            
Ram Ramesh            
Ingrid Martinez            
Estelle Millerg            
Laverne Webb            
See-Wai Alison Yeung, Yeung 
Lee, and K.W.Ryan Yue 

           

Abeya Geda and Frew 
Amsale Tesfaye 

           

Kanita Nitjarunkul, Ekkarin 
Sungtong, and Peggy Pkacier 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

            คณุลกัษณะ 

กา
รสื่
อส
าร
/ ก
าร
รบั
ฟัง

 

มีค
ณุ
ธร
รม
  

มีค
วา
มอ
ดท
น 

มีค
วา
มก
ลา้
หา
ญ

 

มีค
วา
มร
บัผิ
ดช
อบ

 

คว
าม
เค
าร
พผ

ูอ้ื่น
 

ให
ค้ว
าม
ช่ว
ยเ
หลื
อ 

เขา้
ใจ
ใน
คณุ

ค่า
ขอ
งว
ฒั
นธ
รร
ม 

สร
า้ง
แร
งบ
นัด
าล
ใจ

 

มีค
วา
มไ
วใ
นก
าร
คิด

 

ปร
ะย
กุต
แ์น
วท
าง
ใน
กา
รแ
กป้ั
ญ
หา

 

Crestcom organization            
Alina Reinhold and Marta 
Amigo 

           

Devarrajappa S. and Srinivas 
Murthy 

           

ทิฆมัพร สมพงษ์            
นนกร มงัคละศิริ            
เอกรินทร ์สงัขท์อง            

 
จากตาราง 3 กล่าวโดยสรุปได้ว่า คุณลักษณะผู้น าในสังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลในการรบัฟังอย่างจริงใจและซื่อตรง เพื่อเขา้ใจคุณค่าของวัฒนธรรมอื่น 
ใชก้ารส่ือสารเพื่อสรา้งความเข้าใจ แสดงออกถึงการเคารพและยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง มี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ คาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้เพื่อหาแนวทาง
สนับสนุนและช่วยเหลือผู้อื่น และน าความรูท่ี้มีมาประยุกตใ์ช้เพื่อจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ได ้
(Achong, 2016; Bell, 2016; Geda & Tesfaye, 2016; Goodrich, 2016; Kanita Nitjarunkul, 
Ekkarin Sungtong, & Pkacier, 2014; Lord, 2016 ; Lorenz, 2016; Martinez, 2016; Miller, 
2016; organization, 2016; Ramesh, 2016; Shama, 2016; Strathmann, 2016; Webb, 2014; 
Yankah, 2016; Yeung, Lee, & Yue, 2006; ทิฆัมพร สมพงษ์, 2559; นนทกร มังคละศิริ, 2560; 
เอกรินทร ์สงัขท์อง, 2555) 

 
 



  40 

 2.4.1 การวดัคณุลกัษณะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม 
  การวดัพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีคณุลกัษณะผูน้  าควรมีการวัดท่ีหลากหลาย 

โดยเป็นการวัดท่ีเนน้การประเมินเพื่อการปรบัปรุงและพัฒนา เช่น กิจกรรมการทบทวนและคน้หา
ว่าเราเป็นใคร มีความสามารถอะไร มีโอกาส จดุอ่อนและเงื่อนไขชีวิตอย่างไร โดยการสะทอ้นคิด 
การสรา้งแนวคิดอุดมการณโ์ดยใชส่ื้อต่าง ๆ เช่น สารคดี ภาพยนตร ์บุคคลตน้แบบ เพื่อสรา้งแรง
บันดาลให้กับตนเองและพรอ้มส่งต่อแรงบันดาลใจใหก้ับผู้อื่น กิจกรรมการลงพืน้ท่ีจริง เพื่อมอง
ปัญหาอย่างเชื่อมโยง มองเห็นเบือ้งหลังของปัญหาท่ีเกิดขึน้ วิเคราะหส์าเหตุและความสัมพันธ์ท่ี
เกิดขึน้ กิจกรรมตอ้งกระตุน้การคิดวิเคราะห ์โดยลงพืน้ท่ีแลว้มีการวิเคราะหว์่าตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ของปัญหานัน้หรือไม่และจะแกไ้ขไดอ้ย่างไร 

 2.4.2 ความจ าเป็นของผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม 
  ผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมเป็นส่ิงจ าเป็นในสังคมปัจจุบัน นั่นเพราะขณะนีส้ังคมมี

ความหลากหลาย ครูเองเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการเสริมสรา้งเจตคติ ท่ีถกูตอ้งใหก้ับผูเ้รียนโดย
ผ่านกระบวนการสอนและการกระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  ดังนัน้ครูจึงตอ้งมีความเขา้ใจในสภาพ
สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในสังคมท่ีมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม เพราะผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวขอ้งในการศึกษา เช่น ผูเ้รียน ผู้ปกครอง ชุมชนลว้นมีภมูิหลังและประสบการณใ์นการท างาน
ท่ีแตกต่างกัน นอกจากนีส่ิ้งส าคัญอีกประการหน่ึงคือ วิกฤตทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน
ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจ ความเข้าใจผิด และความบาดหมาง จึงความจ าเป็นต้องเตรียม
นักศึกษาครูให้ปรบัตัวเขา้กับความหลากหลายและเตรียมตัวเพื่อให้สามารถแกปั้ญหาท่ีมีความ
สลับซับซ้อนในสถานการณ์จริง เน่ืองจากต้องพบปะกับผู้คนจ านวนมาก (Overstreet et al., 
1998; บัญญัติ ยงย่วน และ ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์, 2550; วิเชียร วิทยอุดม, 2558) ความจ าเป็นอีก
ประหน่ึงท่ีคนเราต้องมีภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมคือ เพื่อการยอมรับและเห็นคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และเพื่อส่ือสารกับบุคคลอื่นในสังคม เพราะการส่ือสารมีความส าคัญ
ในฐานะเป็นสะพานในการเชื่อมวฒันธรรมท่ีหลากหลายเขา้ไวด้ว้ยกนั เกิดเป็นสงัคมพหวุฒันธรรม
และยงัเป็นรากฐานส าคญัในการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผูอ้ื่น (นนทกร มงัคละศิริ, 2560) 
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ตาราง 4 แสดงคณุลกัษณะของผูน้  าในวัฒนธรรมเด่ียวกบัพหวุฒันธรรม (Canen & Canen, 
2008) 
 

วัฒนธรรมเด่ียว (Mono-cultural leader) พหุวัฒนธรรม (Multicultural leader) 

ปล่อยใหค้วามตึงเครียดเกิดขึน้ จดัการความเครียดโดยไม่ปล่อยใหผ่้านไปกลายเป็น
ขอ้ขดัแยง้ที่ควบคมุไม่ได ้

แสดงออกถึงความรบัผิดชอบที่โนม้เอียงสู่การปกปิด
ความหลากหลายทางวฒันธรรม 

ใหค้ณุค่ากบัวฒันธรรมที่หลากหลายและเคารพ
วฒันธรรมเหล่านัน้ 

สนบัสนนุเสียงที่มีอ  านาจ พยายามสรา้งความคิดเห็นท่ีมาจากคนส่วนใหญ่ 
สนบัสนนุทศันคติ ความคิดความรูสึ้กทั่วไป ทา้ทายทศันคติ ความคิดความรูสึ้กทั่วไป 

สบประมาทคนที่มีความคิดแตกต่าง ทา้ทายภูมิปัญญา ความรอบรูท้ี่มีอยู่ 
สรา้งบรรยากาศท่ีสนบัสนนุการลอ้เลียนพฤติกรรมใน
วฒันธรรมเด่ียว 

ยอมรบัว่าความรบัผิดชอบของบุคคลมีความส าคญั
ต่อบรรยากาศของหน่วยงาน 

เพิกเฉยต่อการคกุคาม เขา้ควบคมุสถานการณเ์พ่ือจดัการการคกุคาม 
 

 จากตาราง 4 แสดงให้เห็นความแตกต่างของบทบาทและคุณลักษณะของผู้น าใน
วฒันธรรมเด่ียวกบัพหุวฒันธรรมในเร่ืองการจดัการท่ีแสดงออกถึงความมีคุณภาพ การเคารพและ
ยอมรบัซึ่งกนัและกนั ซึ่งเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหส้ามารถอยู่รว่มกนัได ้(กิดานนัน ์กงัแฮ, 2557) 

 2.4.3 แนวทางในการพฒันาผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม 
  ผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมมีความส าคญัเพราะผูน้  าคือคนท่ีตดัสินว่าควรท าอะไร และ

เป็นผูส้รา้งสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ในการพฒันาผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมนัน้ใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย อาทิ การ
ใชต้ัวแบบ การสะท้อนกลับและการฝึกหัด (Kouzes & Posner, 1995 อา้งจาก ดนุลดา จามจุรี
และบุบผา เมฆศรีทองค า, 2555) เรียนรูผ่้านตัวแบบ (Simmons, 2016) เรียนรูผ่้านการมีส่วนรว่ม
ในกิจกรรมทัง้ในและนอกหอ้งเรียน (Kuh & Lund, 1994 อา้งจาก ดนลุดา จามจรุีและบุบผา เมฆ
ศรีทองค า, 2555) เรียนรูผ่้านกรณีศึกษา (วิเชียร วิทยอุดม, 2558) เรียนรูผ่้านกระบวนการกลุ่ม 
(ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2558) ฝึกภาวะผูน้  าโดยการท าสมาธิ (Fortier & Tejpar, 2016) และ
ยังอาจใช้แนวทางในการสอน อาทิเช่น สถานการณ์ เสมือนจริง (Scenario) การสนทนา 
(Conversation) รับฟังประสบการณ์เรื่องราวของผู้อื่น (Hearing other story) ยกตัวอย่างท่ีเน้น
การประยุกตใ์ช ้(Current example to apply) โดยบทบาทหน้าท่ีของครูสรา้งบรรยากาศให้มีการ
ประยกุตใ์ช ้(Fine & Lee, 2017) นอกจากนีย้งัมีกลุ่มท่ีใชแ้นวคิดโซเชียล คอนสตรคัติวิสต ์(Social 
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constructionist) ซึ่งเน้นประสบการณ์การเรียนรูใ้นห้องเรียนและการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่
ผูเ้รียน (Student feedback) โดยใชว้ิธีสอน ไดแ้ก่ การใชโ้ครงงาน ภาพยนตร ์กรณีศึกษา รวมถึง
การเรียนอย่างกระตือรือรน้ (Active leaning) ท่ีมีกิจกรรม อาทิเช่น การอภิปรายในหอ้งเรียน การ
ท างานกลุ่ม การเล่าเรื่อง (Story telling approach) และการเขียนสะทอ้นคิด (Reflective writing) 
(Fine, 2015) 

  แนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมมีไดห้ลากหลายแนวทาง จาก
การศึกษาพบว่าลว้นเป็นแนวทางท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้บเจอจากประสบการณจ์ริง ผ่านกระบวนการ
สงัเกต การเรียนรู ้การคิดวิเคราะห ์สงัเคราะหเ์พื่อสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

 2.4.4 อปุสรรคในการสรา้งภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม 
  ในการสรา้งภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมจ าเป็นต้องสรา้งความร่วมมือหรือเน้น

กระบวนการมีส่วนรว่มของการศึกษาในจังหวดัชายแดนใต ้แต่ยังประสบปัญหาคือ มีความส าเร็จ
ในระดับต ่า เพราะความต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษา ตลอดจนการอบรมเพียงไม่กี่วันไม่
สามารถเพิ่มระดับภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมได ้อีกทัง้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมุ่งเน้น
การสอนใหเ้กิดการตระหนักรูแ้ละเพิ่มทักษะในการปฏิบัติ แต่ยงัขาดการสอนหลักการส าคัญของ
พหวุัฒนธรรมที่ผูเ้รียนควรรู ้(Alismail, 2016; Kanita Nitjarunkul et al., 2014; Simmons, 2016)  
ซึ่งหากบุคคลขาดภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมแลว้อาจส่งผลใหเ้กิดความดอ้ยความสามารถในการ
สรา้งความตระหนักของการมีความรบัผิดชอบร่วมกันและขาดการยอมรบัความหลากหลายทาง
วฒันธรรมที่เกิดขึน้ (นนทกร มงัคละศิริ, 2560) และเกิดความไม่เขา้ใจซึ่งส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้
และดอ้ยความสามารถในการปฏิบติังาน (Ramthun & Matkin, 2012) 

 ยุคปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงของโลกทั้งดา้นวัฒนธรรมและผูค้น การสรา้งภาวะ
ผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมและปลูกฝังแนวคิดในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมให้เกิดขึน้กับนักศึกษาครูและครู จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะล้วนเป็นบุคคลท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการเสริมสรา้งเจตคติท่ีถูกตอ้งใหก้ับผูเ้รียน และเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการเป็นแบบอย่าง
ดา้นการประพฤติปฏิบติัตนใหก้บัผูเ้รียน 
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2.5 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ (Servant leadership) 
2.5.1 ความเป็นมาของภาวะผูน้  าแบบรบัใช ้
 ภาวะผูน้  าแบบรบัใชเ้ป็นแนวคิดท่ีเกิดขึน้จากปรชัญาโบราณ โดยเป็นความเชื่อของ

ศาสนาคริสต์ ซึ่งคนแรกท่ีเสนอแนวคิดนีคื้อ พระเยซูผูก้่อตัง้ศาสนาคริสต์  ทั้งนีแ้ม้แต่ในศาสนา
พุทธเองก็เชื่อว่าผูน้  าแบบผูร้บัใชคื้อ ผูท่ี้ใชช้ีวิตดว้ยความรูสึ้กผิดชอบชั่วดี รูว้่าส่ิงใดถูกตอ้ง ส่ิงใด
ผิด ภาวะผูน้  าแบบรบัใชจ้ึงเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวขอ้งกับความเชื่อ และศาสนา (ปกครอง มณีโรจน์, 
ม.ป.ป.; อทุัยวรรณ พงษ์บริบูรณ,์ 2561) ซึ่งโรเบิรต์ กรีนลีฟ (Greenleaf, 1970) ไดน้ าแนวคิดนีม้า
พัฒนาและน าเสนอขึน้ และถกูน าไปใชอ้ย่างแพร่หลาย โดยเนน้ในเรื่องของการท างานเป็นทีม มี
พฤติกรรมท่ีเอาใจใส่ผูอ้ื่น ซึ่งเป็นความรูสึ้กท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติของผู้ท่ีมีความต้องการจะ
สนบัสนนุและช่วยเหลือผูอ้ื่น อาจกล่าวอีกนัยนึงไดว้่า ผูน้  าแบบรบัใชเ้ป็นเร่ืองภายในของบุคคลทัง้
ความคิด ความรูสึ้กและเจตคติต่าง ๆ ผูน้  าแบบรบัใชจ้ึงมีความส าคัญยิ่งต่อองคก์รเพราะเป็นผูน้  า
ท่ีประกอบดว้ยพืน้ฐานของค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสรา้งพลังของผูอ้ื่น โดยทกุ ๆ 
การกระท าล้วนท าไปเพื่อช่วยเหลือให้ผู้คนในองค์กรสามารถพัฒนาตัวเองให้สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ ดังค ากล่าวของ โรเบิรต์ กรีนลีฟ ว่า “The servant-leader is servant first” (Boyum, 
2008; Greenleaf, 1970; Spears, 2010) กล่าวคือ ผูน้  าแบบรบัใชจ้ะตอ้งเป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือ
ผู้อื่นก่อนอยู่แล้ว เป็นเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติของผู้ท่ีมีความต้องการท่ีจะ
สนับสนุนและช่วยเหลือผู้อื่น (Gandolfi & Stone, 2018; Greenleaf, 1970; ปกครอง มณีโรจน์, 
ม.ป.ป.) 

2.5.2 ความหมายภาวะผูน้  าแบบรบัใช ้
 ภาวะผูน้  าแบบรบัใช ้หมายถึง ผูท่ี้มีความรูสึ้กโดยธรรมชาติในการตอ้งการช่วยเหลือ

ผู้อื่นให้พัฒนาและเกิดความเจริญงอกงาม   เป้าหมายส าคัญคือต้องการให้ผู้อื่นประสบ
ความส าเร็จ โดยการค านึงถึงผู้อื่นก่อน (Boyum, 2008; Gandolfi & Stone, 2018; Greenleaf, 
1970; Spears, 2010; ปกครอง มณีโรจน,์ ม.ป.ป.) เห็นไดว้่าภาวะผูน้  าแบบรบัใชเ้นน้ในเร่ืองของ
เจตคติท่ีดีในการช่วยเหลือผูอ้ื่น การปฏิบติัตวัใหเ้หมาะสมเมื่อตอ้งพบปะ เผชิญหนา้กบับุคคล การ
อ านวยความสะดวกและเอาใจใส่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ดังนั้นการเป็นผู้น าแบบรับใช้จึงเป็น
พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จากส่ิงท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล รูปแบบการเกิดภาวะผู้น าจึงเกิดจากภายใน
ออกมาสู่ภายนอกกลายเป็นพฤติกรรม โดยธรรมชาติของภาวะผูน้  าแบบรบัใชไ้ม่ไดใ้หค้วามส าคัญ
แค่การรบัใช ้หากแต่หมายถึงกระบวนการทัง้หมดท่ีใชก้ารรบัใช ้(Boyum, 2008) 
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 2.5.3 คณุลกัษณะภาวะผูน้  าแบบรบัใช ้
  ผูว้ิจัยไดศึ้กษาคุณลักษณะของผูน้  าแบบรบัใชจ้ากเอกสารต่าง ๆ  และไดค้น้พบ 

คุณลักษณะ 10 ขอ้ ประกอบดว้ย 1) เป็นผู้ฟังท่ีดี (Listening) 2) การยอมรับและเห็นอกเห็นใจ 
(Empathy) 3) การเยียวยา  (Healing) 4) ความตระหนักรู ้ (Awareness) 5) การโน้มน้าวใจ 
(Persuasion) 6) การสรา้งมโนทศัน ์(Conceptualization) 7) การมองการณไ์กล (Foresight) 8) มี
จิตบริการ (Stewardship) 9) มุ่งมั่ นพัฒนาบุคคล  (Commitment to the growth people) 10) 
สร้างสรรค์ชุมชน  (Building community) (Greenleaf ,1970; ; Spears, 2010; Dierendonck, 
2011; ปกครอง มณีโรจน,์ 2563) โดยแต่ละคณุลกัษณะ อธิบายไดด้งันี ้

  1) เป็นผูฟั้งท่ีดี (Listening) 
   การเป็นผูฟั้งท่ีดีเป็นทักษะแรกของการเป็นผูน้  า ตอ้งมีความพรอ้มท่ีจะรบัฟัง

ความคิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างเต็มท่ี การฟังจึงมีลกัษณะของการฟังอย่างตัง้ใจ (Deep listening)  
เปิดรบัค าพูดของทุกคนดว้ยความเป็นกลาง ไม่มีอคติ การฟังในท่ีนีห้มายรวมถึงการฟัง (สังเกต) 
ภาษากายของผู้พูดดว้ย ส่ิงส าคัญท่ีมาพรอ้มการฟังคือ การสะทอ้นคิด (Reflection) ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสดุของการพฒันาภายในบุคคล  

  2) การยอมรบัและเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
   คณุลักษณะดา้นนีเ้ป็นการแสดงออกถึงการเปิดใจ ความพยายามท่ีจะเขา้ใจ

ในบุคคลอื่น เขา้ใจว่าทุกคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล  เขา้ใจว่าทุกคนตอ้งการการยอมรับ
และความเคารพ การเห็นอกเห็นใจเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของความฉลาดทางอารมณ ์
แสดงออกถึงการมีความเข้าใจอารมณ์และความตอ้งการของผูอ้ื่น ผู้น าท่ีมีทักษะนีจ้ะกลายเป็น
ผูฟั้งท่ีเห็นอกเห็นใจ เขา้ใจในความยากล าบาก และเขา้ใจในความรูสึ้กของผูอ้ื่น เป็นผูท่ี้สามารถ
สรา้งส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรบัผูอ้ื่นได ้

  3) การเยียวยา (Healing) 
   การเยียวยาเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั เป็นพลงัในการขบัเคล่ือนองคก์ร และเป็น

ส่ิงท่ีท าใหผู้น้  าแบบรบัใชม้ีความแตกต่างจากผูน้  าลักษณะอื่น ๆ ผูน้  าท่ีมีคุณลักษณะนีจ้ะเป็นผูท่ี้
เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ จะเป็นคนแรกท่ีมีคนคิดถึง ตอ้งการใหม้ีส่วนรว่มในการแกไ้ขปัญหา เน่ืองจาก
เป็นผูท่ี้สามารถจงูใจ เห็นอกเห็นใจ ใหก้ าลังใจทุกคนอย่างเต็มใจ และช่วยเยียวยารกัษาอารมณ์
ของผู้ตาม อาจกล่าวได้ว่าคุณลักษณะด้านนี้เป็นความพยายามท่ีจะท าให้บุคคลอื่นมีความ
เขม้แข็ง มีสขุภาพดีทัง้กายและใจ ดว้ยความจริงใจ 
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  4) ความตระหนกัรู ้(Awareness) 
   การตระหนกัรู ้เป็นความรูต้วัหรือมีสติ หมายถึง การท่ีบุคคลไดพ้บ บุคคล ตัว

แบบเหตกุารณ ์หรือสถานการณบ์างอย่างแลว้น ามาไตร่ตรอง ใคร่ครวญรอบดา้น โดยใชม้มุมองท่ี
แตกต่างกนั เพื่อการรูแ้ละเขา้ใจ รูต้วัทัง้อารมณแ์ละพฤติกรรมของตวัเองเพื่อเผชิญกับสถานการณ์
ท่ีเคร่งเครียดได ้สามารถคาดการณ์ในอนาคตได ้ไม่ประมาท ต่ืนตัวอยู่เสมอ อารมณ์มั่นคง อาจ
กล่าวได้ว่าคุณลักษณะด้านนี้เป็นการรับรู ้สถานการณ์อย่างถูกต้อง  รูแ้ละปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณน์ัน้ ๆ ได ้

  5) การโนม้นา้วใจ (Persuasion) 
   การโนม้น้าวเป็นการใชเ้หตุผล เกลีย้กล่อมให้ผูอ้ื่นท างานด้วยความเต็มใจ 

การลงมือท าและการท างานเป็นทีมจะเสริมสรา้งทักษะการจูงใจการโน้มนา้วใจของผูอ้ื่น เพราะ
เป็นการรบัฟังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มดว้ยเหตุและผล ส่ิงส าคัญของการโนม้นา้วใจคือ ตอ้ง
ไม่มีการบงัคบัใหเ้ชื่อหรือท าตาม แต่เนน้ไปท่ีการส่ือสารดว้ยความเป็นมิตร 

  6) การสรา้งมโนทศัน ์(Conceptualization) 
   คุณลักษณะด้านนี ้เป็นความสามารถในการมองส่ิงต่าง ๆ และมองปัญหา

แบบภาพเชิงองค์รวม มองเป้าหมายสุดท้ายท่ีจะเกิดขึน้ได้ ผู้น าต้องสามารถคิดเป็นขั้นตอน มี
ความคิดท่ีกวา้งไกลและสามารถหาความสมดลุระหว่างส่ิงท่ีคิดกบัการปฏิบติัจริงได ้ 

  7) การมองการณไ์กล (Foresight) 
   การมองการณไ์กลเป็นความสามารถในการคาดการณ ์มองเห็นแนวโนม้และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต  โดยส่ิงนีส้ามารถเรียนรูไ้ดจ้ากประสบการณ ์บทเรียนจากอดีต 
หรือแนวโนม้จากสถานการณใ์นอนาคตเพื่อตดัสินใจ 

  8) มีจิตบริการ (Stewardship) 
   คณุลักษณะนีเ้ป็นการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในบุคคลอื่น จริงใจ ใส่ใจ ให้

ความรักต่อผู้อื่น จนท าให้เกิดความไว้วางใจกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสังคมท่ีดี ส่ิงส าคัญของ
คณุลกัษณะนีคื้อ การเปิดใจและการโนม้นา้วใจมากกว่าการบงัคบั 

  9) มุ่งมั่นพฒันาบุคคล (Commitment to the growth people) 
   ผูน้  าแบบรบัใชต้อ้งมีความเชื่อพืน้ฐานว่า คนทุกคนมีความตอ้งการมีคุณค่า 

ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของการท างาน ดังนั้นผู้น าสามารถท าทุกอย่างท่ีจะให้สมาชิกได้รบัการ
พฒันา จึงเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีผูน้  าจะมีการสนับสนนุ ส่งเสริมใหส้มาชิกพฒันาตวัเองจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณร์ะหว่างกนัและน าเสนอเร่ืองราวท่ีตนสนใจ 
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  10) สรา้งสรรคช์มุชน (Building community) 
   การอยู่ร่วมกันของคนสามารถก่อใหเ้กิดเป็นชุมชนได้ มีการปฏิสัมพันธ์กับ

ผูอ้ื่นมีไวใ้จ และเคารพกนัและกนั จะก่อใหเ้กิดความรกั เพื่อสรา้งบรรยากาศท่ีดีในการอยู่รว่มกนั 
  ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วว่าภาวะผู้น าแบบรับใช้เน้นในเรื่องของเจตคติท่ีดีในการ

ช่วยเหลือผูอ้ื่น การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเมื่อต้องพบปะเผชิญหน้ากับบุคคล การอ านวยความ
สะดวกและเอาใจใส่ผู้อื่นดว้ยความเต็มใจ จากคุณลักษณะของผู้น าแบบรบัใช้ทั้ง 10 ข้อ ดังได้
กล่าวเบือ้งตน้ ผูว้ิจัยน ามาวิเคราะหเ์พื่อก าหนดกิจกรรมการเรียนรูข้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
รายละเอียดดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5 ความสมัพนัธข์องคณุลกัษณะผูน้  าแบบรบัใชก้บักจิกรรมการเรียนรูข้องรูปแบบ 
 

คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบรับใช้ กิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบ 
เป็นผูฟั้งที่ดี  
(Listening) 

กิจกรรมกลุ่ม, การสะท้อนคิด, กิจกรรมการฟัง
อย่างตัง้ใจ, สถานการณจ์ าลอง บทบาทสมมติ 

การยอมรบัและเห็นอกเห็นใจ  
(Empathy) 

กิจกรรมกลุ่ม, กิจกรรมการฟังอย่างตั้งใจ, การลง
พืน้ที่ 

การเยียวยา (Healing) กิจกรรมการฟังอย่างตัง้ใจ, การลงพืน้ที่ 
ความตระหนกัรู ้(Awareness) การลงพืน้ที่, สถานการณจ์ าลอง บทบาทสมมต ิ
การโนม้นา้วใจ  
(Persuasion) 

กิจกรรมกลุ่ม, การลงพื้นที่, สถานการณ์จ าลอง 
บทบาทสมมต ิ

การสรา้งมโนทศัน ์ 
(Conceptualization) 

การสะท้อนคิด, สถานการณ์จ าลอง บทบาท
สมมต,ิ การเห็นตวัแบบ 

การมองการณไ์กล (Foresight) การลงพืน้ที่, สถานการณจ์ าลอง บทบาทสมมต ิ
มีจิตบริการ  
(Stewardship) 

กิจกรรมกลุ่ม, การลงพืน้ที่, การสะท้อนคิด, การ
เห็นตวัแบบ 

มุ่งมั่นพฒันาบุคคล  
(Commitment to the growth people) 

กิจกรรมกลุ่ม, การลงพืน้ที ่

สรา้งสรรคช์ุมชน  (Building community) กิจกรรมกลุ่ม, การลงพืน้ที ่

 
  จากตาราง 5 เป็นการอธิบายกิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้สามารถ

ส่งเสริมใหเ้กิดคณุลักษณะผูน้  าแบบรบัใชไ้ด ้ซึ่งประกอบไปดว้ย กิจกรรมกลุ่ม (Group learning), 
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การสะทอ้นคิด (Reflection), กิจกรรมการฟังอย่างตัง้ใจ (Deep listening) , สถานการณ์จ าลอง 
บทบาทสมมติ (Role playing) , การลงพืน้ท่ี, การเห็นตวัแบบ (Role model)  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่าภาวะผู้น าแบบรับใช้สามารถสร้างขึ ้นได้จากการเรียนรู ้
(Learning) กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) จากบุคคลในครอบครัว  สถานท่ี
ท างาน โดยสามารถฝึกฝนใหเ้ป็นไปตามคุณลักษณะท่ีตัง้ไว ้ซึ่งจุดเด่นของภาวะผูน้  าแบบผูร้บัใช้
คือ ผูน้  าไดร้ับความเคารพจากผูอ้ื่น ไดร้ับความไวว้างใจท่ีมากขึน้จากผู้ร่วมงาน มีการกล่าวถึง
ศีลธรรมที่ชดัเจน โดยบทบาทของผูน้  าคือ รบัใชผู้ต้าม บทบาทของผูต้ามคือ เป็นคนท่ีเฉลียวฉลาด 
รูแ้จง้ และพึ่งพาตนเองได ้ซึ่งผูน้  าแบบรบัใชจ้ะมุ่งความสนใจไปท่ีผูต้ามเป็นอนัดบัแรก และส่งเสริม
ให้ผู้ตามประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งใจเอาไว้  (Gandolfi & Stone, 2018; Kenton, 2021 ; 
ปกครอง มณีโรจน์, ม.ป.ป.) ซึ่งคุณลักษณะของการพัฒนาและการให้พลังใจกับผู้อื่นเพื่อให้
ประสบความส าเร็จตามท่ีตัง้ไวน้ั้นมีความสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีและภาระงานของครู โดยเฉพาะครู
ในสงัคมพหวุัฒนธรรม (Salgur & Gursoy, 2015) และยังมีความสอดคลอ้งกบัคุณลักษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมที่ผูว้ิจยัคน้พบคือ เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการรบัฟังอย่างจริงใจและซื่อตรง 
เพื่อเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรมอื่น ใช้การส่ือสารเพื่อสรา้งความเข้าใจ เคารพและยอมรับ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากตน มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สามารถ
คาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้เพื่อหาแนวทางสนับสนุนและช่วยเหลือผู้อื่น และน าความรู้ท่ีมีมา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ได ้

2.6 ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมในครู 
ดงัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้แลว้ถึงความหมายของสงัคมพหวุฒันธรรมว่า สงัคมพหวุฒันธรรม 

(Multicultural society) หมายถึง สังคมท่ีมีความหลากหลายของวัฒนธรรมหรือมีวัฒนธรรมท่ี
ต่างกันมากกว่าหน่ึงวัฒนธรรมมาอยู่ในสังคมเดียวกัน โดยมีความเคารพและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันภายใตก้ารเมือง การปกครองและกรอบสังคมเดียวกัน ซึ่งหากมองลงไปถึงสงัคมท่ีย่อยลง
ไป ในท่ีนีห้มายถึงโรงเรียน กล่าวไดว้่า พหุวฒันธรรมในโรงเรียน คือ การใหน้กัเรียนไดป้รบัเปล่ียน
ตวัเองเพื่อเรียนรูก้ารอยู่ร่วมกนัภายใตว้ฒันธรรมและขนบธรรมเนียมท่ีเต็มไปดว้ยความต่าง ครูจึง
เป็นผูท่ี้มีความส าคัญ เพราะครูเป็นปัจจยัท่ีส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนความพรอ้มในการ
เตรียมนักเรียน ครูในพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงพืน้ท่ีในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เองควรท่ีจะต้องรีบเร่งพัฒนาอนาคตของชาติท่ีเป็นเยาวชนในพื ้นท่ีให้รู ้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ  เพราะนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเป็นอยู่ในสังคมแห่งพหุ
วฒันธรรมค่อนขา้งเด่นชัด วิถีชีวิตแบบจ าลองของภมูิล าเนาไดก้ลายเป็นเบา้หลอมของการเรียนรู้
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ความหลากหลายทางด้านภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและการเรียนรู้ความ
หลากหลายของสงัคมไดอ้ย่างถึงแกน (สามารถ ทองเฝือ, 2556) 

เหตผุลท่ีครูควรมีคุณลักษณะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรม นั่นเพราะครูคือผูท่ี้มีบทบาทส าคัญ
ในการเสริมสรา้งเจตคติ ค่านิยมทางเชือ้ชาติท่ีถกูตอ้งใหก้ับนกัเรียนโดยผ่านกระบวนการสอนและ
การกระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้ับนกัเรียน ครูจะตอ้งปราศจากอคติความล าเอียงต่อนกัเรียนท่ี
มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัจากตนและเรียนรูน้กัเรียนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การส่ือสารและการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมและส่งเสริมการยอมรบัซึ่งกันและกัน (บัญญัติ ยงย่วน & 
ชยัวัฒน ์ผดุงพงษ์, 2550) โรงเรียนและสถานศึกษาจึงควรเพิ่มสาระการเรียนรูใ้นเรื่องคุณค่าของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (อมัมาร  สยามวาลา, 2550) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
ครูในการจดัการเรียนรู ้

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าทั้งภาวะผู้น าแบบผู้รบัใช ้ภาวะ
ผู้น าในนักศึกษา ภาวะผู้น าส าหรับครู และภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ก าหนด
คณุลักษณะภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมในครูไว ้3 ประการ คือ มีความรูท้างพหุวฒันธรรม เจตคติ
ท่ีดีทางพหวุฒันธรรม และมีทกัษะทางพหวุฒันธรรม ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละคณุลกัษณะ ดงันี ้

2.6.1 ความรูด้า้นสงัคมพหวุฒันธรรม 
 1) ความหมายของการมีความรูท้างสงัคมพหวุฒันธรรม  
  การมีความรูด้า้นสังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการรบัรู ้เขา้ใจ

เกี่ยวกับความแตกต่าง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในสังคม มีความรูเ้กี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาท้องถิ่นท่ีจ าเป็นต่อการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่น สามารถประเมิน
สถานการณ์ พฤติกรรมของผูอ้ื่นเพื่อค้นหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ทางวฒันธรรมระหว่างกนั (ทิฆมัพร สมพงษ์, 2559; ปารมี สิงหเดโชชยั, 2560; ศกัรินทร ์ชนประชา
, 2560; สธิุรสั ชชูื่น, 2555; เสาวลกัษณ ์เรืองศรี, 2559) 

 2) ความส าคญัของการมีความรูท้างพหวุฒันธรรม 
  เป้าหมายสดุทา้ยของการมีความรูด้า้นพหวุัฒนธรรมเป็นการเตรียมความพรอ้ม

เพื่อพัฒนานักศึกษาษาครูเองให้มีความรู ้ความเข้าใจต่อผู้เรียนท่ีมีความเป็นพหุวัฒนธรรม 
นักศึกษาครูควรเข้าใจบริบทมิติพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีหลากหลายต้องอยู่บน
พืน้ฐานความเคารพซึ่งกันและกัน การเรียนรูว้ัฒนธรรมอื่นนอกเหนือจากวัฒนธรรมของตนเอง 
(เสาวลักษณ์ เรืองศรี, 2559) โดยท้ายท่ีสุดต้องสามารถบูรณาการความรูแ้ละวัฒนธรรมกับการ
จดัการเรียนรูไ้ด ้
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 3) ความรูท้างพหวุฒันธรรมที่นกัศึกษาครูควรมี 
  การสอนเนื้อหาเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะเน้นให้มี

ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม  จากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนหรือ
รายละเอียดของรายวิชาท่ีสอนในระดับมหาวิทยาลยัเกี่ยวกบัพหุวฒันธรรม (นิติไทย นัมคณิสรณ,์ 
ม.ป.ป.; ปารมี สิงหเดโชชัย, 2560; ศักรินทร ์ชนประชา, 2560) พบว่า ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับสังคมประกิต ค่านิยม พฤติกรรมมนุษย์บนความ
หลากหลายในวัฒนธรรมที่ดีงาม พฤติกรรมท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกนั ทกัษะการอยู่รว่มกันในสังคม
พหวุัฒนธรรม และมีทศันคติท่ีเหมาะสมในการอยู่ในสงัคมพหวุฒันธรรม ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกัน
กับการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม ท่ีเน้นไปท่ีการพยายามสรา้งแนวคิดค่านิยมเชิง
บวกเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของมนุษย ์เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการปรับปรุงการเรียนรูเ้พื่อ
ยอมรบัความแตกต่าง ทางวฒันธรรม มีความเคารพซึ่งกนัและกนั (สธิุรสั ชชูื่น, 2555) 

  ทั้งนีเ้พื่อพัฒนาให้นักศึกษาครูสามารถคิดเป็น ซึ่งหมายถึงการมีความรูแ้ละรู้
บริบทสถานการณ์รอบด้าน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตจ้ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งเขา้ใจและค านึงถึงบริบททางการเมือง สงัคม วฒันธรรมรว่มดว้ย ผูเ้รียน
ตอ้งรูแ้ละเขา้ใจที่มาของค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีแตกต่างไปจากตนเอง เพื่อท่ีจะได้
เรียนรู ้เข้าใจ และยอมรบัในความแตกต่าง บทบาทหน้าท่ีท่ีนักศึกษาครูต้องแสดงออกคือ ให้
ความรูแ้ละส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความยอมรบัและเคารพผูอ้ื่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้ับ
เพื่อนครูและผูเ้รียน ซึ่งเป็นภาพสะทอ้นท่ีเห็นได้ชัดเจน (ทิฆัมพร สมพงษ์, 2559) และยังเนน้การ
พฒันาทักษะในทกุ ๆ ดา้นใหก้ับผูเ้รียนทุก ๆ คน แต่มีขอ้ควรระวังคือ นักศึกษาครูจะตอ้งระลึกไว้
เสมอว่าความ แตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นมีคุณค่าและมีความหมายไม่เหมือนกัน สุธิรัส ชูชื่น 
(2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นว่า ความรูท้างดา้นพหวุฒันธรรมนั้น ตอ้งเป็นความรูท่ี้เนน้ประสบการณ ์
ความรู ้ความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน ซึ่งมีกลุ่มวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันออกไป หลกัสูตรจึง
ตอ้งระบุความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชมุชน โรงเรียน พ่อแม่ นกัเรียน ไวใ้นปฏิทินการเรียนการ
สอน เช่น เดือนรอมฎอน (เดือนแห่งการถือศีลอด), เดือนเมษายน (เทศกาลปีใหม่ไทย “วัน
สงกรานต์”) หรือเดือนตรุษจีน (เทศกาลไหว้เจ้าของคนจีน) เป็นต้น หลักสูตรดังกล่าวต้องไม่
กระทบต่อการปฏิบติัศาสนกิจ และตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาความรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรม 
ของตนและคนรอบขา้งด้วย ซึ่งหากนักศึกษาครูมีความรูเ้กี่ยวกับบริบททางสังคมพหุวัฒนธรรม 
เขา้ใจในบริบทความแตกต่างของนกัเรียนทุกคน ก็จะสามารถจัดการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนอยู่ร่วมกนัได้
อย่างมีความสุข รวมถึงนักศึกษาครูเองก็จะปฏิบัติต่อผูเ้รียนด้วยความเท่าเทียมกัน  ไม่แบ่งแยก
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และยังสามารถบูรณาการความรูเ้กี่ยวกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู ้และส่ือ
การเรียนรูอ้ีกดว้ย (ทิฆมัพร สมพงษ์, 2559) 

2.6.2 เจตคติท่ีดีทางพหวุฒันธรรม  
 1) ความหมายของเจตคติ 
  เจตคติเป็นสภาวะความพรอ้มทางดา้นจิตใจ ความรูสึ้ก ความคิด ความเชื่อของ

บุคคลท่ีมีต่อประสบการณห์รือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีไดร้บัและพรอ้มจะแสดงออกมาในทางสนบัสนนุหรือ
ต่อต้าน โดยความรูสึ้กของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ กันจะบอกแนวโน้มของบุคคลในการกระท า
พฤติกรรม ทัง้ท่ีเป็นพฤติกรรมทางภาษาและไม่ใช่ภาษา (Ajzen, Lohmann, & Albarracin, 2018; 
Allport, 1967; Bohner & Dickel, 2011; Good, 1973; จอมขวญั รตันกิจ, ม.ป.ป.; บุรฉัตร จันทร์
แดง, เสาวลกัษณ ์โกศลกิตติอมัพร, และ สญัญา เคณาภมูิ, 2562) 

  ซึ่งจากความหมายของเจตคติดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้ ามาเชื่อมโยงกับแนวคิดของพหุ
วัฒนธรรม และภาวะผูน้  า ทั้งภาวะผูน้  าแบบผูร้บัใช้ ภาวะผูน้  าในนักศึกษา ภาวะผูน้  าส าหรบัครู 
และภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรม และไดก้ าหนดความหมายของเจตคติท่ีดีทางพหุวฒันธรรมขึน้มา
ดงันี ้

 2) ความหมายของเจตคติท่ีดีทางพหวุฒันธรรม 
  เจตคติท่ีดีทางพหุวฒันธรรม หมายถึง การเปิดใจกวา้งเพื่อยอมรบัความรูสึ้กและ

มุมมองของผู้อื่น เห็นคุณค่าของการเคารพวัฒนธรรมอื่นท่ีแตกต่างจากตน สามารถยืดหยุ่นทาง
ความคิดและมุมมองเมื่อตอ้งพบกับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างเพื่อปรบัตัวให้
เหมาะสม เอาใจใส่และแสดงความสนใจในการเปล่ียนแปลงของบุคคล เห็นความส าคัญของการ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความรูสึ้กของบุคคลอื่น แสดงออกถึงความสนใจในการเรียนรู้
วฒันธรรมอื่นท่ีแตกต่างจากตน และเห็นประโยชนข์องการสนบัสนนุใหม้ีการแลกเปลี่ยนความรูก้ับ
คนต่างวัฒนธรรม (Amigo & Reinhold, 2017; Devarajappa & Murthy, 2013; Dierendonck, 
2011; Greenleaf, 1970; Spears, 2010; เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศ์ักด์ิ, 2551; ปกครอง มณีโรจน์, 
ม.ป.ป.; สเุวศ กลบัศรี, 2557)  

 3) การเกิดเจตคติของบุคคล 
  เจตคติไม่ใช่ส่ิงท่ีมีมาแต่ก าเนิด แต่เกิดจากการเรียนรูแ้ละประสบการณจ์ากส่ิงท่ี

ไดป้ฏิสัมพันธ์มา การเกิดเจตคติเกิดไดจ้ากหลายรูปแบบ รูปแบบหน่ึงคือ เกิดจากการเรียนรูโ้ดย
การสังเกตจากตัวแบบ โดยเฉพาะตัวแบบท่ีเรารูสึ้ก ศรทัธาหรือคิดว่าเป็นบุคคลท่ีดี แค่เราไดเ้ห็น
ตวัอย่างจากบุคคลท่ีเป็นตวัแบบก็ท าใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดแ้ลว้ การสังเกตเพื่อเลียนแบบมักมาจาก
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เจตคติของคนท่ีตนพอใจ เช่น พ่อแม่ ครู และบุคคลอื่น ๆ และการเกิดเจตคติอีกรูปแบบหน่ึง คือ 
อิทธิพลของกลุ่มสังคม ซึ่งคนมักมีการคลอ้ยตามกลุ่มสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ เช่น เจตคติต่อศาสนา 
สถาบนัต่าง ๆ ซึ่งหากกล่าวใหช้ดัเจนจะพบว่า การเกิดเจตคติเกิดไดจ้ากส่ิงต่อไปนี ้

  3.1) ความรูแ้ละความเชื่อ การเกิดความรูห้รือความเชื่อนั้นเป็นกระบวนการจัด
ระเบียบขอ้มลูของส่ิงท่ีเรารบัรู ้และเรียนรูใ้หเ้ขา้กันเป็นหมู่พวก เร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนัก็จะจัดไวเ้ป็น
ประเภทเดียวกันเพื่อประโยชนใ์นการจดจ า และสามารถน าไปแก้ปัญหาอื่นต่อไปได้ ถา้การจัด
ระเบียบขอ้มลูนัน้เกิดจากประสบการณโ์ดยตรงซ า้กนัหลาย ๆ ครัง้ ก็จะเป็นความเชื่อท่ีคงทนมาก
ขึน้ 

  3.2) ความรูสึ้ก ความรูสึ้กท่ีเกิดขึน้เป็นเหตุใหบุ้คคลพยายามท าใหเ้กิดปฏิกิริยา
ตอบสนอง การเกิดความรูสึ้กประกอบความรูค้วามเชื่อนั้น จ าแนกเป็น 2 ทิศทางคือ ทางบวก 
(ชอบ พอใจ ประทบัใจ) หรือทางลบ (รงัเกียจ ไม่พอใจ ไม่ประทบัใจ)  

  3.3) พฤติกรรมการแสดงออก โดยทั่วไปการแสดงออกตามเจตคติจะได้รับ
อิทธิพลมาจากบรรทัดฐานทางสงัคมท่ีกลุ่มคาดหวงัใหส้มาชิกปฏิบติัตาม รวมทัง้เป็นกรอบกวา้ง ๆ 
ในการแสดงออก 

  3.4) การติดต่อส่ือสารกบับุคคลอื่น โดยปกติในชีวิตประจ าวันของคนเราจะตอ้ง
เกี่ยวขอ้งกับบุคคลอื่นในสังคมอยู่แลว้ จากการเกี่ยวขอ้งติดต่อกันท าใหเ้รารับเอาเจตคติหลาย ๆ 
อย่างเขา้ไวโ้ดยไม่ตัง้ใจ ทัง้นีเ้พราะการเกี่ยวขอ้งกันนั้นจะอยู่ในลักษณะท่ีไม่มีแบบแผน โดยมาก
จะเป็นในกลุ่มครอบครวั วงศเ์ครือญาติ หรือผูท่ี้สนิทสนมกนั 

 ทัง้นีท้กุ ๆ อย่างในกระบวนการเรียนรูเ้พื่อการสรา้งเจตคติของบุคคลจะเป็นการเพิ่ม
ประสบการณใ์หก้บับุคคลนัน้ มีการสั่งสมประสบการณม์ากขึน้เร่ือย ๆ อาจกล่าวไดว้่าเจตคติเป็น
เรื่องราวเฉพาะของแต่ละบุคคล ขึน้อยู่กับพัฒนาการและความเจริญเติบโตของคน ๆ นั้น ซึ่ง
ประสบการณท่ี์เกิดขึน้เป็นประสบการณเ์ฉพาะอย่าง (Specific experience) เป็นประสบการณท่ี์
บุคคลไดพ้บกบัเหตกุารณน์ัน้มาดว้ยตนเอง การไปพบเจอดว้ยตนเองท าใหเ้กิดการฝังใจกลายเป็น
เจตคติของเขา (Bohner & Dickel, 2011; Devarajappa & Murthy, 2013; Shrigley, 1983; จอม
ขวญั รตันกิจ, ม.ป.ป.; บุรฉัตร จนัทรแ์ดง et al., 2562) 
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 4) การเปล่ียนแปลงเจตคติ 

  เจตคติเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคล การปลูกฝังให้บุคคลมีเจตคติต่อส่ิงท่ี
ดี ๆ จะช่วยเสริมสรา้งใหม้ีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เจตคติเปลี่ยนแปลงยาก แต่ไม่ไดห้มายความว่า
จะเปล่ียนแปลงไม่ได ้เจตคติของบุคคลเปล่ียนแปลงไดห้ลายวิธี  ดังนี ้(Bohner & Dickel, 2011; 
จอมขวญั รตันกิจ, ม.ป.ป.) 

  4.1) การได้รับข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งอาจมาจากบุคคลอื่น หรือมาจากส่ือต่าง ๆ 
ข่าวสารท่ีไดร้บันีจ้ะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงส่วนประกอบของเจตคติทางดา้นความรู ้หรือการ
รบัรู ้เป็นท่ีเชื่อกันว่า ถา้ส่วนประกอบใดส่วนหน่ึงเปล่ียนแปลง ส่วนประกอบดา้นอื่นจะมีแนวโนม้
เปล่ียนแปลงเช่นเดียวกัน ตามปกติแล้วบุคคลท่ีเขามาใกล้ชิดหรือพูดคุยกับเรามักมีผลต่อการ
แสดงออกของเราไม่มากก็นอ้ย 

  4.2) การไดร้บัประสบการณต์รง การจดัประสบการณต์รงใหไ้ดพ้บเจอและมีส่วน
รว่มในกิจกรรม อาจจดัในรูปแบบการแสดงละครบทบาทสมมติ จะสามารถเปล่ียนแปลงเจตคติต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคลได ้เช่น ตอ้งการใหม้ีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ก็ใหแ้สดงบทบาทเป็นครู  

  4.3) การรับรูข้องบุคคล เกิดจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น อิทธิพลจาก
บุคคลอื่น หรือไดร้บัแบบอย่างท่ีดีจากตัวแบบ ควรใชว้ิธีกระตุน้ใหบุ้คคลมีอารมณท์ัง้ทางบวกและ
ทางลบ เพราะอารมณม์ีส่วนช่วยในการพัฒนาเจตคติมาก เช่น ถา้เด็กมีอารมณดี์ก็จะท าใหม้อง
โลกในแง่ดี เป็นการสรา้งเจตคติดีท่ีใหเ้กิดขึน้ แต่ถา้หากเรา้ใหเ้กิดอารมณ์กลัวในเรื่องท่ีไม่ดี ก็จะ
ท าใหเ้ปลี่ยนเจตคติท่ีตอ้งการไดเ้ช่นกนั 

  4.4) ภาวะการจูงใจในตวับุคคล โดยปกติแลว้ข่าวสารใหม่และการรบัรูจ้ะช่วยให้
ภาวะการจูงใจในตัวบุคคลเปล่ียนแปลง และในทางตรงกันข้ามการเปล่ียนภาวะการจูงใจของ
บุคคลจะท าใหก้ารรบัรูข้องบุคคลท่ีมีต่อสถานการณห์น่ึง ๆ เปลี่ยนแปลงไปดว้ย การเปล่ียนเจตคติ
โดยใชก้ารจูงใจขึน้อยู่กบัวิธีต่าง ๆ เช่น การเสนอข่าวสารทัง้สองดา้นมากกว่าดา้นเดียว ควรใหไ้ดม้ี
การเปรียบเทียบข่าวสารนัน้ในแง่ดีและแง่เสียมากกว่าการไดเ้ห็นเพียงดา้นเดียว การเสนอข่าวสาร
ควรค านึงถึงล าดบัของการน าเสนอ ควรเสนอขอ้มูลท่ีพึงปรารถนาก่อนแลง้จึงตามดว้ยขอ้มูลท่ีไม่
พึงปรารถนา เพราะจะมีผลต่อการจูงใจมากกว่า และควรสรุปข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างชัดเจน
มากกว่าการใหผู้เ้รียนสรุปเอง เพื่อช่วยในการเปล่ียนแปลงเจตคติไดม้ากขึน้ 

 กล่าวได้ว่า เจตคติสามารถเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคคล เป็นการอ้างอิง
ลกัษณะเฉพาะของสงัคมนั้น ๆ และสามารถประเมินได ้โดยสามารถประเมินในช่วงของความรูสึ้ก
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เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย สามารถประเมินโดยตนเอง หรือจากการประเมินโดยบุคคนอื่น เช่น สังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออก เพื่อสรุปอา้งอิงไปสู่เจตคติของบุคคลนัน้ 

2.6.3 ทกัษะทางพหวุฒันธรรม  
 1) ความหมายของทกัษะ 
  ทกัษะ หมายถึง ความสามารถ หรือพฤติกรรมในการท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด ท ากิจกรรม

ใดด้วยความช านาญ จากการฝึกฝน และการสั่งสมของเจตคติ ท าให้เกิดการเรียนรูก้ับตัวเอง  
เป็นความสามารถของร่างกายเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสังเกตได้ และเป็นพฤติกรรมขั้น
สุดทา้ยท่ีบุคคลปฏิบัติออกมาโดยมีดา้นความรู ้และดา้นเจตคติเป็นตัวช่วยใหเ้กิดพฤติกรรม จน
สามารถน าการเรียนรู้นั้นมาปรับใช้ในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จั ด ก า รกั บ ส่ิ ง ท้ า ท า ย ได้ อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม  เพื่ อ ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข 
(CambridgeEnglishDictionary, n.d.; CollinsDictionaries, n.d.; merriam-webster, n.d.; 
Unicef, 2019; กานตร์วี ดาวเรือง, 2558; บุรฉัตร จนัทรแ์ดง และคณะ., 2562) 

  ซึ่งจากความหมายของทักษะดงักล่าวผู้วิจัยไดน้ ามาเชื่อมโยงกบัแนวคิดของพหุ
วัฒนธรรม และภาวะผูน้  า ทั้งภาวะผูน้  าแบบผูร้บัใช้ ภาวะผูน้  าในนักศึกษา ภาวะผูน้  าส าหรบัครู 
และภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม และไดก้ าหนดความหมายของทกัษะทางพหวุฒันธรรมขึน้มาดงันี ้

 2) ความหมายของทกัษะทางพหวุฒันธรรม 
  ทักษะทางพหุวัฒนธรรม หมายถึง การรับฟังอย่างจริงใจและมีสติ รู ้ตัว 

ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นดว้ยความเคารพใหเ้กียรติอย่างเปิดเผยและซื่อตรง ความสามารถในการสงัเกต
อารมณข์องคู่สนทนาและจัดการกบัอารมณก์ารแสดงออกของตนเองเมื่อตอ้งส่ือสารกบับุคคลท่ีมี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากความเข้าใจผิด การคิดเป็น
ขัน้ตอนเพื่อคน้หาทางเลือกในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณต่์าง ๆ และเลือกวิธีการ
ปฏิบัติตนใหเ้หมาะสมกับบริบท เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
(Dierendonck, 2011; Greenleaf, 1970; Spears, 2010; TheWorldHealthOrganisation, 1999; 
Unicef, 2019; กานต์รวี ดาวเรือง, 2558; เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2551; ปกครอง มณีโรจน์, 
ม.ป.ป.; สเุวศ กลบัศรี, 2557) 

 3) ความจ าเป็นของทกัษะในสงัคมท่ีมีความหลากหลาย 
  ทักษะมีความส าคัญต่อผู้คนในสังคมปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

โดยเฉพาะครูหรือนักศึกษาครูท่ีต้องสอนผู้เรียนท่ีมาจากภูมิหลังท่ีมีความหลากหลาย ต้องมี
ความสามารถในการเอาใจใส่ผูเ้รียน ครูตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ เจตคติ มีทักษะและเห็นคุณค่า
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ของความหลากหลายนัน้ ซึ่งการสอนใหเ้กิดทกัษะท่ีจ าเป็นในการใชช้ีวิตนั้นตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของ
กระบวนการเรียนรูท้างสงัคม เช่น ทักษะการฟัง ทักษะการสงัเกต (ผ่านตวัแบบ) ทกัษะการจดัการ
ในสถานการณต่์าง ๆ และการใหข้อ้มูลป้อนกลับ โดยรูปแบบการสอนใหเ้กิดทักษะนั้นท าไดห้ลาย
วิธีการ ไดแ้ก่ บทบาทสมมติ สถานการณจ์ าลอง ซึ่งมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเรียนรูถ้ึงผลท่ีเกิดขึน้จากการ
เรียนรูใ้นสถานการณ์นั้น ๆ การจัดการเรียนรูโ้ดยกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีการอภิปราย และ
สนทนารว่มกนั การเล่าเร่ือง รวมถึงการเรียนแบบช่วยเหลือกนัและกนัระหว่างเพื่อน ทัง้นีก้ารเรียน
ตอ้งเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน และมีเสียงหัวเราะ ซึ่งการประเมินผลทักษะควรประเมินทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพ (Forghani-Arani, 2019; TheWorldHealthOrganisation, 1999)  

  เมื่อสังเคราะหท์ักษะท่ีบุคคลตอ้งมีเพื่อการเรียนรูแ้ละการอยู่รว่มกันในสังคมท่ีมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พบว่ามีอยู่มากมายหลายทักษะ คือ 1) ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ/ทักษะการตัดสินใจ (Critical thinking skills/Decision-making skills) ได้แก่ การ
รบัรูค้วามหมายของวัฒนธรรม การเปิดโอกาสให้ตนเองเรียนรู ้2) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล /การส่ือสาร(Interpersonal/ Communication skills) ซึ่งการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นความสามารถในการใชค้ าพูดและท่าทางเพื่อแสดงออกถึงความรูสึ้กนึกคิดของตนเองไดอ้ย่าง
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ มีความสามารถดา้นภาษา มีความสนใจ
กระตือรือรน้เรียนรูว้ัฒนธรรมและภาษา มีความเห็นอกเห็นใจผูท่ี้มีความต่างทางวัฒนธรรม และ 
3) ทักษะการเผชิญ ปัญหาและการจัดการตนเอง (Coping and self-management skills)  
ได้แก่ ความสามารถในการรับรูอ้ารมณ์ของตนเองและผู้อื่น การเรียนรูจ้ากสถานการณ์และ  
มี ความ ไว ในกา รรับ รู ้  แล ะก ารป ระยุก ต์ ใช้ค วาม รู้ท า งวัฒ นธ รร ม  (Barber, 2013 ; 
TheWorldHealthOrganisation, 1999; Unicef, 2019) ซึ่ งเมื่อกล่าวถึงทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร ทักษะการเผชิญปัญหาและการจัดการตนเอง ล้วนเป็นทักษะท่ี
ส าคัญในสงัคมท่ีมีหลากหลายทางวัฒนธรรม การเผชิญปัญหาและการจัดการตนเองจ าเป็นตอ้ง
อยู่บนพืน้ฐานของการเคารพกันและกัน หรือการส่ือสารในการจัดการเรียนรูอ้าจไม่ใชค้ าพดูเพียง
อย่างเดียว อาจใชก้ารกระท าเป็นการส่ือสาร เช่น การเดินไปมาในหอ้งเรียน และการสบสายตา
นักเรียน ฯลฯ (สันติ บุญภิรมย,์ 2557) หรือแมก้ระทั่งใชก้ารฟังอย่างตัง้ใจหรือการฟังอย่างลึกซึง้ 
(Deep listening)  

  การฟังอย่างตั้งใจหรือการฟังอย่างลึกซึ ้ง (Deep listening) คือการฟังท่ีมี
ความหมายครอบคลุมทั้งการได้ยินเสียงท่ีอีกฝ่ายพูด โดยไม่ใช้ประสบการณ์ อคติ หรือความ
คาดหวงัของตนไปตดัสินว่าเร่ืองท่ีไดย้ินนัน้ผิดหรือถกู มีการคิดวิเคราะหแ์ยกแยะ จบัประเด็น และ
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ทวนกลบัเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้ง รวมถึงการสงัเกตอากปักิริยาอารมณค์วามรูสึ้กของผูพ้ดู โดย
ผูฟั้งจะมีสติอยู่กับปัจจบุนั เปิดใจรบัฟัง สามารถติดตามเร่ืองราว ความคิดและความรูสึ้กของผูพู้ด
ไดจ้นเกิดความเขา้ใจ (School of Changemakers, 2559) คณุลกัษณะของการฟังอย่างตัง้ใจหรือ
การฟังอย่างลึกซึง้ตอ้งเป็นการฟังดว้ยใจ ไม่ใช่แค่หฟัูงอย่างเดียว ผูฟั้งตอ้งใชค้วามอดทนในการฟัง
โดยไม่ตัดสินใจทันที หลังจากการฟังแล้วตอ้งมีการทวนความเขา้ใจใหต้รงกัน และเป็นการฟังท่ี
ตอ้งอยู่กับปัจจุบัน (มีสติ ไม่เอนเอียงตามความรูสึ้ก แต่ควรคิดตามเรื่องราวดว้ยมุมมองเชิงบวก) 
ซึ่งการฟังอย่างตัง้ใจหรือการฟังอย่างลึกซึง้มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่า
ผูฟั้งไดย้ินและเขา้ใจผูพ้ดู และยงัเป็นขัน้ตอนท่ีทรงพลงัในขัน้ตอนของการจงูใจเพื่อการเขา้ถึงจิตใจ
ผูอ้ื่น การท่ีเราเขา้ใจความรูสึ้กความคิดและการกระท าของผูอ้ื่น ท่าทางท่ีแสดงว่าเขา้ใจอารมณท่ี์
แสดงออกจะท าให้ผู้ฟังรูสึ้กมีคุณค่า ทัง้นีท้ั้งนั้นการจะเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงต้องรบัฟังโดยไม่
พยายามเปล่ียนความคิดและความรูสึ้กของผูพู้ด ผูส่ื้อสารตอ้งตระหนักรูว้่าความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ขึน้อยู่กับการส่ือสารและความนับถือซึ่งกันและกัน (เบลีย์ และ ภัทรานุจ แสงจันทร์, 2549) 
เป้าหมายของการฟังอย่างตั้งใจหรือการฟังอย่างลึกซึ ้ง (School of Changemakers, 2016) 
ประกอบดว้ย 1) ฟังเพื่อท าความเขา้ใจ ว่าผูพ้ดูพดูถึงเร่ืองอะไร เกี่ยวขอ้งกบัใคร เพราะอะไร และมี
ประเด็นความส าคญัว่าอย่างไร 2) ฟังเพื่อน ามาใชเ้มื่อถึงเวลา ส าหรบักรณีท่ีมีขอ้มลูบางอย่างท่ีเรา
ยงัไม่แน่ใจว่าเขา้ใจถูกตอ้งไหม จ าเป็นตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยการทวนถาม เช่น “ท่ีคุณ
พดูแบบนี ้แปลว่า...... ฉันเขา้ใจถกูไหม?” หรือ "จากท่ีฉันไดย้ิน คุณหมายถึง.... ใช่ไหม" 3) ฟังเพื่อ
วิเคราะหแ์ละประเมินว่าส่ิงใด มีประโยชน ์น่าสนใจ และ ส าคัญ ส าหรบัผูพู้ด โดยปราศจากอคติ
หรือการตดัสินส่วนตัว 4) ฟังเพื่อรบัความรูสึ้ก ว่าผูพ้ดูก าลังมีความรูสึ้กอย่างไร เผชิญกบัความทา้
ทายทางความคิดและอารมณ์อย่างไร การฟังแบบนีจ้ะน าไปสู่ความเขา้ใจอย่างลึกซึง้มากท่ีสุด 
ผูฟั้งจะสามารถเขา้ใจว่าผูพู้ดเป็นคนอย่างไร และก าลังส่ือสารอะไรก็ต่อเมื่อมีการต่ืนรูแ้ละมีสติอยู่
กบัปัจจบุนั จึงจะสามารถใหค้วามสนใจผูพ้ดูอย่างเต็มท่ีตลอดการสนทนา  

  กล่าวไดว้่าหากผูเ้รียนมีทักษะทางพหุวัฒนธรรม จะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้
การอยู่รว่มกนัได ้ส่งเสริมการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลท่ีอยู่รว่มกนั ส่งเสริมการสรา้งความสมัพนัธ์
เชิงบวกระหว่างกนัและกนั และจะเป็นการสรา้งบรรยากาศแห่งความรว่มมือรว่มใจเพื่อใหส้ามารถ
อยู่รว่มกนัในสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมได ้

2.6.4 บทบาทหนา้ท่ีของครูในสงัคมพหวุฒันธรรม 

 ในสังคมท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่หลายชาติ หลากภาษา ส่งผลใหเ้กิดความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและกลายมาเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีผูเ้รียนในโรงเรียนมีความแตกต่างทางดา้นเชือ้



  56 

ชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ซึ่งครูเป็นผูท่ี้มีบทบาทอย่างมากในการจัดการชั้นเรียนให้มี
ความเหมาะสม บทบาทและหนา้ท่ีของครูผูส้อนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีดังต่อไปนี้ (วิภาพรรณ 
พินลา, 2559; เสาวลกัษณ ์เรืองศรี, 2559) 

 1) ครูสนบัสนุนการเรียนรูส้ าหรบัผูเ้รียนทุกคนโดยไม่เลือกเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา ชาติ
พนัธุ ์ภมูิหลงัทางวฒันธรรมสถานภาพทางสงัคม 

 2) ครูสนบัสนนุการสรา้งความตระหนกัและความเขา้ใจในความแตกต่างหลากหลาย
ของผูเ้รียน และเป็นผูท่ี้มีความรูเ้กี่ยวกบับริบททางพหวุฒันธรรมเป็นอย่างดี 

 3) ครูสนับสนุนใหม้ีการยอมรบัซึ่งกนัและกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสนัติท่ามกลาง
ความหลากหลายท่ีเกิดขึน้ 

 4) ครูมีความพรอ้มไดร้บัการอบรมใหม้ีความสามารถในการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน
ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรูท่ี้หลากหลาย สามารถ
สรา้งและพัฒนารูปแบบหรือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนท่ีพัฒนาผูเ้รียนอย่างเต็ม
ศกัยภาพของผูเ้รียนโดยมีการพฒันาผูเ้รียนอย่างรอบดา้น 

 5) ครูสนับสนุนให้มีการบูรณาการและความเป็นหน่ึงเดียวบนพื ้นฐานของความ
เคารพซึ่งกนัและกนัของผูเ้รียน 

แมบ้ทบาทหนา้ท่ีครูในสังคมพหวุฒันธรรมจะเนน้ใหค้รูมีความพรอ้มในการจัดการเรียนรู้
ท่ามกลางความหลากหลายดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว แต่ยังพบปัญหาของหลักสูตรครู 5 ปี คณะ
ศึกษาศาสตร ์คือ นักศึกษาจ านวนมากยงัไม่ไดร้บัการดูแลจากครูพี่เลี ้ยงสม ่าเสมอ ผลการส ารวจ
ของโครงการ TEDS-M พบว่ารอ้ยละ 57 ของนักศึกษาฝึกสอนทั้งหมดได้รบัการดูแลน้อยกว่า
ครึ่งหน่ึงของเวลาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ และประมาณรอ้ยละ 50 ของกลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ได้
รบัการดูแลนีถู้กปล่อยใหเ้ข้าสอนจริงมากกว่าครึ่งหน่ึงของเวลาการฝึก (ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, 
2558) ซึ่งส่ิงเหล่านีล้ว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการจัดการเรียนรู ้ซึ่งจากการสมัภาษณ์
บุคคลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง อาทิ ผูบ้ริหาร ครูพี่เลีย้ง อาจารยนิ์เทศก ์และนักศึกษาครู เกี่ยวกบัปัญหา
ของครูในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งไดใ้หค้วามคิดเห็นตรงกันถึงปัญหาในเร่ืองของทักษะการใชช้ีวิต
ต่างวัฒนธรรมท่ีมีปัญหาในเรื่องการปรับตัว และการเปิดใจยอมรับวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมท่ี
แตกต่างไปจากเดิม โดยส่ิงท่ีตอ้งการจากผูเ้กี่ยวขอ้งในการผลิตครู คือ การพฒันาความสามารถใน
การเรียนรูเ้พื่อปรบัตวั การเปิดมุมมองใหม่ ๆ ใหก้ับนกัศึกษาครู การควบคุมตนเองในสถานการณ์
ท่ีหลากหลาย เขา้ใจบริบทพืน้ท่ีท่ีตนเองอาศยั 
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ตอนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎทีี่เก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมภาวะผู้น าเชงิพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

การพัฒนาภาวะผูน้  าให้เกิดขึน้กับบุคคล นอกจากจะท าผ่านการศึกษาและการอบรม
แล้ว ยังสามารถท าได้โดยผ่านผู้อื่น (Exposure) และพัฒนาผ่านประสบการณ์การท างาน 
(Experience) การพัฒนาภาวะผูน้  าผ่านผูอ้ื่นนัน้สามารถท าไดโ้ดยหลายวิธี เช่น การพบปะพูดคุย 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ การแลกเปล่ียนเรียนรู ้ซึ่งจุดเด่นของวิธีนีคื้อ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์และ
เสริมสรา้งสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ้ื่น และส่ิงท่ีผูต้อ้งการไดร้บัการพฒันาภาวะผูน้  าหลังผ่านการใชว้ิธี
นี ้คือ การเรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริงของผูอ้ื่น เรียนรูผ่้านแรงบนัดาลใจ โดยไม่ตอ้งลองผิดลองถูก
ดว้ยตนเอง ส่วนการพัฒนาภาวะผูน้  าผ่านประสบการณก์ารท างานนั้น เป็นการเรียนรูผ่้านการลง
มือปฏิบติัเพื่อใหไ้ดป้ระสบการณก์ารท างาน ซึ่งจะขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติหรือท่ีจัด
ขึน้ว่าจะมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใด หากมีความซับซ้อนมากนั่นหมายความว่าย่อมไดร้ับ
ประสบการณ์มากขึน้ตามด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า ในการพัฒนาภาวะผู้น าจะต้องมีการจัด
ประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้หลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการฝึกฝนและมีความรูค้วามสามารถใน
จัดการในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน โดยเดวิส (Davis, 1996 อา้งถึงใน พัชรา วาณิชวศิน, 2560) 
ไดใ้หข้้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การพัฒนาภาวะผู้น านั้นตอ้งเป็นการพัฒนาท่ีเนน้พฤติกรรมเป็นหลัก 
(Base on behavior) คือมีการประยุกต์ใชส่ิ้งท่ีเรียนในงานจริงและมีการลงมือปฏิบัติ การพัฒนา
ภาวะผูน้  าจะไม่ประสบความส าเร็จหากขาดการลงมือปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูผ่้านการลงมือท า 
(Learning by doing) เกิดการเชื่อมโยงส่ิงท่ีเรียนรูก้ลับสู่การท างานจริงและประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีเรียนรู้
นัน้ในสถานการณท่ี์แตกต่างกนั และประการส าคัญท่ีท าใหเ้กิดความลม้เหลวในการพฒันาคือ การ
ไม่พฒันาภาวะผูน้  าตามบริบทท่ีเป็นอยู่จริงในสภาพแวดลอ้มจริง 

การจัดการเรียนรูใ้นสังคมพหุวัฒนธรรมต้องอยู่บนพื ้นฐานของหลักการ 6 ประการ 
(Instruction: Based on 6 Principles) (ชุมศัก ด์ิ อินทร์รักษ์ , 2557) คือ 1)ความอยากรู้และ
ความสามารถในการเรียนและคิด 2) สอดคลอ้งกบัแนวทางการเรียนรูข้องแต่ละบุคคล 3) สรา้งให้
เกิดองคค์วามรูใ้นตวัผูเ้รียน 4) สรา้งใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จตามระดับท่ีเป็นจริงของแต่ละคน 
5) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและแบ่งปันความรู ้6) จัดให้ทุกคนหรือทุกกลุ่มมีส่วนร่วม ซึ่ง
สอดคล้องกับ ยุทธนา กาเด็ม (2556) ท่ีกล่าวไว้ว่าการส่งเสริมกิจกรรมด้านพหุวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา ท าไดโ้ดยการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณจ์ริงและกระบวนการท่ี
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ไปเรียนรูชุ้มชนในสังคมท่ีมีความหลากหลาย โดยเรียนรูก้ารพัฒนา
ตนเองผ่านการท างาน ผ่านประสบการณแ์ละการฝึกฝนปฏิบติั และจากการลองผิดลองถกู ซึ่งมโน
ทัศน์ของการเรียนรูจ้ากการฝึกฝนอยู่บนพืน้ฐานของการเรียนรูจ้ากสังคม (Social) การร่วมมือ 
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(Collaborative) ในการเรียนรูนี้จ้ะมีการสะทอ้นคิด (Reflective) และการเรียนรูจ้ากสถานการณ ์
(Situation learning) ซึ่งพัฒนาการในการเรียนรูข้องครูเกิดจากความแตกต่างของเงื่อนไขท่ีอยู่ใน
สถานการณแ์ละการคน้หาความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรูแ้ละบริบทนัน้ (Miles et al., 2005) 

3.1 รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณส์ติชอบ (Mindfulness experiential learning 
model)   
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้  าพบว่า การจัดและพัฒนาประสบการณ์ท่ี

เหมาะสมจะช่วยใหน้กัศึกษามีการพฒันาท่ีดีขึน้ทัง้ทางดา้นทกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจและเจตคติ
ท่ีจ าเป็นตอ้งอาศัยอยู่ในสังคมท่ีมีเชือ้สายและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย (โอภาส เกาไศยาภรณ์, 
2555) และเป็นหน่ึงในหลกัการจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  

โคล์ป (Kolb, 1984) และทิศนา แขมมณี  (2559) ได้กล่าวถึงประสบการณ์ว่าเป็น
แหล่งท่ีมาของการเรียนรูแ้ละเป็นพืน้ฐานส าคญัของการเกิดความคิด ความรูแ้ละการกระท าต่าง ๆ 
การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ประสบการณ ์หมายถึง การด าเนินการอนัจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมายโดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ (Experience) ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรูใ้นเรื่องท่ี
เรียนรูก้่อน และให้ผู้เรียนสังเกต ทบทวนส่ิงท่ีเกิดขึน้ และน าส่ิงท่ีเกิดขึน้มาพิจารณาไตร่ตรอง
รว่มกนัจนผูเ้รียนสามารถสรา้งความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีเรียนรูแ้ลว้จึงน าความคิดรวบยอดนั้นไป
ทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่  ๆ ต่อไป การเรียนรู้จากประสบการณ์จึงเป็น
กระบวนการสรา้งความรู ้ทกัษะ และเจตคติ ดว้ยการน าเอาประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียนมาบูรณา
การเพื่อสรา้งการเรียนรูใ้หม่ ๆ ขึน้  

 3.1.1 โคลป์ ไดเ้สนอวฏัจักรของกระบวนการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์ประกอบดว้ย  
4 องคป์ระกอบหลกั (Healey & Jenkins, 2007; Kolb, 1984) ไดแ้ก ่

  1) การรบัรูป้ระสบการณรู์ปธรรม (Concrete experience) ผูเ้รียนเรียนรูผ่้านการ 
จดักระท ากบัประสบการณอ์ย่างกระตือรือรน้ (Do) 

  2) การสงัเกตอย่างไตรต่รอง (Reflective observation) ผูเ้รียนไตรต่รองและ 
สะทอ้นคิดอย่างเป็นระบบหลงัจากเรียนรู ้(Observe, Reflecting, Examination) 

  3) การสรา้งแนวคิดเชิงนามธรรม (Abstract conceptualization) ผูเ้รียนคิดสรุป 
ความรูจ้ากประสบการณ์ออกมาเป็นความคิดรวบยอด หลักการ หรือแนวปฏิบัติท่ีสามารถใชใ้น
สถานการณจ์ริง (Thinking) 

  4) การทดลองป ระยุกต์ ใช้หลักการไป ใช้ในสภาพการณ์ ใหม่  (Active 
experimentation) ผู้เรียนวางแผนน าความรู้รวบยอด หลักการแนวปฏิบัติ ท่ี คิดได้ไปใช้ใน
สถานการณจ์ริง (Plan, Acting) 
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 3.1.2 ขัน้ตอนในการจดัการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์
  1) สรา้งประสบการณด์ว้ยการลงมือปฏิบติั (Do) ผูเ้รียนสมัผสัหรือเผชิญกบั 

สถานการณ์ท่ีครูแนะน า หรือเป็นสถานการณท่ี์ผูเ้รียนพบเจอจากการลงพืน้ท่ีจริง โดยมีอาจารย์
ตอบขอ้สงสยัระหว่างการเรียนรู ้

  2) การสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Observe, Reflecting) ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีได้จาก
การสังเกตมารว่มกันแลกเปล่ียนประสบการณ ์ทัง้ในดา้นความคิดเห็น ความรูสึ้ก และความรูท่ี้ได้
จากสงัเกต รบัฟัง รวมถึงพฤติกรรมการกระท าของตนและผูอ้ื่นขณะเผชิญสถานการณน์ัน้ 

  3) คิด (Thinking) ผูเ้รียนสรุปความรูเ้ป็นหลกัการหรือแนวปฏิบติัท่ีสามารถใชใ้น 
สถานการณจ์ริง เพื่อน าไปใชใ้นสถานการณอ์ื่น ๆ 

  4) การวางแผนประยกุตห์ลกัการ (Plan, Acting) ผูเ้รียนน าหลกัการหรือแนวคิด 
จากประสบการณ์ไปทดลองปฏิบัติจริงในสถานการณอ์ื่น ๆ และสรุปผลการประยุกตใ์ช้หลักการ 
กฎหรือแนวปฏิบติัเหล่านัน้ 

โดยส่ิงท่ี รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์สติชอบ (Mindfulness experiential 
learning model) เพิ่มเติมจากรูปแบบการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์(Experiential learning model) 
คือ การเพิ่มการฝึกก าหนดลมหายใจเพื่อใส่ใจในรายละเอียดและอยู่กับปัจจบุันรบัรูข้อ้มูลโดยไม่
ตัดสิน ซึ่งสติชอบ (Mindfulness) นั้น Yeganeh and Kolb (2009) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 1) 
การเพ่งความสนใจในเรื่องราวท่ีประสบพบเจอ 2) รูต้ัวอยู่เสมอ 3) ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้  โดยจะสามารถช่วยในการเรียนรูข้องผูเ้รียนไดใ้น 2 ประการ คือ สนบัสนุนผูเ้รียนใหไ้ดเ้พ่ง
ความสนใจไปท่ีกระบวนการเรียนรูท่ี้อยู่กับปัจจุบัน (Here and now)  ของประสบการณ์ท่ีไดพ้บ
เจอโดยปราศจากความล าเอียง และช่วยใหผู้เ้รียนใหค้วามสนใจว่าควรเรียนรูอ้ย่างไรในแต่ละช่วง
ของวงจรการเรียนรู ้ขัน้ตอนของการเรียนรูเ้ชิงประสบการณส์ติชอบ มีดงันี ้

 1) ประสบการณส่์วนตวัท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete, Personal experience) เป็น 
ขั้นของการเปิดรบัประสบการณ์ใหม่ ๆ ฝึกใหผู้เ้รียนเรียนรูผ่้านกระบวนการท่ีเป็นปัจจุบัน (Here 
and now) ท าจิตใจใหส้งบฝึกลมหายใจและเพ่งความสนใจไปท่ีสัมผสัใหม่ เสียงใหม่ท่ีไดย้ิน การ
เห็นส่ิงใหม่และกล่ินใหม่ท่ีรบั การเปิดใจพรอ้มเรียนรูเ้ป็นเครื่องมือท่ีส าคญัในการเรียนรู ้และช่วย
ลดความเครียด เพิ่มความชดัเจนของการรบัรู ้ช่วยท าใหใ้จสงบพรอ้มต่อการเรียนรู ้

 2) การสังเกต การสะท้อนกลับ และการตรวจสอบ (Observation, Reflection, 
Examination) เป็นขั้นท่ีฝึกการอยู่กับตนเอง ใคร่คิด ทบทวน ตระหนักรูอ้ยู่เสมอ ควบคุมตนเอง 
เพราะความน่ิงและเงียบจะส่งเสริมการสะท้อนคิดให้ลึกซึง้มากขึน้ ฝึกการยอมรบัมากกว่าการ
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ตัดสิน กระบวนการสะท้อนกลับอาจใชเ้วลา 10-15 นาที ในการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีรบัรู ้ส่ิง
ส าคัญในขั้นนีท่ี้ผูเ้รียนจะตอ้งน ามาใชเ้พื่อพัฒนาการสะทอ้นคิด คือ การรบัรูข้อ้มูลผ่านประสาท
สมัผสัทัง้ 5 การเก็บรวมรวมขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีได ้ซึ่งจะสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนให้
สะทอ้นคิดไดดี้มากขึน้ 

 3) ก าหนดแนวคิดส าคัญและหลกัการ (Abstract conceptualization) การคิดในขั้น
นีจ้ะเพิ่มการฝึกการสรา้งกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและสรา้งสถานการณ์ส าหรบัการลงมือปฏิบัติ 
เป็นขั้นท่ีผู้เรียนตัง้สมมติฐานเกี่ยวกับส่ิงท่ีท าอยู่ขณะนั้น และเปิดใจรบัฟังความคิดเห็น มุมมอง
ของผูอ้ื่น ในการท ากิจกรรมผูเ้รียนจะไดฝึ้กการวิเคราะหข์อ้มลูและการใชเ้ทคโนโลยี การสอนในขั้น
นีอ้าจใช้การยกตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนได้มองในหลายมุมมองและหากอยู่ใน
สถานการณท่ี์ต่างออกไปจะคิดเหมือนเดิมหรือไม่  

 4) ประยุกตใ์ช้หลักการในสถานการณ์ใหม่ (Active experimentation) สนทนาโดย
ตัง้ค าถามท่ีสรา้งความเป็นไปได้ท่ีจะปฏิบัติในสถานการณ์ท่ีแปลกใหม่ไปจากเดิม ขั้นตอนการ
เรียนรูใ้นขัน้นีจ้ะเพิ่มความกลา้หาญและการท าส่ิงใหม่ใหก้ับผูเ้รียน และท่ีส าคัญการมีสติชอบจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรอบคอบในการท างานมากขึน้ 

การส่งเสริมการมีสติชอบ (Mindfulness) ใหก้ับผูเ้รียนจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความรอบคอบ 
ใส่ใจ และตรวจสอบกระบวนการคิด พฤติกรรมของตนเอง ทา้ยท่ีสดุการเรียนรูเ้ชิงประสบการณส์ติ
ชอบ (Mindfulness experiential learning model) จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการของการ
ตระหนัก การใส่ใจ และการยอมรบั ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนรูไ้ด ้ (Yeganeh & Kolb, 
2009) 
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ภาพประกอบ 2  วงจรการเรียนรูเ้ชิงประสบการณส์ติชอบ  

(Mindfulness experiential learning model) 

ท่ีมา: Yeganeh & Kolb, (2009), Mindfulness and Experiential Learning.  
OD PRACTITIONERV, 41(3), 8-14. 

 

 3.1.3 ขอ้สงัเกตของการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ประสบการณ ์ 
  1) ผูส้อนมีการจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้เป็นรูปธรรมในเร่ืองท่ีเรียนรูใ้หผู้เ้รียน

ไดล้งประสบดว้ยตนเอง 
  2) ผูเ้รียนมีการสะทอ้นคิด (Reflect) และอภิปรายรว่มกันเกี่ยวกับส่ิงท่ีไดป้ระสบ

มา หรือเกิดขึน้ในสถานการณก์ารเรียนรูน้ัน้ 
  3) ผูเ้รียนมีการสรา้งความคิดรวบยอดจากประสบการณท่ี์ไดร้บั 
  4) ผู้เรียนน าความคิดรวบยอดจากประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณใ์หม่ ๆ 
  5) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนผลจากการประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อ

ขยายขอบเขตของการเรียนรูห้รือปรบัเปลี่ยนแนวความคิดตามความเหมาะสม 
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  6) ผู้สอนมีการวัดประเมินผล โดยใช้การประเมินผลการเรียนรูข้องตนเองของ
ผูเ้รียน ประกอบการประเมินของผูส้อน 

ส่ิงท่ีผู้วิจัยน าแนวคิดการจัดการเรียนรูท่ี้เน้นประสบการณ์มาใช้คือ การเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนได้มีประสบการณ์ตรงกับส่ิงแวดล้อมและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพราะการเรียนรูจ้ะ
เกิดขึน้เมื่อผู้เรียนได้สัมผัสหรือลงมือท าด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเกิดการเชื่อมโยงความรู ้และเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้สามารถใชไ้ดท้ัง้กบัผูเ้รียนรายบุคคลและเป็นกลุ่ม(Healey & Jenkins, 
2007)โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนรูเ้ชิงประสบการณส์ติชอบ (Mindfulness experiential learning 
model) ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรูท่ี้อยู่กับปัจจุบัน (Here and now) (Yeganeh & Kolb, 2009; 
เพลินตา พรหมบัวศรี, 2560) ผูว้ิจัยไดน้ าแนวทางของการฝึกสมาธิหรือฝึกจิตมาใส่เพิ่มในขั้นน า
ก่อนเขา้สู่การจัดการเรียนรูทุ้กครัง้ โดยอาจใชค้ ากล่าวขณะผูเ้รียนท าสมาธิ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความ
ตัง้มั่นและมีสติในการท ากิจกรรมต่อไป     

3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) 
ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมของแบนดรูา (Albert bandura) มีความเชื่อว่า พฤติกรรมของ

มนุษยเ์กิดจากการเรียนรู ้และการเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่นัน้สามารถเรียนรูไ้ดโ้ดยประสบการณต์รง
และการสังเกต องคป์ระกอบทางชีววิทยามีบทบาทส าคัญในกระบวนการเรียนรูพ้ฤติกรรม แบน
ดูราได้อธิบายว่าพฤติกรรม องค์ประกอบส่วนบุคคลและองค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ มนุษย์สามารถก าหนดส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดล้อมก็สามารถ
ก าหนดพฤติกรรม พฤติกรรมก็สามารถก าหนดองคป์ระกอบส่วนบุคคล องคป์ระกอบส่วนบุคคลก็
สามารถก าหนดพฤติกรรมได้เช่นกัน และพฤติกรรมของบุคคลนั้นไม่ ได้เป็นผลมาจาก
สภาพแวดลอ้มเพียงอย่างเดียว หากแต่มีผลมาจากกระบวนการทางปัญญาดว้ย นั่นหมายความ
ว่า ถ้าประบวนการทางปัญหาเปล่ียน พฤติกรรมของบุคคลก็จะเปล่ียนแปลงไปด้วย (Bandura, 
1977 อา้งถึงใน (ประทีป จินงี่, 2541; ประเทือง ภมูิภทัราคม, 2540) 

 3.2.1 วิธีการเรียนรูต้ามแนวคิดของแบนดรูา 
  แบนดรูาไดก้ล่าวว่าการเรียนรูข้องมนษุยม์ี 2 วิธี คือ 
  1) การเรียนรู้จากผลกรรม (Learning by response consequence) วิธีการ

เรียนรูท่ี้ถือว่าเป็นการเรียนรูเ้บือ้งตน้ท่ีสุดและเป็นการเรียนรูจ้ากประสบการณต์รง ก็คือ การเรียนรู้
จากผลกรรมทัง้ทางบวกและทางลบ ไดแ้ก่ การเรียนรูจ้ากผลของการกระท า ทฤษฎีการเรียนรูท้าง
สงัคมถือว่า มนษุยม์ีความสามารถทางสมองในการใชป้ระโยชนจ์ากประสบการณท่ี์ผ่านมา มนษุย์
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มีความสามารถท่ีจะรับรูค้วามสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลของการกระท า กระบวนการ
เรียนรูจ้ากผลกรรมท าหนา้ท่ี 3 ประการ คือ 

   1.1) ท าหนา้ท่ีใหข้อ้มูล การสังเกตผลท่ีไดร้บัของการกระท าว่าการกระท าใด
ในสถานการณใ์ดใหผ้ลอย่างไร ขอ้มลูท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางหน่ึงในการก าหนดพฤติกรรมในอนาคต 

   1.2) ท าหนา้ท่ีจูงใจ คือความเชื่อในการคาดหวงัของบุคคล ผลใดท่ีเป็นท่ีพึง
ปรารถนาย่อมจงูใจใหเ้กิดการกระท ามาก ผลใดไม่เป็นท่ีพึงปรารถนาย่อมจูงใจใหเ้กิดการกระท า
นอ้ยและจะพยายามหลีกเล่ียงการกระท านัน้ 

   1.3) ท าหนา้ท่ีเสริมแรง การกระท าใดท่ีไดร้บัการเสริมแรง การกระนัน้ย่อมมี
แนวโนม้ท่ีจะเกิดขึน้อีก ซึ่งการเสริมแรงในท่ีนีจ้ะเนน้ถึงการกระท าใหพ้ฤติกรรมนั้นคงอยู่มากกว่า
การสรา้งพฤติกรรมใหม่ 

  2) การเรียนรูจ้ากการสังเกต (Observation learning) หรือ การเรียนรูจ้ากการ
เลียนแบบ (Learning through modeling) แบนดูรามีความเชื่อว่าการเปล่ียนแปลงความคิดหรือ
การเรียนรูข้องบุคคลส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตจากตัวแบบเพราะตัวแบบเป็นส่ิงท่ีถ่ายทอดทั้ง
ความคิดและการแสดงออกไดพ้รอ้ม ๆ กัน และเน่ืองจากการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีแคบ 
การรบัรูเ้กี่ยวกับสภาพการณต่์าง ๆ ของสงัคมจึงผ่านมาจากประสบการณข์องผูอ้ื่นโดยการไดย้ิน 
และไดเ้ห็นโดยไม่มีประสบการณต์รงมาเกี่ยว คนส่วนมากรบัรูเ้รื่องราวต่าง ๆ ของสังคมโดยผ่าน
ส่ือแทบทัง้สิน้  

   2.1) ประเภทของตวัแบบ แบ่งตวัแบบออกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  
    2.1.1) ตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavior modeling) หมายถึงการมีตัว

แบบท่ีแสดงพฤติกรรมใหเ้ห็น ซึ่งมีความส าคญัมากเพราะการเป็นตวัแบบทางพฤติกรรมมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการเสริมสรา้งพฤติกรรมใหม่ 

    2.1.2) ตวัแบบทางวาจา (Verbal modeling) หมายถึงการมีตวัแบบท่ีพูด 
บอกหรือเขียนว่าจะท าอะไรอย่างไร เพราะมนุษยส์ามารถท าส่ิงต่าง ๆ ไดม้ากมายจากการฟังการ
พดูการบอกของผูอ้ื่น หรือจากการอ่านส่ิงท่ีผูอ้ื่นเขียนขึน้ 

    2.1.3) ตวัแบบสัญลักษณ ์(Symbolic modeling) หมายถึงการมีตวัแบบ
ภาพหรือเสียงท่ีผ่านส่ือต่าง ๆ คือ วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร ์ซึ่ งสามารถเรียนรูไ้ด้ทั้งส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม ไดแ้ก่ การแต่งกาย อากปักิริยา และนามธรรม ไดแ้ก่ ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ 

    2.1.4) ตัวแบบสัมผัส (Kinesthetic modeling) หมายถึงการมีตัวแบบ
โดยการใชก้ารสมัผสั เช่น ผูเ้รียนตาบอด 
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   2.2) กระบวนการเรียนรูจ้ากการสงัเกตตวัแบบ มี 4 องคป์ระกอบ คือ 
    2.2.1) กระบวนการใส่ใจ (Attention process) หมายถึงกระบวนการท่ี

บุคคลใส่ใจและสนใจในการรบัรูพ้ฤติกรรมของตวัแบบ การเรียนรูจ้ากการสงัเกตจะเกิดขึน้ไดม้ากก็
ต่อเมื่อบุคคลใส่ใจต่อพฤติกรรมของตัวแบบ แต่การจะใส่ใจมากนอ้ยขึน้อยู่กบัปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย 
ไดแ้ก่ 

     2.2.1.1) ปัจจัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเป็นตัวแบบ มีอิทธิพลต่อระดับ
ของการเรียนรูจ้ากการสงัเกต ประกอบดว้ย 5 ปัจจัย ไดแ้ก่ 1) ความเด่นชดัของตัวแบบ 2) ทิศทาง
ของอารมณ์ความรูสึ้กท่ีผู้สังเกตมีต่อตัวแบบ 3) ความซับซ้อนของเหตุการณ์ท่ีเป็นตัวแบบ  
4) จ านวนตัวแบบ หากตัวแบบท่ีแสดงพฤติกรรมนัน้มีจ  านวนมาก จะเรียกความใส่ใจจากตัวแบบ
ไดม้าก 5) คณุค่าในการใชป้ระโยชนข์องตวัแบบท่ีมีต่อผูส้งัเกต 

     2.2.1.2) ปัจจยัท่ีเกี่ยวกับลกัษณะของผูส้งัเกต มีอิทธิพลต่อการใส่ใจ
กับเหตุการณ์ท่ีเป็นตัวแบบ ประกอบดว้ยปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการรบัรูข้องผู้
สังเกต ซึ่งหมายรวมถึง การเห็น การได้ยิน การอ่าน การรูร้สกล่ินและการสัมผัส 2) ชุดการรบัรู ้
หมายถึงแนวการรบัรูข้องบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการสั่งสมในอดีต 3) ความสามารถทางปัญญา
ของผูส้งัเกต ผูส้งัเกตท่ีมีความสามารถทางปัญญาสงูมีโอกาสสงัเกตรายละเอียดพฤติกรรมของตัว
แบบได้มากกว่า 4) ระดับการต่ืนตัว บุคคลท่ีมีการต่ืนตัวในระดับปานกลางมีโอกาสใส่ใจกับ
พฤติกรรมของตัวแบบมากกว่าบุคคลท่ีมีความต่ืนตัวต ่า 5) ความชอบท่ีมีมาแล้ว ตัวแบบท่ี
สอดคลอ้งกบัความชอบของผูส้งัเกต จะท าใหผู้ส้งัเกตใส่ใจตวัแบบไดม้าก 

    2.2.2) กระบวนการเก็บจ า (Retention process) เป็นกระบวนการ
ส าคัญท่ีท าให้เกิดการเรียนรูไ้ด้ ถา้หากผู้สังเกตสามารถเก็บจ าพฤติกรรมของตัวแบบไวไ้ด้ ทัง้นี ้
เพราะผูส้ังเกตไม่มีโอกาสท าตามพฤติกรรมตามตัวแบบในขณะสังเกตได ้กระบวนการเก็บจ ามี
ปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั คือ 

     2.2.2.1) ปัจจยัท่ีเป็นการเก็บจ า ประกอบดว้ยปัจจยัย่อย 4 ปัจจยั คือ 
1) การเก็บรหัสเป็นสญัลกัษณ ์มี 2 วิธี คือ การจ าเป็นภาพ และการจ าเป็นค าพดู ในการจ ารูปแบบ
พฤติกรรมส่วนใหญ่จะจ าเป็นภาพ 2) การจดัระบบทางปัญญา คือ การเลือกรบัรูพ้ฤติกรรมของตัว
แบบการใช้วิธีเฉพาะตัวในการเก็บจ าส่ิงท่ีได้พบเห็นและการระลึกส่ิงท่ีจ าออกมาและท าตาม  
3) การทบทวนทางปัญญา คือ การน าแบบพฤติกรรมของตัวแบบมาทบทวนในใจ  หากมีการ
ทบทวนอยู่ตลอดก็จะสามารถเก็บจ าแบบแผนพฤติกรรมของตวัแบบไวไ้ดม้าก 4) การทบทวนการ
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กระท า คือ การลงมือทบทวนแบบแผนการกระท าตามท่ีได้สังเกตตัวแบบมา การทบทวนการ
กระท าจะท าใหม้ีโอกาสจะเก็บจ าแบบแผนพฤติกรรมของตวัแบบไวไ้ดม้าก 

     2.2.2.2) ปัจจยัท่ีเกี่ยวกบัลกัษณะของผูส้งัเกต ประกอบดว้ย 2 ปัจจัย 
คือ 1) ทักษะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีจะเก็บรหัสเป็นสัญลักษณ์ท่ีจะจด
จ าเป็นเวลานาน 2) โครงสรา้งของปัญญา หมายถึง การจัดระบบทางปัญญาหลาย ๆ ระบบเข้า
ดว้ยกนัเป็นระบบใหญ่ท่ีสะดวกต่อการระลึกระบบใดระบบหน่ึงกลบัมาใชง้าน 

    2.2.3) กระบวนการกระท า (Production process) เป็นกระบวนการท่ีผู้
สังเกตน าเอาการเก็บจ าสัญลักษณ์มาแปลงเป็นการกระท า กระบวนการกระท ามีปัจจัยหลัก 2 
ปัจจยั คือ  

     2.2.3.1) ปัจจัยท่ีเป็นการกระท า ประกอบด้วย 4 ปัจจัยคือ 1) การ
ระลึกภาพจากปัญญา เป็นการระลึกภาพแบบแผนพฤติกรรมของตวัแบบท่ีผูส้งัเกตไดเ้ก็บจ าไวใ้น
ปัญญาออกมา ถา้บุคคลระลึกภาพจากปัญญาไดแ้ม่นย าบุคคลก็มีโอกาสท าพฤติกรรมตามแบบ
แผนของตวัแบบไดม้ากขึน้ 2) การสังเกตการกระท า เนน้ใหส้ังเกตการกระท าของตนเอง ซึ่งรวมถึง
การสังเกตความรูสึ้กต่าง ๆ ภายในการฟัง การมองการกระท าของตนเอง 3) ข่าวสารป้อนกลับ 
หมายความรวมทั้งข่าวสารย้อนกลับท่ีได้จากการสังเกตการกระท าของตนเองและข่าวสาร
ยอ้นกลบัจากภายนอก 4) การเทียบเคียงการกระท ากบัภาพทางปัญญา เป็นการน าการสงัเกตการ
กระท าท่ีไดเ้ป็นข่าวสารป้อนกลบัมาเทียบเคียงกบัการกระท าท่ีเป็นภาพทางปัญญา หากมีส่วนท่ียงั
ไม่ถกูตอ้ง ก็สามารถน าไปปรบัปรุงตนเองได ้

     2.2.3.2) ปัจจยัท่ีเกี่ยวกบัลกัษณะของผูส้งัเกต ประกอบดว้ย 2 ปัจจัย 
คือ 1) ความสามารถทางกาย และ 2) ทักษะของพฤติกรรมย่อย ซึ่งการท่ีจะสังเกตการกระท าของ
ตวัแบบแลว้น าไปปฏิบัติไดน้ั้น จะตอ้งมีความสามารถทางกายและทักษะทางพฤติกรรมเพื่อท่ีจะ
ท าพฤติกรรมนัน้ได ้

    2.2.4) กระบวนการจูงใจ (Motivation process) เป็นกระบวนการท่ีมี
ความส าคัญอย่างมากท่ีท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบออกมา ซึ่งองคป์ระกอบส าคัญท่ี
มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบคือ ตัวจูงใจ ซึ่งหมายถึง ส่ิงของ ปฏิกิริยาของผูอ้ื่น หรือ
ของบุคคลเองท่ีจูงใจใหบุ้คคลท าหรือไม่ท าพฤติกรรมหน่ึง ๆ ซึ่งแรงจูงใจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ  
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     2.2.4.1) ตัวจูงใจภายนอก เป็นส่ิงท่ีอยู่ภายนอกบุคคลท่ีจูงใจใหเ้ขา
ท าหรือไม่ท าพฤติกรรมตามตัวแบบท่ีสังเกตมา ตัวจูงใจนีอ้าจเป็นส่ิงท่ีจับตอ้งได ้เช่นรางวัลหรือ
ส่ิงของ ทัง้ท่ีน่าพอใจและไม่น่าพอใจส าหรบับุคคล ปฏิกิริยาจากผูอ้ื่นทัง้ทางบวกและทางลบ 

     2.2.4.2) ตวัจงูใจท่ีเห็นคนอื่นไดร้บั คือ การท่ีบุคคลเห็นผูอ้ื่นไดร้บัการ
เสริมแรงการท าพฤติกรรมหน่ึง ๆ ซึ่งมีผลจงูใจใหผู้ส้งัเกตท าหรือไม่ท าพฤติกรรมนัน้ได ้

     2.2.4.3) ตัวจูงใจของตนเอง เป็นส่ิงท่ีบุคคลใหก้ับตนเอง ซึ่งอาจเป็น
ส่ิงของท่ีจบัตอ้งไดห้รือเป็นการประเมินตนเอง 

ผูว้ิจัยน าแนวคิดของแบนดูรามาเร่ืองการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองระหว่างพฤติกรรม 
องคป์ระกอบส่วนบุคคลและองคป์ระกอบทางส่ิงแวดลอ้มมาใช ้โดยมุ่งเนน้การใหผู้เ้รียนไดอ้อกไป
พบเจอประสบการณภ์ายนอกชั้นเรียนและพบเจอตัวแบบ (Model) ท่ีดี โดยประสบการณน์ัน้ตอ้ง
สามารถกระตุน้แรงจูงใจของผูเ้รียน เพราะการเรียนรูท่ี้ไดม้าจากการปฏิบัติจริง หรือประสบการณ์
ตรงจะท าใหก้ระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียนมีความชดัเจนมากขึน้ (เพลินตา พรหมบวัศรี, 2560)  

3.3 รูปแบบ The Five Practices of Exemplary Leadership  
รูปแบบการพัฒนาผู้น า The Five Practices of Exemplary Leadership โดย Kouzes 

and Posner (1987, 2007 as cited in (Ampapan Tuntinakhongul, 2012; Komives, Dugan, 
Owen, Slack, & Wagner, 2011; เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2557; ปิยนันท ์สวัสด์ิศฤงคาร, 2560) นั้น
ไดก้ล่าวถึงคณุลกัษณะของผูน้  าท่ีดีไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 

1) เป็นตน้แบบน าทาง (Model the way) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสดงแบบอย่างในการปฏิบัติ
ส่ิงต่าง ๆ โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ ความสามารถในการท าตนหรือแสดงบุคลิกภาพให้เป็น
ตวัอย่าง (Role model) ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นคณุค่าของการสรา้งความส าเร็จ  สรา้งความเชื่อมั่น ความ
มุ่งมั่น และความกา้วหนา้ท่ีสม ่าเสมอ ซึ่งเมื่อน าแนวทางนีม้าใชใ้นชัน้เรียน  ผูเ้รียนควรไดร้บัโอกาส
ใหแ้สดงความคิดของตนเองต่อสาธารณะ ครูควรใชค้ าถามประเภทท่ีว่า  “ถา้ผูเ้รียนเผชิญปัญหา 
หรือตอ้งปฏิบัติเรื่อง....แลว้  ผูเ้รียนจะมีแนวทางอย่างไร”  ตัวอย่างการจดักิจกรรมการเรียนรู ้เช่น 
“ถา้ผู้เรียนจะตอ้งเขียนสรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน จะมีวิธีการอย่างไร” แลว้ใหผู้เ้รียนตอบ  ผูส้อน
ควรใชค้ าถามประเภทนี ้เพื่อใหผู้เ้รียนแสดงตัวอย่างวิธีการลงมือท า หรือปฏิบติัต่องานหรือปัญหา 
เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนคนอื่น ๆ ซึ่งก็จะช่วยให้เพื่อนรับรูแ้ละยอมรับความสามารถของ
ผูเ้รียนผูน้ัน้ได ้

2) สร้างแรงบันดาลใจต่อวิสัยทัศน์ร่วม (Inspiring a shared  vision) เน้นสรา้งเสริม
ผูเ้รียนใหม้ีความสามารถท่ีจะดลใจใหผู้อ้ื่นเห็นภาพอนาคตตามท่ีวาดไว ้พฤติกรรมที่แสดงออก คือ 
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ความสามารถในการคิด มองเห็นความเป็นไปไดใ้นอนาคต มีการส่ือสารท่ีลึกซึง้ จูงใจ ปลุกเรา้
ผูอ้ื่น ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจนั้นไปสู่สมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อใหเ้กิดแรงดลใจตาม
ไปดว้ย เมื่อน าแนวทางนีม้าใชใ้นการจัดการเรียนรู ้ผู้สอนควรใช้ค าถามหลัก คือ  “อะไรคือภาพ
แห่งความส าเร็จท่ีผู้เรียนมองเห็นจากประเด็นนี ้ และจะไปสู่ภาพนั้นได้อย่างไร” จากค าถามนี้
ผูเ้รียนควรไดม้ีโอกาสท ากิจกรรมกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อน เกี่ยวกบัความนึกคิดหรือ
ภาพฝันต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ท่ีอยู่รอบตวั  ตัวอย่างกิจกรรมเช่น  ผูส้อนอาจใหผู้เ้รียนเขา้กลุ่ม 
แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มคิดถึงภาพชมุชนหรือทอ้งถิ่นของตนในอีก 10, 50, หรือ 100  ปีขา้งหนา้ว่ามีอะไร
ท่ีตอ้งเร่งแกปั้ญหา และเสนอแนวทางแก้ปัญหาเป็นขอ้ ๆ จากนั้นช่วยกันเขียนเป็นแนวนโยบาย
ของกลุ่ม ออกมาน าเสนอหนา้ชัน้เรียนหรือจดัเป็นนิทรรศการขนาดย่อมหรือท าเป็นส่ือการเรียนรูใ้น
ลกัษณะของ e-learning เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนและครู  จากนั้นแต่ละคนเขียนสรุป
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรูใ้นประเด็นดงักล่าว 

3) กลา้ทา้ยต่อกระบวนการ (Challenge the process) พฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ ความ
เต็มใจคน้หาโอกาสทา้ทายท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและเรียนรูจ้ากความผิดพลาด กระตุน้ให้
ผูเ้รียนกล้าท่ีจะท้าทายต่อกระบวนการต่าง ๆ ท่ีตนเองประสบ ผู้เรียนท่ีเป็นผู้น าจะต้องเป็นผู้ท่ี
หาญกลา้ ทา้ทายส่ิงเก่าท่ีตนเองเห็นว่าเป็นปัญหาดว้ยการพยายามลองถูกลองผิดและคิดคน้ส่ิง
ใหม่ขึน้มาอย่างไม่ทอ้ถอย  ผูส้อนจะตอ้งฝึกใหผู้เ้รียนรูจ้กัตัง้ค าถามว่า “ส่ิงท่ีตนเป็น ท า  เชื่อ หรือ
ด ารงอยู่นีถู้กต้องหรือมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดแล้วจริงหรือไม่ แล้วถ้ายังไม่ดีจะท าอย่างไรได้บ้าง” 
ค าถามประเภทนีส้ามารถน ามาใชฝึ้กคิดในการเรียนเนือ้หาต่าง ๆ โดยผูเ้รียนจะไดร้บัประสบการณ์
ท่ีทา้ทายความคิดเดิมของตนเองอยู่ตลอดเวลาและท้ายท่ีสุดจะสามารถแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ 
และตอ้งการที่จะแบ่งปันแนวทางนัน้ไปสู่ผูอ้ื่นดว้ย    

4) ศักยภาพในการปฏิบัติงานกับผูอ้ื่น (Enabling others to act) พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
คือ ความสามารถในการสรา้งความร่วมมือกับผูอ้ื่นดว้ยการสนับสนุนเป้าหมายท่ีมีร่วมกันและ
ความไว้วางใจกัน โน้มน าให้ผู้อื่นลงมือปฏิบัติได้ การคิดเพียงอย่างเดียวโดยไม่ลงมือปฏิบัติ 
นอกจากจะไรป้ระโยชนย์ังเป็นการสิน้เปลืองเวลาในการคิด ดงันัน้ผูน้  าตอ้งสามารถท่ีจะกระตุน้ให้
ผูอ้ื่นมองเห็นภาพท่ีตนเองวาดและยินดีท่ีจะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการสรา้งภาพความคิดนัน้ ให้
กลายเป็นรูปธรรมขึน้มาได ้ จากแนวคิดนีก้ิจกรรมกลุ่มยังเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผูเ้รียน
ภายใต้การใช้ค าถามท่ีผู้เรียนควรถามตนเองอย่างสม ่าเสมอว่า “จะท าให้เพื่อนหรือคนอื่น ๆ 
ยอมรบัและปฏิบติัในส่ิงท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ย่างไร” ตวัอย่างการน าแนวทางขอ้นีม้าใช ้เช่น  ผูส้อนอาจ
มอบหมายให้นักเรียนท าโครงการภาษาไทยแล้วในช่วงระหว่างการท าโครงงาน ผู้สอนอาจให้
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นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิกแต่ละคนเขียนถึงส่ิงท่ีตนเองคาดหวังไวแ้ละแนวทางท่ีจะท าใหเ้พื่อนสมาชิก
ในกลุ่มรว่มมือรว่มใจกันท างานหรือช่วยกนัแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ จากนั้นน ามาแลกเปลี่ยนกัน
อ่านหรือพูดสนทนาภายในกลุ่ม  ส่ิงนีจ้ะท าใหผู้เ้รียนยอมรบักนัและกัน เพราะเห็นว่าสมาชิกแต่ละ
คน ต่างก็ตอ้งการก าลงัจากทกุภาคส่วนเพื่อใหง้านบรรลผุลส าเร็จไปได ้ 

5) เสริมสรา้งก าลังใจ (Encourage the heart) พฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ ความสามารถ
ในการเห็นคุณค่าของความส าเร็จ ผูเ้รียนตอ้งรูจ้กัส่งเสริมความรูสึ้กหรือจิตใจของสมาชิกในกลุ่ม
ไม่ให้ย่อท้อหรือยอมแพ้ต่ออุปสรรค ต้องรับรูว้่าการท างานของกลุ่มขับเคล่ือนไปได้มากน้อย
เพียงใด และท่ีส าคัญจะต้องรบัรูว้่าสมาชิกในกลุ่มอยู่ในภาวะอารมณ์หรือความรูสึ้กใด ค าถาม
ส าคัญคือ จะตอ้งรูว้่า “หากกลุ่มหรือเพื่อนร่วมงานเกิดความทอ้ถอย จะมีวิธีการอย่างไรบา้งท่ีจะ
ช่วยให้เขากลับมาเข้มแข็งอีกครัง้หน่ึง” การรูจ้ักท่ีจะส่งเสริมผู้อื่นด้วยถ้อยค าท่ีท าให้เกิดความ
เขม้แข็ง แรงบันดาลใจ หรือเห็นถึงความส าเร็จท่ีรอก่อตัวอยู่ขา้งหนา้ว่าจะสรา้งประโยชนต่์อกลุ่ม
อย่างไรนั้นจึงเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนควรเรียนรู ้ซึ่งหากผูเ้รียนไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรหรือจะท าอย่างไร
กับสมาชิกคนอื่น ๆ ผูส้อนอาจจะใชว้ิธีการให้ตัวอย่างหรือใหผู้เ้รียนไดอ้่านถอ้ยค า ขอ้ความหรือ
ตวัอย่างสถานการณใ์นการท่ีจะใหก้ าลังใจหรือการปฏิบัติต่อผูท่ี้ทอ้แทเ้พื่อใหค้น้พบแนวทางของ
ตนเองท่ีจะน าไปใชก้บัเพื่อนสมาชิก 

แนวทางทัง้ 5 ประการของ  Kouzes และ Posner เป็นแนวทางท่ีมีประโยชนอ์ย่างยิ่งใน
การพฒันาภาวะผูน้  าในการเรียนหรือการศึกษาแทบทกุประเภท โจทยท่ี์ส าคัญคือจะท าอย่างไรให้
ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา กลา้วาดภาพอนาคต ทา้ทายระบบ  ประสาน
ความรว่มมือจากทุกฝ่ายและโนม้นา้วคนตลอดจนยึดเหน่ียวจิตใจคนและท่ีส าคัญท่ีสุดผูส้อนหรือ
นักศึกษาครูในฐานะท่ีเป็นผู้พัฒนาผู้เรียนสามารถปฏิบัติแนวทางทั้ง 5 ประการไดค้รบถ้วนแล้ว
หรือไม่ เพราะความเป็นผูน้  าจะเกิดขึน้ไดก้็ต่อเมื่อผูส้อนเองตอ้งเป็นผูน้  าเสียก่อนแลว้จึงส่งเสริมให้
ผูเ้รียนปฏิบติัต่อไปได ้(เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2557) 

จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาผูน้  าของ Kouzes และ Posner ผูว้ิจัยไดห้าแนวทางท่ี
จะน าแนวคิดนีม้าใชใ้นการจดัจดัการเรียนรูจ้ึงคน้พบงานของ อ าภาพรรณ ตนัตินาครกูล (2555) ท่ี
ไดส้รา้งรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยใช้แนวคิดของ Kouzes และ 
Posner เป็นฐาน โดยรูปแบบท่ีสรา้งขึน้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1) โอกาส 
(Opportunity) เนน้การสรา้งคุณค่าใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียนผ่านนโยบายของมหาวิทยาลยัและการเป็น
ผูน้  าเพื่อเปล่ียนแปลง 2) การจูงใจ (Motivation) เนน้การสรา้งทักษะใหเ้กิดกับผูเ้รียน เช่น ความ
รับผิดชอบ การแก้ปัญหา การสร้างทีม การส่ือสาร และการคิดสร้างสรรค์ 3) ปฏิสัมพันธ์
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(Engagement) เนน้การฝึกปฏิบติัผ่านแนวทางทัง้ 5 ของ Kouzes และ Posner ไดแ้ก่ เป็นตน้แบบ
น าทาง (Model the way) สรา้งแรงบันดาลใจต่อวิสัยทัศนร์่วม (Inspiring a shared vision) กล้า
ท้ายต่อกระบวนการ (Challenge the process) ศักยภาพในการปฏิบัติงานกับผู้อื่น (Enabling 
others to act) และเสริมสรา้งก าลังใจ (Encourage the heart) โดยมีความเชื่อว่าการพัฒนาผูน้  า
เกิดขึน้จากการฝึกปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดของ Kouzes และ Posner และโมเดลของอ าภา
พรรณ ตนัตินาครกูล มาเป็นฐานของรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้ 

การประเมินภาวะผู้น า 
 การประเมินผู้น าใช้การประเมินผลท่ียึดสภาพจริง (Hold true assessments) (อัค

พงศ์ สุขมาตย์ และคณะ., 2560) โดยเป็นการประเมินผลก่อนการด าเนินงาน การประเมินผล
ระหว่างด าเนินการเพื่อเป็นการติดตามประเมินผลความก้าวหน้า และการประเมินผลหลังการ
ด าเนินงานเป็นการประเมินผลภายหลงัจากสิน้สุด เพื่อสรุปว่ามีความส าเร็จตามวัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยในการประเมินคุณลกัษณะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมในครัง้นีผู้ว้ิจัยใชก้าร
ประเมินหลายวิธีการประเมิน ดงันี ้(พชัรา วาณิชวศิน, 2560) 

 1) ใช้การประเมินแบบ 360 องศา (360degree feedback) เพราะเป็นเครื่องมือท่ี
ช่วยให้ทราบถึงระดับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผู้น าจากหลากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็น
ผูเ้รียนเอง เพื่อน ผูส้อน โดยอาจประเมินก่อนการพฒันา ระหว่างการพฒันา และหลงัการพัฒนาก็
ได้ ซึ่งการประเมินแบบนีช้่วยน าเสนอขอ้มูลป้อนกลับ (Feedback) อีกด้วย ซึ่งการท่ีไดร้บัข้อมูล
ป้อนกลบัจากแหล่งท่ีหลากหลายช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัความเป็นผูน้  าท่ีแทจ้ริงและชดัเจนขึน้ 

 2) ใช้การประเมินแบบสะท้อนประสบการณ์ (Reaction) เป็นการประเมินจาก
มมุมองท่ีสะทอ้นประสบการณจ์ากการพัฒนาภาวะผูน้  าผ่านการคิดเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์
การเรียนรู ้การพูดคุยแลกเปล่ียนหลังเขา้รบัประสบการณ ์การสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู ้หรือการทบทวน
หลงัการลงมือปฏิบติั การสะทอ้นประสบการณม์ี 2 ประเภทคือ 

  2.1)  การสะท้อนประสบการณ์แบบต่ืนตัว (Active reaction) หมายถึง การ
สะท้อนส่ิงท่ีเรียนรู้จากการกระท าท่ีเกิดขึน้หลังจากการกระท าเสร็จสิ ้นไปแล้วผ่านการมอง
ยอ้นกลบัไปท่ีกิจกรรมในภาพรวมทัง้หมดผ่านชดุค าถามต่าง ๆ 

  2.2) การสะทอ้นประสบการณแ์บบเชิงรุก (Proactive reaction) หมายถึง การ 
สะทอ้นส่ิงท่ีเรียนรูร้ะหว่างลงมือท าแล้วถึงจุดประสบปัญหาไม่สามารถเดินหนา้ต่อได้ จะมีการ
สะทอ้นงาน กิจกรรมที่ติดขดัหรือมีปัญหาเพื่อสรา้งความเขา้ใจและผลกัดันใหง้านเดินหนา้ต่อไปได ้
นอกจากนีก้ารสะทอ้นส่ิงท่ีเรียนรูจ้ากประสบการณย์งัหมายรวมถึงการวิเคราะหส่ิ์งท่ีเกิดขึน้และหา
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เหตผุลว่าท าไมถึงเกิดเหตกุารณเ์ช่นนัน้ ประเมินส่ิงท่ีเกิดขึน้เพื่อคน้หาว่าการกระท าหรือพฤติกรรม
ใดท่ีน าสู่ความส าเร็จ และประเมินการตอบสนองทางอารมณ ์ความรูสึ้กท่ีมีต่อเหตุการณแ์ละคิดว่า
ผูอ้ื่นจะรูสึ้กอย่างไรกับเหตุการณน์ั้น ๆ ทัง้นีก้ารสะทอ้นส่ิงท่ีเรียนรูจ้ากประสบการณจ์ะช่วยใหเ้กิด
การเชื่อมโยงระหว่างส่ิงท่ีเรียนรูจ้ริงและส่ิงท่ีเรียนรูท้างทฤษฎี อันจะน าสู่ความเขา้ใจอย่างลึกซึง้
ของผูเ้รียน 

 3) การประเมินผ่านการสังเกต (Observation) การสังเกตช่วยให้ได้ข้อมูลเชิง
คณุภาพในรูปแบบบันทึกสนามและขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีท าใหท้ราบถึงความรู ้ทักษะ ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไป  

ทัง้นีผู้ป้ระเมินตอ้งมองดูการเปล่ียนแปลงเป็นระยะ ๆ เพราะการพัฒนาผูน้  ามีผลลพัธท์ัง้
ในระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว การออกแบบการประเมินควรตรวจสอบผลการเปล่ียนแปลง
ในช่วงเวลาท่ีหลากหลาย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู ้ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์เพื่อให้ได้หลักการของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมคุณลักษณะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดด้งันี ้
 
ตาราง 6 การสงัเคราะหห์ลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

หลักการของรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ 

รูปแบบการ
เรียนรู้เชิง

ประสบการณ์
สติชอบ 

ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทาง
สังคม 

รูปแบบ  
The Five 

Practices of 
Exemplary 
Leadership 

1) การจัดประสบการณ์ที่ เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรูใ้นสภาพแวดลอ้มที่เป็นจริง 
เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนเรียนรูจ้ากความคิดและ
เรียนรูจ้ากการกระท า และไดพ้บเจอบุคคล
ต้นแบบ เพ่ือศึกษาแนวคิดของบุคคล
เห ล่ า นั้ น ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร เรี ย น รู ้ จ า ก
ประสบการณ์จริงของผู้อื่น เรียนรูผ่้านแรง
บนัดาลใจ โดยผูส้อนเป็น 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

รูปแบบการ
เรียนรู้เชิง

ประสบการณ์
สติชอบ 

ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทาง
สังคม 

รูปแบบ  
The Five 

Practices of 
Exemplary 
Leadership 

ผูส้นบัสนนุและช่วยเหลือผูเ้รียนใหบ้รรลคุวาม
ตอ้งการผ่านการใชพ้ลงัค าถาม 

   

2) ฝึกให้ผูเ้รียนมีสติ ท าจิตใจใหส้งบ ฝึกลมหายใจ
และเพ่งความสนใจไปที่สัมผัสใหม่ เสียงใหม่ที่ไดย้ิน 
การเห็นส่ิงใหม่ สัมผัสความรูสึ้กของตัวเอง รวมถึง
เปิดใจใหก้วา้ง พรอ้มที่จะเรียนรูส่ิ้งใหม่ 

   

3) ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนและเชื่อมโยงความรู ้
ประสบการณท์ี่ไดพ้บเจอกบัเพ่ือน อาจารย ์และผูรู้ ้
เพ่ือช่วยกนัคิดและสรุปความรูท้ี่ได ้พรอ้มแนวทาง
แกไ้ข 

   

4) ผูเ้รียนไดค้ิดไตร่ตรองผลจากการกระท า สะทอ้น
คิดประสบการณท์ี่ไดพ้บเจอ 

   

5) การประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นระยะ 
เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจและเพ่ือปรบัปรุงผลการ
เรียนของผูเ้รียน 

   

 
3.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม 
จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมคุณลักษณะผูน้  าเชิงพหุ

วัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในต่างประเทศและมักเป็นงานวิจัยทางการตลาด หรือสังคม มี
ส่วนนอ้ยท่ีเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา ส่วนงานวิจัยในประเทศมักเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการ
คน้หาภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมในผู้บริหาร ดังเช่น เอกรินทร ์สังขท์อง (2555) ไดศึ้กษาภาวะ
ผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของผูอ้  านวยการโรงเรียนของรฐัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า กลไก
ส าคญัหน่ึงของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมผูบ้ริหารท่ีตอ้งมี คือ การสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัความ
แตกต่างของผูค้นในพืน้ท่ีใหเ้กิดความยอมรบัซึ่งกันและกัน โดยภาวะผูน้  าเชิงของผูบ้ริหารท่ีตอ้งมี 
ประกอบดว้ย การตระหนักถึงความอ่อนไหวต่อพหุวฒันธรรมศึกษา การจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้ง
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กับบริบทของพื ้นท่ี และมีความเข้าใจความแตกต่างของสังคมพหุลักษณ์ โดยจากงานวิจัยมี
ขอ้สงัเกตว่าผูบ้ริหารยงัเนน้เจาะจงอยู่ท่ีการจดัการศึกษาท่ีมีความหลากหลายในเชิงบูรณาการกับ
ความต้องการของผูค้นและบริบทของพืน้ท่ีเป็นส าคัญแต่ยังขาดการเน้นย า้ให้เห็นถึงการเตรียม
ความพรอ้มของผูเ้รียนใหรู้จ้ักเรียนรูส้ังคมภายนอกท่ีไม่ใช่บริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ซึ่งอาจส่งผลต่อการเตรียมคนในการยอมรบัความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และจาก
งานวิจัยของ นนทกร มังคละศิริ (2560)ท่ีค้นหาภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
องคป์ระกอบหน่ึงท่ีผูบ้ริหารมีปัญหาคือ การยอมรบัความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยยังขาด
ความเขา้ใจในวัฒนธรรมทางวิชาชีพ และการยอมรบัความแตกต่างทางเพศ ซึ่งมีวิธีแกไ้ขคือ การ
ปรับตนเองและจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ ส าหรับงานวิจัยในต่างประเทศท่ีศึกษาเกี่ยวกับ
ผูบ้ริหารโรงเรียน  ไดแ้ก่ Simmons (2016) ท่ีคน้หาคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยน ากรอบแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคม (Social learning theory) 
ของแบนดูรา (Albert bandura) มาใชเ้พื่ออธิบายความสัมพันธ์ของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ ซึ่งอธิบาย
ได้ว่าคุณลักษณะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมท่ีเกิดขึน้ของผูบ้ริหารส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการสังเกต
และศึกษารูปแบบพฤติกรรมของบุคคลอื่นในโรงเรียน และมีงานวิจัยหลายเรื่องให้แนวทางการ
พัฒนาผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรม เช่น Le (2015) ท่ีศึกษากลยุทธ์ภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรม มองว่า 
การพัฒนาผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมในเชิงธุรกิจท าไดโ้ดยกลยุทธ์ 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การพัฒนาผูน้  าเชิง
พหุวฒันธรรม ตอ้งเร่ิมจากการท่ีผูเ้รียนมีความเขา้ใจพืน้ฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบริบทของแต่
ละท่ี ซึ่งความรูอ้าจหาไดจ้ากการคน้หาขอ้มูลเกี่ยวกับวฒันธรรมและพฤติกรรมทั่ว ๆ ไป ท่ีส าคัญ
คือ ตอ้งเป็นการรบัรูโ้ดยไม่ตัดสิน 2) คน้หาประสบการณ์ทางพหุวัฒนธรรม คือผูเ้รียนเรียนรูแ้ละ
พัฒนาความรูจ้ากประสบการณ์ในอดีตและความผิดพลาด จากคนท่ีเกี่ยวข้องด้วย เช่น เพื่อน
ร่วมงาน ญาติพี่น้อง และเรียนรูจ้ากบทบาทหน้าท่ีของคนในสังคม 3) การรวบรวมความรูเ้ข้า
ดว้ยกัน ผ่านการวางแผนการปฏิบัติในขั้นนีคื้อการท่ีผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมประยุกตใ์ชค้วามรูจ้าก
การเรียนรูใ้นขั้นท่ี 1) และ 2) ความทา้ทายในขั้นนีคื้อ การประยุกตใ์ชส่ิ้งท่ีไดจ้ากการเรียนรูสู้่การ
ปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังมีบางงานวิจัยท่ี เกี่ ยวกับการศึกษา อาทิเช่น Fine and Lee (2017) 
ท าการศึกษาการสอนรายวิชาภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย ได้ท าการศึกษา
วตัถุประสงคใ์นหลักสูตรรายวิชาภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย พบว่า ผลลัพธ์การ
เรียนรูท่ี้คาดหวังหลังจากจบการเรียนรูคื้อ ความเขา้ใจผลกระทบของอัตลักษณข์องวัฒนธรรมทัง้
ในดา้นประสบการณก์ารใชช้ีวิต และมมุมองของโลกท่ีมีต่อความสมัพนัธข์องผูน้  า โดยการประเมิน
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ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ของทัศนคติหรือพฤติกรรมในตัวผูเ้รียนว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
เรียนรูท่ี้ตอ้งการหรือไม่มีนัน้ ใชก้ารประเมินผลการเรียนรูโ้ดยบุคคลหลายฝ่ายอาทิเช่น คณาจารย ์
เจา้หนา้ท่ีของคณะ และผูม้ีส่วนรว่มอื่น ๆ โดยผลของการประเมินจะแบ่งปันใหก้บัผูบ้ริหาร ผูเ้รียน 
ครอบครวั รวมถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดัการเรียนรู ้และ Fine (2015) ยงัมีงานวิจยัอีกเร่ือง
ท่ีไดศึ้กษาการสอนภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมโดยใชแ้นวคิดคอนสตรคัติวิสต์เชิงสังคม (Social 
constructionist approach) ผลการวิจัยพบว่า สามารถเพ่ิมภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของผูเ้รียน
ได ้โดยในการจัดการเรียนรูม้ีการยกตัวอย่างกิจกรรมผ่านการจ าลองสถานการณ์ (เอเล่ียนก าลัง
มา!!) รวมถึงใชแ้นวคิดการเล่าเร่ือง (A storytelling approach) เพื่อเพิ่มการสรา้งความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลรวมถึงความท้าทายในการคิดท่ีมีต่อการฟังประสบการณ์ของผู้อื่น ซึ่งในการท า
กิจกรรมยังใชแ้นวคิดการเรียนอย่างกระตือรือรน้ (Active learning) เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรูแ้ละเขา้ใจ
หลักการเบือ้งต้นของภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมและการส่ือสารระหว่างกัน นอกจากนีย้ังพบ
งานวิจัยท่ีใหค้วามส าคัญกับ สติ (Mindfulness) ว่าเป็นตัวแปรท่ีส าคญัตวัหน่ึงท่ีเป็นกา้วแรกของ
การฝึกปฏิบัติให้เป็นผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การมีสติ มีความสามารถจัดการ
ความเครียดและจัดการกบัอารมณต่์าง ๆ ของตนเองก่อนการเรียนรู ้(Cole & Xhou, 2014; Fortier 
& Tejpar, 2016) 

ส าหรบัเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่ใชเ้ครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นการสอบถาม โดยใช้ค าถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) (Le, 2015; 
Parlor, 2015; Simmons, 2016; เอกรินทร ์สังข์ทอง, 2555) ซึ่งเป็นค าถามท่ีเปิดโอกาสใหผู้้ตอบ
สามารถตอบไดอ้ย่างเต็มท่ีไดค้ าตอบท่ีแน่นอน สมบูรณ์ ตรงกับสภาพความเป็นจริงไดม้ากกว่า
ค าตอบท่ีจ ากัดวงใหต้อบ และใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Likert-scale questionnaire) 5 ระดับ 
(Le, 2015 ; Parlor, 2015 ; Simmons, 2016) โดยใช้แบบวัด  อาทิ เช่น  The multicultural 
leadership strategies developed by Makilouko (Fine, 2015) The Munroe Multicultural 
Questionaire (Simmons, 2016) ท่ีส าคัญหลังการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งต้องมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับจากนักเรียน (Student feedback) เพื่อเป็นการประเมินการสอนของครูและประเมิน
ความเขา้ใจของผูเ้รียน (Fine, 2015) 

จากการทบทวนงานวิจยัเกี่ยวกับการผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมพบว่า การจัดการเรียนรูส่้วน
ใหญ่จะเน้นการเสริมสรา้งประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน โดยอาจเป็นประสบการณ์ทางตรง 
ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ลงชุมชน หรือประสบการณ์ทางอ้อม เช่น การชมภาพยนตร ์การท า
กิจกรรมในชั้นเรียนผ่านบทบาทสมมติ การจ าลองเหตุการณ์หรือสถานการณ์เสมือนจริง 
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(Scenario)  และการเรียนรูผ่้านกรณีศึกษา (Case studies) การเรียนรูผ่้านกระบวนการกลุ่ม การ
ท าสมาธิ (Mindful) โดยผูว้ิจยัพบงานวิจยัหลายเรื่องท่ีเสนอวิธีการและเทคนิคท่ีใช ้ไดแ้ก่ การใชต้ัว
แบบ การเรียนรูผ่้านตัวแบบ การสะท้อนกลับและการฝึกหัด การเรียนรูผ่้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case studies) การเรียนรูผ่้าน
กระบวนการกลุ่ม การท าสมาธิ (Mindful) การใหส้ถานการณเ์สมือนจริง (Scenario) เพื่อส่งเสริม
การประยกุตใ์ช ้และการฟังเรื่องเล่าจากผูอ้ื่น การใชแ้นวคิด Social constructionist  โดยการเพิ่ม
ประสบการณใ์นหอ้งเรียนและการใหผ้ลป้อนกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียน การสะทอ้นคิดผ่านการ
เขียน (Reflect writing) การเขียนบันทึกส่วนบุคคล (Personal journal) และการถอดบทเรียน 
(Lesson learned) รวมถึงการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณข์องตนเองสู่ผูอ้ื่น (Fine, 2015; Fine 
& Lee, 2017; Fortier & Tejpar, 2016; Overstreet et al., 1998; Simmons, 2016) ซึ่งวิธีการและ
เทคนิคท่ีใชเ้พื่อพฒันาคณุลักษณะเชิงพหุวัฒนธรรมท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ พบว่าเนน้ท่ีการสรา้งความ
ตระหนัก (Aware) การเปิดใจ (Open-mind) การเคารพความแตกต่าง (Respect differences) 
การมีปฎิสมัพนัธก์บับุคคลอื่น (Interaction)  และการส่ือสาร (Communication) 

 
ตอนที่ 4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา
ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.1 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม
ของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผูว้ิจัยไดศึ้กษาและวิเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดแ้ก่ 
รูปแบบการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์สติชอบ ทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคม และรูปแบบ The Five 
Practices of Exemplary Leadership ไดผ้ลดงันี ้

 1) การจัดประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรูใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง 
เพื่อฝึกให้ผูเ้รียนเรียนรูจ้ากความคิดและเรียนรูจ้ากการกระท า และได้พบเจอบุคคลต้นแบบเพื่อ
ศึกษาแนวคิดของบุคคลเหล่านั้นซึ่งเป็นการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงของผูอ้ื่น เรียนรูผ่้านแรง
บันดาลใจ โดยผูส้อนเป็นผูส้นับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียนใหบ้รรลุความตอ้งการผ่านการใช้พลัง
ค าถาม 

 2) ฝึกใหผู้เ้รียนมีสติ ท าจิตใจใหส้งบ ฝึกลมหายใจและเพ่งความสนใจไปท่ีสมัผสัใหม่ 
เสียงใหม่ท่ีได้ยิน การเห็นส่ิงใหม่ สัมผัสความรูสึ้กของตัวเอง รวมถึงเปิดใจให้กว้าง พรอ้มท่ีจะ
เรียนรูส่ิ้งใหม่ 
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 3) ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนและเชื่อมโยงความรู ้ประสบการณ์ท่ีได้พบเจอกับเพื่ อน 
อาจารย ์และผูรู้ ้เพื่อช่วยกนัคิดและสรุปความรูท่ี้ได ้พรอ้มแนวทางแกไ้ข 

 4) ผูเ้รียนไดคิ้ดไตรต่รองผลจากการกระท า สะทอ้นคิดประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอ 
 5) การประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจและเพื่อ

ปรบัปรุงผลการเรียนของผูเ้รียน 
4.2 วัตถุประสงครู์ปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม
ของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 1) ผูเ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสงัคมพหวุฒันธรรม 
 2) ผูเ้รียนแสดงออกถึงภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม 
 3) ผูเ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัของผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมที่มีต่อการจดัการเรียนรู ้

4.3 ขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมภาวะผู้น าเชงิพหวุัฒนธรรม
ของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (OPIER) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ เปิดโอกาส (Opportunity) 
กระตุน้ความสงสยั (Power question) จงูใจใหคิ้ด  (Inspiration) ปฏิสมัพนัธ ์(Engagement) และ
ไตรต่รองสะทอ้นคิด (Reflection)  มีรายละเอียดดงันี ้

 ขัน้เตรียมความพรอ้ม (20 นาที) เป็นขัน้ของการเตรียมความพรอ้มก่อนเร่ิมการเรียนรู้
ทกุครัง้ เนน้ใหน้ักศึกษาครูไดต้ัง้สติ และมีสมาธิ (Mindfulness) เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ 
ๆ เนน้การท าสมาธิโดยอาศยับทเพลง เช่น บทน าสมาธิดว้ยแสงสว่าง ดั่งดอกไมบ้าน  

 ขัน้ท่ี 1 เปิดโอกาส (Opportunity) (40 นาที) 
  เป็นขั้นท่ีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาครูไดพ้บเจอประสบการณ์ใหม่ ๆ ไดแ้ก่ การไดดู้

คลิปวิดีโอ การเรียนภาษาถิ่น ไดล้งพืน้ท่ีในสถานการณ์จริง ไดพ้บบุคคลตน้แบบ และน าผลจาก
ประสบการณ์ใหม่ท่ีไดร้บัมาผสมผสานเขา้กับความคิดเดิม เพื่อมาเปล่ียนแปลงความคิด เจตคติ 
และพฤติกรรมของตนเอง การเรียนรูท่ี้เกิดขึน้ในขั้นนีเ้ป็นการเรียนรูท่ี้ได้มาจากการปฏิบัติใน
สถานการณจ์ริง ตวัอย่างกิจกรรมที่ใช ้เช่น 

  - การพบบุคคลตน้แบบ  
  - ลงพืน้ท่ีจริงเพื่อเห็นมมุมองใหม่ ๆ เช่น โรงเรียน วดั มสัยิด โบสถ ์
  - ชมหนงัสัน้ ภาพยนตร ์ข่าว 
  - เรียนรูจ้ากกรณีศึกษา 
 โดยส่ิงส าคญัท่ีผูเ้รียนไดจ้ากการเรียนรู ้คือ การเห็นคณุค่าของประสบการณท่ี์ตน 
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ไดป้ระสบและน าสู่การเปล่ียนภาวะผูน้  าในตน 
 ขัน้ท่ี 2 กระตุน้ความสงสยั (Power question) (40 นาที) 
  เป็นขั้นท่ีผูส้อนใชค้ าถามปลายเปิดกระตุน้การคิดวิเคราะหแ์ละความสนใจของ

นักศึกษาครู  และการน าเสนอข่าว หรือกรณีศึกษา เพื่อใหเ้กิดความสงสัย ใคร่รู ้และน าสู่การสืบ
เสาะหาความรูด้ว้ยวิธีท่ีหลากหลายเพื่อคน้หาค าตอบจากส่ิงท่ีสงสยั ตวัอย่างค าถาม เช่น 

  - มีความคิดเห็นต่อกระบวนการแกปั้ญหาของเพื่อนอย่างไร 
  - ประสบการณท่ี์น่าเรียนรูแ้บ่งปันกบัเพื่อนคืออะไร 
  - การเรียนรูเ้กี่ยวกบัพหวุฒันธรรมมีความส าคญัอย่างไร 
  - เพราะเหตใุดสถานการณปั์ญหาเกี่ยวกบัพหวุฒันธรรมจึงมีความรุนแรงขึน้ 
  - จะเกิดอะไรขึน้ถา้ครูไม่เขา้ใจพหวุฒันธรรม 
  - จะเกิดอะไรขึน้ถา้ครูไม่มีภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม 
  - ปัญหานีค้วรแกไ้ขอย่างไรใหไ้ดผ้ลท่ียั่งยืน 
 ขัน้ท่ี 3 จงูใจใหคิ้ด (Inspiration) (40 นาที) 
  ขั้นนีผู้ส้อนใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนในเร่ืองการติดต่อส่ือสาร การ

ตดัสินใจ และการแสดงความคิดเห็น จากการฟังค าตอบของเพื่อน น าสู่การวิเคราะห ์คิดแกปั้ญหา
และวิพากษ์ร่วมกันเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยผู้สอนให้ผลป้อนกลับ
อย่างสม ่าเสมอโดยผูส้อนใหผ้ลป้อนกลับ (Feedback) ทันทีและต่อเน่ือง ผูส้อนอาจใหผู้เ้รียนเขา้
กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่ม คิดถึงภาพชุมชนหรือท้องถิ่นของตนในอีก 10 50 หรืออีก 100 ปี 
ขา้งหนา้ ว่ามีอะไรท่ีต้องเร่งแก้ปัญหา น าสู่การคิดวิเคราะห์ คิดแกปั้ญหาเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ 
และเสนอแนวทางแกปั้ญหา ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ ตวัอย่างค าถาม เช่น 

  - วิธีแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสดุควรเป็นอย่างไร 
  - จะแกปั้ญหานีแ้ละไม่เกิดความขดัแยง้ไดอ้ย่างไร 
  - ประสบการณท่ี์น่าเรียนรูแ้ละแบ่งปันกบัเพื่อนคืออะไร 
  - ความรบัผิดชอบในกลุ่มส่งผลต่อการท างานอย่างไร 
 ขัน้ท่ี 4 ปฏิสมัพนัธ ์(Engagement) (60 นาที) 
  เป็นขั้นของการสรา้งทักษะการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การส่ือสารให้เกิดกับ

นักศึกษาครู กิจกรรมเน้นไปท่ีการท างานร่วมกันทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรมในห้องเรียน 
ได้แก่ กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง บบทบาทสมมติ และการอภิปรายร่วมกัน กิจกรรมนอก
หอ้งเรียน ได้แก่ การลงพืน้ท่ีเพื่อเรียนรูร้่วมกันจากประสบการณ์จริง เช่น โรงเรียนระดับประถม
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ศึกษา  สถานท่ีส าคัญของศาสนา โบสถ์ วัด มัสยิด เพื่อร่วมสัมภาษณ์ผู้น าทางศาสนา เรียนรู้
แนวคิดหลกั และน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรูม้ารว่มกันวิเคราะหห์าความสอดคลอ้งของหลกัการอยู่รว่มกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ตัวอย่างค าถาม เช่น ถ้าผู้เรียนเผชิญปัญหา หรือต้องปฏิบัติเรื่อง....แล้ว 
ผูเ้รียนจะมีแนวทางอย่างไร 

  - อะไรคือภาพแห่งความส าเร็จท่ีผูเ้รียนมองเห็นจากประเด็นนี ้ และจะไปสู่ภาพ
นัน้ไดอ้ย่างไร 

  - ส่ิงท่ีท าอยู่นี ้ถกูตอ้งหรือมีประสิทธิภาพดีท่ีสดุแลว้จริงหรือไม่ แลว้ถา้ยังไม่ดี จะ
ท าอย่างไรไดบ้า้ง 

  - จะท าใหเ้พื่อนหรือคนอื่น ๆ ยอมรบัและปฏิบติัในส่ิงท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ย่างไร 
  - หากกลุ่มหรือเพื่อนรว่มงานเกิดความทอ้ถอย จะมีวิธีการอย่างไรบา้ง ท่ีจะช่วย

ใหเ้ขากลบัมาเขม้แข็งอีกครัง้หน่ึง 
 ขัน้ท่ี 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด (Reflection) (40 นาที) 
  เป็นขัน้ท่ีผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รียนพิจารณา คิดใครค่รวญ สะทอ้นคิดถึงส่ิงท่ีไดท้ า

ทัง้ดา้นความรู ้ความรูสึ้ก ความเชื่อ และประสบการณท์ัง้หมดท่ีไดจ้ากการปฏิบัติ บนพืน้ฐานของ
การเคารพและใหเ้กียรติ เนน้ให้นักศึกษาครูไดส้ะท้อนคิดผ่านการเขียน การเล่าเร่ือง ซึ่งสามารถ
สรา้งประสบการณท์างบวกใหเ้กิดขึน้ได้ เนน้การประเมินตนเองของผูเ้รียน เพื่อนรว่มประเมิน และ
การประเมินจากผูส้อน ในดา้นความรู ้ความรูสึ้กและประสบการณท์ัง้หมดท่ีไดจ้ากการปฏิบัติ มี
รายละเอียดดงันี ้  

  1) ผู้เรียนประเมินผลการท างานของตนเองและตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง โดยตัง้ค าถาม 

   - การท างานในกลุ่มเป็นไปตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ เพราะเหตใุด 
   - คิดว่าตนเองมีส่ิงใดท่ีตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขในการเรียนรูค้รัง้ต่อไป 
  2) ผูเ้รียนสะทอ้นความรูสึ้กท่ีมีต่อการท ากิจกรรม โดยร่วมกนัทบทวน ตัง้ค าถาม

และอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ ์เพื่อใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนมมุมอง ความคิด จากการเรียนรู้
รว่มกนัตวัอย่างค าถาม เช่น 

   - รูสึ้กอย่างไรในวนันี ้
   - เรียนรูอ้ะไรจากการท ากิจกรรม 
   -น าส่ิงท่ีไดเ้รียนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณใ์หม่อย่างไร 



  78 

 ผูเ้รียนร่วมกันสรุปองคค์วามรูจ้ากการพบเจอประสบการณใ์หม่ อุปสรรคท่ีส่งผลต่อ
การเรียนรูทุ้กสัปดาห ์โดยมีผูส้อนใหข้อ้มูลยอ้นกลับเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู ้และปรบัความเขา้ใจ
ใหต้รงกนั และเพื่อใหผู้เ้รียนน าความรูแ้ละประสบการณท่ี์ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณอ์ื่น ๆ 

 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นกัศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้(OPIER) ครบทัง้ 5 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแ้ต่ละ
ครัง้ ซึ่งระยะเวลาในการใชรู้ปแบบอยู่ท่ี 15 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 4 ชั่วโมง รวมทัง้สิน้ 60 ชั่วโมง 



 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวจิัย 

 
การวิจัยครั้งนี ้ ด าเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) ซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 3 ระยะ ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
ระยะท่ี 1 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรม

ของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ระยะท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรม

ของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตก้บักลุ่มตัวอย่าง และการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบ 
  
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าเชงิพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

เป็นการศึกษาวิเคราะหแ์ละรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและองค์ประกอบของ
ผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงการวิเคราะห์
แนวคิดเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนิยามภาวะผูน้  าเชิง
พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 
1 การศึกษาคุณลักษณะและองคป์ระกอบภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมจากการวิเคราะหเ์อกสาร 
ขัน้ตอนท่ี 2 การศึกษาคณุลกัษณะและองคป์ระกอบภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมจากการสมัภาษณ์
เชิงลึก 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะและองคป์ระกอบภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม
จากการวิเคราะหเ์อกสาร 

1.1 วตัถปุระสงค ์
 เพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะและองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ

นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
1.2 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 แบบบันทึกการวิเคราะห์เนื ้อหาคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมจาก

การศึกษาเอกสารต ารา วิทยานิพนธ ์บทความวิชาการ และงานวิจยั 
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1.3 วิธีการด าเนินการวิจยั 
 1.3.1 ศึกษาและวิเคราะหข์อ้มูลจากงานวิจัย ต ารา บทความวิชาการ แนวคิดทฤษฎี

ท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรม สังคมพหุวัฒนธรรม ผู้น าแบบรบัใช้ และแนวคิดการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยทาง
ธุรกิจ ทางการตลาด และงานวิจัยทางการศึกษา จากเอกสาร ต ารา วารสารวิชาการ และจาก
ฐ า น ข้ อ มู ล  Elsevier, Emeraldinsight, ERIC-Education Resource Information Center, 
Google Scholar, ProQuest, SAGE Journals Online, SWUDiscovery, Taylor & Francis, TCI-
Thai-Journal Citation Index Centre, TDC-Thai Digital Collection, ThaiJo-Thai Journal 
Online, Thai National Research Repository : TNRR และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ในช่วงพ.ศ. 2555-2561 

 1.3.2 น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา มาวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) เพื่อ
สังเคราะหค์ุณลักษณะและองคป์ระกอบของภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.4 การวิเคราะหข์อ้มลู 
 น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) มาจัดระเบียบข้อมูล 

ตีความโดยหาข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive)  โดยการก าหนดประเด็นส าคัญและหาความ
เชื่อมโยงของขอ้มูลท่ีได ้เพื่ออธิบายคณุลกัษณะและองคป์ระกอบของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม
ของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาคุณลักษณะและองคป์ระกอบภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม
จากการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

2.1 วตัถปุระสงค ์
 เพื่อก าหนดคุณลักษณะและองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ

นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2.2 กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู 
 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลัก (Key informants) รวมทัง้สิน้ 11 คน มีเกณฑก์ารคดัเลือก ดังนี ้

1)ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน อาจารย์นิเทศก์ 3 คน ครูพี่เลี ้ยง 2 คน ก าหนดเกณฑ์คัดเข้า คือมี
ประสบการณใ์นการอยู่ในพืน้ท่ี 10 ปี ขึน้ไป 2) นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาในพืน้ท่ี 1 คน คัดเลือกจาก
ประวัติการศึกษาท่ีเกิดและเติบโตในพืน้ท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้3) นกัศึกษาครูท่ีมาจากต่าง
ภมูิล าเนา 1 คน ก าหนดเกณฑก์ารอยู่ในพืน้ท่ีสามจังหวดัอย่างนอ้ย 2 ปี 4) บัณฑิตท่ีจบการศึกษา
แลว้ไดไ้ปบรรจเุป็นขา้ราชการท่ีต่างพืน้ท่ี 2 คน ก าหนดเกณฑก์ารอยู่ในพืน้ท่ีอย่างนอ้ย 2 ปี  
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2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 2.3.1 ติดต่อกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเพื่อขออนุญาตด าเนินการสัมภาษณ์ การนัดหมายวัน

เวลา สถานท่ีขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและความสะดวกของผูใ้หข้อ้มลู 
 2.3.2 ท าหนังสือขอความรว่มมือในการเก็บขอ้มลูจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒส่งไปยงัหน่วยงานตน้สงักดั เพื่อขออนญุาตใหผู้ว้ิจยัสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลู 
 2.3.3 ผูว้ิจัยด าเนินการติดต่อประสานงานและสมัภาษณก์ลุ่มผูใ้หข้อ้มลู จ านวน 11 

คน โดยมีทัง้การสมัภาษณแ์บบพบหนา้ และการสมัภาษณท์างโทรศัพท ์โดยใชเ้วลาสมัภาษณค์น
ละประมาณ 30-40 นาที และขออนญุาตบนัทึกเสียงการสนทนาตลอดการสมัภาษณ ์

2.4 เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือ คือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-

structured interview) ซึ่งผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 2.4.1 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการสัมภาษณ์ เพื่อก าหนดกรอบของ

การสรา้งค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ ์
 2.4.2 การสรา้งขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยก าหนดประเด็นค าถามหลัก และ

ประเด็นค าถามรองเพื่อสนบัสนนุขอ้มลู ดงันี ้
  - คุณลักษณะใดบา้งท่ีเป็นคุณสมบัติท่ีโดดเด่นของครูและนักศึกษาครูในพืน้ท่ี

ชายแดนภาคใต ้
  - โรงเรียนในพืน้ท่ีตอ้งการครูท่ีมีคณุลกัษณะแบบใด 
  - เสนอแนวทางในการจดัการเรียนรูท่ี้ท าใหม้ีคณุลกัษณะดงักล่าว 
  - ปัญหาหรืออปุสรรคของครู หรือปัญหาของนกัศึกษาครูเมื่อฝึกสอน 
 2.4.3 น าแบบสัมภาษณเ์สนอต่ออาจารยท่ี์ปรกึษา เพื่อตรวจสอบความชัดเจนและ

ความครอบคลมุของขอ้ค าถามก่อนน าไปใชจ้ริง 
2.5 การวิเคราะหข์อ้มลู 
 วิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) และการ

ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive) จากการสัมภาษณ์ และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสรา้ง เพื่อศึกษามุมมองและสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาครู และ
น ามาเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
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ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมภาวะผู้น าเชงิพหวุัฒนธรรม
ของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

การวิจยัระยะท่ี 2 มีการด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การพฒันารูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ขั้นตอนท่ี 2การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือส าหรบัวัดและประเมินผลการ
เรียนรูข้องรูปแบบ และขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาน ารอ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู ้และปรบัปรุงแกไ้ข
รูปแบบตลอดจนเครื่องมือท่ีใชส้ าหรบัการจดัการเรียนรู ้

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิง 
พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

1. วตัถปุระสงค ์

 1.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของ
นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. วิธีด าเนินการวิจยั 
 2.1 การสังเคราะหรู์ปแบบการจดัการเรียนรู ้ผูว้ิจัยท าโดยน าขอ้มูลคุณลักษณะและ

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมท่ีได้จากระยะท่ี 1 และผลการวิเคราะหข์้อมูลจาก
งานวิจัย เอกสาร ต ารา วารสารวิชาการ และจากฐานข้อมูล Elsevier, Emeraldinsight, ERIC-
Education Resource Information Center, Google Scholar, ProQuest, SAGE Journals 
Online, SWUDiscovery, Taylor & Francis, TCI-Thai-Journal Citation Index Centre, TDC-
Thai Digital Collection, ThaiJo-Thai Journal Online, Thai National Research Repository : 
TNRR และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในช่วงพ.ศ. 2555-2561 มาสังเคราะห์ข้อมูล
รว่มกนัเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้ 

 2.2 ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นกัศึกษาครูในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้ซึ่งประกอบดว้ย หลกัการของรูปแบบ วตัถปุระสงคก์าร
เรียนรู ้กระบวนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หา การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  2.2.1 หลักการของรูปแบบ น าแนวคิด สาระส าคญัท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนด
เป็นหลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

   1) การจัดประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรูใ้นสภาพแวดลอ้มท่ี
เป็นจริง เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเรียนรูจ้ากความคิดและเรียนรูจ้ากการกระท า และได้พบเจอบุคคล
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ต้นแบบเพื่อศึกษาแนวคิดของบุคคลเหล่านั้นซึ่งเป็นการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงของผู้อื่น 
เรียนรูผ่้านแรงบนัดาลใจ โดยผูส้อนเป็นผูส้นับสนนุและช่วยเหลือผูเ้รียนใหบ้รรลุความตอ้งการผ่าน
การใชพ้ลงัค าถาม 

   2) ฝึกใหผู้้เรียนมีสติ ท าจิตใจให้สงบ ฝึกลมหายใจและเพ่งความสนใจไปท่ี
สัมผัสใหม่ เสียงใหม่ท่ีได้ยิน การเห็นส่ิงใหม่ สัมผัสความรูสึ้กของตัวเอง รวมถึงเปิดใจให้กว้าง 
พรอ้มท่ีจะเรียนรูส่ิ้งใหม่ 

   3) ผู้เรียนไดแ้ลกเปล่ียนและเชื่อมโยงความรู ้ประสบการณ์ท่ีได้พบเจอกับ
เพื่อน อาจารย ์และผูรู้ ้เพื่อช่วยกนัคิดและสรุปความรูท่ี้ได ้พรอ้มแนวทางแกไ้ข 

   4) ผูเ้รียนไดคิ้ดไตร่ตรองผลจากการกระท า สะทอ้นคิดประสบการณท่ี์ไดพ้บ
เจอ 

   5) การประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ
และเพื่อปรบัปรุงผลการเรียนของผูเ้รียน 

  2.2.2 วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
   1) ผูเ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสงัคมพหวุฒันธรรม 
   2) ผูเ้รียนแสดงออกถึงคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม 
   3) ผูเ้รียนตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู ้
  2.2.3 กระบวนการจดัการเรียนรูแ้ละเนือ้หา 
   ผูว้ิจัยน าหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรูม้าก าหนด

ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม (OPIER) ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน คือ เปิดโอกาส (Opportunity) กระตุ้นความสงสัย (Power question) จูงใจให้คิด 
(Inspiration) ปฏิสัมพันธ์ (Engagement) และไตร่ตรองสะทอ้นคิด (Reflection)  มีรายละเอียด
ดงันี ้

   ขั้นเตรียมความพรอ้ม เป็นขั้นของการเตรียมความพรอ้มก่อนเริ่มการเรียนรู้
ทกุครัง้ เนน้ใหน้ักศึกษาครูไดต้ัง้สติ และมีสมาธิ (Mindfulness) เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่  
เนน้การท าสมาธิโดยอาศยับทเพลง เช่น บทน าสมาธิดว้ยแสงสว่าง ดั่งดอกไมบ้าน  

   ขัน้ท่ี 1 เปิดโอกาส (Opportunity) 
   เป็นขัน้ท่ีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาครูไดพ้บเจอประสบการณ์ใหม่ ๆ ไดแ้ก่ การ

ได้ดูคลิปวิดีโอ การเรียนภาษาถิ่น ไดล้งพืน้ท่ีในสถานการณ์จริง ไดพ้บบุคคลตน้แบบ และน าผล
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จากประสบการณใ์หม่ท่ีไดร้บัมาผสมผสานเขา้กับความคิดเดิม เพื่อมาเปล่ียนแปลงความคิด เจต
คติ และพฤติกรรมของตนเอง โดยส่ิงส าคัญท่ีผู้เรียนได้จากการเรียนรู ้คือ การเห็นคุณค่าของ
ประสบการณท่ี์ตนไดป้ระสบและน าสู่การเปล่ียนภาวะผูน้  าในตน  

   ขัน้ท่ี 2 กระตุน้ความสงสยั (Power question) 
   เป็นขั้นท่ีผูส้อนใชค้ าถามปลายเปิดกระตุน้การคิดวิเคราะห์และความสนใจ

ของนักศึกษาครู  และการน าเสนอข่าว หรือกรณีศึกษา เพื่อใหเ้กิดความสงสัย ใครรู่ ้และน าสู่การ
สืบเสาะหาความรูด้ว้ยวิธีท่ีหลากหลายเพื่อคน้หาค าตอบจากส่ิงท่ีสงสยั 

   ขัน้ท่ี 3 จงูใจใหคิ้ด (Inspiration) 
   ขั้นนีผู้้สอนใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในเรื่องการติดต่อส่ือสาร 

การตัดสินใจ และการแสดงความคิดเห็น จากการฟังค าตอบของเพื่อน น าสู่การวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหาและวิพากษ์ร่วมกันเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยผู้สอนให้ผล
ป้อนกลบัอย่างสม ่าเสมอ 

   ขัน้ท่ี 4 ปฏิสมัพนัธ ์(Engagement)  
   เป็นขัน้ของการสรา้งทกัษะการปฏิสัมพนัธก์ับบุคคลอื่น การส่ือสารใหเ้กิดกับ

นักศึกษาครู กิจกรรมเน้นไปท่ีการท างานร่วมกันทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรมในห้องเรียน 
ไดแ้ก่ กิจกรรมสถานการณจ์ าลอง บทบาทสมมติ และการอภิปรายรว่มกนั กิจกรรมนอกหอ้งเรียน 
ได้แก่ การลงพื ้นท่ีเพื่อเรียนรูร้่วมกันจากประสบการณ์จริง เช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา  
สถานท่ีส าคัญของศาสนา โบสถ ์วดั มัสยิด เพื่อรว่มสัมภาษณผ์ูน้  าทางศาสนา เรียนรูแ้นวคิดหลัก 
และน าส่ิงท่ีได้เรียนรูม้าร่วมกันวิเคราะห์หาความสอดคลอ้งของหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรม 

   ขัน้ท่ี 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด (Reflection) 
   เป็นขัน้ท่ีผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รียนพิจารณา คิดใครค่รวญ สะทอ้นคิดถึงส่ิงท่ีได้

ท าทัง้ดา้นความรู ้ความรูสึ้ก ความเชื่อ และประสบการณท์ัง้หมดท่ีไดจ้ากการปฏิบัติ บนพืน้ฐาน
ของการเคารพและให้เกียรติ เน้นให้นักศึกษาครูได้สะท้อนคิดผ่านการเขียน การเล่าเรื่อง ซึ่ง
สามารถสรา้งประสบการณท์างบวกใหเ้กิดขึน้ได ้

 เนื ้อหาวิชาท่ีใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม ผู้วิจัยก าหนดขึน้จาก
รายละเอียดในนิยามศัพทเ์ฉพาะ โดยเป็นส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดในตัวนักศึกษาครู มุ่งเนน้ไปท่ีการ
เรียนรูเ้กี่ยวกับสังคมพหวุัฒนธรรม การเรียนรูภ้าษาถิ่น แนวคิดและการปรบัตวัเพื่อเป็นผูท่ี้มีภาวะ
ผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรม โดยเป้าหมายคือ นักศึกษาครูตอ้งมีความรูท้างพหุวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดี
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ทางพหุวฒันธรรม และมีทักษะทางพหุวฒันธรรม ซึ่งหวัขอ้ของแผนการจัดการเรียนรู ้ประกอบไป
ดว้ย 7 หวัขอ้ 7 แผนการเรียนรู ้รายละเอียดดงันี ้

 หวัขอ้ท่ี 1 ความหลากหลายของวฒันธรรมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 หวัขอ้ท่ี 2 การรบัฟังอย่างตัง้ใจ 
 หวัขอ้ท่ี 3 ภาษาทอ้งถิ่นในชีวิตประจ าวนั 
 หวัขอ้ท่ี 4 การปฏิบติัตนในสถานการณต่์าง ๆ ท่ีแตกต่างจากวฒันธรรมของตน 
 หวัขอ้ท่ี 5 การเคารพแนวคิด วิถีชีวิตคนต่างวฒันธรรม 
 หวัขอ้ท่ี 6 การจดัการกบัอารมณข์องตนเองเมื่อเจอเหตกุารณท่ี์ไม่คาดคิด 
 หวัขอ้ท่ี 7 ผลท่ีเกิดขึน้หากครูไม่มีความรูท้างพหวุฒันธรรม 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ี้จัดท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้มี

ประสิทธิภาพ โดยในแต่ละแผนประกอบดว้ย 1) เนือ้หา 2) จุดประสงคก์ารเรียนรู ้3) กิจกรรมการ
เรียนรู ้4) ส่ือการเรียนรู ้5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้6) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้โดย
กิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรูม้ีทัง้กิจกรรมในและนอกหอ้งเรียน 

  2.2.4 การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ 
   เครื่องมือท่ีใช้วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู ้

ประกอบดว้ย แบบประเมินทักษะทางพหุวัฒนธรรมจากการท ากิจกรรม และประเมินการสะทอ้น
คิดการเรียนรู ้ท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ 

   2.2.4.1 แบบประเมินทักษะทางพหุวัฒนธรรม เป็นแบบประเมินการแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู ้และแบบประเมินความสามารถในการส่ือสาร โดยมีรายการ
ประเมินตามพฤติกรรมบ่งชีข้องภาวะผูน้  าทางพหุวฒันธรรมตามท่ีก าหนดไว ้โดยใชแ้บบประเมินนี้
ทุกครัง้หลังจากจบการเรียนรูใ้นแต่ละแผน มีลักษณะการประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree 
feedback) คือ ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน และผูส้อนประเมิน 

   2.2.4.2 แบบบันทึกการสะท้อนคิด มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้
นักศึกษาครูอธิบายความคิด ความรูสึ้ก การตอบสนอง และการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้ ในประเด็น  1) 
อธิบายว่าจากประสบการณ์ท่ีได้พบเจอ (Key experiences) นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง 2) 
หลังจากได้พบเจอประสบการณ์ครั้งนี ้ ให้เขียนบอกความรู้สึกของตนเอง และบอกวิธีการ
ตอบสนองตอประสบการณท่ี์เกิดขึน้ (Personal response) 3) นักศึกษาอยากแบ่งปัน (To share) 
เร่ืองราวอะไรใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้โดยใชแ้บบบันทึกการสะทอ้นคิดนีห้ลังจากจัดการเรียนรูใ้นแต่ละแผน 
เพื่อน าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพต่อไป 
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 2.3 การจดัท าคู่มือการจดัการเรียนรู ้ 
  คู่มือจดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู ้และอธิบายความเป็นมาของ

รูปแบบการจดัการเรียนรู ้ซึ่งจะช่วยเพิ่มความความเขา้ใจใหผู้ท่ี้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ไปใช ้ตลอดจนสามารถจดัการเรียนรูไ้ดต้รงตามความมุ่งหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้โดย
คู่มือการจดัการเรียนรูป้ระกอบดว้ย 1) แนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐานของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้2) 
หลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้3) วตัถปุระสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู ้4) ขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรู ้5) เนือ้หาหรือหวัขอ้ของการจดัการเรียนรู ้6) การวดัและประเมินผล 

 2.4 การตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
  2.4.1 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะ

ผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้แบบประเมินความ
เหมาะสมของรา่งรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัคะแนน คือ มี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมีระดับคะแนน 5 4 3 2 1 
ตามล าดบั จากนั้นน าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพหวุัฒนธรรม จ านวน 2 คน 
ด้านภาวะผู้น า จ านวน 1 คน ด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน  และด้านการวัดผล
ประเมินผล จ านวน 1 คน ตรวจความเหมาะสมของรูปแบบและเครื่องมือ จากนั้นน าผลการ
ประเมินมาเทียบเกณฑแ์ปลผล ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 

   4.51 – 5.00  รูปแบบการจดัการเรียนรูม้ีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3.51 – 4.50  รูปแบบการจดัการเรียนรูม้ีความเหมาะสมมาก 
   2.51 – 3.50  รูปแบบการจดัการเรียนรูม้ีความเหมาะสมปานกลาง 
   1.51 – 2.50  รูปแบบการจดัการเรียนรูม้ีความเหมาะสมนอ้ย 
   1.00 – 1.50  รูปแบบการจดัการเรียนรูม้ีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 
   ผลการประเมินเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นความ
เหมาะสมท่ีจะน ารา่งรูปแบบการจดัการเรียนรูไ้ปทดลองใชคื้อ คือ ค่าเฉล่ียมีค่าตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป 
แต่ถ้ามีค่าเฉล่ียต ่ากว่า 3.51 ต้องน าร่างรูปแบบไปปรับปรุงและแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ตาม
ค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

  2.4.2 การประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริม
ภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้ใชแ้บบประเมินความ
สอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ มีความ
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สอดคลอ้ง (+1) ไม่แน่ใจ (0) และไม่มีความสอดคลอ้ง (-1) โดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งเป็น
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพหวุัฒนธรรม จ านวน 2 คน ดา้นภาวะผูน้  า จ านวน 1 คน ดา้นหลักสูตรและการ
สอน จ านวน 1 คน  และดา้นการวดัผลประเมินผล จ านวน 1 คน พิจารณาความสอดคลอ้งภายใน
รา่งรูปแบบการจดัการเรียนรู ้จากนัน้น าผลคะแนนมาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index 
of congruence) (กมลวรรณ ตงัธนกานนท,์ 2559)มีสตูรดงันี ้  

 

       IOC = 
ΣR

𝑁
 

   
   เมื่อ  IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้ง 

     ΣR  หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
     N   หมายถึง จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
 
  ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องถ้ามากกว่า 0.5 ถือว่าผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคือรูปแบบการจดัการเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งเหมาะสม แต่ถา้ผลการประเมินมีคะแนนต ่า
กว่า 0.5 ใหพ้ิจารณาขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่  2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือส าหรับวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1 วตัถปุระสงค ์
 2.1.1 เพื่อสรา้งเครื่องมือวัดและประเมินภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมของนกัศึกษาครู

ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2.1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินภาวะผู้น าเชิงพหุ

วฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2.2 วิธีด าเนินการวิจยั 
 2.2.1 การสรา้งเครื่องมือวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องรูปแบบ 
  2.2.1.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงพหุ

วฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประเมินจากแบบประเมิน 3 ดา้น คือ 1) 
แบบประเมินความรูท้างพหุวฒันธรรม 2) แบบประเมินเจตคติท่ีดีทางพหวุัฒนธรรม และ 3) แบบ
ประเมินทักษะทางพหุวัฒนธรรม และแบบวัดระดับความส าคัญของภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรม
ของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีขัน้ตอนในการสรา้ง ดงันี ้
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   1) ก าหนดองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม จากการวิเคราะห ์
สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อน ามาก าหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

   2) ก าหนดรูปแบบของการประเมินผลภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรม ออกเป็น 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรูท้างพหวุฒันธรรม ประเมินโดยใชแ้บบทดสอบวดัความรูท้างพหวุฒันธรรม
ของนักศึกษาครู เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ขอ้ ดา้นเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม 
ประเมินโดยใช้แบบวัดเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู เป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ
อัตนัย จ านวน 25 ขอ้ และดา้นทักษะทางพหุวัฒนธรรม ประเมิน 2 ส่วน คือ ประเมินโดยใชแ้บบ
ประเมินทักษะจากการท ากิจกรรมประกอบด้วยแบบประเมินการแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนเรียนรู ้และแบบประเมินความสามารถในการส่ือสาร และประเมินแบบสะท้อน
ประสบการณ ์โดยประเมินจากการบนัทึกผลการเรียนรูใ้นแบบบนัทึกการสะทอ้นคิด  

   3) ก าหนดน า้หนกัของแต่ละองคป์ระกอบของแบบวัดระดับความส าคัญของ
ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน 40 ข้อ 
ประกอบด้วย ด้านความรูท้างพหุวัฒนธรรมจ านวน 14 ข้อ (ข้อ 1-14) ด้านเจตคติท่ีดีทางพหุ
วฒันธรรม จ านวน 12 ขอ้ (ขอ้ 15-26) และดา้นทักษะทางพหุวัฒนธรรม จ านวน 14 ขอ้ (ขอ้ 27-
40) 

   4) สรา้งรายการขอ้ค าถามท่ีตอ้งการประเมินโดยระบุเป็นพฤติกรรมท่ีชัดเจน 
เพื่อใหส้ามารถวดัได ้ 

   5) ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมด้านความรูท้าง
พหวุฒันธรรม ดา้นเจตคติท่ีดีทางพหวุฒันธรรม ดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรม ดงันี ้

    5.1) ด้านความรูท้างพหุวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการรบัรู ้
เข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่าง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในสังคม มีความรู้
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาทอ้งถิ่นท่ีจ าเป็นต่อการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่น สามารถ
ประเมินสถานการณ์ พฤติกรรมของผู้อื่นเพื่อค้นหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน
ประสบการณท์างวฒันธรรมระหว่างกัน โดยพิจารณาจากคะแนนของแบบทดสอบวดัความรูท้าง
พหุวัฒนธรรมก่อนและหลังการใชรู้ปแบบการเรียนรู ้หากผูเ้รียนไดค้ะแนนการท าแบบทดสอบ 80 
% ขึน้ไป ถือว่าผ่านเกณฑ ์
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    40 -49 % หมายถึง  นกัศึกษาครูรบัรูเ้กี่ยวกบัขนบธรรมเนียม  
          ประเพณี พิธีการทางศาสนาอิสลาม ศาสนา 

      คริสตแ์ละศาสนาพทุธ รวมถึงความแตกต่างของ 
      วฒันธรรมของคนในพืน้ท่ี เขา้ใจภาษากลางแต่ 
      ไม่เขา้ใจภาษามลาย ูภาษาถิ่นใตเ้พื่อใชใ้นการ 
      ติดต่อกบัผูอ้ื่น ไม่ใหค้วามสนใจประเมิน 
      สถานการณแ์ละพฤติกรรมของผูอ้ื่น เพื่อหา 
      แนวทางส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณไ์ด ้

    50 - 59 % หมายถึง  นกัศึกษาครูรบัรู ้มีความเขา้ใจเบือ้งตน้เกี่ยวกบั 
          ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีการทางศาสนา 
          อิสลาม ศาสนาคริสตแ์ละศาสนาพทุธ รวมถึง 
          วฒันธรรมที่แตกต่างกนัในพืน้ท่ี  เขา้ใจ 
          ภาษากลางและเขา้ใจค าศพัทภ์าษามลาย ูภาษา 
          ถิ่นใตเ้ล็กนอ้ย สามารถพดูคยุติดต่อกบัเพื่อนต่าง 
          วฒันธรรมได ้ไม่สามารถประเมินสถานการณ ์
          และพฤติกรรมของผูอ้ื่น เพื่อหาแนวทางส่งเสริม 
          การแลกเปลี่ยนประสบการณไ์ด ้
    60 - 69 % หมายถึง นกัศึกษาครูรบัรู ้และมีความเขา้ใจเบือ้งตน้ 
          เกี่ยวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีการทาง 
          ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสตแ์ละศาสนาพทุธ  
          รวมถึงวฒันธรรมที่แตกต่างกนัในพืน้ท่ี  เขา้ใจ 
          ภาษากลางและเขา้ใจค าศพัทภ์าษามลาย ูภาษา 
          ถิ่นใตบ้า้ง สามารถพดูคยุติดต่อกบัเพื่อนต่าง 
          วฒันธรรมได ้สามารถประเมินสถานการณแ์ละ 
          พฤติกรรมของผูอ้ื่น เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการ 
          แลกเปลี่ยนประสบการณไ์ด ้
    70 - 79 % หมายถึง นกัศึกษาครูรบัรู ้และมีความเขา้ใจที่ถกูตอ้ง 
          เกี่ยวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีการทาง 
          ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสตแ์ละศาสนาพทุธ  
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          รวมถึงวฒันธรรมที่แตกต่างกนัในพืน้ท่ี  เขา้ใจ 
          ภาษากลางและเขา้ใจค าศพัทภ์าษามลาย ูภาษา 
          ถิ่นใตบ้า้ง แต่สามารถพดูคยุติดต่อกบัเพื่อนต่าง 
          วฒันธรรมได ้สามารถประเมินสถานการณแ์ละ 
          พฤติกรรมของผูอ้ื่น เพื่อหาแนวทางส่งเสริม และ 
          ใหค้ าแนะน าในการแลกเปลี่ยนประสบการณไ์ด ้
    80 % ขึน้ไป หมายถึง นกัศึกษาครูรบัรู ้และมีความเขา้ใจที่ถกูตอ้ง 
          เกี่ยวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีการทาง 
          ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสตแ์ละศาสนาพทุธ  
          รวมถึงวฒันธรรมที่แตกต่างกนัในพืน้ท่ี  เขา้ใจ 
          ภาษากลางและเขา้ใจค าศพัทภ์าษามลาย ูภาษา 

       ถิ่นใตดี้ สามารถพดูคยุติดต่อกบัเพื่อนต่าง 
       วฒันธรรมได ้สามารถประเมินสถานการณแ์ละ 
       พฤติกรรมของผูอ้ื่น เพื่อหาแนวทางส่งเสริม และ 
       ใหค้ าแนะน าในการแลกเปลี่ยนประสบการณไ์ด ้
       อย่างเหมาะสม 

    5.2) ด้านเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม หมายถึง การเปิดใจกว้างเพื่อ
ยอมรบัความรูสึ้กและมุมมองของผูอ้ื่น เห็นคุณค่าของการเคารพวัฒนธรรมอื่นท่ีแตกต่างจากตน 
สามารถยืดหยุ่นทางความคิดและมุมมองเมื่อต้องพบกับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมท่ีมีความ
แตกต่างเพื่อปรบัตวัใหเ้หมาะสม เอาใจใส่และแสดงความสนใจในการเปล่ียนแปลงของบุคคล เห็น
ความส าคัญของการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความรูสึ้กของบุคคลอื่น แสดงออกถึง
ความสนใจในการเรียนรูว้ฒันธรรมอื่นท่ีแตกต่างจากตน และเห็นประโยชนข์องการสนบัสนุนใหม้ี
การแลกเปล่ียนความรูก้บัคนต่างวฒันธรรม หากผูเ้รียนไดค้ะแนนการท าแบบทดสอบ 80 % ขึน้ไป 
ถือว่าผ่านเกณฑ ์

    40 -49 % หมายถึง  นกัศึกษาครูไม่เปิดใจ ไม่ใหค้วามสนใจเรียนรู ้
           วฒันธรรมอื่นเช่น ภาษา ขนบธรรมเนียม 
           ประเพณี ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัท่ีต่างจากตน เอาใจ 
           ใส่ รบัรูค้วามรูสึ้กของผูอ้ื่นบา้งเล็กนอ้ยแต่ไม่ 
           สงัเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ ์สีหนา้  
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           และค าพดูท่ีเกิดขึน้ของผูอ้ื่น 
    50 - 59 % หมายถึง นกัศึกษาครูเปิดใจใหค้วามสนใจเรียนรู ้
          วฒันธรรมอื่นเช่น ภาษา ขนบธรรมเนียม 
          ประเพณี ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัท่ีแตกต่างจากตน  
          เอาใจใส่ รบัรูค้วามรูสึ้กของผูอ้ื่นและสงัเกตเห็น 
          ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ ์สีหนา้ และค าพดู 
          ท่ีเกิดขึน้ของผูอ้ื่น และบอกวิธีการปรบัตวัให ้
          เหมาะสมเมื่อพบเจอสถานการณท่ี์แตกต่างได ้
    60 - 69 % หมายถึง  นกัศึกษาครูเปิดใจใหค้วามสนใจเรียนรู ้
          วฒันธรรมอื่นเช่น ภาษา ขนบธรรมเนียม 
          ประเพณี ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัท่ีแตกต่างจากตน  

           เอาใจใส่ รบัรูค้วามรูสึ้กและสงัเกตเห็นความ 
           เปลี่ยนแปลงทางอารมณ ์สีหนา้ และค าพดูท่ี 
           เกิดขึน้ของผูอ้ื่น แสดงออกถึงการเคารพแนวคิด  
           วิถีชีวิตคนต่างวฒันธรรม และบอกวิธีการปรบัตวั 
           ใหเ้หมาะสมเมื่อพบเจอสถานการณท่ี์แตกต่างได ้

    70 - 79 % หมายถึง  นกัศึกษาครูเปิดใจใหค้วามสนใจเรียนรู ้
          วฒันธรรมอื่นเช่น ภาษา ขนบธรรมเนียม 
          ประเพณี ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัท่ีแตกต่างจากตน  

           เอาใจใส่ รบัรูค้วามรูสึ้กและสงัเกตเห็นความ 
           เปลี่ยนแปลงทางอารมณ ์สีหนา้ และค าพดูท่ี 
           เกิดขึน้ของผูอ้ื่น แสดงออกถึงการเคารพแนวคิด  
           วิถีชีวิตคนต่างวฒันธรรม และบอกวิธีการปรบัตวั 
           ใหเ้หมาะสมเมื่อพบเจอสถานการณท่ี์แตกต่าง 
           โดยเห็นความส าคญัของการแสดงออกท่ีส่งผลต่อ 

          ความคิดของผูอ้ื่น  
    80 % ขึน้ไป หมายถึง  นกัศึกษาครูเปิดใจใหค้วามสนใจเรียนรู ้
          วฒันธรรมอื่นเช่น ภาษา ขนบธรรมเนียม 
          ประเพณี ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัท่ีแตกต่างจากตน  
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           เอาใจใส่ รบัรูค้วามรูสึ้กและสงัเกตเห็นความ 
           เปลี่ยนแปลง ทางอารมณ ์สีหนา้ และค าพดูท่ี 
           เกิดขึน้ของผูอ้ื่นเพื่อปรบัตวัใหเ้หมาะสม โดยเห็น 
           ความส าคญัของการแสดงออกท่ีส่งผลต่อ 
           ความคิดของผูอ้ื่น แสดงออกถึงการเคารพ 
           แนวคิด วิถีชีวิตคนต่างวฒันธรรม เห็นประโยชน ์

           ของการสนบัสนนุใหม้ีการแลกเปลี่ยนความรูก้บั 
           คนต่างวฒันธรรม 

    5.3) ทักษะทางพหุวัฒนธรรม หมายถึง การรบัฟังอย่างจริงใจและมีสติ
รูต้ัว ปฏิสมัพันธ์กับผูอ้ื่นดว้ยความเคารพใหเ้กียรติอย่างเปิดเผยและซื่อตรง ความสามารถในการ
สังเกตอารมณ์ของคู่สนทนาและจัดการกับอารมณ์การแสดงออกของตนเองของตนเองเมื่อตอ้ง
ส่ือสารกับบุคคลท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากความเขา้ใจ
ผิด การคิดเป็นขัน้ตอนเพื่อคน้หาทางเลือกในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
และเลือกวิธีการปฏิบัติตนใหเ้หมาะสมกับบริบท เพื่อใหส้ามารถอยู่ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ในส่วนของคะแนนแบบประเมินทกัษะการท ากิจกรรมไดค้ะแนนการประเมิน 80 % 
ขึน้ไป ถือว่าผ่านเกณฑ ์ดงันี ้

    40 -49 % หมายถึง นกัศึกษาครูไม่สามารถรบัฟังไดอ้ย่างตัง้ใจ ขาด 
          การแสดงออกถึงมีความจริงใจในการปฏิสมัพนัธ์ 
          ต่อผูอ้ื่น เมื่อตอ้งเผชิญกบัสถานการณท่ี์แตกต่าง 
          จากปกติ ยงัใชสี้หนา้ ท่าทาง และค าพดูไม่ 
          เหมาะสม 
    50 - 59 % หมายถึง  นกัศึกษาครูสามารถรบัฟังไดอ้ย่างตัง้ใจ  
          แสดงออกถึงความจริงใจในการปฏิสมัพนัธต่์อ 
          ผูอ้ื่น แต่เมื่อตอ้งเผชิญกบัสถานการณท่ี์แตกต่าง 
          จากปกติ ยงัใชสี้หนา้ ท่าทาง และค าพดูไม่ 
          เหมาะสมกบับุคคลท่ีมีความต่างทางวฒันธรรม  
          ยงัไม่สามารถคิดไตรต่รองสถานการณท่ี์เกิดขึน้ 
          อย่างมีเหตผุล 
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    60 - 69 % หมายถึง  นกัศึกษาครูสามารถรบัฟังและเขา้ใจอย่างตัง้ใจมี 
          สติรูต้วั แสดงออกถึงความจริงใจในการ 
          ปฏิสมัพนัธต่์อผูอ้ื่น แต่เมื่อตอ้งเผชิญกบั 
          สถานการณท่ี์แตกต่างจากปกติ ยงัใชสี้หนา้  
          ท่าทาง และค าพดูไม่เหมาะสมกบับุคคลท่ีมี 
          ความต่างทางวฒันธรรม ยงัไม่สามารถคิด 
          ไตรต่รองสถานการณท่ี์เกิดขึน้อย่างมีเหตผุล 
    70 - 79 % หมายถึง  นกัศึกษาครูสามารถรบัฟังและเขา้ใจอย่างตัง้ใจมี 
          สติรูต้วั แสดงออกถึงความจริงใจในการ 
          ปฏิสมัพนัธต่์อผูอ้ื่น เมื่อตอ้งเผชิญกบัสถานการณ ์
          ท่ีแตกต่างจากปกติสงัเกตคู่สนทนา และใชสี้หนา้  
          ท่าทาง และค าพดูไดเ้หมาะสมกบับุคคลท่ีมี 
          ความต่างทางวฒันธรรม สามารถคิดไตรต่รอง 
          สถานการณท่ี์เกิดขึน้อย่างมีเหตผุล 
    80 % ขึน้ไป หมายถึง  นกัศึกษาครูสามารถรบัฟังและเขา้ใจอย่างตัง้ใจมี 
          สติรูต้วัแสดงออกถึงความจริงใจในการ 
          ปฏิสมัพนัธต่์อผูอ้ื่นบนพืน้ฐานของการเคารพและ 
          ใหเ้กียรติ เมื่อตอ้งเผชิญกบัสถานการณท่ี์ 
          แตกต่างจากปกติ สงัเกตคู่สนทนาและใชสี้หนา้  
          ท่าทาง และค าพดูไดเ้หมาะสมกบับุคคลท่ีมี 
          ความต่างทางวฒันธรรม  สามารถคิดไตรต่รอง 
          สถานการณท่ี์เกิดขึน้อย่างมีเหตผุล จดัการกบั 
          ปัญหา และปรบัการปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมกบั 
          บริบทในพืน้ท่ีสามจงัหวดัและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
          กบัผูอ้ื่นได ้
 2.2.2 การตรวจสอบเครื่องมือวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องรูปแบบ 
  2.2.2.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของแบบประเมิน

ภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมของนกัศึกษาครูในสามจังหวดัชายแดนภาคใตท้ัง้ 3 ดา้น และแบบวัด
ระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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โดยผูว้ิจยัน า เสนอผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพหุวฒันธรรม จ านวน 
2 คน ดา้นภาวะผูน้  า จ านวน 1 คน ดา้นหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน และด้านการวัดผล
ประเมินผล จ านวน 1 คน ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวดัและประเมินผล โดยตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนือ้หาของข้อค าถามตามรายการประเมินในแต่ละองค์ประกอบของ โดยใช้ดัชนี IOC 
(Item Objective Congruence) (กมลวรรณ ตงัธนกานนท,์ 2559) โดยก าหนดคะแนน คือ  

   (+1)  หมายถึง ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการ  
   ( 0 )    หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการ  
   (-1)  หมายถึง ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการ  
  ผูว้ิจยัใชเ้กณฑก์ารตดัสินความตรงเชิงเนือ้หา คือ ดชันี IOC ตอ้งมากกว่า 0.5 จึง

ถือว่า ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกับโครงสรา้งและนิยามท่ีตอ้งการวัด ผูว้ิจยัน าผลการพิจารณาจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน มาค านวณ IOC เป็นรายขอ้ และคัดเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ท่ีผ่าน
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 

  2.2.2.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินท่ีใชป้ระเมิน
ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยใช้ 1) การ
ตรวจสอบความเท่ียงแบบความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency) เพื่อทดสอบความเป็น
เอกพันธข์องเนือ้หาหรือองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการประเมิน ดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาก (Cronbach’s Alpha) ค่าสมัประสิทธิ์ความเท่ียงของเคร่ืองมือวดัท่ีพฒันาขึน้มีค่าตัง้แต่ 0.7 
ขึน้ไป ถือว่าเครื่องมือวัดมีคณุภาพดา้นความเท่ียงดา้นความสอดคลอ้งภายในอยู่ในระดับท่ีใชไ้ด ้
2) ค่าความยากของแบบทดสอบ พิจารณาคัดเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากตัง้แต่ 0.20-0.80 3) 
ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ พิจารณาขอ้ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาน าร่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ
และเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ 

3.1 วตัถปุระสงค ์
 เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดข้องการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะ

ผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
3.2 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาน ารอ่ง 
 ผูว้ิจัยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายใหม้ีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ี

จะน าไปทดลองใชจ้ริง โดยก าหนดเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี  ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน  
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3.3 เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาน ารอ่ง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาน าร่อง ประกอบด้วย แผนการเรียนรูต้ามรูปแบบการ

จัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ แบบทดสอบวัดความรูท้างพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู แบบวัดเจตคติท่ีดีทางพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษาครู แบบประเมินทกัษะทางพหวุัฒนธรรมจากการท ากิจกรรม แบบบันทึก
การสะทอ้นคิด และแบบวัดระดับความส าคัญของภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมของนักศึกษาครูใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

3.4 วิธีด าเนินการวิจยั 
 3.4.1 จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย คู่มือการจัดการเรียนรู ้

แผนการจดัการเรียนรู ้แบบทดสอบวดัความรูท้างพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาครู แบบวดัเจตคติท่ีดี
ทางพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครู แบบประเมินทกัษะทางพหวุฒันธรรมจากการท ากิจกรรม แบบ
บนัทึกการสะทอ้นคิด และแบบวดัระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมของนกัศึกษา
ครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 3.4.2 เตรียมนักศึกษาท่ีเข้าร่วมศึกษาน าร่อง โดยชีแ้จงและท าความเขา้ใจเกี่ยวกับ
จดุมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้การด าเนินการจัดการเรียนรูต้ามแผนการจัดการเรียนรู ้
การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู ้

 3.4.3 ผูว้ิจัยศึกษาน าร่องการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบท่ีไดพ้ฒันาขึน้ ในภาคเรียนท่ี 
3 ปีการศึกษา 2562 โดยด าเนินการเรียนรูจ้  านวน 3 แผนการเรียนรู ้ใช้ระยะเวลา 24 คาบ (24 
ชั่วโมง) 

 3.4.4 ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองน าร่องไปร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ามาปรบัปรุงเครื่องมือท่ีใช้ประกอบเรียนรูใ้ห้สมบูรณ์
ยิ่งขึน้ก่อนน าไปทดลองใชจ้ริง 

3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 ผู้วิจัย ศึกษาน าร่องใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาการ

ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 30 คน ใชเ้วลาจ านวน 24 คาบ (24 ชั่วโมง)  
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3.6 การวิเคราะหข์อ้มลู 
 น าข้อมูลผลการศึกษาน าร่องการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ

วฒันธรรมของนักศึกษาครูในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้มาวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อตรวจสอบความ
เป็นไปไดข้องการใชรู้ปแบบท่ีสรา้งขึน้ โดยการประเมินผลการเรียนรูข้องนกัศึกษาครู ดงันี ้

 3.6.1 วิเคราะห์ขอ้มูลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม 
ดา้นเวลา ดา้นภาษา ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู ้และดา้นการวดัและประเมินผล 

 3.6.2 วิเคราะหข์อ้มลูจากการตรวจแบบทดสอบวดัความรูท้างพหวุฒันธรรม แบบวัด
เจตคติท่ีดีทางพหวุฒันธรรม แบบประเมินทกัษะทางพหวุฒันธรรม 

 3.6.3 วิเคราะหข์อ้มลูของบนัทึกหลังการจดัการเรียนรูข้องผูว้ิจยั และวิเคราะหเ์นือ้หา
จากแบบบนัทึกการสะทอ้นคิดของผูเ้รียน  
 
ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม
ของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มตัวอย่าง และการประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบ 

ขั้นตอนที่ 1 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิง
พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มตัวอย่าง 

1. วตัถปุระสงค ์
 1.1 เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะ

ผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 1.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิง

พหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการทดลองครัง้นี ้คือนักศึกษาครู (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี ชั้นปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 30 คน ได้มา โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) 
โดยใชส้าขาวิชาเอกเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling unit) 

3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการเรียนรูต้ามรูปแบบการจัดการ

เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ านวน 7 แผนการเรียนรู ้
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 3.2 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู ้ไดแ้ก่  
  3.2.1 แบบทดสอบวัดความรูท้างพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู เป็นข้อสอบ

ปรนยัวดัความรูจ้  านวน 60 ขอ้  
  3.2.2 แบบวดัเจตคติท่ีดีทางพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาครู เป็นขอ้สอบวดัเจตคติ

ท่ีดีทางพหวุฒันธรรม เป็นขอ้สอบอตันยัแบบเขียนตอบจ านวน 25 ขอ้  
  3.2.3 แบบประเมินทักษะทางพหุวัฒนธรรม เป็นแบบประเมินแบบแยก

องคป์ระกอบของการท ากิจกรรมในชัน้เรียน  
  3.2.4 แบบบันทึกการสะทอ้นคิด เป็นค าถามปลายเปิด ในประเด็น 1) อธิบายว่า

จากประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอ (Key experiences) นักศึกษาไดเ้รียนรูอ้ะไรบา้ง 2) หลังจากไดพ้บ
เจอประสบการณ์ครั้งนี ้ ให้เขียนบอกความรู้สึกของตนเอง และบอกวิธีการตอบสนองตอ
ประสบการณท่ี์เกิดขึน้ (Personal response) 3) นกัศึกษาอยากแบ่งปัน (To share) เร่ืองราวอะไร
ใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้

  3.2.5 แบบวดัระดบัความส าคัญของภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมของนักศึกษาครู
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 40 ขอ้ 

4. วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ 
  1.1 ผูว้ิจยัน าหนงัสือขอความรว่มมือเก็บรวบรวมขอ้มลูจากบณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหนังสือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปมอบให้คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์และชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

  โดยการวิจัยในครั้งนี ้ได้ผ่านการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการวิจัยเลขท่ี SWUEC-G-006/2562X วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 
หมายเลขรบัรอง SWUEC/X/G-006/2562 

  1.2 ผูว้ิจัยกล่าวสรา้งความเขา้ใจกบัผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาชัน้ปี
ท่ี 4 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 30 คน โดยด าเนินการจดัการเรียนรูจ้  านวน 7 แผนการเรียนรู ้ตามขัน้ตอน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (OPIER) ซึ่งผู้วิจัยน าไปใช้ทดลองกับรายวิชา 266-423 คุณภาพชีวิต
ส าหรบัครู (QUALITY OF LIFE FOR TEACHERS) 
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  1.3 ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนขณะจัดการเรียนรู ้โดยบันทึกพฤติกรรม 
อุปสรรคและส่ิงท่ีต้องปรบัปรุงลงในแบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู ้จากนัน้ใหน้กัศึกษาเขียนแบบบนัทึกการสะทอ้นคิดจากการจดัการเรียนรูแ้ต่ละครัง้ 

5. แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี ้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดซ า้หลายครั้ง (One-shot  

repeated measures design) โดยการทดสอบซ ้ากับกลุ่ มทดลองเดิมอีก  2 ครั้ง  ภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมือนเดิม โดยท าการวัดหรือสงัเกตผลภายหลงัจากการทดลองในแต่ละครัง้แลว้
น าผลไปเปรียบเทียบกนั เพื่อศึกษาพฒันาการของกลุ่มทดลอง และความเชื่อมั่นของการทดลอง 
 
   E  O1  X  O2  X  O3 
  
  E หมายถึง  กลุ่มทดลอง 
  X หมายถึง  ตวัแปรอิสระ คือ รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิง 
      พหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
      (OPIER) 
  O1 หมายถึง  การวดัตวัแปรตามครัง้ท่ี 1 
  O2 หมายถึง การวดัตวัแปรตามครัง้ท่ี 2  
  O3 หมายถึง การวดัตวัแปรตามครัง้ท่ี 3 

6.ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 
 ผูว้ิจัยด าเนินการจัดการเรียนรูโ้ดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง จ านวน 15 สัปดาห ์ๆ 

ละ 4 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง และระยะเวลาท่ีใช้การติดตามผลหลังจากทดลองแล้ว 1 เดือน 
จ านวน 7 สปัดาห ์ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. วตัถปุระสงค ์ 
 เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ

วฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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2. การตรวจสอบประสิทธิผล 
 การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุ

วฒันธรรมของนักศึกษาครูในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ตรวจสอบจาก
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ และผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ดงันี ้

  2.1 การตรวจสอบขอ้มลูเชิงปริมาณ 
   2.1.1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ

นักศึกษาครูทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะ มีแนวโน้มสูงขึน้ตาม
ช่วงเวลาท่ีทดลองใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยใชส้ถิติวิเคราะหก์ลุ่ม
ตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีสมัพนัธก์นั (Paired sample t-test) 

   2.1.2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ทางพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาครู สูงขึน้ตามช่วงเวลาท่ีทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดย ใช้สถิ ติ วิ เค ราะห์ ความแป รป รวนแบบวัดซ ้า  (Analysis of variance with repeated 
measures) 

   2.1.3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาครู สูงขึน้ตามช่วงเวลาท่ีทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดย ใช้สถิ ติ วิ เค ราะห์ความแป รป รวนแบบวั ดซ ้า  (Analysis of variance with repeated 
measures) 

   2.1.4 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะทางพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา
ครู สูงขึน้ตามช่วงเวลาท่ีทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยใชส้ถิติ
วิเคราะหก์ลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีสมัพนัธก์นั (Paired sample t-test) 

   2.1.5 คะแนนการตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรม
ของนักศึกษาครู มีค่าคะแนนตั้งแต่ 3.50 ขึน้ไป ถือว่านักศึกษาครูตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมในระดบัมาก ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ 

  2.2 การตรวจสอบขอ้มลูเชิงคณุภาพ 
   2.2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพของการสะทอ้นคิดหลังจากการใช้แผนการจัดการ

เรียนรู  ้การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู ้จากการสนทนาพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น แบบบันทึกพฤติกรรมและแบบบันทึกการสะทอ้นคิด มาวิเคราะหข์อ้มูล
เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) และตีความสรา้งข้อสรุปแบบอุปนัย 
(Inductive)  



 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลแบ่งออกเป็น  

3 ระยะ ดงันี ้
ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ระยะท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม

ของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 ระยะท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  า

เชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสาม
จังหวดัชายแดนภาคใต ้

1. ผลการวิจัยเอกสาร (Document research)  
  ผลจากการวิจัยเอกสาร (Document research) เกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิง
พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยค้นหาจากงานวิจัยทางธุรกิจ 
ทางการตลาด และทางการศึกษา จากเอกสาร ต ารา วารสารวิชาการ และจากฐานข้อมูล 
Elsevier, Emeraldinsight, ERIC-Education Resource Information Center, Google Scholar, 
ProQuest, SAGE Journals Online, SWUDiscovery, Taylor & Francis, TCI-Thai-Journal 
Citation Index Centre, TDC-Thai Digital Collection, ThaiJo-Thai Journal Online, Thai 
National Research Repository : TNRR และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในช่วง พ.ศ. 
2555-2561 โดยเป็นเอกสารและงานวิจัยในประเทศจ านวน 4 ฉบับ และต่างประเทศจ านวน 9 
ฉบบั โดยนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไว ้2 กลุ่ม ใหญ่ ไดแ้ก่ 

 กลุ่มท่ี 1 มองว่าภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมเป็นทักษะ โดยใหค้วามเห็นไวว้่า ภาวะ
ผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม เป็นเรื่องของการแสดงออกถึงทักษะท่ีดีเยี่ยม ได้แก่ 1) การฟัง 2)ความ
อดทน 3) การเคารพ 4) การช่วยเหลือดว้ยความสภุาพอ่อนโยน (Strathmann, 2016) 

 กลุ่มท่ี 2 มองว่าภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมเป็นความสามารถ โดยใหค้วามเห็นไวว้่า 
ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม เป็นเรื่องของ 1)ความสามารถจดจ า 2) เข้าใจ 3)เห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย 4) สรา้งแรงบันดาลใจ 5) มีความสามัคคีกับบุคคลท่ีมีความหลังต่างกัน 
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6) เขา้ใจภูมิหลังทางวัฒนธรรมของบุคคลท่ีร่วมงาน (Achong, 2016; Bell, 2016; Lord, 2016; 
Lorenz, 2016; Martinez, 2016; Miller, 2016)  

จากการศึกษาแนวคิดของภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมทัง้สองกลุ่ม ผูว้ิจัยน าแนวคิดของ
ผูน้  าแบบรบัใช ้(Servant leadership) มาเชื่อมโยงร่วมกนัเพื่อใหไ้ดค้ณุลักษณะของภาวะผูน้  าเชิง
พหุวัฒนธรรมท่ีมีความเหมาะสมกับพืน้ฐานของนักศึกษาครูหรือครูท่ีตอ้งท างานร่วมกับผูอ้ื่นใน
โรงเรียนในชุมชน ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีการเรียนรูท่ี้จะวางตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในการ
ท างานร่วมกับผูอ้ื่น ตอ้งมีความพรอ้มภายในจิตใจท่ีจะตอบสนองหรือช่วยเหลือ มีพฤติกรรมที่เอา
ใจใส่ผูอ้ื่นดว้ยความเต็มใจ มีเป้าหมายส าคญัคือตอ้งการใหผู้อ้ื่นประสบความส าเร็จ โดยการคิดถึง
ผูอ้ื่นก่อนเสมอ รายละเอียดการเชื่อมโยง ดงัภาพประกอบท่ี 3   

 

 
 

ภาพประกอบ 3 คณุลกัษณะของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครู 

ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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จากการศึกษาเอกสารท าให้ได้กรอบคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมขอ ง
นักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  3 คุณลักษณะ ดังนี ้1) ความรูท้างพหุวัฒนธรรม 
ประกอบดว้ย การเคารพ การช่วยเหลือ  เขา้ใจ สรา้งแรงบันดาลใจ เขา้ใจภูมิหลัง การตระหนักรู ้
และการสรา้งชุมชน 2) เจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย ความสามารถจดจ า ความ
อดทน การเคารพ การช่วยเหลือ เขา้ใจ เห็นคณุค่า ความเห็นอกเห็นใจ การเยียวยา การตระหนกัรู ้
การรบัใช ้และการสรา้งชุมชน 3) ทักษะทางพหุวัฒนธรรม ประกอบดว้ย การฟัง ความสามารถ
จดจ า เข้าใจ สรา้งแรงบันดาลใจ สามัคคี  การตระหนักรู ้การจูงใจ การวางแนวคิด คาดการณ์
ล่วงหนา้ได ้การขบัเคล่ือนใหเ้ติบโต และการสรา้งชมุชน 

2. ผลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth interview) โดยการสัมภาษณท์างโทรศัพท์
และการสัมภาษณ์แบบพบปะกับผูบ้ริหารโรงเรียน 2 คน อาจารย์นิเทศก์ 3 คน ครูพี่เลีย้ง 2 คน 
นกัศึกษาครูท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลยัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดย
ก าหนดเป็นนักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาในพืน้ท่ี 1 คนและภูมิล าเนาจากต่างพืน้ท่ี 1 คน และบัณฑิตท่ี
จบการศึกษาแลว้ไดไ้ปบรรจุเป็นขา้ราชการท่ีต่างพืน้ท่ี 2 คน โดยก าหนดเกณฑค์ัดเขา้เบือ้งตน้ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน อาจารยนิ์เทศก ์ครูพี่เลีย้ง คือมีประสบการณใ์นการอยู่ในพืน้ท่ี 10 ปี ขึน้ไป และ
นกัศึกษาครูท่ีมาจากต่างภูมิล าเนาอยู่ในพืน้ท่ีอย่างนอ้ย 2 ปี และบัณฑิตท่ีจบการศึกษาแลว้ไดไ้ป
บรรจุเป็นข้าราชการท่ีต่างพื ้นท่ีอย่างน้อย 2 ปี พบว่า การสรา้งให้นักศึกษาครูในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตม้ีคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นการเตรียมความพรอ้มท่ีเหมาะสมกบัการประกอบอาชีพและอยู่ในอาชีพไดอ้ย่างคงทน 
โดยจะเป็นการแกปั้ญหาในเร่ืองของทักษะการใชช้ีวิตต่างวัฒนธรรมในเร่ืองการปรบัตัว และการ
เปิดใจยอมรบัวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยส่ิงท่ีตอ้งการจากผู้เกี่ยวขอ้ง คือ 
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูเ้พื่อปรบัตัว การเปิดมุมมองใหม่ ๆ ใหก้ับนักศึกษาครู การ
ควบคุมตนเองในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เขา้ใจบริบทพืน้ท่ีท่ีตนเองอาศัย ซึ่งคุณลักษณะและ
พฤติกรรมบ่งชีค้ณุลกัษณะของภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตจ้ากผลการศึกษา  มี 3 องคป์ระกอบ ดงันี ้

องค์ประกอบที่ 1 ความรูท้างพหุวัฒนธรรม หมายถึง การมีความรูค้วามเข้าใจเรื่อง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งเรื่องศาสนา ภูมิหลัง ต้องเข้าใจบริบทของพื ้นท่ี สามารถ
สอดแทรกความรูท้างพหุวัฒนธรรมไดใ้นทุกวิชา เขา้ใจภาษาถิ่นเพื่อส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่ง
กนัและกันของครู นกัเรียน และผูป้กครอง เพื่อจดัการเรียนการสอนไดเ้หมาะสม สามารถน าส่ิงท่ีมี
ใกลต้วัมาเป็นส่ือการเรียนการสอนได ้ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้
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“ครูในพืน้ทีต่อ้งมีความรูเ้กีย่วกบัความหลากหลาย และสามารถน าส่ิงทีม่ีอยู่ใกลต้วัมา 
เป็นสื่อในการเรียนการสอนได ้การสอนตอ้งเป็นกิจกรรมที่ใหน้กัเรียนไดท้ ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั” 
(ผูบ้ริหาร 1, สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2562) 

“ครูตอ้งมีความรู้ มีความเข้าใจธรรมชาติของเด็กทัง้เรื่องศาสนา ภูมิหลัง ต้องเข้าใจ
บริบทของพืน้ที ่ถา้พูดภาษายาวีไดก้็จะดี จะไดสื้่อสารกบัเด็กไดเ้ขา้ใจ ทีส่ าคญัคือตอ้งมีความรูที้่ดี
และถ่ายทอดความรูไ้ด ้เพราะปัญหาที่พบในการนิเทศนกัศึกษาฝึกสอนคือ ปัญหาเรือ่งภาษาถิ่น 
ท าใหสื้อ่สารไม่เขา้ใจกนั” (อาจารย์นเิทศก์ 1, สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2562) 

“ตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจทางพหุวฒันธรรมที่ท าใหส้ามารถจัดการเรียนรูที้่สอดแทรก
เนือ้หาเหล่านีไ้ดใ้นทกุวิชา” (อาจารย์นเิทศก์ 2, สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2562) 

“ตอ้งรูบ้ริบทในพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้ขา้ใจการใชช้ีวิต ความเป็นอยู่ และวฒันธรรมของคน ภาษา
นีก่็จ าเป็น บางครัง้เพือ่นพูดภาษามลายู แลว้เราไม่เขา้ใจ คิดว่าถา้เราเรียนรูจ้ะไดเ้ขา้ใจทีเ่พือ่นคุย 
เพือ่นเรียนรูเ้รา เราเรียนรูเ้พือ่น” (นกัศึกษา 1, สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2562) 

“การที่เราไปอยู่ต่างพืน้ที ่เราไดถ้่ายทอดความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง เช่น ภาษา ให้
คนอื่นไดเ้ข้าใจ ถือเป็นส่ิงที่ดี เพราะบางคนอาจเข้าใจว่าอิสลามยุ่งยาก เราสามารถช่วยใหเ้ขา
เข้าใจในแง่บวกของเราได้ เป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ”  (บัณฑิต 1, สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2562) 

“เรามาอยู่ต่างพืน้ที่ ส่ิงแรกเลย เราตอ้งท าความเข้าใจด้านภาษาของเขา เลยคิดว่า
จ าเป็นมากทีเ่ราไปอยู่พืน้ทีไ่หน เราก็ตอ้งเรียนรูภ้าษาของพืน้ทีน่ัน้ เพือ่ความเขา้ใจกนัและกนั และ
การสือ่สารระหว่างกนั” (บณัฑิต 2, สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2562) 

องค์ประกอบที่ 2 เจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม หมายถึง การคิด การเปิดใจเรียนรู ้
ปรบัตัวไดใ้นสถานการณ์ท่ีมีความแตกต่าง อดทน มีน า้ใจและความรบัผิดชอบ มีความเคารพใน
วฒันธรรมที่แตกต่าง สังเกตและรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงของเด็กและของคนรอบขา้งเพื่อปฏิบติัตัวได้
เหมาะสม มีจิตใจพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลงและพฒันา ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้

“ครูตอ้งสามารถคิดและปรบัตวัไดใ้นทุกสถานการณ์ ตอ้งมีจิตสาธารณะเพือ่อยู่ร่วมกบั
คนในชุมชนได ้ที่ส าคญัคือตอ้งเป็นแบบอย่างใหผู้เ้รียนได”้ (ผูบ้ริหาร 1, สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 20 
เมษายน 2562) 

“น ้าใจและความรับผิดชอบ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีจิตวิทยาในการดูแลเด็กเป็นส่ิง
ส าคญัของการเป็นครูที่คนในพืน้ที่ตอ้งการ (อาจารย์นิเทศก์ 1, สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 
2562) 
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“ตอ้งสามารถรบัรูถ้ึงการเปลี่ยนแปลงในตวัเด็กนกัเรียนได ้ตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดีใหเ้ด็ก
ได ้ตอ้งไม่กลวัเด็ก ไม่ประหม่า มีจิตใจทีพ่รอ้มรบัการเปลีย่นแปลงและการพฒันา” (ครูพีเ่ลีย้ง 1, 
สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2562) 

“ตอ้งเปิดใจเรียนรู ้ ในพืน้ทีม่ีหลายศาสนา เราตอ้งประพฤติปฏิบติัใหเ้หมาะสม ถา้อยาก
รูอ้ะไรถามเพือ่นได ้เราจะไดรู้ส่ิ้งที่ถูกตอ้ง ไม่ตอ้งคิดไปเอง” (นกัศึกษา 1, สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 22 
เมษายน 2562) 

“ครูที่จะอยู่ในพืน้ที่ต่างวฒันธรรมได ้ตอ้งมีความอดทน เขา้ใจ เขา้ถึงเด็กและผูป้กครอง 
ตอ้งสามารถปรบัตวัได ้การปรบัตัวนี่ส าคญัจริง ๆ ถา้เราเปิดใจเรียนรูส่ิ้งต่าง ๆ ของวฒันธรรมที่
ต่างไปจากเรา ก็จะอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสุข” (บัณฑิต 1, สัมภาษณ์เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 
2562) 

“ครูในพืน้ทีที่่มีความต่างทางวฒันธรรมจะตอ้งเขา้ใจเด็ก เขา้ใจสงัคมเพือ่การปรบัตวัได ้
อย่างมาอยู่ที่นี่เราตอ้งเรียนรูจ้ากครูจากเด็กเยอะแยะ เช่น ไปวดั เราสงสยัเราถาม เขาก็ตอบเรา 
เขาถามว่าเราท าอะไรไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง เราก็อธิบาย เป็นการเรียนรูแ้ลกเปลี่ยนความรูก้นั” (บณัฑิต 
2, สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2562) 

องคป์ระกอบที่ 3 ทกัษะทางพหวุัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการส่ือสารกบัคน
รอบขา้ง คิดอย่างเป็นระบบในการจัดการปัญหาท่ีเกิดขึน้ทางวัฒนธรรม เป็นผูร้บัฟังท่ีดี มีความ
มั่นใจ สามารถเรียนรูจ้ากชุมชนเพื่อการปฏิบัติตนได้เหมาะสม สามารถเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติตนท่ีเคารพความแตกต่างได ้และใหเ้กียรติผูท่ี้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ดงัแสดงจาก
ค าพดูต่อไปนี ้

“ครูตอ้งสามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบติัตนที่เคารพความแตกต่างทางวฒันธรรมแก่
นักเรียน ท าอะไรต้องจริงใจ และจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการใชช้ีวิต” (ผู ้บริหาร 2, 
สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2562) 

“นกัศึกษาครูทีจ่ะไปเป็นครูตอ้งมีความสามารถในการปรบัตวั เพือ่อยู่ในโรงเรียนและใน
สงัคมได ้เพือ่ใหอ้ยู่ไดทุ้กที่ จะตอ้งมีสมรรถนะเชิงวฒันธรรมเพือ่ความเขา้ใจวฒันธรรมของพืน้ที่
สามจังหวัดที่มีคนไทยเชือ้สายจีน คนไทยพุทธ และคนไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกัน” (อาจารย์
นเิทศก์ 2, สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2562) 

“ลักษณะครูที่พืน้ที่สามจังหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งการมากคือ คนที่มีภาวะผูน้ า เป็น
ผูฟ้ังทีดี่ มีความมั่นใจ สามารถคิดอย่างเป็นระบบเพือ่แกป้ัญหาที่เกิดขึน้ในหอ้งเรียน” (ครูพีเ่ลีย้ง 
1, สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่21เมษายน 2562)  
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“ตอ้งเป็นคนทีเ่ขา้ใจชมุชน สือ่สารกบัชุมชนบ่อย ๆ เรียนรูแ้นวทางการใชช้ีวิต เรียนรูก้าร
ปรบัตวัเพือ่การเขา้ใจบริบทของชมุชน” (ครูพีเ่ลีย้ง 2, สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2562) 

“คิดว่าโรงเรียนตอ้งการครูที่ปรบัตวัได ้อย่างเรามาเรียนที่นี่ เราก็ตอ้งมีการปรับตัวต่อ
เพือ่นต่างศาสนกิ เราตอ้งเปิดใจรบัมากขึน้ ตอ้งใหเ้กียรติเพือ่นในการอยู่ร่วมกนั ทกัษะต่าง ๆ ตอ้ง
ใช้มากในการชีวิตที่นี่ เช่น การฟังเพื่อน การคิดก่อนพูด การท าตัวใหเ้หมาะสมต่อเพื่อนต่าง
วฒันธรรม (นกัศึกษา 1, สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2562) 

“ปัญหาของการขาดทักษะเบือ้งตน้ในการมาอยู่ต่างวฒันธรรมคือ เราจะปรับตัวไม่ได ้
หรือปรบัไดแ้ต่ชา้ แต่ถา้เราเปิดใจเรียนรู ้และซึมซับความรู ้พฤติกรรมของผูอ้ื่น เราจะปรบัตวัได้
เร็ว” (บณัฑิต 1, สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2562) 

3. ผลการเปรียบเทียบองคป์ระกอบคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณเ์ชิงลึก 
 
ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากผลการวิจยัเอกสารและการสมัภาษณเ์ชิงลึก 
 
คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา

ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
จากการวิจัยเอกสาร 

คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา
ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   

จากการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

        อ งค์ป ระกอบที่  1 ความ รู ้ท า งพหุ วัฒ นธรรม 
ประกอบดว้ย การเคารพ การช่วยเหลือ  เขา้ใจ สรา้งแรง
บันดาลใจ  เข้าใจภูมิหลัง การตระหนักรูแ้ละการสร้าง
ชุมชน  

       องคป์ระกอบที่ 1 ความรูท้างพหุวัฒนธรรม หมายถึง 
การมีความรู ้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมทั้งเรื่องศาสนา ภูมิหลัง ต้องเข้าใจบริบทของ
พืน้ที่ สามารถสอดแทรกความรูท้างพหุวฒันธรรมไดใ้นทุก
วิชา เขา้ใจภาษาถิ่นเพ่ือส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่งกัน
และกันของครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือจัดการเรียน
การสอนไดเ้หมาะสม สามารถน าส่ิงที่มีใกลต้ัวมาเป็นส่ือ
การเรียนการสอนได ้

        องค์ประกอบที่  2 เจตคติที่ดีทางพหุวัฒนธรรม 
ประกอบดว้ย ความสามารถจดจ า ความอดทน การเคารพ 
การช่วยเหลือ เขา้ใจ เห็นคุณค่า ความเห็นอกเห็นใจ การ
เยียวยา การตระหนกัรู ้การรบัใช ้และการสรา้งชุมชน 

        องค์ประกอบที่  2 เจตคติที่ดีทางพหุวัฒนธรรม 
หมายถึ ง  การคิ ด  การเปิด ใจ เรียน รู ้ ป รับ ตั ว ได้ ใน
สถานการณ์ที่มีความแตกต่าง อดทน มีน ้าใจและความ
รบัผิดชอบ มีความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง สังเกต
และรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงของเด็กและของคนรอบขา้งเพ่ือ  
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 
คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา

ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
จากการวิจัยเอกสาร 

คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา
ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   

จากการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

 ปฏิบัติตัวได้เหมาะสม มีจิตใจพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลง
และพฒันา 

        อ งค์ป ระกอบที่  3  ทั กษ ะท างพหุ วัฒ นธรรม 
ประกอบดว้ย การฟัง ความสามารถจดจ า เขา้ใจ สรา้งแรง
บันดาลใจ สามัคคี  การตระหนักรู ้ การจูงใจ การวาง
แนวคิด คาดการณ์ล่วงหน้าได้ การขับเคล่ือนให้เติบโต 
และการสรา้งชุมชน 

        องคป์ระกอบที่ 3 ทักษะทางพหวุัฒนธรรม หมายถึง 
ความสามารถในการส่ือสารกับคนรอบขา้ง คิดอย่างเป็น
ระบบในการจัดการปัญหาที่เกิดขึน้ทางวัฒนธรรม เป็น
ผู้รบัฟังที่ดี มีความมั่นใจ สามารถเรียนรูจ้ากชุมชนเพ่ือ
การปฏิบัติตนไดเ้หมาะสม สามารถเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติตนที่เคารพความแตกต่างได้ และให้เกียรติผู้ที่มี
ความแตกต่างทางวฒันธรรม 

 
จากตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมของนักศึกษา

ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผลการวิจัยเอกสาร พบว่า จากการ
สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลใหข้อ้มูลท่ีลึกซึง้และเป็นขอ้เท็จจริงจากการไดพ้บเจอประสบการณต์รงดว้ย
ตนเอง การท่ีผูว้ิจัยเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูกลุ่มนี ้ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความครอบคลมุส าหรบัการน ามา
วิเคราะหแ์ละตีความเพื่อสรา้งเป็นพฤติกรรมบ่งชีเ้พื่อสรา้งเครื่องมือในการประเมินต่อไป 

4. พฤติกรรมบ่งชีคุ้ณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้    

 ผูว้ิจัยน าคุณลักษณะท่ีได้จากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกมาตีความ
และสรา้งพฤติกรรมบ่งชีภ้าวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้  
โดยจ าแนกไดท้ัง้หมด 3 องคป์ระกอบ มีรายละเอียดดงันี ้

 1) ความรู้ทางพหุวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการรบัรู ้เข้าใจเกี่ยวกับ
ความแตกต่าง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในสังคม มีความรู้เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาท้องถิ่นท่ีจ าเป็นต่อการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่น สามารถประเมิน
สถานการณ์ พฤติกรรมของผูอ้ื่นเพื่อค้นหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ทางวฒันธรรมระหว่างกนั 
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 2) เจตคติที่ดีทางพหุวัฒนธรรม หมายถึง การเปิดใจกวา้งเพื่อยอมรบัความรูสึ้ก
และมุมมองของผูอ้ื่น เห็นคุณค่าของการเคารพวัฒนธรรมอื่นท่ีแตกต่างจากตน สามารถยืดหยุ่น
ทางความคิดและมุมมองเมื่อตอ้งพบกับสถานการณท์างวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างเพื่อปรบัตัว
ให้เหมาะสม เอาใจใส่และแสดงความสนใจในการเปล่ียนแปลงของบุคคล เห็นความส าคัญของ
การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความรูสึ้กของบุคคลอื่น แสดงออกถึงความสนใจในการ
เรียนรูว้ัฒนธรรมอื่นท่ีแตกต่างจากตน และเห็นประโยชนข์องการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
ความรูก้บัคนต่างวฒันธรรม 

 3) ทักษะทางพหุวัฒนธรรม  หมายถึง การรับฟังอย่างจริงใจและมีสติรู ้ตัว 
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นดว้ยความเคารพใหเ้กียรติอย่างเปิดเผยและซื่อตรง ความสามารถในการสงัเกต
อารมณข์องคู่สนทนาและจัดการกบัอารมณก์ารแสดงออกของตนเองเมื่อตอ้งส่ือสารกบับุคคลท่ีมี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากความเข้าใจผิด การคิดเป็น
ขัน้ตอนเพื่อคน้หาทางเลือกในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณต่์าง ๆ และเลือกวิธีการ
ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบับริบท เพื่อใหส้ามารถอยู่ในสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 

 ผลการตรวจสอบร่างพฤติกรรมบ่งชีคุ้ณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพหุวัฒนธรรม จ านวน 2 คน ดา้นภาวะผูน้  า จ านวน 1 คน ดา้นหลักสูตรและการ
สอน จ านวน 1 คน และด้านการวัดผลประเมินผล จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) ของการตีความ และไดแ้กไ้ขเชิงภาษาและปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
โดยพิจารณาความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence: IOC) มีค่า 0.80 ถึง 1.00 
 
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม
ของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ
วัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 ผูว้ิจัยไดพ้ฒันารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของ
นักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการของรูปแบบการ
เรียนรูเ้ชิงประสบการณ์สติชอบ (Mindfulness experiential learning model) มาเป็นฐานคิดของ
การจัดการเรียนรู ้โดยเนน้ไปท่ีใหผู้เ้รียนไดก้ าหนดลมหายใจเพื่อรูต้ัวอยู่เสมอ สามารถเพ่งความ
สนใจไปในเรื่องราวท่ีได้พบเจอ และยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มี
กระบวนการเรียนรูท่ี้อยู่กับปัจจุบันได้มีประสบการณ์ตรงกับส่ิงแวดลอ้มและไดล้งมือปฏิบัติด้วย
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ตนเอง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัน าแนวคิดการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ประสบการณม์าใชคื้อ การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดม้ีประสบการณต์รงกบัส่ิงแวดลอ้มและไดล้งมือปฏิบัติดว้ยตนเองเพราะการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้เมื่อ
ผูเ้รียนไดส้ัมผัสหรือลงมือท าด้วยตนเอง ผูเ้รียนจะเกิดการเชื่อมโยงความรู ้และเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรูท่ี้สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้เรียนรายบุคคลและเป็นกลุ่ม (Healey & Jenkins, 2007) 
ผูว้ิจัยไดน้ าแนวทางของการฝึกสมาธิหรือฝึกจิตมาใส่เพิ่มในขั้นน าก่อนเขา้สู่การจัดการเรียนรูทุ้ก
ครั้ง โดยอาจใช้ค ากล่าวขณะผู้เรียนท าสมาธิ เพื่อให้ผู้เรียนมีความตั้งมั่นและมี สติในการท า
กิจกรรมต่อไป นอกจากนีผู้ว้ิจัยไดน้ าทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคมของแบนดูรา (Albert bandura) 
เร่ืองการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองระหว่างพฤติกรรม องคป์ระกอบส่วนบุคคลและองคป์ระกอบ
ทางส่ิงแวดลอ้มมาใช ้โดยมุ่งเนน้การใหผู้เ้รียนไดอ้อกไปพบเจอประสบการณภ์ายนอกชัน้เรียนและ
พบเจอตัวแบบ (Model) ท่ีดี โดยประสบการณน์ั้นตอ้งสามารถกระตุน้แรงจงูใจของผูเ้รียน เพราะ
การเรียนรูท่ี้ไดม้าจากการปฏิบติัจริง หรือประสบการณต์รงจะท าใหก้ระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียนมี
ความชัดเจนมากขึน้ (เพลินตา พรหมบัวศรี, 2560) และแนวคิดของ Kouzes and Posner เรื่อง
คุณ ลั กษณ ะ รูป แบบ การพัฒ นาผู้ น า  The Five Practices of Exemplary Leadership ท่ี
ประกอบด้วย เป็นต้นแบบน าทาง (Model the way) สร้างแรงบันดาลใจต่อวิสัยทัศน์ร่วม 
(Inspiring a shared  vision) กล้าท้ายต่อกระบวนการ (Challenge the Process) ศักยภาพใน
การปฏิบัติงานกับผูอ้ื่น (Enabling others to act) และเสริมสรา้งก าลังใจ (Encourage the heart) 
มาร่วมเป็นฐานคิดดว้ย ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(OPIER)  มีรายละเอียดดงันี ้

 1.1 หลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
  1) การจดัประสบการณท่ี์เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูใ้นสภาพแวดลอ้มเป็นจริง 

เพื่อฝึกให้ผูเ้รียนเรียนรูจ้ากความคิดและเรียนรูจ้ากการกระท า และได้พบเจอบุคคลต้นแบบเพื่อ
ศึกษาแนวคิดของบุคคลเหล่านั้นซึ่งเป็นการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงของผูอ้ื่น เรียนรูผ่้านแรง
บันดาลใจ โดยผูส้อนเป็นผูส้นับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียนใหบ้รรลุความตอ้งการผ่านการใช้พลัง
ค าถาม 

  2) ฝึกใหผู้เ้รียนมีสติ ท าจิตใจใหส้งบ ฝึกลมหายใจและเพ่งความสนใจไปท่ีสมัผัส
ใหม่ เสียงใหม่ท่ีไดย้ิน การเห็นส่ิงใหม่ สมัผสัความรูสึ้กของตวัเอง รวมถึงเปิดใจใหก้วา้ง พรอ้มท่ีจะ
เรียนรูส่ิ้งใหม่ 

  3) ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนและเชื่อมโยงความรู ้ประสบการณ์ท่ีไดพ้บเจอกับเพื่อน 
อาจารย ์และผูรู้ ้เพื่อช่วยกนัคิดและสรุปความรูท่ี้ได ้พรอ้มแนวทางแกไ้ข 
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  4) ผูเ้รียนไดคิ้ดไตรต่รองผลจากการกระท า สะทอ้นคิดประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอ 
  5) การประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจและ

เพื่อปรบัปรุงผลการเรียนของผูเ้รียน 
 1.2 วตัถปุระสงครู์ปแบบการจดัการเรียนรู ้
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ม้ีเป้าหมายว่าเมื่อผูเ้รียนไดผ่้านการเรียนรู้

ตามรูปแบบการจดัการเรียนรูแ้ลว้ผูเ้รียนจะมีคณุลกัษณะ ดงันี ้
  1) ผูเ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสงัคมพหวุฒันธรรม 
  2) ผูเ้รียนแสดงออกถึงคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม 
  3) ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู ้
 1.3 ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อทดลองรูปแบบ จ านวน 15 สัปดาห์ ๆ ละ 4 

ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง และระยะเวลาท่ีใช้การติดตามผลหลังจากทดลองแลว้ 1 เดือน จ านวน 7 
สปัดาห ์ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง 

 1.4 ขัน้ตอนการจดักิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
  รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาครู

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้(OPIER)  ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ เปิดโอกาส (Opportunity) 
กระตุน้ความสงสยั (Power question) จงูใจใหคิ้ด (Inspiration) ปฏิสัมพันธ์ (Engagement) และ
ไตรต่รองสะทอ้นคิด (Reflection)  มีรายละเอียดดงันี ้

  ขั้นเตรียมความพรอ้ม เป็นขั้นของการเตรียมความพรอ้มก่อนเร่ิมการเรียนรูทุ้ก
ครัง้ เนน้ใหน้ักศึกษาครูไดต้ัง้สติ และมีสมาธิ (Mindfulness) เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ 
เนน้การท าสมาธิโดยอาศยับทเพลง เช่น บทน าสมาธิดว้ยแสงสว่าง ดั่งดอกไมบ้าน  

  ขัน้ท่ี 1 เปิดโอกาส (Opportunity) เป็นขัน้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูเ้ร่ืองราว
เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากคลิปวีดิโอ ข่าว และไดพ้บเจอประสบการณ์ต่าง ๆ  
เช่น ประสบการณจ์ากสถานการณ์จ าลอง การลงพืน้ท่ีจริงพบสถานการณจ์ริง พบบุคคลตน้แบบ
ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น ZOOM, Microsoft Teams เพื่อเรียนรูแ้นวคิด ประสบการณข์องผูอ้ื่น ให้
ไดเ้ห็นมุมมองท่ีหลากหลายในการใชช้ีวิต เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูก้นัเองระหว่างเพื่อนในชั้น
เรียน  เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ไม่เขา้ใจภาษามลายูถิ่นไดเ้รียนรูค้ าศัพทภ์าษามลายูถิ่น และผูท่ี้ไม่เขา้ใจ
ภาษาถิ่นใตไ้ดเ้รียนรูภ้าษาถิ่นใต ้การเรียนรูท่ี้เกิดขึน้ในขัน้นีเ้ป็นการเรียนรูท่ี้ไดม้าจากการปฏิบติัใน
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สถานการณจ์ริง โดยส่ิงส าคัญท่ีผูเ้รียนไดจ้ากการเรียนรู ้คือ การเห็นคุณค่าของประสบการณท่ี์ตน
ไดป้ระสบและน าสู่การเปล่ียนภาวะผูน้  าในตน 

  ขั้นท่ี 2 กระตุ้นความสงสัย (Power question) เป็นขั้นของการใช้ค าถามเพื่อ
กระตุน้การคิดและกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน โดยยกตวัอย่างสถานการณท์ัง้ท่ีเหมาะสมและไม่
เหมาะสม จากกรณีศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความสงสัยใคร่รูแ้ละสืบเสาะหาความรูเ้พื่อค้นหา
ค าตอบจากส่ิงท่ีสงสยัจากแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ หรือจากฐานงานวิจยั  

  ขั้นท่ี 3 จูงใจให้คิด (Inspiration) ในขั้นนีผู้ส้อนใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริม
ผูเ้รียนใหม้ีทักษะของการติดต่อส่ือสาร การตัดสินใจ และการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนใน
กลุ่มและผูอ้ื่น โดยผูส้อนใหผ้ลป้อนกลับ (Feedback) ทันทีและต่อเน่ือง ผูส้อนอาจใหผู้้เรียนเข้า
กลุ่ม แล้วมอบตัวอย่างสถานการณ์ความขัดแย้ง หรือสถานการณ์อื่น ๆ  จากนั้นน าสู่การคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ และเสนอแนวทางแก้ปัญหา ในการแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ ส่ิงส าคัญท่ีสุดของขั้นนี้คือ กระบวนการกลุ่มของผู้เรียนและการให้ผลป้อนกลับอย่ าง
สม ่าเสมอของผูส้อน 

  ขัน้ท่ี 4 ปฏิสัมพันธ ์(Engagement) ขั้นนีเ้ป็นการสรา้งคุณลักษณะท่ีดีใหเ้กิดกับ
ผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนรว่มชัน้ มีความสามารถ
ในการส่ือสารเพื่อโนม้นา้วผูอ้ื่น กิจกรรมเนน้ไปท่ีการท างานรว่มกนั เพื่อเรียนรูก้ารปรบัตวัใหเ้ขา้กับ
ผูอ้ื่น เนน้การใหป้ระเมินสถานการณแ์ละพฤติกรรมของผูอ้ื่น รบัรูค้วามรูสึ้กและสังเกตเห็นความ
เปล่ียนแปลง ทางอารมณ์ สีหน้า และค าพูดท่ีเกิดขึน้ของผู้อื่น กิจกรรรมท่ีผู้เรียนตอ้งเรียนรูแ้ละ
ปฏิบติั เช่น แสดงบทบาทบทบาทสมมติตามสถานการณจ์ าลองท่ีไดร้บั เพื่อน าความรูท่ี้ไดร้บัน าสู่
การปรบัความคิดและความเขา้ใจของตนเอง นอกจากนั้นผูเ้รียนยังเรียนรู้ภาษาถิ่นใต้และภาษา
มลายถูิ่นเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจ พดูคยุติดต่อกบัเพื่อนต่างวฒันธรรมได ้

  ขัน้ท่ี 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด (Reflection) เป็นขัน้ท่ีผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รีไตรต่รอง
ส่ิงท่ีได้ท าและสะท้อนคิดถึงคุณค่าของส่ิงท่ีได้ท า เน้นการประเมินตนเองของผู้เรียน สะท้อน
ความรูสึ้กท่ีมีต่อการท ากิจกรรม และตรวจสอบผลการเรียนรูข้องตนเอง โดยตัง้ค าถาม การท างาน
ในกลุ่มเป็นไปตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ เพราะเหตุใด, คิดว่าตนเองมี ส่ิงใดท่ีตอ้งปรบัปรุงแก้ไขใน
การเรียนรูค้รัง้ต่อไป เพื่อนร่วมประเมิน โดยร่วมกันทบทวน ตั้งค าถามและอภิปรายแลกเปล่ียน
ประสบการณ ์เพื่อใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนมุมมอง ความคิด จากการเรียนรูร้่วมกันตวัอย่างค าถาม 
เช่น รูสึ้กอย่างไรในวันนี้, เรียนรู้อะไรจากการท ากิจกรรม, น าส่ิงท่ีได้เรียนรูไ้ปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่อย่างไร, น าส่ิงท่ีได้เรียนรูไ้ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่อย่างไร และการ
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ประเมินจากผูส้อน ในดา้นความรู ้ความรูสึ้กและประสบการณท์ัง้หมดท่ีไดจ้ากการปฏิบติั เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  จากนั้นผู้ เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้จากการพบเจอ
ประสบการณ์ใหม่ อุปสรรคท่ีส่งผลต่อการเรียนรูทุ้กสัปดาห์ โดยมีผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
เชื่อมโยงการเรียนรู ้และปรบัความเขา้ใจใหต้รงกัน และเพื่อใหผู้เ้รียนน าความรูแ้ละประสบการณท่ี์
ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณอ์ื่น ๆ 

 โดยความสัมพันธ์ของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ
วฒันธรรมของนักศึกษาครูในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้(OPIER) กบับทบาทผูส้อนและบทบาท
ผูเ้รียน ผูว้ิจยัขอเสนอดงัตาราง 8  
 
ตาราง 8 แสดงความสมัพนัธข์องขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้OPIER กบับทบาทผูส้อนและบทบาท
ผูเ้รียน 
 

ข้ันตอนการจัด 
การเรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

ขัน้เตรียมพรอ้ม 
(20 นาที) 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนตั้งสติ มีสมาธิ โดยการ
น าผู้เรียนท ากิจกรรมฝึกสมาธิ เรียกสติ
และอยู่กบัตวัเอง 

ตั้งสติ  มีสมาธิ  โดยการน าผู้เรียนท า
กิจกรรมฝึกสมาธิ เรียกสติและอยู่กับ
ตวัเอง 

ขัน้ที่ 1  
เปิดโอกาส  
(Opportunity) 
(40 นาที) 

1.จัดเตรียมประสบการณ์ เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดป้ระสบกบัสถานการณ์จริง และ
กระตุ้นให้ได้แสดงความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนเรียนรูเ้รื่องราวของตนเองกับ
ผู้อื่น ซึ่งท าได้โดยผ่านกิจกรรม “ฟังฉัน 
ฟังเธอ” 
2.จัดเตรียมแหล่งความรูจ้ากส่ือต่าง ๆ 
เพ่ื อ เสริมความ รู ้ให้ผู้ เรียนตั วอย่ าง
กิจกรรมที่ใช ้เช่น การพบบุคคลตน้แบบ 
ลงพื้นที่จริงเพ่ือเห็นมุมมองใหม่ๆ เช่น 
โรงเรียน วัด มัสยิด โบสถ์ ชมหนังสั้น 
ภาพยนตร ์ข่าว เรียนรูจ้ากกรณีศึกษา 
3.พูดคุยเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ข่าวสารหรือสถานการณปั์จจุบนัที่เป็น 

1.เรียนรูจ้ากคลิปวิดีโอจากกรณีศึกษา
และจากสถานการณ์จ าลอง โดยมีการ
ตัง้ค าถามถึงประเด็นต่าง ๆ ที่สงสัย หรือ
มมุมองดา้นอื่น ๆ ที่มีความอยากรู ้
2.แสดงความคิด เห็น  ร่วมอภิ ป ราย
เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่สงสัยตลอดจน
ร่วมกันอภิ ป รายประเด็นที่ เพ่ื อน ได้
ซกัถาม 
3.เตรียมตัวให้พรอ้มส าหรบัการลงพืน้ที่
และลงปฏิบตัิในการสถานการณจ์ริง 
4.เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการลงพืน้ที่โดย
การสังเกต สัมภาษณ์บุคคลตน้แบบและ
น าผลที่ได้จากการไตร่ตรองสะท้อนคิด
และประสบการณ ์
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

 เรื่องใกล้และไกลตัวผู้เรียน โดยปรับ
เร่ืองราวใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์
4.ใช้ถ้อยค าที่สุภาพนุ่มนวลในการให้
ขอ้มูลย้อนกลับและในขณะท ากิจกรรม
การเรียนรู ้แสดงออกถึงความหวังดีและ
ความตัง้ใจในการอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจ   

ต รงที่ ได้ รับ ม า ใช้  เ พ่ื อ ให้ เกิ ด ก า ร
เป ล่ี ย น แป ล งท า ง ค ว าม คิ ด  แ ล ะ
พฤติกรรม 

ขัน้ที่ 2  
กระตุน้ความสงสยั  
(Power question) 
(40 นาที) 

1. ใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นความคิดและ
ความสนใจของผู้เรียน ตัวอย่างค าถาม
ที่ผูส้อนใชถ้ามผูเ้รียนเพ่ือกระตุ้นความ
สงสัยและท้าทายให้คิด เช่น เราจะ
สังเกตอวัจภาษาของคนอื่นไดอ้ย่างไร, 
อวัจนภาษาใดที่สังเกตไดง้่ายที่สุดและ
ยากที่สุด, เพราะอะไรคนที่เป็นครู จึง
ตอ้งสงัเกตอวัจภาษาของผูเ้รียน, การได้
รู ้และเข้าใจภาษาถิ่นของนักเรียนมี
ความส าคญัอย่างไร, มีความคิดเห็นต่อ
กระบวนการแกปั้ญหาของเพ่ือนอย่างไร
, ประสบการณ์ที่น่าเรียนรูแ้บ่งปันกับ
เพ่ือนคืออะไร, การเรียนรูเ้กี่ยวกับพหุ
วัฒ นธรรมมีความส าคัญ อย่ างไร , 
เพ ราะ เหตุ ใด สถานการณ์ ปัญ หา
เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมจึงมีความรุนแรง
มากขึน้, จะเกิดอะไรขึน้ถ้าครูไม่เข้าใจ
พหวุฒันธรรม, จะเกิดอะไรขึน้ถา้ครูไม่มี
ภาวะผูน้ าเชิงพหวุฒันธรรม 
2. ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมในส่ิงที่ผู้เรียน
สงสยั 
3. แนะน าแหล่งความรูใ้ห้ผู้เรียนศึกษา
เพ่ิมเติม 

1. ตัง้ขอ้สงสยัและแสดงความคิดเห็นต่อ
เรื่อ งที่ ได้รับ รู ้ ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นต่าง ๆ ที่สงสัยตลอดจนร่วมกัน
อภิปรายประเด็นที่เพ่ือนไดซ้กัถาม 
2. ร่วมกันยกตัวอย่างสถานการณ์ที่
ตวัเองเคยประสบพบเจอ 
3. สืบเสาะหาความรูเ้พ่ิมเติมจากส่ิงที่
สงสัย โดยใชแ้หล่งเรียนรูต้่าง ๆ ที่ผูเ้รียน
ถนดั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

ขัน้ที่ 3  
จูงใจใหค้ิด  
(Inspiration) 
(40 นาที) 

1. กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
โดยใชค้ าถาม เช่น  
  - วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดควรเป็นอย่างไร, 
จะแก้ปัญหานีแ้ละไม่เกิดความขดัแยง้ได้
อย่างไร 
  - ประสบการณ์ที่น่าเรียนรูแ้ละแบ่งปัน
กบัเพ่ือนคืออะไร 
  - ความรบัผิดชอบในกลุ่มส่งผลต่อการ
ท างานอย่างไร, การจัดการกับอารมณ์
ของตนเอง 
2. ให้ผ ล ป้ อ นกลับ  (Feedback) กั บ
ผูเ้รียนอย่างสม ่าเสมอ โดยใช้น า้เสียงที่
สภุาพนุ่มนวล แสดงออกอย่างถึงการฟัง
อย่างตัง้ใจ 

1. ร่วมกันคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
ข่าว สถานการณจ์ าลอง 
2. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการเรียนรู ้ 
3. สังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม
และรว่มกนัสะทอ้นคิด 
4. ร่วมกันค้นหาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ื อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ หรือบอกวิธีปรับตัว
เม่ือต้องอยู่ ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
ออกไป 
5. แสดงความรูสึ้ก ความคิดเห็นจากส่ิงที่
ไดเ้รียนรู ้

ขัน้ที่ 4  
ปฏิสมัพนัธ ์ 
(Engagement) 
(60 นาที) 

1. ใชค้  าถามเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสดง
ความคิดเห็น เขา้ใจตนเองและผูอ้ื่นมาก
ขึน้ ตัวอย่างค าถาม เช่น ถ้าผูเ้รียนเผชิญ
ปัญหา หรือต้อ งปฏิบัติ เรื่อง ....แล้ว 
ผูเ้รียนจะมีแนวทางอย่างไร, หากผูเ้รียน
ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม จะมีวิธีปรับตัวอย่างไร, 
หากกลุ่มหรือเพ่ือนร่วมงานเกิดความ
ทอ้ถอย จะมีวิธีการอย่างไรบา้ง ที่จะช่วย
ใหเ้ขากลบัมาเขม้แข็งอีกครัง้หนึ่ง 
2. ยกตัวอย่างสถานการณ์ความขัดแย้ง 
เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมคิดหาแนวทางการ
แกไ้ขสถานการณน์ัน้ 
3. ตั้งใจฟังส่ิงที่ผู้เรียนต้องการส่ือสาร 
ซกัถามขอ้มลูดว้ยวิธีการที่นุ่มนวล ใช ้ 

1. สะท้อนคิดการเรียนรูจ้ากคลิปวิดีโอ 
จากกรณีศึกษาและจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการเล่าเรื่องและการเขียน
แบบสะทอ้นคิด 
2. เรียนรูผ่้านการใช้กระบวนการกลุ่ม
เพ่ือส่งเสริมการส่ือสารทัง้ค าพูดและการ
กระท า 
3. แสดงตนเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนร่วม
ชัน้เรียน 
4. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือค้นหาความรู ้และ
คน้หางานวิจยั 
5. เรียนรู ้เพ่ือปรับตัวให้ให้เข้ากับผู้อื่น 
โดยผ่านการสะทอ้นคิดและบอกวิธีการ
ของตนเองในการปรบัตวั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

 ถ้อยค าที่สุภาพ และให้ข้อมูลย้อนกลับ
ดว้ยภาษาสภุาพ 
4. ประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนดว้ยความ
เป็นกลัยาณมิตร 

6. เรียนรูภ้าษาถิ่นใต้ และภาษามลายู
ถิ่น 
7. จดันิทรรศการเพ่ือน าเสนอและสรุปส่ิง
ท่ีไดจ้ากการเรียนรู ้

ขัน้ที่ 5 
ไตรต่รองสะทอ้นคิด 
(Reflection) 
(40 นาที) 

1. กระตุ้นการคิดของผู้เรียนโดยการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ที่ไดจ้ากการท า
กิจกรรม สะทอ้นคิดถึงคณุค่าของส่ิงที่ 
ได้ท า  กระตุ้น ให้ผู้ เรียนสะท้อนคิ ด
ความรูสึ้กของตนเอง โดยใหผู้เ้รียนเขียน
แสดงความคิดเห็น ความรูสึ้กของตนเอง
ลงในแบบบนัทึกการสะทอ้นคิด 
2. สนั บ สนุ น ให้ เพ่ื อ น ร่วม ชั้ น เรี ย น
ประเมินผู้เรียน และร่วมชื่นชมในการ
กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น
ของกนัและกนั 
3. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการ
แสดงความคิดเห็น  การแลกเป ล่ียน
ประสบการณ์กับเพ่ือนและการปรบัปรุง
ตวัเอง 
4. ตั้งใจฟังส่ิงที่ผู้เรียนต้องการส่ือสาร
ด้วยความจริงใจ ให้เกียรติ ไม่ตัดสิน
ผูเ้รียนดว้ยความรูสึ้กของตนเอง และให้
ข้ อ มู ล ย้ อ น ก ลั บ ที่ สุ ภ าพ แล ะ เป็ น
ประโยชนต์่อผูเ้รียน 

1. สนทนาแลกเปล่ียนประสบการณ์
ร่วมกันกับเพ่ือนและผู้สอน เพ่ือสรุป
ความรูท้ี่ได ้
2. ประเมินการเรียนรู ้ของตนเองและ
ประเมินการเรียนรูข้องเพ่ือน 
3. เขียนบันทึ กการสะท้อนคิ ด  เพ่ื อ
สะท้อนคุณค่าของกิจกรรมว่าช่วยให้
ตนเองได้พัฒนาได้อย่างไร และเรียนรู ้
อะไร และสะทอ้นคามรูสึ้ก ความคิดเห็น 
และแนวทางในการพฒันาการเรียนรูข้อง
ตน 
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การน ารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนักศึกษาครู
ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้มาใชใ้นครัง้นี ้ผูว้ิจยัน าไปใชท้ดลองกบัรายวิชา 266-423 คณุภาพ
ชีวิตส าหรับครู (QUALITY OF LIFE FOR TEACHERS) ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปี ท่ี 4 
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์ซึ่งเป็นรายวิชาเกี่ยวกบัแนวคิดและหลกัการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตครูและผลกระทบต่อหนา้ท่ีการงานและคุณภาพชีวิตนักเรียน 
การพฒันากาย วาจา จิต สติปัญญาและสงัคม/ครอบครวั คณุธรรมจริยธรรมและค่านิยมแบบไทย 
จริยธรรมครูและแบบปฏิบติั ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีสามารถน าเนือ้หาพหุวัฒนธรรมเขา้มาบูรณาการได้
อย่างเหมาะสม เพราะเป้าหมายของรายวิชาคือ การมุ่งเนน้การเป็นบุคคลท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดี เนน้
พฒันาผูเ้รียนในทกุ ๆ ดา้น 

 1.5 แผนการจดัการเรียนรู ้ 
  ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อหาท่ีใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมเพื่อเรียนรู้

เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม แนวคิดและการปรบัตัวเพื่อเป็นผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรม ประกอบไป
ดว้ย 7 หวัขอ้ 7 แผนการเรียนรู ้ดงันี ้

  หวัขอ้ท่ี 1 ความหลากหลายของวฒันธรรมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  หวัขอ้ท่ี 2 การรบัฟังอย่างตัง้ใจ 
  หวัขอ้ท่ี 3 ภาษาทอ้งถิ่นในชีวิตประจ าวนั 
  หวัขอ้ท่ี 4 การปฏิบติัตนในสถานการณต่์าง ๆ ท่ีแตกต่างจากวฒันธรรมของตน 
  หวัขอ้ท่ี 5 การเคารพแนวคิด วิถีชีวิตคนต่างวฒันธรรม 
  หวัขอ้ท่ี 6 การจดัการกบัอารมณข์องตนเองเมื่อเจอเหตกุารณท่ี์ไม่คาดคิด 
  หวัขอ้ท่ี 7 ผลท่ีเกิดขึน้หากครูไม่มีความรูท้างพหวุฒันธรรม 
 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการจัดการเรียนรู ้ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (OPIER)  
กิจกรรม จดุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละทฤษฎีท่ีใช ้แสดงดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขัน้ตอนรูปแบบการจดัการเรียนรู ้OPIER กิจกรรม 
จดุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละทฤษฎีท่ีใช ้
 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ข้ันตอนของรูปแบบ/ กิจกรรม จุดประสงค ์ ทฤษฎีที่ใช้ 

แผนที่ 1  
ความหลากหลาย
ของวฒันธรรมใน
พืน้ที่สามจงัหวัด
ชายแดนภาคใต ้ 
(8 คาบ) 

ขัน้เตรียมพรอ้ม ผูเ้รียนตัง้สติ มีสมาธิ 
เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ 
ขัน้ที่ 1 เปิดโอกาส  
(Opportunity)  
-กิจกรรมในขัน้นีเ้ป็นการเปิดโอกาส
ใหไ้ดพ้บเจอประสบการณใ์หม่ เช่น 
หนงัสัน้ ภาพยนตร ์ข่าว กรณีศึกษา 
ขัน้ที่ 2 กระตุน้ความสงสยั  
(Power question)  
-ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ใหค้ิด
วิเคราะห ์ผูเ้รียนคน้ควา้หาขอ้มลู 
จากแหล่งเรียนรู ้
ขัน้ที่ 3 จูงใจใหค้ิด (Inspiration) 
-ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น อภิปราย
และรบัฟังเพ่ือนเพ่ือเปิดรบัมมุมองที่
แปลกใหม่ 
ขัน้ที่ 4 ปฏิสมัพนัธ ์ 
(Engagement)  
-แสดงบทบาทสมมติ เพ่ือจ าลอง
สถานการณแ์ละบทบาทที่ไดร้บั 
ขัน้ที่ 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด 
(Reflection) 
-เขียนบนัทึกการสะทอ้นคิด เพ่ือ
สะทอ้นคิดถึงคณุค่าของกิจกรรม
ทัง้หมดท่ีไดท้ ามาว่าช่วยใหต้นเอง
พฒันาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร 

1. สามารถอธิบายสภาพความ
หลากหลายของวฒันธรรมใน
พืน้ที่สามจงัหวัดชายแดน
ภาคใตไ้ด ้
2. สามารถสืบคน้ขอ้มูล
เกี่ยวกบัวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ด ้
3. สามารถส่ือสารกบัผูอ้ื่นดว้ย 
วจันภาษาที่เหมาะสมได ้
4. เห็นคณุค่าของกิจกรรมที่ได้
ท า 

1.รูปแบบการ
เรียนรูเ้ชิง
ประสบการณ์
สติชอบ 
2.ทฤษฎีการ
เรียนรูท้าง
สงัคม  
3. รูปแบบ The 
Five Practice 
of Exemplary 
Leadership 
 

 



  117 

ตาราง 9 (ต่อ) 
 
แผนการจัดการ

เรียนรู้ 
ข้ันตอนของรูปแบบ/ กิจกรรม จุดประสงค ์ ทฤษฎีที่ใช้ 

แผนที่ 2  
การรบัฟังอย่าง
ตัง้ใจ  
(8 คาบ) 

ขัน้เตรียมพรอ้ม ผูเ้รียนตัง้สติ มีสมาธิ 
เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ 
ขัน้ที่ 1 เปิดโอกาส 
(Opportunity)  
-การไดพ้บเจอคนต่างวฒันธรรม และ
กิจกรรม “ฟังฉันฟังเธอ” 
ขัน้ที่ 2 กระตุน้ความสงสยั  
(Power question)  
-ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ใหค้ิด
วิเคราะห ์ผูเ้รียนคน้ควา้หาขอ้มลูจาก
แหล่งเรียนรู ้
ขัน้ที่ 3 จูงใจใหค้ิด  
(Inspiration) 
-ผูเ้รียนดคูลิปวิดีโอและแสดงความ
คิดเห็น อภิปรายและรบัฟังเพ่ือนเพ่ือ
เปิดรบัมุมมองที่แปลกใหม่ 
ขัน้ที่ 4 ปฏิสมัพนัธ ์ 
(Engagement) 
-แสดงบทบาทสมมติ เพ่ือจ าลอง
สถานการณแ์ละบทบาทที่ไดร้บั 
กิจกรรม Gallery walk 
ขัน้ที่ 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด 
(Reflection) 
-เขียนบนัทึกการสะทอ้นคิด เพ่ือ
สะทอ้นคิดถึงคณุค่าของกิจกรรม
ทัง้หมดท่ีไดท้ ามาว่าช่วยใหต้นเอง
พฒันาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร 

1. ผูเ้รียนเขา้ใจวิธีการฟังอย่าง
ตัง้ใจและปฏิบัติไดถ้กูตอ้ง 
2. ผูเ้รียนส่ือสารกบัผูอ้ื่นดว้ย 
วจันภาษาที่เหมาะสม 
3. ผูเ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละ
สงัเกตอวจันภาษาของผูอ้ื่นได ้
4. ผูเ้รียนเห็นคณุค่าและ
ความส าคญัของการสนทนา
กบัผูอ้ื่นดว้ยท่าทีที่เหมาสม 

1.รูปแบบการ
เรียนรูเ้ชิง
ประสบการณ์
สติชอบ 
2.ทฤษฎีการ
เรียนรูท้าง
สงัคม  
3. รูปแบบ The 
Five Practice 
of Exemplary 
Leadership 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 
แผนการจัดการ

เรียนรู้ 
ข้ันตอนของรูปแบบ/ กิจกรรม จุดประสงค ์ ทฤษฎีที่ใช้ 

แผนที่ 3  
ภาษาทอ้งถิ่นใน 
ชีวิตประจ าวนั  
(8 คาบ) 

ขัน้เตรียมพรอ้ม ผูเ้รียนตัง้สติ มีสมาธิ 
เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ 
ขัน้ที่ 1 เปิดโอกาส 
(Opportunity)  
- กิจกรรมในขัน้นีป้ระกอบดว้ย คลิป
วิดีโอ การสนทนา ภาษามลายถูิ่น 
ภาษาถิ่นใต ้
ขัน้ที่ 2 กระตุน้ความสงสยั  
(Power question)  
-ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ใหค้ิด
วิเคราะห ์ผูเ้รียนคน้ควา้หาขอ้มลูจาก
แหล่งเรียนรู ้
ขัน้ที่ 3 จูงใจใหค้ิด  
(Inspiration) 
-ผูเ้รียนดคูลิปวิดีโอและแสดงความ
คิดเห็น อภิปรายและรบัฟังเพ่ือน
เปิดรบัมุมมองที่แปลกใหม่ 
ขัน้ที่ 4 ปฏิสมัพนัธ ์ 
(Engagement) 
-แสดงบทบาทสมมติ เพ่ือจ าลอง
สถานการณแ์ละบทบาทที่ไดร้บั 
กิจกรรม เกมภาษามลายถูิ่น ภาษา
ถิ่นใต ้ 
ขัน้ที่ 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด 
(Reflection) 
-เขียนบนัทึกการสะทอ้นคิด เพ่ือ
สะทอ้นคิดถึงคณุค่าของกิจกรรม
ทัง้หมดท่ีไดท้ ามาว่าช่วยใหต้นเอง
พฒันาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร 

1. ผูเ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละใช้
ค าศพัทภ์าษามลายถูิ่น ภาษา
ถิ่นใต ้ภายใตส้ถานการณท์ี่
ก าหนดใหไ้ด ้
2. ผูเ้รียนใชภ้าษาส่ือสารใน
สถานการณจ์ริง/ สถานการณ์
จ าลองที่เกิดขึน้ในหอ้งเรียน 
ชุมชน และสงัคมได ้
3. ผูเ้รียนตระหนกัถึงความ 
ส าคญัของการใชภ้าษาในการ
ส่ือสาร 

1.รูปแบบการ
เรียนรูเ้ชิง
ประสบการณ์
สติชอบ 
2.ทฤษฎีการ
เรียนรูท้าง
สงัคม  
3. รูปแบบ The 
Five Practice 
of Exemplary 
Leadership 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 
แผนการจัดการ

เรียนรู้ 
ข้ันตอนของรูปแบบ/ กิจกรรม จุดประสงค ์ ทฤษฎีที่ใช้ 

แผนที่ 4  
การปฏิบตัิตนใน 
สถานการณต์่าง ๆ 
ที่แตกต่างจาก
วฒันธรรม 
ของตน (12 คาบ) 

ขัน้เตรียมพรอ้ม ผูเ้รียนตัง้สติ มีสมาธิ 
เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ 
ขัน้ที่ 1 เปิดโอกาส 
(Opportunity)  
-กรณีศึกษา การลงพืน้ที่จริง 
สถานการณจ์ าลอง 
ขัน้ที่ 2 กระตุน้ความสงสยั  
(Power question)  
-ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ใหค้ิด
วิเคราะห ์ผูเ้รียนคน้ควา้หาขอ้มลูจาก
แหล่งเรียนรู ้
-สมัภาษณบุ์คลากรในโรงเรียนที่ไป
ลงพืน้ที่ วิเคราะหปั์ญหาที่พบ 
ขัน้ที่ 3 จูงใจใหค้ิด  
(Inspiration) 
-ผูเ้รียนดคูลิปวิดีโอและแสดงความ
คิดเห็น อภิปรายและรบัฟังเพ่ือน
เปิดรบัมุมมองที่แปลกใหม่  
-รว่มกนัวิพากษ์กรณีศึกษาและการ
ลงพืน้ที่จริง 
ขัน้ที่ 4 ปฏิสมัพนัธ ์ 
(Engagement) 
-แบ่งกลุ่มสนทนาร่วมกนั ท ากิจกรรม 
“Gallery walk” 
-พบเจอสนทนากบัเพ่ือนในกลุ่มและ
บุคคลอื่น  
ขัน้ที่ 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด  
(Reflection) 

1. ผูเ้รียนบอกวิธีการปรบัตวัให้
เหมาะสมเม่ือพบเจอ
สถานการณท์ี่แตกต่างได ้
2. ผูเ้รียนสามารถประเมิน
สถานการณแ์ละเลือกปฏิบตัิ
ตนไดเ้หมาะสม 
3. ผูเ้รียนสามารถตดัสินใจ
เกี่ยวกบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้
ไดเ้หมาะสมกบับริบท 
4. ผูเ้รียนมีเจตคติที่ดีต่อบุคคล
ที่มีความแตกต่างทาง
วฒันธรรม และเห็นคณุค่าของ
การปรบัตวัให ้
เขา้กบับริบท  
5. ผูเ้รียนสามารถจดัการกบั
อารมณข์องตวัเองเม่ืออยู่ใน
สถานการณท์ี่ส่งผลต่อ
ความรูสึ้กได ้
6. ผูเ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละใช้
ค าศพัทภ์าษามลายถูิ่น ภาษา
ถิ่นใต ้ภายใตส้ถานการณท์ี่
ก าหนดใหไ้ด ้
7. ผูเ้รียนรบัฟังสมาชิกในกลุ่ม
อย่างตัง้ใจ 

1.รูปแบบการ
เรียนรูเ้ชิง
ประสบการณ์
สติชอบ 
2.ทฤษฎีการ
เรียนรูท้าง
สงัคม  
3. รูปแบบ The 
Five Practice 
of Exemplary 
Leadership 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 
แผนการจัดการ

เรียนรู้ 
ข้ันตอนของรูปแบบ/ กิจกรรม จุดประสงค ์ ทฤษฎีที่ใช้ 

 -เขียนบนัทึกการสะทอ้นคิด เพ่ือ
สะทอ้นคิดถึงคณุค่าของกิจกรรม
ทัง้หมดท่ีไดท้ ามาว่าช่วยใหต้นเอง
พฒันาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร 

  

แผนที่ 5  
การเคารพแนวคิด 
วิถีชีวิตคนต่าง
วฒันธรรม  
(8 คาบ) 

ขัน้เตรียมพรอ้ม ผูเ้รียนตัง้สติ มีสมาธิ 
เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ 
ขัน้ที่ 1 เปิดโอกาส  
(Opportunity)  
-พบบุคคลตน้แบบ พบปะผูน้ าทาง
ศาสนาของแต่ละศาสนา 
ขัน้ที่ 2 กระตุน้ความสงสยั  
(Power question)  
-ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ใหค้ิด
วิเคราะห ์ผูเ้รียนคน้ควา้หาขอ้มลู 
จากแหล่งเรียนรู ้ 
-ผูเ้รียนเกิดความสงสยัและตัง้
ค าถามดว้ยตนเอง 
ขัน้ที่ 3 จูงใจใหค้ิด  
(Inspiration) 
-ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น อภิปราย
และรบัฟังเพ่ือน ผูน้ าทางศาสนาเพ่ือ
เปิดรบัมุมมองที่แปลกใหม่ 
ขัน้ที่ 4 ปฏิสมัพนัธ ์ 
(Engagement) 
-รว่มสนทนาส่ิงที่ไดจ้ากกิจกรรมจาก
มมุมองของตนเอง 
ขัน้ที่ 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด  
(Reflection) 

1. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์
ความสอดคลอ้งของหลกัการ
อยู่รว่มกนัของคนในสงัคมพหุ
วฒันธรรม ตามหลกัการของแต่
ละศาสนา ดา้นความเชื่อ และ
วิถีชีวิต 
2. ผูเ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละใช้
ค าศพัทภ์าษามลายถูิ่น ภาษา
ถิ่นใตภ้ายใตส้ถานการณท์ี่
ก าหนดใหไ้ด ้

1.รูปแบบการ
เรียนรูเ้ชิง
ประสบการณ์
สติชอบ 
2.ทฤษฎีการ
เรียนรูท้าง
สงัคม  
3. รูปแบบ The 
Five Practice 
of Exemplary 
Leadership 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 
แผนการจัดการ

เรียนรู้ 
ข้ันตอนของรูปแบบ/ กิจกรรม จุดประสงค ์ ทฤษฎีที่ใช้ 

 -เขียนบนัทึกการสะทอ้นคิด เพ่ือ
สะทอ้นคิดถึงคณุค่าของกิจกรรม
ทัง้หมดท่ีไดท้ ามาว่าช่วยใหต้นเอง
พฒันาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร 

  

แผนที่ 6 
การจดัการกบั
อารมณข์องตนเอง
เม่ือเจอเหตกุารณท์ี่
ไม่คาดคิด  
(8 คาบ) 

ขัน้เตรียมพรอ้ม ผูเ้รียนตัง้สติ มีสมาธิ 
เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ 
ขัน้ที่ 1 เปิดโอกาส  
(Opportunity)  
- โดยกิจกรรมในขัน้นีป้ระกอบดว้ย 
เกมค าศัพท ์ชมภาพยนตร ์คลิปวิดีโอ 
ขัน้ที่ 2 กระตุน้ความสงสยั  
(Power question)  
-ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ใหค้ิด
วิเคราะห ์ผูเ้รียนคน้ควา้หาขอ้มลูจาก
แหล่งเรียนรู ้
ขัน้ที่ 3 จูงใจใหค้ิด  
(Inspiration) 
-กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพดูคยุเกี่ยวกบัการ
จดัการอารมณ ์
ขัน้ที่ 4 ปฏิสมัพนัธ ์ 
(Engagement) 
-น าเสนอส่ิงที่ได ้สถานการณจ์ าลอง 
พรอ้มน าเสนอส่ิงที่ตนเองไดเ้รียนรู ้
ขัน้ที่ 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด  
(Reflection) 
-เขียนบนัทึกการสะทอ้นคิด เพ่ือ
สะทอ้นคิดถึงคณุค่าของกิจกรรม
ทัง้หมดท่ีไดท้ ามาว่าช่วยใหต้นเอง
พฒันาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร 

1. ผูเ้รียนสามารถจดัการกบั
อารมณข์องตวัเองเม่ืออยู่ใน
สถานการณท์ี่ส่งผลต่อ
ความรูสึ้กได ้
2. ผูเ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละใช้
ค าศพัทภ์าษามลายถูิ่น ภาษา
ถิ่นใต ้ภายใตส้ถานการณท์ี่
ก าหนดใหไ้ด ้

1.รูปแบบการ
เรียนรูเ้ชิง
ประสบการณ์
สติชอบ 
2.ทฤษฎีการ
เรียนรูท้าง
สงัคม  
3. รูปแบบ The 
Five Practice 
of Exemplary 
Leadership 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 
แผนการจัดการ

เรียนรู้ 
ข้ันตอนของรูปแบบ/ กิจกรรม จุดประสงค ์ ทฤษฎีที่ใช้ 

แผนที่ 7  
ผลที่เกิดขึน้หากครู
ไม่มีความรูท้างพหุ
วฒันธรรม (8 คาบ) 

ขัน้เตรียมพรอ้ม ผูเ้รียนตัง้สติ มีสมาธิ 
เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ 
ขัน้ที่ 1 เปิดโอกาส 
(Opportunity)  
- กิจกรรมในขัน้นีป้ระกอบดว้ย 
ค าศพัทภ์าษามลาย ูภาษาใต ้ข่าว 
คลิปวิดีโอ คน้ควา้งานวิจยั 
ขัน้ที่ 2 กระตุน้ความสงสยั  
(Power question)  
-ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ใหค้ิด
วิเคราะห ์ผูเ้รียนคน้ควา้หาขอ้มลูจาก
แหล่งเรียนรู ้ 
ขัน้ที่ 3 จูงใจใหค้ิด  
(Inspiration) 
-ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น อภิปราย
และรบัฟังเพ่ือนเพ่ือเปิดรบัมมุมองที่
แปลกใหม่ 
ขัน้ที่ 4 ปฏิสมัพนัธ ์ 
(Engagement) 
-กิจกรรมกลุ่มศึกษาข่าว และหาแนว
ทางแกไ้ขเร่ืองที่เกิดขึน้ กิจกรรม 
Gallery walk  
ขัน้ที่ 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด  
(Reflection) 
-เขียนบนัทึกการสะทอ้นคิด เพ่ือ
สะทอ้นคิดถึงคณุค่าของกิจกรรม
ทัง้หมดท่ีไดท้ ามาว่าช่วยใหต้นเอง
พฒันาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร 

1. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์
สภาพปัญหาที่อาจเกิดขึน้ไดใ้น
สงัคมพหุวฒันธรรม 
2. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์
ความสอดคลอ้งของหลกัการ
อยู่รว่มกนัของคนในสงัคมพหุ
วฒันธรรม ตามหลกัการของแต่
ละศาสนา ดา้นความเชื่อ และ
วิถีชีวิต 
3. ผูเ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละใช้
ค าศพัทภ์าษามลายถูิ่น ภาษา
ถิ่นใต ้ภายใตส้ถานการณท์ี่
ก าหนดใหไ้ด ้

1.รูปแบบการ
เรียนรูเ้ชิง
ประสบการณ์
สติชอบ 
2.ทฤษฎีการ
เรียนรูท้าง
สงัคม  
3. รูปแบบ The 
Five Practice 
of Exemplary 
Leadership 
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  แผนการจัดการเรียนรูจ้ัดท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้มี
ประสิทธิภาพ โดยในแต่ละแผนประกอบดว้ย 1) เนือ้หา 2) จุดประสงคก์ารเรียนรู ้3) กิจกรรมการ
เรียนรู ้4) ส่ือการเรียนรู ้5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้6) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้โดย
กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูม้ีทัง้กิจกรรมในและนอกห้องเรียน โดยผูว้ิจัยขอเสนอตัวอย่าง
แผนการจดัการเรียนรูค้รัง้ท่ี 3 เร่ือง ภาษาทอ้งถิ่นในชีวิตประจ าวัน เพื่อใหเ้ห็นขัน้ตอนของรูปแบบ
การเรียนรู ้(OPIER)  ท่ีประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ เปิดโอกาส (Opportunity) กระตุน้ความสงสัย 
(Power question) จงูใจใหคิ้ด (Inspiration) ปฏิสมัพนัธ์ (Engagement) และไตร่ตรองสะทอ้นคิด 
(Reflection)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

แผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 3 
 เร่ือง ภาษาทอ้งถิ่นในชีวิตประจ าวนั (8 คาบ) 
 เนือ้หา ภาษามลายถูิ่น ภาษาถิ่นใตใ้นชีวิตประจ าวนั 
 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
  1. ผู้เรียนสามารถเรียนรูแ้ละใช้ค าศัพท์ภาษามลายูถิ่นและภาษาถิ่นใต้ภายใต้
สถานการณท่ี์ก าหนดใหไ้ด ้
  2. ผูเ้รียนใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณจ์ริง/สถานการณจ์ าลองท่ีเกิดขึน้ในหอ้งเรียน  
ชมุชน และสงัคมได ้
  3. ผูเ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัของการใชภ้าษาในการส่ือสาร 
กิจกรรมการเรียนรู ้
  สปัดาหท่ี์ 1  (จ านวน 4 คาบ) 
  ขัน้เตรียมพรอ้ม  
  เร่ิมต้นกิจกรรมดว้ยการการฝึกสมาธิ ฝึกสติ ก าหนดลมหายใจ เตรียมความพรอ้ม
ของตวัเองเพื่อเปิดรบัประสบการณใ์หม่ ๆ บทท่ีใชใ้นการประกอบการฝึกสมาธิ ฝึกสติของครัง้นี ้คือ  
บทน าสมาธิดว้ยแสงสว่าง  
  ขัน้ท่ี 1 เปิดโอกาส (Opportunity) 

 ผู้เรียนชมข่าวและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสนทนาภาษามลายูถิ่น  จากนั้นตัวแทน
ผูเ้รียนท่ีรูแ้ละเขา้ใจภาษามลายูถิ่น ออกมาเปิดบัตรค าภาษามลายู อ่านออกเสียงและแปลเป็น
ภาษาไทยใหเ้พื่อนฟังและเรียนรูไ้ปพรอ้มกัน (ผูท่ี้รูแ้ละเขา้ใจภาษามลายูถิ่น เป็นผูค้อยช่วยเหลือ
แนะน าเพื่อน) 
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 ขัน้ท่ี 2 กระตุน้ความสงสยั (Power question) 
 ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ผูเ้รียนว่าภาษามลายูถิ่น มีคุณค่าและมีความส าคัญอย่างไร

ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเพราะอะไรเราถึงตอ้งเรียนรู ้
 ขัน้ท่ี 3 จงูใจใหคิ้ด (Inspiration) 
 ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมวิเคราะห์ส่ิงท่ีได้ชมผ่านคลิปวิดีโอ เช่น “เรื่องทลาย

ก าแพงแห่งภาษาท่ีภาคใต”้ โดยผูส้อนใหผ้ลป้อนกลับอย่างสม ่าเสมอและกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมกัน
สะท้อนคิดว่าการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในหอ้งเรียนระดับประถมศึกษามีความส าคัญอย่างไร 
และส าคญัต่อใครบา้ง  

 ขัน้ท่ี 4 ปฏิสมัพนัธ ์(Engagement)  
 จดัสถานการณ์จ าลองเพื่อใหผู้เ้รียนรูจ้ักและใชค้ าศพัทภ์าษามลายูถิ่น เป็นเร่ืองราว

ในชีวิตประจ าวัน เช่น ไปตลาด ไปซื ้อของ หรือยกตัวอย่างการสอนเรื่องสีในห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 เช่น สี 12 สี ไดแ้ก่ กูนิง: สีเหลือง, แมเราะ: สีแดง, ฮีแต: สีด า, แมะเราะมูดอ : 
ชมพ,ู ฮีเจา: เขียว, ลีเมา: สม้, บีรู: ฟ้า, บีรู สตาร:์ ม่วง, ปเูต๊ะ: ขาว, โกโกร: น า้ตาล, กลาบู: เทา   

 เร่ืองราวในชีวิตประจ าวัน หรือค าศัพท์เกี่ยวกับส่ิงของต่าง ๆ ในหอ้งเรียน เช่น กีซี : 
เกา้อี,้ แมจอ: โต๊ะ, ปาแปฮีแต: กระดานด า, ญาปหุ: ไมก้วาด, ซูรดั: หนงัสือ, กาแล: ดินสอ, กาแล
กาโป: ชอลก์ หรือค าศพัทท่ี์เกี่ยวกบัรา่งกายของเรา ไดแ้ก่ มกูอ: ใบหนา้, กือนิง: คิว้, มาตอ: ดวงตา
, ฮีดง: จมกู,  ปีปี: แกม้, มโูล๊ะ: ปาก, ฆีฆี: ฟัน, ลีเดาะฮ: ลิน้, ดาก:ู คาง, ตรีงอ: ห,ู กูกู: เล็บ, ตาแง: 
มือ, ลือแง: แขน, ลตูุ๊: เข่า 

 โดยหัวข้อค าศัพท์ภาษามลายูถิ่นท่ีผู้เรียนต้องการเรียนในแต่ละสัปดาห์ ให้ผู้เรียน
เลือกมาจากการโหวตส่ิงท่ีอยากรูแ้ละส่ิงท่ีต้องรู ้ ทั้งนีส้ถานการณ์จ าลองอาจจ าลองห้องเรียน 
ตลาด หรือส่ิงอื่น ๆ ท่ีผูเ้รียนสนใจ เมื่อท ากิจกรรมตามโจทยส์ถานการณจ์ าลองแลว้ ผูเ้รียนรว่มเล่น
เกมทายค าศพัทภ์าษามลายถูิ่น และภาษาถิ่นใต ้เพื่อสรุปค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนรู ้  

 (*ผู้เรียนน าเสนอสถานการณ์จ าลองสั้น ๆ เพื่อใช้ภาษามลายูถิ่นและ ภาษาถิ่นใต ้
ก่อนเร่ิมเรียนคาบต่อไปทกุครัง้) 

 ขัน้ท่ี 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด (Reflection) 
 ผูเ้รียนไตรต่รองเร่ืองราวท่ีไดพ้บเจอผ่านการเขียนบนัทึกการสะทอ้นคิด (Reflection) 

เพื่อสะท้อนคิดถึงคุณค่าของกิจกรรมว่าช่วยให้ตนเองพัฒนาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร  และเขียน
แผนผงัมโนทศันส์รุปค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนรู ้
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 สปัดาหท่ี์ 2 (จ านวน 4 คาบ) 
 ขั้นเตรียมพรอ้ม เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการการฝึกสมาธิ ฝึกสติ  ก าหนดลมหายใจ 

เตรียมความพรอ้มของตวัเองเพื่อเปิดรบัประสบการณใ์หม่ ๆ บทท่ีใชใ้นการประกอบการฝึกสมาธิ 
ฝึกสติของครัง้นี ้คือ  เพลงดั่งดอกไมบ้าน 

 ขัน้ท่ี 1 เปิดโอกาส (Opportunity) 
 ผูเ้รียนชมข่าวและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสนทนาภาษาถิ่นใต ้และสนทนาเกี่ยวกับ

ค าศพัท ์เช่น เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัหรือค าศพัทเ์กี่ยวกบักริยาภาษาถิ่นใต ้เช่น เนือย: หิว, หยบ: 
แอบ, แขบ:รีบ, หลบ เริน :กลบั บา้น, หรอย: อรอ่ย 

  จากนัน้ตัวแทนผูเ้รียนท่ีรูแ้ละเขา้ใจภาษาถิ่นใต ้ออกมาเปิดบตัรค าภาษาถิ่นใต ้อ่าน
ออกเสียงและแปลเป็นภาษาไทยใหเ้พื่อนฟังและเรียนรูไ้ปพรอ้มกัน (ผู้ท่ีรูแ้ละเขา้ใจภาษาถิ่นใต ้
เป็นผูค้อยช่วยเหลือแนะน าเพื่อน) 

 ขัน้ท่ี 2 กระตุน้ความสงสยั (Power question) 
 ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ผูเ้รียนว่าภาษาถิ่นใต ้มีคุณค่าและมีความส าคัญอย่างไรใน

พืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเพราะอะไรเราถึงตอ้งเรียนรูภ้าษาถิ่นใต ้
 ขัน้ท่ี 3 จงูใจใหคิ้ด (Inspiration) 
 ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมวิเคราะหส่ิ์งท่ีไดช้มผ่านคลิปวิดีโอ เช่น “โรงเรียนทวิ

ภาษา แกปั้ญหาการเรียนของเด็กในสามจังหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยผู้สอนใหผ้ลป้อนกลบัอย่าง
สม ่าเสมอและกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมกนัสะทอ้นคิดว่าการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในหอ้งเรียนระดับ
ประถมศึกษามีความส าคญัอย่างไร และส าคญัต่อใครบา้ง  

 ขัน้ท่ี 4 ปฏิสมัพนัธ ์(Engagement)  
 จัดสถานการณ์จ าลองเพื่อใหผู้เ้รียนรูจ้ักและใชค้ าศัพท์ภาษาถิ่นใต ้เป็นเร่ืองราวใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น ค ากิริยา แขบ : รีบ, เนือย: หิว, หลบ: กลับ, รุน: เข็น, หวังเหวิด: คิดถึง โดย
หวัขอ้ค าศัพทภ์าษาถิ่นใต ้ท่ีผูเ้รียนตอ้งการเรียนในแต่ละสัปดาห ์ใหผู้เ้รียนเลือกมาจากการโหวต
ส่ิงท่ีอยากรูแ้ละส่ิงท่ีตอ้งรู ้ทัง้นีส้ถานการณจ์ าลองอาจจ าลองหอ้งเรียน ตลาด หรือส่ิงอื่นท่ีผูเ้รียน
สนใจ 

 เมื่อท ากิจกรรมตามโจทยส์ถานการณ์จ าลองแล้ว ผู้เรียนร่วมเล่นเกมทายค าศัพท์
ภาษาถิ่นใต ้เพือ่สรุปค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนรู ้ 

 (*ผู้เรียนน าเสนอสถานการณ์จ าลองสั้น ๆ เพื่อใช้ภาษาถิ่นใต้ ก่อนเริ่มเรียนคาบ
ต่อไป) 
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 ขัน้ท่ี 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด (Reflection) 
ผู ้ เรียนไตร่ตรองเรื่องราวท่ีได้พบเจอผ่านการเขียนบันทึกการสะท้อนคิด (Reflection) 

เพื่อสะท้อนคิดถึงคุณค่าของกิจกรรมว่าช่วยให้ตนเองพัฒนาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร และเขียน
แผนผงัมโนทศันส์รุปค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนรู ้

 การสะทอ้นคิดของนกัศึกษาครูหลงัการจดัการเรียนรู ้
 โดยจากแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ได้น าเสนอ นักศึกษาครูไดส้ะท้อนคิดว่า “รูสึ้กดีได้

เรียนรูเ้รื่องค าศพัท์และไดส้รา้งปฏิสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั” และ “ค าภาษาถิ่นค าไหนที่รูแ้ละเขา้ใจจะ
รูสึ้กดีและง่ายต่อการสื่อสาร” บางคนไดส้ะทอ้นคิดว่า “นึกว่าภาษาถิ่นใตเ้ป็นแค่เรื่องของส าเนียง 
แต่ทีไ่หนได ้มนัเป็นค าใหม่ค าหนึ่งเลย” “ภาษาท าใหเ้ราเขา้ใจและท าใหเ้ราเรียนรูใ้นค าใหม่ ๆ เมื่อ
เราสนทนาภาษาเดียวกนัท าใหเ้รารูสึ้กปลอดภยั สามารถไวว้างใจได”้  

 1.6 การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
  การวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะ

ผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรูท้างพหุวฒันธรรม ดา้นเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม และดา้นทักษะทาง
พหวุฒันธรรม โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงันี ้

  1. ดา้นความรูท้างพหุวัฒนธรรม ประเมินโดยใชแ้บบทดสอบวัดความรูท้างพหุ
วฒันธรรมของนักศึกษาครู เป็นขอ้สอบปรนัย 4 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ ท าการประเมินดว้ยกัน 2 
ครัง้ คือสปัดาหท่ี์ 1 สัปดาหท่ี์ 15 และการติดตามผลหลังจากทดลองแลว้ 1 เดือน ของการจัดการ
เรียนรู ้

  2. ด้านเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม ประเมินโดยใช้แบบวัดเจตคติท่ีดีทางพหุ
วัฒนธรรมของนักศึกษาครู เป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 25 ข้อ การประเมินด้วยกัน 2 ครั้ง คือ
สปัดาหท่ี์ 1 สปัดาหท่ี์ 15 และการติดตามผลหลงัจากทดลองแลว้ 1 เดือนของการจดัการเรียนรู ้

  3. ดา้นทกัษะทางพหุวฒันธรรม มีการประเมิน 2 ส่วน คือ 1) ประเมินโดยใชแ้บบ
ประเมินทักษะจากการท ากิจกรรม มีลักษณะการประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree 
feedback) คือ ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินผู้เรียน และผู้สอนประเมินผู้เรียน และ 2) 
ประเมินแบบสะท้อนประสบการณ์ (Reaction) (พัชรา วาณิชวศิน, 2560) โดยประเมินจากการ
บนัทึกผลการเรียนรูใ้นแบบบนัทึกการสะทอ้นคิด โดยใหผู้เ้รียนเขียนแบบบนัทึกการสะทอ้นคิดจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรูใ้นลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ 1) จากประสบการณ์ท่ีได้พบเจอ (Key experiences) นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง 2) 
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หลงัจากไดพ้บเจอประสบการณค์รัง้นี ้ใหเ้ขียนบอกความรูสึ้กของตวัเองและบอกวิธีการตอบสนอง
ต่อประสบการณท่ี์เกิดขึน้ (Personal response) 3) นักศึกษาอยากแบ่งปัน (To share) เร่ืองราว
อะไรใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้ซึ่งการประเมินการท ากิจกรรมและการเขียนบันทึกการสะทอ้นคิดนั้น ผูเ้รียนท า
ทกุครัง้หลกัจากการจบการเรียนรูใ้นแต่ละแผนการจดัการเรียนรูจ้  านวน 7 แผนการเรียนรู ้

 1.7 เครื่องมือวดัและประเมินผลรูปแบบ 
  เครื่องมือท่ีใชว้ดัผลและประเมินผลรูปแบบมีดงันี ้ 
  1. แบบวัดระดับความส าคญัภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทัง้ 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นความรูท้างพหุวัฒนธรรม 
องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นเจตคติท่ีดีทางพหวุัฒนธรรม และองคป์ระกอบท่ี 3 ทกัษะทางพหวุัฒนธรรม 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิรท์ (Likert rating scale) 5 ระดับ (1 2 3 
4 5) โดยท าการประเมินก่อนเริ่มจัดการเรียนรู้ เมื่อสิน้สุดการจัดการเรียนรู ้โดยผู้เรียนประเมิน
ตนเอง  

  2. การบันทึกผลการเรียนรูใ้นแบบบันทึกการสะทอ้นคิด โดยใหผู้เ้รียนเขียนแบบ
บนัทึกการสะทอ้นคิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อใหผู้เ้รียนสะทอ้นผลการเรียนรูใ้นลักษณะ
ของข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ 1) จากประสบการณ์ท่ีได้พบเจอ (Key experiences) นักศึกษาได้
เรียนรูอ้ะไรบา้ง 2) หลังจากไดพ้บเจอประสบการณ์ครัง้นี ้ใหเ้ขียนบอกความรูสึ้กของตัวเองและ
บอกวิธีการตอบสนองต่อประสบการณท่ี์เกิดขึน้ (Personal response) 3) นักศึกษาอยากแบ่งปัน 
(To share) เร่ืองราวอะไรใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้ซึ่งการเขียนบันทึกการสะทอ้นคิดนั้น ผูเ้รียนเขียนทุกครั้ง
หลงัจากการจบการเรียนรูใ้นแต่ละแผนการจดัการเรียนรู ้

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น า 
เชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 2.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
  ผูว้ิจยัน ารา่งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของ

นกัศึกษาครูในสามจงัหวัดชายแดนภาคใตไ้ปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาความถูกตอ้ง
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงรูปแบบ ผลการตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้แสดงดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรูต้ามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับความเหมาะสม 
1.หลักการและแนวคิดของรูปแบบ             
1.1 แนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้เหมาะสมกับบริบทการ
ส่งเสริมภาวะผูน้ าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4.80 0.45 มากที่สดุ 

1.2 หลักการและแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม
ของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4.80 0.45 มากที่สดุ 

1.3 หลักการของรูปแบบที่สังเคราะห์มีความชัดเจน
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

4.60 0.55 มากที่สดุ 

2. วัตถุประสงคข์องรูปแบบ       
 2.1 วตัถปุระสงคเ์หมาะสมกบัแนวทางจดัการเรียนรูเ้พ่ือ
ส่งเสริมภาวะผูน้ าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4.60 0.55 มากที่สดุ 

2.2 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนสามารถแสดงส่ิงที่
มุ่งหวงัใหเ้กิดกบันกัศึกษาครู 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้    
3.1 กระบวนการจัดการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัแนวทางการ
จดัการเรียนรู ้

4.60 0.55 มากที่สดุ 

3.2 การก าหนดขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูมี้ความ
เหมาะสม 

4.60 0.55 มากที่สดุ 

3.3 กระบวนการจัดการเรียนรูมี้การก าหนดบทบาท
ผูส้อนชดัเจนสามารถปฏิบตัิไดจ้ริง 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

3.4 กระบวนการจัดการเรียนรูมี้การก าหนดบทบาท
ผูเ้รียนชดัเจนสามารถปฏิบตัิไดจ้ริง 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

 3.5 กระบวนการจัดการเรียนรูมี้กิจกรรมการเรียนรูท้ี่
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

3.6 ส่ือและแหล่งเรียนรูมี้ความเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สดุ 
4. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ         
4.1 การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการ
จดัการเรียนรู ้

4.60 0.55 มากที่สดุ 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับความเหมาะสม 
4.2 การวัดและประเมินผลมีความมีความชัดเจน 
สามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้ริง 

4.60 0.55 มากที่สดุ 

เฉล่ียภาพรวม 4.70 0.49 มากที่สดุ 

 

  จากตาราง 10 พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ
วัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมี

ความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.70, S.D.=0.49) โดยผู้เชี่ยวชาญให้
รายละเอียด ดงันี ้

  1) ดา้นภาพรวม สภาพปัญหาและเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งพัฒนานักศึกษาครู
ใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ มีเจตคติท่ีดีและมีทักษะการด ารงชีวิต การสอน ในสังคมพหุวฒันธรรม มี
เหตุผลสมควรท่ีตอ้งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาใช้เหมาะสมกับบริบทการ
ส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้หลักการของ
รูปแบบการจดัการเรียนรูม้ีความชดัเจนสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง  

  2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความเหมาะสมกับแนวทางจัดการเรียนรูแ้ละมี
ความชัดเจนสามารถแสดงส่ิงท่ีมุ่งหวังให้เกิดกับนักศึกษาครู กระบวนการจัดการเรียนรูม้ีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน ก าหนดบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนชัดเจนและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง การวัด
และการประเมินผลใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย เนน้การประเมินตามสภาพจริง  

 2.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู ้
  ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ

นกัศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตใ้หผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความ
สอดคลอ้ง และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแผนการจดัการเรียนรู ้แสดงดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรูต้ามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 
1. รายละเอียดทั้งหมดมีองคป์ระกอบ
ส าคญัครบถว้นและสมัพนัธก์นั 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้ครอบคลุม
ดา้นความรู ้เจตคติ และทกัษะ 

1.00 0.80 0.80 1.00 0.80 1.00 1.00 

3. กิจกรรมการเรียนรู ้สอดคล้องกับ
เนือ้หาและจุดประสงค ์

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4. กิจกรรมการเรียนรูมี้ล าดับขั้นตอน
และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

5. กิจกรรมการเรียน รู ้หลากหลาย
สอดคลอ้งกับความสามารถของผูเ้รียน 
และปฏิบตัิไดจ้ริง 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

6. กิจกรรมการเรียนรูส้ามารถพัฒนา
ผูเ้รียนดา้นความรู ้เจตคติ และทกัษะ 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

7. กิ จก รรมก าร เรีย น รู ้เน้ น ทั กษ ะ
กระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ และ
การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

8. กิจกรรมการเรียนรูส่้งเสริมใหผู้เ้รียน
ได้ปฏิบัติจริงและสรุปสรา้งองคค์วามรู ้
ไดด้ว้ยตนเอง 

0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

9. วัสดุอุปกรณ์ ส่ือ และแหล่งเรียนรูมี้
ความหลากหลาย เหมาะสม 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 

10. ส่ื อ  แห ล่งเรียน รู ้สอดคล้องกับ
กิจกรรมและจุดประสงค ์

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

11. ส่ือการเรียนรูมี้ความหลากหลาย
สอคลอ้งกบัเนือ้หาและจุดประสงค ์

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

12. ภ า ระ งาน มี ค ว าม เห ม าะส ม 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิด 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

13. ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
สอดคลอ้งกบักิจกรรมและจุดประสงค ์

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ตาราง 11 (ต่อ)  

 

รายการประเมิน แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 
14. เกณ ฑ์ การประ เมินผลชัด เจน 
ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และ
เจตคต ิ

0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

15. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

  จากตาราง 11 ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบภายในรูปแบบ
การจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งผ่านเกณฑ์ประเมินอยู่ท่ี 0.8-1.00 แสดงว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกันขององคป์ระกอบต่าง ๆ โดยผูเ้ชี่ยวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะดา้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ไวด้งันี ้ 

  1) ขั้นเปิดโอกาส ควรใหผู้เ้รียนเป็นคนเลือกกรณีศึกษา/ ปัญหา มาน าเสนอ เพื่อ
ไดก้รณีศึกษาท่ีมีความหลากหลาย 

  2) ขั้นกระตุน้ความสงสัย ควรให้ผูเ้รียนเป็นผูน้  าในการกระตุน้สลับกันกับผูส้อน
เพื่อฝึกความเป็นผูน้  า ความกลา้แสดงออก และความมั่นใจ   

  3) ควรมีตัวอย่างประกอบกิจกรรมท่ีเห็นเป็นรูปธรรม เพื่อสามารถประเมินได้
อย่างชดัเจนว่าสอดคลอ้งกบัขัน้นัน้ ๆ หรือไม่ อย่างไร 

3. ผลการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ผูว้ิจัยน ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา
ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีไดป้รบัปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองศึกษาน าร่องกับนักศึกษาท่ีมี
ลักษณะใกล้เคียงกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี เขา้ร่วมโครงการวิจัย และใหค้วามยินยอมแล้ว
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ปัญหา และ
อปุสรรค ก่อนน าไปใชจ้ริงกับกลุ่มตัวอย่าง ในขั้นตอนนี ้ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองสอน 3 แผนการ
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จดัการเรียนรู ้ไดแ้ก่ แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1 เร่ือง ความหลากหลายของวฒันธรรมในพืน้ท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่อง ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน และ
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 7 เร่ือง ผลท่ีเกิดขึน้หากครูไม่มีความรูท้างพหุวฒันธรรม รวมระยะเวลาท่ี
ใชจ้  านวน 24 คาบ (24 ชั่วโมง) สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

1. ดา้นกิจกรรม  
 พบว่า กิจกรรมท่ีน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ีความน่าสนใจ มีความสอดคล้องกับ

สาระเนือ้หา เหมาะสมกบัผูเ้รียน เป็นการเร่ิมตน้เนือ้หาจากเรื่องราวกวา้ง ๆ ไปสู่เรื่องราวท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง กิจกรรมท่ีน ามามีความหลากหลาย สามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนไดดี้ ได้
ท ากิจกรรมกลุ่ม ได้แลกเปล่ียนความรู ้แลกเปล่ียนเจตคติต่อกัน และผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไดต้ามท่ีก าหนด 

2. ดา้นเวลา  
 เวลาท่ีใช้ในกิจกรรมมีความเหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม เวลาไม่จ ากัดจนเกินไป 

ผูเ้รียนสามารถเรียนรูจ้ากผูส้อน จากเพื่อน และจากการคน้ควา้ไดต้ามความสนใจของตนเอง ทัง้นี ้
อาจมีการใชเ้วลามากค่อนขา้งมากในการจดัสถานการณเ์พื่อจ าลองเร่ืองราวตามท่ีผูเ้รียนไดค้น้พบ 

3. ดา้นภาษา  
 ค าท่ีใชใ้นแบบประเมินยงัมีความก ากวม ผูเ้รียนอ่านแลว้เขา้ใจไม่ตรงกนั และค าถาม

ท่ีผู้สอนใชเ้พื่อกระตุ้นให้ผูเ้รียนสะทอ้นคิดแลกเปล่ียนเรียนรู ้ยังเป็นค าเชิงวิชาการค่อนขา้งมาก 
ผูส้อนจึงตอ้งปรบัค าและภาษาท่ีใชท้ัง้แบบประเมินการจดัการเรียนรู ้เพื่อใหง้่ายต่อการเขา้ใจมาก
ขึน้ 

4. ส่ือและแหล่งเรียนรู ้  
 ส่ือการเรียนรูท่ี้เป็นคลิปวิดีโอและสถานการณจ์ าลองกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนได้

ดี ผูเ้รียนมีอารมณ์ร่วมไปกับการส่ิงท่ีไดร้บัชม และรว่มสนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็นไดดี้ แหล่ง
เรียนรูป้ระกอบดว้ย โปรแกรมการคน้หาต่าง ๆ และตัวผูเ้รียนเอง เช่น การน าเสนอภาษามลายูถิ่น
และภาษาถิ่นใต ้เน่ืองดว้ยผูเ้รียนมีทัง้คนท่ีเขา้ใจและไม่เขา้ใจภาษามลายูถิ่นและภาษาถิ่นใต ้การ
ท่ีเพื่อนรว่มชัน้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู ้ผูเ้รียนจึงมีความสนกุสนานและเรียนรูด้ว้ยความผ่อนคลาย 

5. ดา้นการวดัและประเมินผล  
 พบว่าแบบประเมินต่าง ๆ ท่ีสรา้งขึน้เพื่อใชว้ัดความรูท้างพหุวัฒนธรรม เจตคติท่ีดี

ทางพหุวัฒนธรรม และทักษะทางพหุวัฒนธรรมมีความเหมาะสม สามารถวัดและประเมินผล
ผูเ้รียนไดต้ามวตัถปุระสงค ์และพฤติกรรมบ่งชีท่ี้ก าหนดไว ้ 
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จากผลการทดลองศึกษาน าร่อง (Pilot Study) พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ท่ีพัฒนาขึน้ มี
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบัติ แต่ควรมีการปรบัปรุงในเร่ืองของภาษาท่ีใช้ในการอธิบายหรือการ
ชีแ้จงกิจกรรม อีกทัง้ขอ้ค าถามในแบบวดัและประเมิน บางขอ้ยังมีความก ากวมขาดความชัดเจน 
และสถานการณจ์ าลองท่ีผูส้อนเลือกมาบางเร่ืองผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจเน่ืองจากเป็นเร่ืองราวท่ีไกลตัว 
ซึ่งจากผลการทดลองศึกษาน ารอ่ง ผูว้ิจยัจึงไดด้ าเนินการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้
จริงกบักลุ่มตวัอย่าง 
 

ระยะที่ 3 ผลการประเมนิประสทิธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมภาวะผู้น า
เชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ
วัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับนักศึกษาครู สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ชั้นปีท่ี 4 จ านวน 30 คน ท่ีลงทะเบียนรายวิชา 266-423 คุณภาพชีวิตส าหรบัครู 
(QUALITY OF LIFE FOR TEACHERS) ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 15 
สปัดาห ์รวม 60 ชั่วโมงใชส้ถิติวิเคราะหก์ลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีสมัพนัธก์นั (Paired sample t-test) 
และสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบวัดซ า้ (Analysis of variance with repeated measures) 
และการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการจัดการเรียนรูต้ามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้อธิบายไดด้งันี ้
 1. ผลการประเมินภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูหลังจากการ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากข้อมูลเชิงปริมาณ 

 1.1 ผลการวิเคราะหค่์าเฉล่ียคะแนนภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมของนักศึกษาครูเพื่อ
ตอบสมมติฐานขอ้ 1  

 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูเป็นการ
ประเมินระดับภาวะผู้น าทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นความรู ้ด้านเจตคติท่ีดี และดา้นทักษะโดยใชส้ถิติ
วิเคราะหก์ลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีสมัพันธก์ัน (Paired sample t-test) เน่ืองจากผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลครบ
ทัง้แบบทดสอบวัดความรูท้างพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาครู แบบวัดเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม
ของนักศึกษาครู และแบบประเมินการท ากิจกรรมการเรียนรูห้ลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นแต่
ละแผนการเรียนรูเ้พื่อดทูกัษะทางพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครู ผลปรากฏดงัตาราง 12 
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ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนและความสมัพนัธ์ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

 

Mean N S.D. 

Paired  

correlation 
Mean 

Differences 
S.D. t df 

Correlations Sig. 

Pair    วดัผลครัง้ที่ 2 

1        วดัผลครัง้ที่ 3 

628.57 

644.23 

30 

30 

10.38 

8.12 

0.432 0.17 -15.67 10.04 -8.54* 29 

*p < .05 

 จากตาราง  12 พบว่า นักศึกษาครูมีค่าเฉล่ียของการวัดผลครัง้ท่ี 2 อยู่ท่ี 628.57 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.38 ส่วนคะแนนของการวดัผลครัง้ท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 644.23 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 8.12 ตามล าดับ เห็นไดว้่านักศึกษาครูมีค่าเฉล่ียคะแนนของการวัดผลครัง้ท่ี 3 สูงขึน้ 
และในส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดผลครัง้ท่ี 3 ลดลงจากการวัดผลครัง้ท่ี 2 ซึ่งการ
กระจายของคะแนนท่ีนอ้ยกว่านีแ้สดงถึงนกัศึกษาครูมีระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมสูงขึน้ เมื่อ
พิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการวัดผลครั้งท่ี  2 และการวัดผลครั้งท่ี  3 พบว่ามี ค่า
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดบักลาง ขนาดของความสัมพันธ์เท่ากบั 0.432 โดยค่าความสัมพันธ์มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย Paired sample t-test พบว่า ค่า t = -8.54, df = 29 
และ sig = .000 (sig < .05) หมายความว่า คะแนนระดับภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของการวัดผลครัง้ท่ี 2 และการวัดผลครัง้ท่ี 3 มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ี .05 สามารถสรุปไดว้่าการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อ
ส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สามารถพฒันา
ให้ผู้เรียนเกิดภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมได้จริงและมีแนวโน้มสูงขึน้ตามช่วงเวลาท่ีทดลองใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 1.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความรูท้างพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู 
เพื่อตอบสมมติฐานขอ้ 2 

 การวิเคราะหค่์าเฉล่ียคะแนนความรูท้างพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูจากการวดัผล
ทัง้ 3 ครัง้ โดยใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซ า้ (Analysis of variance with repeated 
measures) ปรากฎผลดงัตาราง 13 
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ตาราง 13 สถิติพรรณนาค่าเฉล่ียคะแนนความรูท้างพหวุฒันธรรมของการวดัผลทัง้ 3 ครัง้ 
 

วัดผลคร้ังที่ Mean S.D. N 
วดัผลครัง้ที่ 1 47.47 3.78 30 
วดัผลครัง้ที่ 2 54.77 2.50 30 
วดัผลครัง้ที่ 3 52.87 3.47 30 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 คะแนนความรูท้างพหวุฒันธรรม 

 จากตาราง 13 และภาพประกอบ 4  พบว่า นักศึกษาครูมีค่าเฉล่ียคะแนนของการ
วัดผลครัง้ท่ี 2 และการวัดผลครั้งท่ี 3 สูงกว่าการวัดผลครัง้ท่ี 1 โดยการวัดผลครัง้ท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย
คะแนน 47.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.78 การวัดผลครั้งท่ี 2 มีค่าเฉล่ียคะแนน 54.77 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.50 และการวัดผลครัง้ท่ี 3 มีค่าเฉล่ียคะแนน 52.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.47 เมื่อพิจารณาคะแนนของนักศึกษาครูในการทดลองครัง้ท่ี 2 และ 3 พบว่ามีคะแนนต ่าสุดคือ 
45 และคะแนนสงูสดุคือ 59 นั่นหมายความว่านกัศึกษาครูไดค้ะแนนความรูท้างดา้นพหุวฒันธรรม
อยู่ท่ีระดับ 80% ขึน้ไป พิจารณาตามเกณฑแ์ลว้จดัอยู่ว่ามีภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นความรู้
ทางพหวุฒันธรรมในระดบัมากท่ีสดุ 
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ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนของการวดัผลความรูท้างพหุ
วฒันธรรม 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ช่วงเวลาที่ประเมิน 860.60 2 430.30 48.48* .000 

ความคลาดเคล่ือน 514.73 58 8.87   
*
 Sphericity Assumed 

 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีการปรับค่า Degree of Freedom ของ 
Sphericity Assumed พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนความรูท้างพหุวัฒนธรรมจากการวัดผล 3 ครั้ง 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=48.48, df=2, p=.000) 

 1.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนเจตคติท่ีดีทางพหวุฒันธรรมของนักศึกษาครู 
เพื่อตอบสมมติฐานขอ้ 3 

 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูจากการ
วัดผลทั้ง 3 ครั้ง โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า (Analysis of variance with 
repeated measures) ปรากฎผลดงัตาราง 15 
 
ตาราง 15 สถิติพรรณนาค่าเฉล่ียคะแนนเจตคติท่ีดีทางพหวุฒันธรรมของการวดัผลทัง้ 3 ครัง้ 
 

วัดผลคร้ังที่ Mean S.D. N 
วดัผลครัง้ที่ 1 74.53 3.88 30 
วดัผลครัง้ที่ 2 83.63 6.05 30 
วดัผลครัง้ที่ 3 87.37 6.16 30 
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ภาพประกอบ 5 คะแนนเจตคติทีด่ีทางพหวุฒันธรรม 

 จากตาราง 15 และภาพประกอบ 5 พบว่า นักศึกษาครูมีค่าเฉล่ียคะแนนของการ
วัดผลครั้งท่ี 3 สูงกว่าการวัดผลครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  โดยการวัดผลครั้งท่ี 1 มีค่าเฉล่ียคะแนน 
74.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.88 การวัดผลครั้งท่ี 2 มีค่าเฉล่ียคะแนน 83.63 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 6.05 และการวดัผลครัง้ท่ี 3 มีค่าเฉล่ียคะแนน 87.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.16 เมื่อ
พิจารณาคะแนนของนักศึกษาครูในการทดลองแต่ละครัง้ พบว่า การวดัผลครั้งท่ี 1 คะแนนต ่าสุด
คือ 66 คะแนนสูงสุดคือ 80 การวัดผลครัง้ท่ี 2 คะแนนต ่าสุดคือ 73 คะแนนสูงสุดคือ 95 และการ
วัดผลครัง้ท่ี 3 คะแนนต ่าสุดคือ 72 คะแนนสูงสุดคือ 102 เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียเทียบ
เกณฑก์ารประเมิน พบว่านักศึกษาครูไดค้ะแนนเจตคติท่ีดีทางดา้นพหุวฒันธรรมอยู่ท่ีระดบั 70% 
ขึน้ไป พิจารณาตามเกณฑ์แล้วจัดอยู่ว่ามีภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมด้านเจตคติท่ีดีทางพหุ
วฒันธรรมในระดบัมาก 
 
 
 
 
 

83

87

74

86

95

85

80

88 89

81 81

77

85 85

74

86

72

89
86 87

95

81

94

80 80

73

84
87

79

86
89

87

76

85

102

93
90

88

94

81

85

92

87
90

77

90 89

83

89

93

86

72

98

86 85
83

87 87
84

93

60

70

80

90

100

110

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

คะแนนเจตคตทิางพหุวฒันธรรม

วัดผลครัง้ท่ี 1 วัดผลครัง้ท่ี 2 วัดผลครัง้ท่ี 3

(คน)

(คะแนน)



  138 

ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนของการวดัผลเจตคติท่ีดีทางพหุ
วฒันธรรม 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ช่วงเวลาที่ประเมิน 2614.42 2 1307.21 93.19* .000 

ความคลาดเคล่ือน 813.57 58 14.027   
*
 Sphericity Assumed 

 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีการปรับค่า Degree of Freedom ของ 
Sphericity Assumed พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนความรูท้างพหุวัฒนธรรมจากการวัดผล 3 ครั้ง 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=93.19, df=2, p=.000) 

 1.4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนทักษะทางพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูเพื่อ
ตอบสมมติฐานขอ้ 4  

 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนทักษะทางพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู ใช้สถิติ
วิเคราะหก์ลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีสมัพนัธก์นั (Paired Sample t-test) ผลปรากฏดงัตาราง 17 
  
ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนและความสมัพนัธ์ระดบัทกัษะทางพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

 

Mean N S.D. 

Paired  

correlation 
Mean 

Differences 
S.D. t df 

Correlations Sig. 

Pair    วดัผลครัง้ที่ 2 

1        วดัผลครัง้ที่ 3 

490.17 

504.00 

30 

30 

6.13 

0.00 

0.00 0.00 -13.83 6.13 -12.35* 29 

*p < .05 

 จากตาราง 17 พบว่า นักศึกษาครูมีค่าเฉล่ียของการวัดผลครัง้ท่ี 2 อยู่ท่ี 490.17 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.13 ส่วนคะแนนของการวัดผลครั้งท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 504 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.00 ตามล าดับ เห็นไดว้่านักศึกษาครูมีค่าเฉล่ียคะแนนของการวัดผลครัง้ท่ี 3 สูงขึน้ 
และในส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดผลครั้งท่ี 3 ท่ีลดลงจากครัง้ท่ี 2 และมีค่า 0.00 
เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียคะแนน 504.00 พบว่าเป็นคะแนนเต็มของการวัดผล ดังนั้นค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 0.00 แสดงถึงไม่มีการกระจายของขอ้มลู นกัศึกษาครูมีความคิดเห็นต่อระดบัทกัษะทาง
พหุวัฒนธรรมเหมือนกัน เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการวัดผลครัง้ท่ี 2 และการวัดผล
ครัง้ท่ี 3 พบว่าไม่มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย Paired sample t-test พบว่า ค่า t = -12.35, df = 29 
และ sig = .000 (sig < .05) หมายความว่า คะแนนทักษะทางพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องการวัดผลครัง้ท่ี 2 และการวดัผลครัง้ท่ี 3 มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 สามารถสรุปไดว้่าการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  า
เชิงพหวุัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้สามารถพฒันาใหผู้เ้รียนเกิภาวะ
ผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมในดา้นทักษะทางพหุวัฒนธรรมไดจ้ริงและมีแนวโนม้สูงขึน้ตามช่วงเวลาท่ี
ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 1.5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียการตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษาครูเพื่อตอบสมมติฐานขอ้ 5 

 ผูว้ิจัยให้นักศึกษาท าแบบวัดจ านวน 3 ครั้ง แบ่งเป็นสัปดาหท่ี์ 1 และสัปดาห์ท่ี 15 
และการติดตามผลหลังผ่านการจัดการเรียนรูไ้ปแลว้ 1 เดือน โดยค่าเฉล่ียคะแนนการตระหนักถึง
ความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครู มีค่าคะแนนตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป ถือว่า
นักศึกษาครูตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมในระดับมาก ซึ่งถือว่าผ่าน
เกณฑ ์โดยมีเกณฑก์ารแปลผลขอ้มลูดงันี ้ 

 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  ระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม  
       อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  ระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม  
       อยู่ในระดบัมาก                            
 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49  ระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม  
       อยู่ในระดบัปานกลาง           
 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49  ระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม  
       อยู่ในระดบันอ้ย     
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  ระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม  
       อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 ซึ่งการวิเคราะหร์ะดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษา 

ครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตป้รากฎผล ดงัตาราง 18 
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ตาราง 18 ค่าเฉล่ียคะแนนการเห็นความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ าแนกรายบุคคล 
 

คนท่ี 
ก่อนใช้รูปแบบ หลังใช้รูปแบบ ติดตามผล 1 เดือน 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
1 4.50 0.51 มากที่สดุ 4.80 0.41 มากที่สดุ 4.70 0.52 มากที่สดุ 
2 4.35 0.66 มาก       4.28 0.55 มาก       4.00 0.68 มาก       
3 3.85 1.33 มาก       4.83 0.38 มากที่สดุ 4.00 0.72 มาก       
4 4.70 0.52 มากที่สดุ 4.65 0.48 มากที่สดุ 4.83 0.45 มากที่สดุ 
5 3.98 0.62 มาก       4.28 0.55 มาก       4.03 0.36 มาก       
6 4.08 0.57 มาก       4.50 0.51 มากที่สดุ 4.45 0.50 มาก       
7 3.78 0.97 มาก       4.48 0.55 มาก       4.53 0.55 มากที่สดุ 
8 4.15 0.36 มาก       4.53 0.51 มากที่สดุ 4.25 0.44 มาก       
9 4.45 0.50 มาก       4.78 0.42 มากที่สดุ 4.38 0.59 มาก       

10 4.28 0.85 มาก       4.70 0.52 มากที่สดุ 4.55 0.75 มากที่สดุ 
11 4.33 0.83 มาก       4.73 0.51 มากที่สดุ 4.73 0.55 มากที่สดุ 
12 3.85 1.10 มาก       4.68 0.57 มากที่สดุ 4.38 0.70 มาก       
13 4.50 0.60 มากที่สดุ 4.65 0.48 มากที่สดุ 4.33 0.47 มาก       
14 4.53 0.51 มากที่สดุ 4.58 0.50 มากที่สดุ 4.10 0.59 มาก       
15 4.55 0.64 มากที่สดุ 4.53 0.68 มากที่สดุ 4.53 0.64 มากที่สดุ 
16 4.35 0.58 มาก       4.30 0.52 มาก       4.28 0.51 มาก       
17 4.38 0.70 มาก       4.55 0.60 มากที่สดุ 3.98 0.53 มาก       
18 4.55 0.50 มากที่สดุ 4.63 0.49 มากที่สดุ 4.63 0.59 มากที่สดุ 
19 4.45 0.68 มาก       4.18 0.59 มาก       4.25 0.67 มาก       
20 4.75 0.49 มากที่สดุ 4.83 0.38 มากที่สดุ 4.75 0.49 มากที่สดุ 
21 4.58 0.64 มากที่สดุ 4.83 0.38 มากที่สดุ 4.43 0.59 มาก       
22 4.23 0.62 มาก       4.43 0.50 มาก       3.78 0.58 มาก       
23 4.75 0.49 มากที่สดุ 4.88 0.33 มากที่สดุ 4.90 0.30 มากที่สดุ 
24 4.23 0.80 มาก       4.68 0.57 มากที่สดุ 4.33 0.76 มาก       
25 3.90 0.67 มาก       4.78 0.42 มากที่สดุ 4.23 0.66 มาก       
26 4.45 0.78 มาก       4.85 0.36 มากที่สดุ 4.28 0.72 มาก       
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ตาราง 18 (ต่อ) 

 

คนท่ี 
ก่อนใช้รูปแบบ หลังใช้รูปแบบ ติดตามผล 1 เดือน 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

27 4.53 0.68 มากที่สดุ 4.80 0.41 มากที่สดุ 4.73 0.45 มากที่สดุ 

28 4.53 0.75 มากที่สดุ 4.68 0.53 มากที่สดุ 4.03 0.62 มาก       

29 4.33 0.73 มาก       4.45 0.64 มาก       4.15 0.83 มาก       

30 4.93 0.27 มากที่สดุ 4.98 0.16 มากที่สดุ 4.38 0.54 มาก       

 

 จากตาราง 18 พบว่า นักศึกษาครูจ านวน 19 คน มีคะแนนเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานหลงัใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูอ้ยู่ในระดับเดียวกันกบัก่อนใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ 
และนกัศึกษาครูจ านวน 11 คน มีคะแนนเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหลงัใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรูสู้งขึน้กว่าก่อนใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู ้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนของการติดตามผลหลัง
จัดการเรียนรูแ้ล้ว 1เดือน พบว่า นักศึกษาครูจ านวน 6 คน มีคะแนนเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ในระดบัมาก นกัศึกษาครูจ านวน 7 คน มีคะแนนเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ในระดับมากท่ีสุด และนักศึกษาครูจ านวน 14 คน มีคะแนนเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง
จากระดับมากท่ีสุดเป็นระดบัมาก แต่ทัง้นีค่้าเฉล่ียการเห็นระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหุ
วฒันธรรมของนักศึกษาครูเป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินในระดบัมากและมากท่ีสุด ซึ่งผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
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ตาราง 19 ค่าเฉล่ียคะแนนการเห็นความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของ 
นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ าแนกรายขอ้ 
 

ข้อ 
ก่อนใช้รูปแบบ หลังใช้รูปแบบ ติดตามผล 1 เดือน 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
1 3.93 0.64 มาก 4.43 0.50 มาก 4.40 0.45 มาก 
2 4.67 0.80 มากที่สดุ 4.73 0.45 มากที่สดุ 4.30 0.65 มาก 
3 4.03 1.10 มาก 4.50 0.63 มากที่สดุ 4.30 4.50 มาก 
4 4.50 0.51 มากที่สดุ 4.70 0.47 มากที่สดุ 4.50 0.63 มากที่สดุ 
5 3.57 1.01 มาก 4.23 0.68 มาก 3.90 0.55 มาก 
6 4.80 0.41 มากที่สดุ 4.90 0.31 มากที่สดุ 4.40 0.67 มาก 
7 4.63 0.56 มากที่สดุ 4.73 0.45 มากที่สดุ 4.33 0.48 มาก 
8 4.83 0.38 มากที่สดุ 4.83 0.38 มากที่สดุ 4.67 0.48 มากที่สดุ 
9 3.87 0.78 มาก 4.30 0.65 มาก 3.90 0.71 มาก 

10 4.60 0.81 มากที่สดุ 4.83 0.38 มากที่สดุ 4.53 0.57 มากที่สดุ 
11 4.50 0.57 มากที่สดุ 4.83 0.38 มากที่สดุ 4.43 0.63 มาก 
12 3.93 0.64 มาก 4.37 0.61 มาก 4.03 0.67 มาก 
13 3.80 0.76 มาก 4.40 0.56 มาก 4.07 0.64 มาก 
14 4.80 0.41 มากที่สดุ 4.77 0.43 มากที่สดุ 4.63 0.49 มากที่สดุ 
15 4.50 0.51 มากที่สดุ 4.73 0.45 มากที่สดุ 4.57 0.50 มากที่สดุ 
16 4.40 0.56 มาก 4.70 0.47 มากที่สดุ 4.63 0.49 มากที่สดุ 
17 4.40 0.72 มาก 4.77 0.43 มากที่สดุ 4.43 0.63 มาก 
18 4.43 0.90 มาก 4.80 0.41 มากที่สดุ 4.37 0.72 มาก 
19 4.83 0.38 มากที่สดุ 4.80 0.41 มากที่สดุ 4.67 0.55 มากที่สดุ 
20 4.33 0.76 มาก 4.73 0.45 มากที่สดุ 4.53 0.57 มากที่สดุ 
21 4.13 0.68 มาก 4.40 0.56 มาก 4.20 0.71 มาก 
22 3.97 0.72 มาก 4.23 0.63 มาก 4.00 0.79 มาก 
23 4.17 0.75 มาก 4.43 0.57 มาก 4.30 0.70 มาก 
24 4.67 0.55 มากที่สดุ 4.63 0.56 มากที่สดุ 4.57 0.63 มากที่สดุ 
25 4.40 0.72 มาก 4.70 0.47 มากที่สดุ 4.47 0.63 มาก 
26 4.10 0.92 มาก 4.57 0.57 มากที่สดุ 4.20 0.71 มาก 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 

ข้อ 
ก่อนใช้รูปแบบ หลังใช้รูปแบบ ติดตามผล 1 เดือน 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
27 4.93 0.25 มากที่สดุ 4.87 0.35 มากที่สดุ 4.83 0.38 มากที่สดุ 
28 4.73 0.45 มากท่ีสดุ 4.90 0.31 มากท่ีสดุ 4.63 0.56 มากท่ีสดุ 
29 4.60 0.50 มากท่ีสดุ 4.77 0.43 มากท่ีสดุ 4.60 0.62 มากท่ีสดุ 
30 3.93 0.74 มาก 4.13 0.57 มาก 4.03 0.56 มาก 
31 4.67 0.48 มากท่ีสดุ 4.80 0.41 มากท่ีสดุ 4.50 0.63 มากท่ีสดุ 
32 4.57 0.50 มากท่ีสดุ 4.73 0.45 มากท่ีสดุ 4.43 0.57 มาก 
33 4.80 0.41 มากท่ีสดุ 4.87 0.35 มากท่ีสดุ 4.57 0.57 มากท่ีสดุ 
34 3.73 0.78 มาก 4.37 0.56 มาก 4.10 0.66 มาก 
35 4.07 0.69 มาก 4.37 0.56 มาก 4.33 0.61 มาก 
36 4.50 0.63 มากท่ีสดุ 4.77 0.43 มากท่ีสดุ 4.33 0.55 มาก 
37 4.37 0.67 มาก 4.63 0.49 มากท่ีสดุ 4.23 0.68 มาก 
38 4.23 0.73 มาก 4.53 0.63 มากท่ีสดุ 4.17 0.53 มาก 
39 3.80 0.66 มาก 4.47 0.51 มาก 4.20 0.66 มาก 
40 4.60 0.50 มากท่ีสดุ 4.73 0.45 มากท่ีสดุ 4.53 0.51 มากท่ีสดุ 

 

 จากตาราง 19 ค่าเฉล่ียการเห็นความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ าแนกรายขอ้ พบว่า 

 1.ขอ้ท่ีผู้เรียนเห็นระดับความส าคัญในระดับมากทั้งก่อนการใช้รูปแบบการเรียนรู ้
หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนรู ้และการติดตามผล 1 เดือน มีจ  านวน 11 ขอ้ ไดแ้ก่  

  1.1 ด้านความรูท้างพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย ข้อ 1 นักศึกษารูแ้ละเข้าใจ
เกี่ยวกบัวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมของตนเองและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมท่ีแตกต่างไปจากตน 

(ก่อนใช้รูปแบบ x̅=3.93, S.D.=0.64, ระดับความส าคัญมาก, หลังใช้ รูปแบบ x̅ =4.43, 

S.D.=0.50, ระดับความส าคญัมาก, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.40, S.D.=0.45, ระดับความส าคัญ
มาก) ขอ้ 5 นักศึกษาอธิบายไดว้่าผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมคืออะไร และมีความส าคัญอย่างไร (ก่อน

ใชรู้ปแบบ x̅=3.57, S.D.=1.01, ระดับความส าคัญมาก, หลังใชรู้ปแบบ x̅ =4.23, S.D.=0.68, 
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ระดับความส าคญัมาก, ติดตามผล 1 เดือน x̅=3.90, S.D.=0.55, ระดบัความส าคญัมาก) ขอ้ 12 
นกัศึกษาสามารถอธิบายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจเกี่ยวกบัพหวุฒันธรรมตามมมุองของตนเอง (ก่อนใชรู้ปแบบ 

x̅=3.93, S.D.=0.64, ระดับความส าคัญมาก, หลังใช้รูปแบบ x̅ =4.37, S.D.=0.61, ระดับ

ความส าคัญมาก, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.03, S.D.=0.67, ระดับความส าคัญมาก) ขอ้ 13 เมื่อ
ตอ้งแลกเปล่ียนประสบการณท์างวัฒนธรรมกับผูอ้ื่น นักศึกษาใหค้ าแนะน าไดเ้หมาะสม (ก่อนใช้

รูปแบบ x̅=3.80, S.D.=0.76, ระดับความส าคัญมาก, หลังใช้รูปแบบ x̅ =4.40, S.D.=0.56, 

ระดบัความส าคญัมาก, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.07, S.D.=0.64, ระดบัความส าคญัมาก)   
  1.2 ด้านเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย ข้อ 21 นักศึกษามีความ

กระตือรือร้นและสนใจเรียนรู้เรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม (ก่อนใช้รูปแบบ x̅=4.13, 

S.D.=0.68, ระดบัความส าคญัมาก, หลงัใชรู้ปแบบ x̅ =4.40, S.D.=0.56, ระดบัความส าคญัมาก

, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.20, S.D.=0.71, ระดับความส าคัญมาก)  ขอ้ 22 นักศึกษาไม่มีความ
กลัวหรือกังวลใจท่ีจะต้องอยู่ในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (ก่อนใช้รูปแบบ 

x̅=3.97, S.D.=0.72, ระดับความส าคัญมาก, หลังใช้รูปแบบ x̅ =4.23, S.D.=0.63, ระดับ

ความส าคัญมาก, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.00, S.D.=0.79, ระดับความส าคัญมาก) ข้อ 23 
นักศึกษามักสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลงทางอารมณ ์สีหนา้ ของผูอ้ื่น เมื่อตอ้งมีปฏิสัมพันธ์กัน 

(ก่อนใช้รูปแบบ x̅=4.17, S.D.=0.75, ระดับความส าคัญมาก, หลังใช้รูปแบบ x̅ =4.43, 

S.D.=0.57, ระดับความส าคญัมาก, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.30, S.D.=0.70, ระดับความส าคัญ
มาก)   

 2. ข้อท่ีผู้เรียนเห็นระดับความส าคัญในระดับมากท่ีสุดทั้งก่อนการใช้รูปแบบการ
เรียนรู ้หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนรู ้และการติดตามผล 1 เดือน มีจ  านวน 13 ขอ้ ไดแ้ก่  

  2.1 ดา้นความรูท้างพหวุฒันธรรม ประกอบดว้ย ขอ้ 4 นักศึกษารบัรูแ้ละเขา้ใจว่า
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้เรียนส่งผลต่อการจัดการเรียนรูข้องครู (ก่อนใช้รูปแบบ 

x̅=4.50, S.D.=0.51, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, หลังใชรู้ปแบบ x̅ =4.70, S.D.=0.47, ระดับ

ความส าคัญมากท่ีสุด, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.50, S.D.=0.63, ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ) ขอ้ 
8 การมีองค์ความรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากส าหรบัการเป็นครู 

(ก่อนใช้รูปแบบ x̅=4.83, S.D.=0.38, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, หลังใช้รูปแบบ x̅ =4.83, 

S.D.=0.38, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.67, S.D.=0.48, ระดับ
ความส าคัญมากท่ีสุด) ข้อ 10 การได้ท ากิจกรรมติดต่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้อื่นท าให้

เพิ่มพนูความรูแ้ละทกัษะดา้นภาษา (ก่อนใชรู้ปแบบ x̅=4.60, S.D.=0.81, ระดบัความส าคญัมาก
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ท่ีสุด, หลังใช้รูปแบบ x̅ =4.83, S.D.=0.38, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, ติดตามผล 1 เดือน 

x̅=4.53, S.D.=0.57, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด) ขอ้ 14 นักศึกษามีความเต็มใจ พูดคุย ติดต่อ

กบัเพื่อนต่างวัฒนธรรม (ก่อนใชรู้ปแบบ x̅=4.80, S.D.=0.41, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, หลัง

ใช้รูปแบบ x̅ =4.77, S.D.=0.43, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.63, 
S.D.=0.49, ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ)  

  2.2 ดา้นเจตคติท่ีดีทางพหวุฒันธรรม ประกอบดว้ย ขอ้ 15 นกัศึกษาเปิดใจเรียนรู ้

ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีของวัฒนธรรมท่ีต่างจากของตน (ก่อนใช้รูปแบบ x̅=4.50, 

S.D.=0.51, ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ, หลงัใชรู้ปแบบ x̅ =4.73, S.D.=0.45, ระดบัความส าคัญ

มากท่ีสุด, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.57, S.D.=0.50, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด)    ข้อ 19 การ
ยอมรบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างเป็นพื ้นฐานส าคัญท่ีน าสู่การเข้าใจคนต่างวัฒนธรรม (ก่อนใช้

รูปแบบ x̅=4.83, S.D.=0.38, ระดบัความส าคัญมากท่ีสดุ, หลังใชรู้ปแบบ x̅ =4.80, S.D.=0.41, 

ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.67, S.D.=0.55, ระดับความส าคัญมาก
ท่ีสุด) ข้อ 24 นักศึกษาหลีกเล่ียงการแสดงออกท่ีจะน ามาซึ่งความขัดแย้ง (ก่อนใช้รูปแบบ 

x̅=4.67, S.D.=0.55, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, หลังใชรู้ปแบบ x̅ =4.63, S.D.=0.56, ระดับ

ความส าคญัมากท่ีสดุ, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.57, S.D.=0.63, ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ)  
  2.3 ดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรม ประกอบดว้ย ขอ้ 27 นกัศึกษาคิดว่าทกัษะหน่ึง

ท่ีส าคัญส าหรับครู คือ การรับฟังอย่างตั้งใจและซื่อตรง (ก่อนใช้รูปแบบ x̅=4.93, S.D.=0.25, 

ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, หลังใชรู้ปแบบ x̅ =4.87, S.D.=0.35, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, 

ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.83, S.D.=0.38, ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ)    ขอ้ 28 นกัศึกษาตระหนกั
ว่าการมีสติรูต้วัตลอดเวลา เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีตอ้งมีในการด าเนินชีวิตในพืน้ท่ีท่ีมีความแตกต่างทาง

วฒันธรรม (ก่อนใชรู้ปแบบ x̅=4.73, S.D.=0.45, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, หลังใชรู้ปแบบ x̅ 

=4.90, S.D.=0.31, ระดับความส าคญัมากท่ีสุด, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.63, S.D.=0.56, ระดับ
ความส าคญัมากท่ีสดุ)    ขอ้ 29 เมื่อตอ้งท าความรูจ้กัเพื่อนใหม่จากต่างวฒันธรรม นกัศึกษาไม่น า
ความแตกต่างเรื่องเชือ้ชาติ ศาสนา ความเชื่อมาเป็นแนวคิดหลักในการเริ่มตน้ท าความรูจ้ัก (ก่อน

ใช้รูปแบบ  x̅=4.60, S.D.=0.50, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, หลังใช้รูปแบบ  x̅ =4.77, 

S.D.=0.43, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.60, S.D.=0.62, ระดับ
ความส าคัญมากท่ีสุด)  ขอ้ 31 การไดม้ีปฏิสมัพันธ์กับคนต่างวัฒนธรรม ท าใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรู้

เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี (ก่อนใช้รูปแบบ x̅=4.67, S.D.=0.48, ระดับความส าคัญมาก

ท่ีสุด, หลังใช้รูปแบบ x̅ =4.80, S.D.=0.41, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, ติดตามผล 1 เดือน 
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x̅=4.50, S.D.=0.63, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด)    ขอ้ 33 การมีองค์ความรู ้ความเข้าใจและ

ทักษะการส่ือสารเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นและส าคัญมากต่อนักศึกษา (ก่อนใช้รูปแบบ x̅=4.80, 

S.D.=,0.41 ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ, หลงัใชรู้ปแบบ x̅ =4.87, S.D.=0.35, ระดบัความส าคัญ

มากท่ีสดุ, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.57, S.D.=0.57, ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ) ขอ้ 40 นกัศึกษา
สามารถเรียนรูก้ารปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบับริบทในพืน้ท่ีสามจังหวดัจากสถานการณท่ี์ไดเ้รียนรูใ้น

และนอกห้องเรียน (ก่อนใช้รูปแบบ x̅=4.60, S.D.=0.50, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, หลังใช้

รูปแบบ x̅ =4.73, S.D.=0.45, ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, ติดตามผล 1 เดือน x̅=4.53, 
S.D.=0.51, ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ) 

2. ผลการประเมินภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูหลังจากการ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จากวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคณุภาพของการสะทอ้นคิดหลังจากการใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้
จ  านวน 7 แผน สามารถสรุปขอ้มลูเชิงคณุภาพไดด้งันี ้

 1. ผลการสะท้อนคิดแผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที่  1 ความหลากหลายของ
วฒันธรรมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  1.1 ส่ิงท่ีนักศึกษาไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีตอ้งมีในการ
อยู่ร่วมกันกับคนต่างวัฒนธรรม เช่น ความเข้าใจ เรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย ภาษา 
ศาสนา ความเชื่อ การเปิดใจ ยอมรบักบัความหลากหลาย เคารพกนัและกัน และการปรบัเจตคติ
และการปรบัตวัเพื่อการอยู่รว่มกนั ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้

  “ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีที่มา การที่เราไม่รู้ที่มาของประเพณี วัฒนธรรม ความคิด 
ความเชือ่ เลยท าใหเ้กิดความไม่เขา้ใจกนั” (นกัศึกษาเลขที ่1)  

  “การเรียนรูว้ิถีชีวิตของวฒันธรรมอื่น ไดเ้ห็นอะไรที่ไม่เคยเห็น ท าใหเ้ราเปลี่ยน
มุมมองและเห็นโลกไดก้วา้งขึน้” (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “การอยู่ในสงัคมที่มีความหลากหลาย ส่ิงที่ตอ้งมีคือ การใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั 
เคารพและรบัฟังผูอ้ืน่” (นกัศึกษาเลขที ่7) 

  “ความแตกต่างเป็นเอกลกัษณ์ ตัง้อยู่บนความเชื่อและความศรทัธาทีต่่างกนั ทุก
คนอยู่บนความแตกต่างแต่ไม่แตกแยก ผ่านการเปิดใจ เคารพและใหเ้กียรติกนัและกนั” (นกัศึกษา
เลขที ่8) 

  “ภาษาเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถเรียนรู้ไดจ้ากเพื่อน โดยไม่ตอ้งไปเรียน 
เพือ่ใหส้ามารถสนทนา เป็นการเปิดกวา้งทางดา้นภาษา” (นกัศึกษาเลขที ่9) 



  147 

  “ความหลากหลายทีน่ ามาซึ่งความขดัแยง้ไม่เขา้ใจกนั มาจากฐานคิดทีแ่ตกต่าง
กนั ไดเ้รียนรูว้่าควรวางตวัหรือปฏิบติัอย่างไรในสถานการณ์นัน้ ๆ เราไม่ควรใชฐ้านคิดของตวัเอง
ตดัสินใจ แต่ควรเปิดใจและมองหลายมุม” (นกัศึกษาเลขที ่12)  

  “เราต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเหล่านี ้เมื่อเรารู้แลว้จะได้เข้าใจผู้อื่นมาก
ยิ่งขึน้” (นกัศึกษาเลขที ่15) 

  “ทุกประเทศในโลกมีความหลากหลายในเรือ่งเหล่านี ้อย่างเรื่องศาสนาในไทยมี
ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์ ถา้เราไม่เปิดใจ ไม่ยอมรับ เราก็อยู่ดว้ยกันไม่ได้” 
(นกัศึกษาเลขที ่20) 

  “กิจกรรมบทบาทสมมติท าใหรู้แ้ละเขา้ใจแง่มุมที่ต่างออกไป ประสบการณ์การ
รบัรูที้่ต่างกนัท าใหมุ้มมองในการมองต่างกนั แต่ก็สามารถเรียนรูแ้ละปรบัความคิด ปรบัตวัหากนั
ได”้ (นกัศึกษาเลขที ่21) 

  “เราตอ้งมองใหห้ลากหลายมุมและรบัผิดชอบในวฒันธรรมของตวัเอง คือ นบัถือ
ในส่วนของตนแต่ไม่ท าลายหรือท าใหว้ฒันธรรมอืน่สูญเสียไป” (นกัศึกษาเลขที ่22) 

  “ความหลากหลายมีอยู่ทกุพืน้ที่ ส่ิงส าคญัที่ท าใหค้นทีแ่ตกต่างกนัมาอยู่ร่วมกนั
ได ้คือ การใหเ้กียรติและเคารพซึ่งกนัและกนั” (นกัศึกษาเลขที ่25) 

  “ส่ิงที่คนในสงัคมพหุวฒันธรรมตอ้งท าคือ การเคารพซึ่งกนัและกนั ไม่เอาตวัเอง
เป็นศูนย์กลางของทกุส่ิง ตอ้งมองในมุมมองของเราและมุมมองของคนอืน่” (นกัศึกษาเลขที ่27) 

 1 .2 บอกความรูสึ้กของและวิธีการตอบสนองหลังจากไดพ้บเจอประสบการณ์นั้น 
พบว่า มีหลากหลายความรูสึ้ก เช่น ตกใจ กลวั ดี ประทบัใจ และการตอบสนองท่ีหลากหลาย เช่น 
การแลกเปล่ียนวฒันธรรมของกันและกันช่วยสรา้งความสัมพันธ์อันดี การรบัฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ื่นเพื่อการปรบัเปล่ียนมุมมอง ความคิดของตวัเอง การศึกษาหาขอ้มลูเพิ่มเติมในส่ิงท่ีเราไม่รู ้ดัง
แสดงจากค าพดูต่อไปนี ้

  “การไดคุ้ยกบัเพือ่น ไดเ้รียนรูบ้างอย่างที่ไม่สามารถพบเจอไดด้ว้ยตนเอง ท าใหรู้้
ว่าเมื่ออยู่ในสถานการณ์นัน้จะแกป้ัญหาอย่างไร จะอยู่อย่างไรใหม้ีความสุขกบัผูอ้ื่น” (นกัศึกษา
เลขที ่3) 

  “รูสึ้กแปลกใจและประทบัใจกบัส่ิงที่ไดเ้ห็นและไดส้มัผสั แต่ก็ตอ้งเปิดใจ เรียนรู้
และปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อยู่เสมอ” (นกัศึกษาเลขที ่5)  

  “รู้สึกดี ประทับใจเพื่อน ๆ ท าให้รู้สึกว่าตัวเองเปิดใจได้มากขึ้นยอมรับความ
แตกต่างไดม้ากขึน้ มีความคิดเชิงบวกมากขึน้” (นกัศึกษาเลขที ่6) 
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  “รูสึ้กดีมากทีไ่ดม้ีการถกเถียง แลกเปลีย่นความคิดเห็น เพราะท าใหเ้ราเปิดใจรบั
ฟังเพือ่นมากขึน้ รูสึ้กสนกุในการแลกเปลีย่นซึ่งกนัและกนั” (นกัศึกษาเลขที ่7) 

  “ในช่วงแรก ๆ ดิฉนัไม่กลา้เผชิญกบัความหลากหลาย เนื่องจากไม่ค่อยพบเจอ
ความหลากหลายเท่าไหร่ ท าใหไ้ม่กลา้เขา้ใกลค้นที่มีความแตกต่างจากตนเอง แต่พอคิดว่าตอ้ง
เร่ิมเปิดใจเรียนรู ้กลายเป็นรูสึ้กดีใจ สบายใจ และภูมิใจในตนเอง” (นกัศึกษาเลขที ่9) 

  “การไดเ้รียนรูส่ิ้งที่แปลกใหม่ น าส่ิงที่เรียนรูม้าท าความเขา้ใจ หาขอ้มูลเพิ่มเติม
เพือ่เสริม จะท าใหเ้ขา้ใจความต่างมากขึน้ เพยีงพอทีจ่ะปรบัตวัได”้ (นกัศึกษาเลขที ่10) 

  “รู้สึกกลัวและไม่ค่อยเข้าใจบางเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่รู ้มาก่อน จนท าให้เกิด 
culture shock แต่ก็พยายามเปิดใจ ยอมรบัใหไ้ด”้ (นกัศึกษาเลขที ่11) 

  “เมื่อเรารูสึ้กอ่อนไหวกบัตวัเองหรือไม่เห็นดว้ยกบัสถานการณ์นัน้ เราตอ้งรบัฟัง 
และแสดงความคิดเห็นบนพืน้ฐานของความเป็นจริง” (นกัศึกษาเลขที ่12) 

  “ไดรู้้จักคนอื่นมากขึ้นจากมุมมองและทัศนคติของเขา รู้สึกว่าตัวเองเกิดการ
ยอมรบัผูอ้ืน่มากขึน้ มีมุมมองทีก่วา้งขึน้” (นกัศึกษาเลขที ่24) 

  “การเรียนรูส่ิ้งทีม่ีความต่างจากตนช่วยใหเ้ราเขา้ใจผูอ้ืน่ ยอมรบัและเคารพซึ่งกนั
และกนั อนัจะเป็นส่ิงขจดัความบาดหมาง และท าใหอ้ยู่ร่วมกนัได”้ (นกัศึกษาเลขที ่26) 

  “การไดร้บัฟังส่ิงที่เขาพูด ไดเ้ห็นส่ิงที่เขาท า จะเขา้ใจมากขึ้น ยอมรบัไดม้ากขึ้น 
ไดค้ าตอบทีไ่ม่ใช่หนึ่งอีกต่อไป” (นกัศึกษาเลขที ่27) 

  “รูสึ้กดีกบัตวัเอง รูสึ้กว่าตวัเองเป็นคนที่เปิดใจยอมรบัส่ิงใหม่ ๆ มากขึ้น เพราะ
เวลาเรียนรูส่ิ้งใหม่รูสึ้กว่าตวัเองตัง้ใจและคิดตาม” (นกัศึกษาเลขที ่30) 

  1.3) ส่ิงท่ีอยากแบ่งปันใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้พบว่า นักศึกษาครูอยากแบ่งปันเรื่องของ
วฒันธรรมดา้นภาษาถิ่น การแต่งกาย และประเพณีต่าง ๆ ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้

  “อยากแบ่งปันภาษาถิ่นของตวัเองใหเ้พือ่นต่างพืน้ที่ไดร้บัรู ้และก็อยากฝึกภาษา
ถิ่นของเพือ่นดว้ย อยากใหเ้พือ่นไดเ้รียนรูแ้ละรูจ้ักขอ้มูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวฒันธรรมและประเพณี
ต่าง ๆ ในพืน้ทีข่องตนเอง” (นกัศึกษาเลขที ่6)  

  “การแต่งกายตามหลักศาสนายังไม่เป็นที่ยอมรบั อยากแบ่งปันใหผู้อ้ื่นไดเ้ห็น
ความงามดา้นการแต่งกายของหญิงมุสลิม อยากใหเ้ป็นเรื่องราวที่ผูอ้ื่นฟังแลว้เกิดการยอมรับ 
เขา้ใจในความหลากหลาย” (นกัศึกษาเลขที ่8) 

  “การเปิดใจเรียนรู ้พูดคุยจะท าใหเ้ขา้ใจ และมีภูมิคุม้กนัในบริบทของสังคมที่มี
ความแตกต่างกนั เพราะทกุทีล่ว้นแตกต่างกนัไม่มากก็นอ้ย” (นกัศึกษาเลขที ่11) 
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  “อยากแบ่งปันภาษาถิ่นใหค้นต่างพืน้ที่เข้าใจ จะไดพู้ดคุยไดเ้ข้าใจกันมากขึ้น 
และเรื่องการแต่งกายที่เป็นเอกลกัษณ์ของผูห้ญิงมุสลิม ซึ่งคนภายนอกส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจ ซึ่ง
อยากใหค้นภายนอกเขา้ใจมากขึน้” (นกัศึกษาเลขที ่13)  

  “อยากแบ่งปันภาษาถิ่นของตนเอง นั่นคือ ภาษามลายู หากผูที้่ไดเ้ขา้มาเที่ยวใน
พืน้ทีสื่อ่สารภาษามลายูได ้จะไดเ้ขา้ใจผูค้นในพืน้ทีม่ากยิ่งขึน้” (นกัศึกษาเลขที ่19) 

  “การมาเรียนที่ปัตตานีเป็นเวลา 3 ปี กว่า มีเรื่องราวดี ๆ มากมาย ท าให้
ถ่ายทอดใหค้นอื่นหรือเพื่อนในจังหวัดอื่นไดรู้้ พอเพื่อน ๆ กล่าวชื่นชม รู้สึกประทับใจและจะ
แบ่งปันต่อไป” (นกัศึกษาเลขที ่23) 

  “การอยู่ร่วมกับคนหลากหลาย ตอ้งยอมรบัในตัวพวกเขา เคารพในความเชื่อ 
และไม่รีบตดัสินความเชือ่ของพวกเขา” (นกัศึกษาเลขที ่27)  

  “การยอมรบัความแตกต่างทางความคิดเป็นปัจจยัภายในของคน เป็นจุดเร่ิมตน้
ในการยอมรบัความแตกต่างทางปัจจยัภายนอกต่อ ๆ ไป” (นกัศึกษาเลขที ่29) 

  “การยอมรบัความหลากหลายทางความคิด เป็นส่ิงส าคญั หากเราเปิดใจรบัฟัง
จะน าไปสู่ทางสายกลางในการแกป้ัญหาต่าง ๆ” (นกัศึกษาเลขที ่30) 

 2. ผลการสะท้อนคิดแผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 2 การรบัฟังอย่างตัง้ใจ 
  2.1 ส่ิงท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอ ไดแ้ก่ การปฏิบติัตวัเมื่อ

ต้องเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมอื่น  ได้แก่ การเปิดใจ รับฟัง (วัจนภาษา) อย่างตั้งใจ สังเกตการ
แสดงออก (อวัจนภาษา)ของผู้อื่น เพื่อรับรู ้ เพื่อการเข้าใจอย่างซื่อตรงและการอยู่ร่วมกัน 
ความส าคญัของการปรบัตวัเมื่ออยู่ในสงัคมท่ีมีความหลากหลาย ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้

  “ส่ิงส าคญัที่จะท าใหเ้ขา้ใจความแตกต่าง และสามารถปรบัตวักบัส่ิงแวดลอ้มได้
ดีขึ้น คือ การเปิดใจเรียนรูเ้รื่อง รบัฟังโดยไม่โตแ้ยง้ และสังเกตท่าทางของนักเรียน” (นักศึกษา
เลขที ่1) 

  “ถา้เราตอ้งอยู่ในพืน้ที่ที่แตกต่างจากที่อยู่เดิม ตอ้งอาศยัความเขา้ใจเป็นส าคญั 
เพราะถา้เขา้ใจ จะสามารถปรบัตวัอยู่ได”้ (นกัศึกษาเลขที ่6) 

  “จากประสบการณ์ที่ได้เจอ หากไม่สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาได้ แต่เราก็
สือ่สารกนัโดยใชอ้วจันภาษา จากการสงัเกตท่าทางหรือพฤติกรรม รวมทัง้การเปิดใจและท าความ
เข้าใจก็สามารถสื่อสารกันได้ เช่น การกอด การยิ้มถ้าเราปฏิบัติอย่างคุ้นเคยจะกลายเป็น
วฒันธรรมอย่างหนึ่งทีเ่ราซึมซบั” (นกัศึกษาเลขที ่12) 

  “เมื่อเราไดอ้ยู่ในวฒันธรรมที่แตกต่างไปจากเรา ส่ิงแรกคือเราตอ้งเปิดใจเรียนรู ้
ท าความเขา้ใจ เพือ่ทีจ่ะปรบัตวัใหไ้ด ้และอยู่อย่างมีความสขุ” (นกัศึกษาเลขที ่14) 
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  “การท าความเขา้ใจวฒันธรรมอื่นโดยเฉพาะเรือ่ง ภาษา เป็นส่ิงแรกทีต่อ้งท าของ
การปรบัตวั เพราะจะน าสู่ความเขา้ใจวฒันธรรมดา้นอืน่ ๆ” (นกัศึกษาเลขที ่19) 

  “จุดเร่ิมตน้เรียนรูแ้ละเขา้ใจวฒันธรรมที่แตกต่าง คือ การเปิดใจ สงัเกต และรบั
ฟังส่ิงต่าง ๆ เพือ่ท าความเขา้ใจ” (นกัศึกษาเลขที ่21) 

  “เมื่อเราเข้าใจนักเรียนและเรียนรูว้ฒันธรรมของนกัเรียน เราจะเขา้ใจ และเมื่อ
เขา้ใจนกัเรียนมากขึน้ เราจะถูกยอมรบัจากนกัเรียน นกัเรียนจะใหค้วามสนใจและเคารพเรามาก
ขึน้ จะท าใหก้ารเรียนในหอ้งเป็นธรรมชาติ นกัเรียนจะสนกุ” (นกัศึกษาเลขที ่29) 

  2.2 บอกความรูสึ้กของและวิธีการตอบสนองหลังจากไดพ้บเจอประสบการณน์ั้น 
พบว่า มีหลากหลายความรูสึ้ก เช่น ดีใจ ชื่นชม รูสึ้กวิตกกังวล หวาดกลัว และการตอบสนองท่ี
หลากหลาย เช่น บอกวิธีการปรบัตวั เมื่อพบเจอส่ิงใหม่ ๆ การจดัการปัญหาท่ีเกิดขึน้ ดงัแสดงจาก
ค าพดูต่อไปนี ้

  “รูสึ้กชื่นชมกบัการเปิดใจเรียนรูแ้ละปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ซึ่งถือเป็น
เรือ่งทีดี่ ควรเอาเป็นแบบอย่าง” (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “รูสึ้กกงัวลและคิดว่าครูใจแคบที่ไม่เปิดใจเรียนรู ้ซึ่งอาจท าใหม้ีเจตคติที่ไม่ดีต่อ
ผูเ้รียน ท าใหก้ารจดัการเรียนรูไ้ม่มีประสิทธิภาพและไม่เต็มศกัยภาพ” (นกัศึกษาเลขที ่11) 

  “ดีใจทีค่รูเปิดใจเรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจกบัวฒันธรรมอื่นที่ต่างจากวฒันธรรม
ของตน ครูท าดีแลว้” (นกัศึกษาเลขที ่25)  

  “ถา้ตอ้งอยู่ในพืน้ที่ที่ต่างไปจริง ๆ ตอ้งยอมรบัและเปิดใจเรียนรู ้ใหเ้กียรติซึ่งกนั
และกนั” (นกัศึกษาเลขที ่2) 

  “เปลี่ยนความคิดหรือมุมมองของตวัเอง ตอ้งเปิดใจเรียนรูว้ฒันธรรมของผูเ้รียน 
เพือ่ใหง้่ายต่อการจดัการเรียนรูข้องครู” (นกัศึกษาเลขที ่16)  

  “คิดว่าความหลากหลาย หรือส่ิงที่แตกต่างจากเรามันคือ โอกาสให้เราเรียนรู ้
พยายามเรียนรูผู้อ้ืน่ดว้ยความจริงใจ และสามารถอยู่ในสงัคมที่มีความหลากหลายได”้ (นกัศึกษา
เลขที ่20) 

  “การเปิดใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ เร่ิมสังเกตส่ิงแวดลอ้มรอบตัว เร่ิมท าความรู้จักกับ
ภาษาและผูค้นในชมุชนเพือ่ท าความคุน้ชินกบัสภาพสงัคมใหม่ ช่วยไดเ้ยอะ” (นกัศึกษาเลขที ่21) 

  “เมื่อตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความต่าง จะเลือกเปิดใจและท าความเขา้ใจ 
เรียนรูบ้ริบทของพืน้ที ่เพือ่ทีจ่ะสื่อสารกบันกัเรียนผูป้กครอง และเพือ่นร่วมงานได”้ (นกัศึกษาเลขที ่
3) 
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  “ตอ้งปรบัทศันคติของตนเอง เปิดใจเรียนรู ้ท าความเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมที่
ต่างไปจากตนเอง” (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “เมือ่เราตอ้งพบเจอประสบการณ์ใหม่ ๆ แรก ๆ อาจปรบัตวัไม่ได ้เราตอ้งเร่ิมจาก
การสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนอื่น เพราะจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเราให้ปรับตัวได้” 
(นกัศึกษาเลขที ่14) 

  1.3 ส่ิงท่ีอยากแบ่งปันใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้พบว่า นักศึกษาครูอยากบอกถึงผลท่ีเกิดขึน้
จากการเปิดใจ รับฟัง ผลท่ีเกิดขึน้จากการไม่เปิดใจ ไม่รับฟัง ลักษณะของครูท่ีดีในสังคมพหุ
วฒันธรรม ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้

  “ถา้เพือ่นไปเจอสถานการณ์แบบนี ้อยากใหเ้พือ่นเปิดใจ อย่าอคติ ตอ้งท าตวัให้
พรอ้มจะเรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจความหลากหลาย” (นกัศึกษาเลขที ่7) 

  “พวกเราทุกคนตอ้งเป็นบุคคลที่มีใจรกัที่จะเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพราะ
การเรียนรูส้ามารถเรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต” (นกัศึกษาเลขที ่9) 

  “การเปิดใจรบัฟัง ยอมรบัวฒันธรรมอาจท าไดย้ากส าหรบับางคน แต่เป็นส่ิงทีทุ่ก
คนควรท า เพือ่ใหท้กุคนอยู่ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ” (นกัศึกษาเลขที ่24) 

  “ครูต้องเข้าใจภาษาถิ่นของพืน้ที่นั้น ๆ เพื่อให้สนทนากับนักเรียนได้เข้าใจ” 
(นกัศึกษาเลขที ่2)  

  “การเปิดใจเรียนรูส่ิ้งใหม่ เป็นคณุลกัษณะทีดี่ที่ครูทุกคนตอ้งมี เพือ่จะใชช้ีวิตอยู่
อย่างมีความสขุ” (นกัศึกษาเลขที ่9) 

  “คนเป็นครูตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มนัน้ ๆ เพือ่เป็นแบบอย่างใหก้บั
ผูอ้ืน่ได”้ (นกัศึกษาเลขที ่10) 

  “ตอ้งเป็นคนที่เปิดใจ รบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นที่มีความเห็นต่างกนั เพือ่การ
เขา้ใจ” (นกัศึกษาเลขที ่17) 

  “คุณลกัษณะของครูที่ดีตอ้งมีการสงัเกตนักเรียน การรบัฟังเพือ่ใหน้กัเรียนกลา้
พูด ไม่ต าหนส่ิิงทีน่กัเรียนเล่า จะท าใหน้กัเรียนรูสึ้กปลอดภยั” (นกัศึกษาเลขที ่26) 

  “การเปิดใจ ยอมรบั เรียนรู ้โดยไม่มีอคติเป็นคุณสมบติัที่ดีทีค่รูควรมี” (นกัศึกษา
เลขที ่23) 

  “ครูตอ้งมีการพฒันาตนเองอยู่ตลอด นอกเหนือจากความรูคื้อการเขา้ใจผูเ้รียน 
หาขอ้มูลภูมิหลงัของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ” (นกัศึกษาเลขที ่28) 
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  “ครูที่ดีต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและท าความเข้าใจความ
แตกต่าง เพือ่ใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และไดใ้ชช้ีวิตอย่างมีความสุข” (นกัศึกษาเลขที ่
30) 

 3. ผลการสะท้อน คิดแผนการจัดการเรียน รู้ค ร้ังที่  3 ภาษาท้องถิ่นใน
ชีวิตประจ าวนั 

  3.1 ส่ิงท่ีนักศึกษาไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอ ไดแ้ก่ ปัญหาท่ีพบจาก
การใชภ้าษาอื่นต่อการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การไม่เขา้ใจภาษา ท าใหส่ื้อสารไม่เขา้ใจ ความส าคัญ
ของการส่ือสารดว้ยภาษาถิ่น ไดแ้ก่ ภาษาถิ่นช่วยส่งเสริมความเขา้ใจของครูกบันักเรียน ภาษาถิ่น
ช่วยสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน และวิธีการเรียนรูภ้าษาถิ่นของครูเพื่อเขา้ใจ
นกัเรียนคือ การเรียนรูจ้ากผูเ้รียน ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้

  “นกัเรียนขออนุญาตไปหอ้งน ้าโดยพูดภาษาใต ้เราเลยไม่เข้าใจความตอ้งการ
ของนกัเรียน” (นกัศึกษาเลขที ่2) 

  “ไปสอนนกัเรียนที่พูดภาษามลายูถิ่น นกัเรียนบางคนพูดภาษาไทยได ้แต่มีบาง
คนทีพู่ดไดแ้ค่ภาษามลายูถิ่น จึงตอ้งใชภ้าษากายในการอธิบายใหเ้ขา้ใจกนั” (นกัศึกษาเลขที ่4) 

  “นกัเรียนในหอ้งพูดภาษาใต ้ท าใหห้นูไม่เขา้ใจส่ิงทีน่กัเรียนสื่อสาร เลยรบัรูว้่าถา้
ไม่เขา้ใจภาษาใต ้จะไม่สามารถเขา้ถึงตวันกัเรียนได”้ (นกัศึกษาเลขที ่14) 

  “นกัเรียนในโรงเรียนพูดภาษาถิ่นเป็นส่วนใหญ่ท าใหย้ากต่อความเขา้ใจและการ
สือ่สารของเพือ่นในกลุ่มทีท่ ากิจกรรมดว้ยกนัทีไ่ม่เขา้ใจภาษาถิ่น” (นกัศึกษาเลขที ่21) 

  “ภาษาถิ่นเป็นภาษาทีน่กัเรียนพูดเป็นภาษาแรก การเรียนรูภ้าษาไทยแบบหกัดิบ
จึงไม่เหมาะกับนักเรียน จะเป็นการลดความสัมพันธ์ของครูกับเรียนด้วย ครูตอ้งค่อย ๆ สอน 
เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดความรูสึ้กว่า ภาษาไทยไม่ใช่เรือ่งยาก” (นกัศึกษาเลขที ่27) 

  “เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาษาแรกที่เรียนรู้คือภาษามลายูไม่ใช่
ภาษาไทย ครูจึงตอ้งมีทกัษะการพูดภาษามลายูดว้ย เพือ่สามารถเขา้ใจนกัเรียนและสือ่สารเขา้ใจ” 
(นกัศึกษาเลขที ่11)  

  “นักเรียนพูดภาษาใตใ้นห้องเรียน เราจึงใชภ้าษาใตก้ับนักเรียนดว้ย ซึ่งท าให้
เขา้ใจกนัและกนัมากขึน้” (นกัศึกษาเลขที ่24)  

  “เราควรสรา้งความไวว้างใจให้กับนักเรียนก่อน ไม่ควรตัง้แง่  และคิดว่าเราไม่
สามารถเรียนรูภ้าษาอืน่ได ้จะท าใหเ้ราเขา้ใจ และมีแรงใจทีจ่ะเรียนรูภ้าษามลายูถิ่นมากขึน้ และ
ยงัท าใหน้กัเรียนไวใ้จเรา” (นกัศึกษาเลขที ่5) 
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  “การไดเ้รียนรู้ภาษาถิ่นในห้องเรียน ท าให้เปิดใจ ยอมรับเรื่องภาษาถิ่น และ
สามารถสรา้งความไวว้างใจต่อกนัได”้ (นกัศึกษาเลขที ่16)     

  “พยายามพูดคุยกับนักเรียนเป็นภาษามลายูถิ่น โดยการถาม และใหน้ักเรียน
สอน นกัเรียนจะสนใจพูดคยุกบัเรามากขึน้” (นกัศึกษาเลขที ่3) 

  “สามารถเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาใตง่้าย ๆ ที่ใชส้นทนาไดจ้ากนักเรียน เช่น ค าว่า 
ว่าพรือ้” (นกัศึกษาเลขที ่9) 

  “จากการไปท ากิจกรรมที่โรงเรียนในจังหวดัปัตตานี เมื่อนกัเรียนพูดภาษามลายู
ดว้ย ก็จะถามนกัเรียนว่าแปลว่าอะไร ใหส้อนพีห่น่อย นกัเรียนก็จะสนุกที่ไดส้อน และเราก็จะได้
เรียนรูค้ าศพัท์” (นกัศึกษาเลขที ่28) 

  3.2 บอกความรูสึ้กของและวิธีการตอบสนองหลังจากไดพ้บเจอประสบการณน์ั้น 
พบว่า มีหลากหลายความรูสึ้ก เช่น รูสึ้กดี ประทับใจ กงัวล กลัว และการตอบสนองท่ีหลากหลาย 
แนวทางการส่ือสารใหเ้ขา้ใจ การเห็นความส าคญัของภาษาถิ่น ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้

  “รูสึ้กดี ไดเ้รียนรูเ้รือ่งค าศพัท์และไดส้รา้งปฏิสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั” (นกัศึกษาเลขที ่
3) 

  “ค าภาษาถิ่นค าไหนที่รูแ้ละเข้าใจ จะรูสึ้กดีและง่ายต่อการสื่อสาร” (นักศึกษา
เลขที ่12) 

  “รู้สึกกงัวลในช่วงแรกที่นกัเรียนไม่คุยกับเรา เพราะไม่เข้าใจภาษา” (นักศึกษา
เลขที ่5) 

  “รูสึ้กกงัวล เพราะการเรียนภาษาถิ่น เป็นส่ิงทีย่ากส าหรบัครูทีม่าจากต่างถิ่น แต่
ก็ตอ้งเรียนเพือ่น าไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสม” (นกัศึกษาเลขที ่11) 

  “รบัฟังนกัเรียนและพยายามถามความหมายของภาษาถิ่นใตที้น่กัเรียนพูด เพือ่ที่
เราสามารถเขา้ใจในส่ิงทีผู่ส่้งสารก าลงัจะพูด” (นกัศึกษาเลขที ่2) 

  “เราตอ้งเปิดใจ และศึกษาค าศพัท์ง่าย ๆ ทีใ่ชสื้่อสารกบันกัเรียน ฝึกพูดประโยค
สัน้ ๆ แลว้เสนอว่าจะแลกเปลีย่นค าศพัท์ของภาษาถิ่นระหว่างครูกบันกัเรียน” (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “เราเป็นครูตอ้งเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา เพือ่คุยกบันักเรียนใหรู้เ้รื่อง และเพือ่เขา้ใจ
นกัเรียน และพฒันาตวัเราเองเพือ่เป็นครูที่นกัเรียนรกัและเคารพ ถา้เราไม่รูก้็ควรถามนกัเรียนว่า 
ครูอยากรูว้่าค าภาษาถิ่นค านีคื้ออะไร บอกครูไดม้ัย้ เป็นการเรียนรูร่้วมกนั” (นกัศึกษาเลขที ่13) 

  “หากครูใชภ้าษาถิ่นเขา้มาประยุกต์ใชก้ับภาษากลางจะท าใหน้กัเรียนสามารถ
สือ่สารกนัเขา้ใจมากยิ่งขึน้” (นกัศึกษาเลขที ่21) 
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  “ในตอนแรกคิดว่าการหา้มเด็กไม่ใหพู้ดภาษามลายูถิ่นจะเป็นส่ิงที่ดีที่จะท าให้
เด็กใชภ้าษาไทยมากขึ้น แต่จริง ๆ แลว้การน าเอาภาษาถิ่นมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน จะ
ช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรูภ้าษาไทยมากยิ่งขึน้ จากความรูเ้ดิมภาษาถิ่น” (นกัศึกษาเลขที ่4) 

  “จากประสบการณ์ ท าใหก้ลบัมาคิดไดว้่าการไปเป็นครูในอนาคต การส่งเสริมทัง้
ภาษาถิ่นและภาษาไทยเป็นเรื่องส าคัญ ควรส่งเสริมใหอ้นุรักษ์และรู้สึกรักภาษาถิ่นของตน” 
(นกัศึกษาเลขที ่23) 

  3.3 ส่ิงท่ีอยากแบ่งปันใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้พบว่านกัศึกษาครูอยากบอกถึงความส าคัญ 
และประโยชนข์องภาษาถิ่น โดยนักศึกษาครูเชื่อว่าภาษาถิ่นช่วยใหน้ักเรียนและครูเขา้ใจกันและ
กันมากขึน้ และควรมีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรูก้ันและกัน ดังแสดงจากค าพูด
ต่อไปนี ้

  “จากประสบการณ์ที่พบเจอ นกัเรียนพูดภาษากลางไม่ค่อยได ้ท าใหต้นเองมีแรง
ขบัใหอ้ยากเรียนรูภ้าษามลายูถิ่นมากยิ่งขึน้” (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “อย่าดุนักเรียนที่พูดภาษาถิ่น เพราะอาจท าใหไ้ม่เปิดใจเรียนกับเรา แต่ควร
บูรณาการภาษาถิ่นเขา้ไปในเนือ้หาจะท าใหน้กัเรียนสนุกสนานและรูสึ้กภาคภูมิใจในทอ้งถิ่นของ
ตนเอง” (นกัศึกษาเลขที ่9) 

  “ภาษาถิ่นเป็นส่ิงที่ผูส้อนตอ้งพบเจอในการเป็นครูอย่างแน่นอน ครูจ าเป็นตอ้ง
เปิดใจเรียนรูเ้พือ่การปรบัตวั และเพือ่ความเขา้ใจนกัเรียน” (นกัศึกษาเลขที ่19)  

  “ภาษาถิ่นส าคญั เพราะช่วยใหค้รูสือ่สารกบันกัเรียน ท าใหค้รูเขา้ใจส่ิงที่นกัเรียน
จะบอก” (นกัศึกษาเลขที ่24) 

  “การเรียนรูภ้าษาที่ต่างกนั ไม่เพียงแต่เรียนรูแ้ค่ภาษาเท่านั้น ยงัเป็นการเรียนรู้
วฒันธรรมต่าง ๆ อีกดว้ย” (นกัศึกษาเลขที ่3) 

  “ไดเ้รียนรูร้่วมกนักบัเพือ่นทัง้ภาษามลายูถิ่น และภาษาถิ่นใต ้เช่น กูจิง แปลว่า 
แมว ปีปี แปลว่า แกม้ แขบ แปลว่ารีบ พนัพรือ แปลว่า อย่างไร” (นกัศึกษาเลขที ่13) 

ตัวอย่างการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษามลายูถ่ินและน ามาแตง่เป็นเพลงเพื่อสอนเพื่อน 
ค าศพัทเ์ร่ืองสตัว ์(นาแต) 
ท านองเพลง E I E I O 

วนันีเ้รามาเรียนรูค้ าศพัท ์E I E I O 
วนันีเ้รามาเรียนรูเ้ร่ืองสตัว ์E I E I O 

อีแกคือปลา เกอแตคือป ูอาแยนัน้คือไก่ 
บาบีคือหม ูลือมคืูอววั กาเต๊าะนัน้คือกบ 
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หมาเรียนอนัยิง กูจิงเรียกแมว อีเต๊ะนัน้คือเป็ด 
อแูดคือกุง้ ซูมคืุอมด อลูานัน้คือง ู

มารีงาจ ีค าศพัทน์าแต ซือลามตัติงกลั 
 4. ผลการสะท้อนคิดแผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 4 การปฏิบติัตนในสถานการณ ์

ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างจากวฒันธรรมของตน  
  4.1 ส่ิงท่ีนักศึกษาไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณ์ท่ีไดพ้บเจอ ไดแ้ก่ รบัรูแ้ละมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมท่ีต่างกัน เช่น ได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงท่ี
มากกว่าในหนังสือ การระมัดระวังค าพูดและการกระท าไม่ไดอ้าจส่งผลให้เกิดความขัดแยง้ วิธี 
หรือแหล่งท่ีจะเรียนรูเ้ร่ืองพหวุฒันธรรม เช่น เรียนรูจ้ากกิจกรรมของมหาวิทยาลยั และคณะ เรียนรู้
จากการไปเท่ียว และเรียนรูจ้ากเพื่อน ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ถา้เราไม่เขา้ใจ เช่น เกิดอคติในใจและปฏิบัติ
ตนไดไ้ม่เหมาะสม ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้

  “การไดเ้ขา้ไปอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ที่ไม่คุน้เคย เราตอ้งเปิดใจยอมรับ
และพรอ้มที่จะเรียนรูก้บัความต่าง ลดก าแพงของตัวเองลง พยายามพูดคุย แลกเปลี่ยนจุดต่าง
และจุดร่วม เพือ่จะไดช้่วยกนัปรบัเปลีย่นการปฏิบติัทีม่ีต่อกนั” (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “เคยไดไ้ปแลกเปลีย่นเรียนรูเ้ด็กต่างวฒันธรรมที่จังหวดับุรีรมัย์ ซึ่งตอ้งไปอยู่กบั
ครอบครวัอุปถมัภ์ ที่ใหก้ารดูแลและใหเ้กียรติ ท าใหรู้สึ้กสบายใจและประทบัใจมาก เป็นการไป
โครงการทีไ่ดเ้รียนรูจ้ริง ๆ จากประสบการณ์จริง”(นกัศึกษาเลขที ่8) 

  “การเขา้มาอยู่ในสงัคมที่มีวฒันธรรรมแตกต่างกนัจากสงัคมที่อาศยัมาตัง้แต่เกิด
คือ เรือ่งของศาสนา เพราะทีน่ีผู่ค้นส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม จึงไดเ้รียนรูใ้นบริบทจริง ๆ จาก
ทีต่อนแรกไดเ้รียนในหนงัสือเรียน เป็นไดเ้รียนรูใ้นส่ิงทีห่นงัสือเรียนไม่มี” (นกัศึกษาเลขที ่11) 

  “ไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกับความเป็นอยู่ ความคิดที่มีต่อเรา ไดแ้ลกเปลี่ยนส่ิงที่ยังรูไ้ม่
ค่อยชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ จนท าใหไ้ดรู้อ้ย่างชดัเจนท าใหม้ีความเขา้ใจมากขึ้น” (นักศึกษาเลขที ่
15) 

  “ไดเ้รียนรูว้่าการแสดงความคิดเห็นในความแตกต่างในทางที่ไม่ดีอาจส่งผลต่อ
ความรูสึ้กของผูอ้ืน่ได ้กบัคนทีไ่ม่รูจ้กัเราควรระมดัระวงัค าพูดของตนเอง” (นกัศึกษาเลขที ่29) 

  “จากการไปเข้าค่ายที่กรุงเทพ ซึ่งผู ้เข้าร่วมเป็นมุสลิมทั้งหมด แต่การปฏิบัติ
ศาสนกิจแตกต่างกนั ท าใหไ้ดเ้รียนรูว้่า โลกของเรามีอะไรที่ตอ้งเรียนรูอ้ีกมากมาย ถึงแมน้ับถือ
ศาสนาอิสลามเหมือนกนัก็ยงัมีความแตกต่างกนั” (นกัศึกษาเลขที ่8) 
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  “ไดเ้รียนรูพ้หุวฒันธรรมจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่ตอ้งมีการเขา้ใจความ
แตกต่างทางดา้นศาสนา มีการจัดกิจกรรมที่ทัง้สองศาสนาสามารถปฏิบัติร่วมกันได ้ท าใหไ้ด้
เรียนรูข้อ้หา้ม ขอ้ปฏิบติัของศาสนาทีแ่ตกต่างกนั แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกนัได”้ (นกัศึกษาเลขที ่10) 

  “จากการไปเทีย่วต่างจงัหวดั ซึ่งเป็นจงัหวดัทีส่ภาพแวดลอ้มต่างจากทีเ่คยอยู่ ท า
ใหต้นเองเปิดใจมากขึน้ ไดเ้ห็น ไดเ้รียนรูส่ิ้งที่ไม่เคยรูม้าก่อน และสามารถน าเรือ่งราวที่พบเจอไป
เล่าใหก้บัผูอ้ืน่ฟัง”(นกัศึกษาเลขที ่1) 

  “ไดไ้ปประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่คลา้ย ๆ 3 จังหวดั แต่ก็มีวฒันธรรมที่
แตกต่างจากเราคือ อาหารการกิน วิธีการกินที่กินดว้ยมือ ตอนแรกก็ยงัตอ้งขอชอ้นสอ้มจากรา้น 
ตอนหลงัพยายามปรบัตวั ยากอยู่เหมือนกนั แต่ก็ท าได”้ (นกัศึกษาเลขที ่17) 

  “การเรียนรู้จากการไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ คือ การปรับตัว การวางตัว การ
พยายามเปลีย่นมุมมองทางความคิด” (นกัศึกษาเลขที ่30) 

  “การมาใชช้ีวิตใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้ไดเ้รียนรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 
มากมาย เช่น เวลาการละหมาดของเพื่อนมุสลิม  ซึ่งเพื่อนช่วยอธิบายใหเ้ข้าใจเกี่ยวกับเวลา
ละหมาด ซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์เช่นนีจ้ะไม่เกิดความขัดแยง้ หากเราเปิดใจและเรียนรูอ้ย่าง
เขา้ใจ” (นกัศึกษาเลขที ่23) 

  “ความเขา้ใจ การปรบัตวัและการยอมรบัความแตกต่างนัน้เป็นส่ิงส าคญัในการ
อยู่ร่วมในสังคม เพราะถา้หากเราไม่เขา้ใจและพูดดูถูกผูอ้ื่น อาจท าใหใ้หเ้กิดอคติในใจ สุดทา้ย
อาจส่งผลไปสู่ความขดัแยง้” (นกัศึกษาเลขที ่20) 

  4.2 บอกความรูสึ้กของและวิธีการตอบสนองหลังจากไดพ้บเจอประสบการณน์ั้น 
พบว่า มีหลากหลายความรูสึ้ก เช่น ดีใจ ต่ืนเต้น ประทับใจ รูสึ้กกังวล เสียความรูสึ้ก และการ
ตอบสนองท่ีหลากหลาย  เช่น แสดงออกถึงการปรับตัว บอกวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อตกอยู่ใน
สถานการณท่ี์แตกต่างจากวัฒนธรรมของตน เช่น การคมุสติ การไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล ดงัแสดง
จากค าพดูต่อไปนี ้

  “รูสึ้กดี รูสึ้กว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงตวัเองอย่างมาก ทัง้ทางกายและจิตใจ 
รูจ้กัควบคมุอารมณ์ คิดใหม้ากก่อนจะท า การพยายามเขา้ใจผูอ้ื่นใหม้ากขึน้ ท าใหรู้สึ้กดีต่อตวัเอง
อย่างมาก” (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “รู้สึกดีใจ ที่อย่างน้อยตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้เปิดใจและปรับตัว เพื่อจะ
สามารถอยู่ในสงัคมนัน้ไดอ้ย่างมีความสขุ” (นกัศึกษาเลขที ่7) 

  “รูสึ้กดี เมื่อไดแ้ลกเปลี่ยนพูดคยุสนทนากบัเพือ่นต่างวฒันธรรม รูสึ้กดีที่เพือ่น ๆ 
ไม่ไดม้องดว้ยสายตาลบ” (นกัศึกษาเลขที ่12) 
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  “รูสึ้กประทบัใจและดีใจมากทีก่ารไดอ้ยู่ในสงัคมอืน่ทีม่ีวฒันธรรมต่างจากตนและ
คนเหล่านัน้เขา้ใจ ยอมรบั และพยายามปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเรา” (นักศึกษาเลขที ่20) 

  “รูสึ้กตื่นเตน้ และรู้สึกภูมิใจในตนเองที่สามารถเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได”้ 
(นกัศึกษาเลขที ่30) 

  “ช่วงแรกรู้สึกกังวล รู้สึกว่าตวัเองเป็นแกะด าและถูกแบ่งแยก แต่เมื่ออยู่ไดส้ัก
ระยะเร่ิมรูสึ้กว่าตวัเองตอ้งมีการปรบัตวัใหไ้ด”้ (นกัศึกษาเลขที่ 1) 

  “เคยรู้สึกไม่เข้าใจว่าท าถึงเป็นอย่างนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะเร่ิมเข้าใจและ
ยอมรบัความต่างทีเ่กิดขึน้ได”้ (นกัศึกษาเลขที ่4) 

  “รู้สึกเสียความรูสึ้กมาก แต่ก็ไม่ไดต้อบสนองดว้ยพฤติกรรมที่ไม่ดี” (นักศึกษา
เลขที ่6) 

  “รูสึ้กกังวลว่าจะสามารถปรบัตัวไดห้รือไม่ เพราะตอ้งมาอยู่ในสังคมที่มีความ
แตกต่าง” (นกัศึกษาเลขที ่11) 

  “รูสึ้กแย่ ไม่คิดว่าผูอ้ื่นจะมองความเป็นอยู่ของเราว่ามนัโหดรา้ย น่ากลวั แต่ก็ได้
อธิบายจากประสบการณ์ทีเ่รามีใหเ้ขาเขา้ใจ” (นกัศึกษาเลขที ่15) 

  “รูสึ้กกลวัและวิตกกงัวล เมือ่เจอสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได”้ (นกัศึกษา
เลขที ่21) 

  “พยายามเรียนรู ้ท าความเขา้ใจ ท าความรูจ้ักกบัเพื่อน ไม่ทราบอะไรก็ถามให้
เขา้ใจและยอมรบัจนเร่ิมทีจ่ะปรบัตวัได ้จนไม่ไดเ้ล็งเห็นถึงความแตกต่าง” (นกัศึกษาเลขที ่11) 

  “พยายามคุมสติตวัเอง เพราะคิดไวว้่าถา้เราแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกไป จะยิ่ง
สรา้งความไม่ชอบและมองไม่ดีมากขึน้” (นกัศึกษาเลขที่ 6) 

  “เราต้องมีสติเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อหาทางเรียนรู้เอาตัวรอด เพื่อ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมได”้ (นกัศึกษาเลขที ่16) 

  “บางประสบการณ์ของเพือ่นดี บางอย่างก็ไม่ดี ท าใหรู้สึ้กว่าตวัเองเคยไดร้บัแต่
ประสบการณ์ทีดี่ เราตอ้งรบัฟังเพือ่นอย่างพิจารณา ไตร่ตรองหาเหตผุลใหต้วัเองใหไ้ด”้ (นกัศึกษา
เลขที ่22) 

  “ประสบการณ์หลายอย่างไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตัวเรา หากเราเรียนรู้
วฒันธรรมดว้ยความเขา้ใจ ก็สามารถใชช้ีวิตอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบสขุ” (นกัศึกษาเลขที ่23) 

  4.3 ส่ิงท่ีอยากแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับ รู ้ พบว่า นักศึกษาครูต้องการบอกถึง
ประสบการณท่ี์ได ้และผลของการน าความรูท่ี้ไดไ้ปใช ้การปรบัตวั ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้  



  158 

  “การอยู่ในสงัคมที่มีความหลากหลายไม่ไดน่้ากลวั เราแค่ตอ้งเรียนรู ้ปรบัตวัให้
เขา้กบัสงัคมที่เราอยู่ใหไ้ด ้เพือ่ที่ตวัเราเองจะสามารถใชช้ีวิตไดอ้ย่างมีความสุข” (นกัศึกษาเลขที ่
7) 

  “อยากใหทุ้กคนเปิดใจรับความต่าง ซึ่งมันเป็นส่ิงที่อยู่ควบคู่กับชีวิตประจ าวัน 
การเปิดใจเคารพจะท าใหเ้กิดความเข้าใจซึ่งกนัและกนั เกิดความรกัในหมู่คณะ และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสขุ” (นกัศึกษาเลขที ่8) 

  “ทกุพืน้ที่ ทุกสงัคมไม่มีที่ใดเหมือนกนัหมดย่อมมีความแตกต่างกนัไม่มากก็นอ้ย 
วิธีการที่จะสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสขุ คือการปรบัตวั โดยเรียนรูใ้หเ้ขา้ใจและยอมรบัให้
ได”้ (นกัศึกษาเลขที ่11) 

  “เคยไปเขา้ค่ายแลว้มีโอกาสไดน้อนบ้านที่นบัถือศาสนาต่างจากเรา แลว้เคา้ให้
เกียรติมีและความอยากรู้เกี่ยวกับศาสนาเรา เรามีความสุข และคิดว่าการเรียนรู้และยอมรับ
ส าคญัจริง ๆ” (นกัศึกษาเลขที ่15) 

  “ส่ิงส าคญัทีต่อ้งท าเมือ่เจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากวฒันธรรมของตน คือ การ
เรียนรู ้ยอมรบั และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์นัน้ ถา้เราสามารถท าได ้ก็จะสามารถอยู่ในสงัคม
อืน่ ๆ ทีแ่ตกต่างจากสงัคมของตวัเองไดง้่าย” (นกัศึกษาเลขที ่24) 

  “การที่เราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได ้เราควรเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน และ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ืน่ใหไ้ด”้ (นกัศึกษาเลขที ่28) 

  “เคยถูกคนถามว่ามาจาก 3 จังหวัด เอาระเบิดมาด้วยหรือเปล่า แต่ใน
ขณะเดียวกนั เราก็ไดร้บัความช่วยเหลือจากพวกเขาดว้ย ผมจึงคิดไดว้่า ความคิดเห็นของแต่ละ
คน ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน เราไม่สามารถเหมารวมว่าคนที่อยู่ที่นั่นเป็นแบบนั้นทุกคนไม่ได้” 
(นกัศึกษาเลขที ่29) 

  “ส่ิงหนึ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการท ากิจกรรมคือ แค่ไดม้ีคนรบัฟังก็รูสึ้กดีขึ้น เราเองได้
ฝึกการเป็นผูฟั้งทีดี่ โดยไม่ควรพูดแทรกหรือเพิ่มค าถาม” (นกัศึกษาเลขที ่12) 

  “พอเราเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมที่หลากหลาย เวลาจะไปเที่ยวที่ต่าง ๆ ก็ตอ้งหา
ขอ้มูลก่อนไป เพือ่ใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมของทีน่ัน้ ๆ” (นกัศึกษาเลขที ่13) 

  “เราสามารถปรบัตนและปฏิบติัตนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้และทา้ยทีสุ่ด
เราจะไม่ล าบากหรืออยู่ยาก” (นกัศึกษาเลขที ่17) 

  “การเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะท าให้เราปรับตัวใหอ้ยู่ใน
สถานที่หรือในเหตกุารณ์นัน้ โดยทีไ่ม่ท าใหต้วัเองเดือนรอ้น และควรท าจิตใจใหเ้ขม้แข็ง เพือ่รบัมือ
กบัสถานการณ์ทีจ่ะเขา้มาในชีวิต และเพือ่ใชช้ีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ” (นกัศึกษาเลขที ่21) 
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 5.ผลการสะท้อนคิดแผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 5 การเคารพแนวคิด วิถีชีวิตคน
ต่างวฒันธรรม 

  5.1 ส่ิงท่ีนักศึกษาไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอ ไดแ้ก่ การพดูคยุกบัคน
ต่างวัฒนธรรมท าใหเ้รียนรูแ้ละเขา้ใจความหลากหลายมากขึน้ การประเมินสถานการณ์เมื่อต้อง
เจอและรบัมือกับวัฒนธรรมท่ีแตกต่างไปจากตน และการปรบัตัวเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ท่ี
แตกต่าง ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้

  “ได้เห็นและเรียนรู้ในส่ิงที่ไม่ เคยรู้มาก่อน เช่น วิธีการตักบาตร การถวาย
สงัฆทาน แนวทางการปฏิบติัตวัของพุทธศาสนนิกชน การลงพืน้ที่ท าใหต้นเองเขา้ใจเรื่องราวต่าง 
ๆ ของศาสนาพุทธมากขึน้กว่าเดิม เพราะไดส้อบถามประเด็นต่าง ๆ ทีเ่คยสงสยั” (นกัศึกษาเลขที่ 
1) 

  “การสัมภาษณ์พระสงฆ์ท าใหรู้้และเข้าใจศาสนาพุทธมากขึ้น ได้เรียนรูอ้ะไร
หลายอย่างจากค าบอกเล่าของพระอาจารย์ เช่น ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามลว้นมองว่าการ
ฆ่าคนเป็นบาป” (นกัศึกษาเลขที ่13) 

  “ได้เรียนรู้ว่าพิธีกรรมต่าง ๆ ของศาสนามีการปรับเปลี่ยนพิธีกรรม วิธีการ
บางอย่างใหเ้ขา้กบัยคุสมยัของปัจจุบนั” (นกัศึกษาเลขที ่17) 

  “ไดเ้ปิดโลกใหก้วา้งขึ้น ไดเ้ห็นส่ิงทีไ่ม่เคยเห็นมาก่อนของศาสนาคริสต์ ท าใหเ้รา
เข้าใจได้ยั่งยืนว่าการอยู่ร่วมกันในพืน้ที่ที่แตกต่างกันเรื่องศาสนา ไม่ใช่เรื่องที่ก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้เลย” (นกัศึกษาเลขที ่27) 

  “การที่เราจะเขา้ไปสมัภาษณ์บาทหลวง เราควรหาขอ้มูลอยู่บา้ง เพือ่สามารถใช้
ค าพูดในการถามใหเ้หมาะสม”  (นกัศึกษาเลขที ่12) 

  “ก่อนการพูดคุยกบัพระสงฆ์ เราตอ้งหาขอ้มูลเบือ้งตน้จากเพือ่นที่นบัถือศาสนา
พทุธ เพือ่รูเ้บือ้งตน้ว่าอะไรที่เราตอ้งระมดัระวงั และตอนพูดคุย หนูนั่งฟังเพือ่นพูด เพือ่หนูจะลือก
ใชค้ าไดเ้หมาะสม” (นกัศึกษาเลขที ่15) 

  “จากการที่ไดเ้ห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่เคยเห็น มีมากมายที่
เห็นแลว้สงสยั แต่เราใชว้ิธีเก็บความสงสยัไวถ้ามบาทหลวงหลงัจากท าพธิีกรรมแลว้ เพราะในขณะ
ที่ท าพิธี เราต้องยืนดูอยู่ห่าง ๆ ด้วยความสงบ ไม่กวน เวลาถามก็ใช้ค าถามที่เหมาะสมไม่
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดหรือขดัแยง้” (นกัศึกษาเลขที ่12) 

  “เราตอ้งท าความเข้าใจทั้งบริบทและความเป็นอยู่ของวัฒนธรรมนั้น ๆ ดว้ย 
เพือ่ใหเ้ขา้ใจในมุมมองทีต่่างออกไป” (นกัศึกษาเลขที ่23) 
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  5.2 บอกความรูสึ้กของและวิธีการตอบสนองหลังจากไดพ้บเจอประสบการณน์ั้น 
พบว่า มีหลากหลายความรูสึ้ก เช่น รูสึ้กดีและประทับใจ ปิติยินดี ต่ืนเต้น กังวล กลัว และการ
ตอบสนองท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การเปิดใจ เปิดโอกาสใหต้วัเอง การเรียนรูก้ารปฏิบติัตัวเมื่อเขา้ไป
ในศา สนสถาน (การเคารพ) ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้

  “รูสึ้กแปลกใหม่ ท าตวัไม่ถูก การไดม้าสอบถามผูรู้ ้ผูที้่มีประสบการณ์ ท าใหไ้ด้
ความรูที้ช่ดัเจน” (นกัศึกษาเลขที ่5)   

  “เป็นครัง้แรกทีไ่ปโบสถ์ รูสึ้กตืน่เตน้มาก ๆ” (นกัศึกษาเลขที ่7) 
 “รู้สึกตื่นเต้น ท าตัวไม่ถูก ไม่รู้ตอ้งปฏิบัติตัวอย่างไร เพราะเป็นครั้งแรกที่เข้าไป” 

(นกัศึกษาเลขที ่12) 
  “รูสึ้กดีและประทบัใจว่าการเปิดโอกาสใหต้วัเองไดเ้รียนรูเ้รื่องราวของศาสนาอื่น 

ท าใหไ้ดรู้จ้กัศาสนาอืน่มากขึน้ หนูไม่เคยคยุกบัพระสงฆ์มาก่อน ซึ่งเป็นประสบการณ์ดี ๆ ของหนู” 
(นกัศึกษาเลขที ่13) 

  “รูสึ้กประทบัใจที่ไดม้าศึกษาศาสนาคริสต์ เหมือนเป็นการเปิดโลก เปิดมุมมอง
การมองเห็นของตวัเอง” (นกัศึกษาเลขที ่17) 

  “รู้สึกปิติยินดีกับความรู้ใหม่ที่ได้มา และได้รือ้ ฟ้ืนความรู้ที่หลงลืมไปแล้ว” 
(นกัศึกษาเลขที ่18) 

  “รูสึ้กแปลกตาแปลกใจ รูสึ้กตื่นเตน้ ที่ไดเ้ห็นไดเ้รียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ ที่ตนเองไม่เคย
เห็น” (นกัศึกษาเลขที ่30) 

  “รูสึ้กกังวลใจ เพราะไม่เคยเห็นการท าพิธีมิซซา กลวัตวัเองท าอะไรผิด กลัวท า
เคา้อึดอดั แต่ก็ไดเ้รียนรู ้และเป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ” (นกัศึกษาเลขที ่25) 

  “มีความสงสัยเยอะมาก หากไปไดไ้ปอ่านหรือศึกษาในต าราโดยไม่ไดเ้ห็นของ
จริง ลงพืน้ทีจ่ริง อาจไม่ไดส้มัผสัถึงความรูสึ้กนี ้รวมทัง้การรบัฟังเป็นผูฟ้ังทีดี่” (นกัศึกษาเลขที ่12) 

  “การไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู ้ท าใหเ้ขา้ใจพิธีกรรมต่าง ๆ และเปลี่ยนความคิดของ
ตวัเอง จากที่ไม่ค่อยเข้าถึง ไม่เปิดใจใหบุ้คคลที่มีศาสนาต่างกัน พอเร่ิมเปิดใจท าใหใ้ชช้ีวิตกับ
บุคคลทีน่บัถือศาสนาทีแ่ตกต่างกนัอย่างเขา้ใจกนัและกนั” (นกัศึกษาเลขที ่16) 

  “การไดเ้รียนรูพ้ิธีกรรม ศาสนาต่าง ๆ ไดเ้รียนรูว้่าทุกศาสนาสอนใหค้นเป็นคนดี 
การทีเ่ราจะคบเพือ่น ไม่ควรเอาเรือ่งศาสนามาเป็นหลกัในการคบเพือ่น” (นกัศึกษาเลขที ่21) 

  “เมื่อ เข้าไปในที่ใหม่ๆ ที่ตนเองไม่ เคยเจอ รู้สึกว่าตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้
ตลอดเวลา รูจ้กัการวางตวัมากขึน้ ชืน่ชอบตวัเองทีเ่ป็นแบบนี”้ (นกัศึกษาเลขที ่30) 
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  “อย่างแรกคือการวางตวั การปฏิบติัตวั เราตอ้งปฏิบติัตวัใหเ้รียบรอ้ยไม่ส่งเสียง
ดังเมื่ออยู่ในโบสถ์ จากนั้นต้องเปิดใจให้พร้อมเรียนรู้ พยายามท าความเข้าใจให้มากที่สุด” 
(นกัศึกษาเลขที ่7) 

  “เมือ่เขา้ไปในโบสถ์ ดิฉนัจะปฏิบติัโดยการแสดงท่าทีทีส่ ารวม ไม่ส่งเสียงดงัขณะ
ประกอบพธิีกรรม” (นกัศึกษาเลขที ่10) 

  “เราตอ้งมีมารยาทมากขึ้น สงวนตวั แต่งตวัใหเ้หมาะกบัสถานที่ ไม่น าพาอคติ 
แต่ตอ้งพกหวัใจทีพ่รอ้มเรียนรู ้พรอ้มทีจ่ะเขา้ใจในส่ิงทีส่งสยั” (นกัศึกษาเลขที ่27) 

  5.3 ส่ิงท่ีอยากแบ่งปันให้ผูอ้ื่นไดร้บัรู  ้พบว่า นักศึกษาอยากแบ่งปันความรูท่ี้ได้
จากวัฒนธรรม และขอ้เสนอแนะการปฏิบัติตัวเมื่อตอ้งไปยังสถานท่ีท่ีมีความต่าง ดังแสดงจาก
ค าพดูต่อไปนี ้

  “แม้จะอยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่แตกต่างไปจากวิถีชีวิตแบบเดิมของเรา 
แต่เราสามารถเรียนรู้ และปรบัตัวใหเ้ข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มได ้แมเ้ราจะนับถือ
ศาสนาพุทธ การปฏิบติัศาสนกิจยงัต่างกนัในแต่ละพืน้ที่ ดงันัน้ความแตกต่างเรื่องศาสนาจึงเป็น
เรือ่งธรรมดา” (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “หนูมีขอ้สงสยัเกีย่วกบัการฉนัของพระภิกษุ เวลาทีฉ่นัได ้การไดม้าถามพระจริง 
ๆ รูสึ้กว่าดีมาก เขา้ใจมากขึน้” (นกัศึกษาเลขที ่13) 

  “พิธีมิซซาที่จัดขึ้นในวนัอาทิตย์ เป็นพิธีกรรมที่ท าใหจ้ิตใจสงบ และจบลงดว้ย
ความชืน่ใจและยิม้แยม้” (นกัศึกษาเลขที ่27) 

  “ศาสนาแต่ละศาสนาแมว้่าจะมีหลากหลายอย่างแตกต่างกนั แต่มีจุดมุ่งหมาย
อย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือ การสอนคนให้ท าความดี ละเว้นความชั่ว และมีจิตใจที่บริสุทธิ์” 
(นกัศึกษาเลขที ่11) 

  “การไดเ้ขา้ไปในศาสนสถาน ท าใหเ้รียนรูส่ิ้งต่าง ๆ เยอะขึ้นจากในหนังสือเรียน
หรือในสือ่ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัรู”้ (นกัศึกษาเลขที ่21) 

  “เรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรศึกษาใหช้ดัเจนใหรู้แ้จง้ก่อนที่จะเล่าให้
ผูอ้ืน่ฟัง เมือ่ไดฟ้ังแลว้ควรศึกษาต่อว่าเป็นไปตามส่ิงทีไ่ดฟ้ังไหม” (นกัศึกษาเลขที ่28) 

  “แนะน าให้เพื่อน ๆ ศึกษาความแตกต่างของวิถีชีวิตและศาสนา เพื่อเปิดใจ
เรียนรูแ้ละยอมรบัเพือ่ทีจ่ะสามารถเรียนรูป้รบัตวัอยู่ในสงัคมร่วมกนัได”้ (นกัศึกษาเลขที ่6) 

  “ก่อนเข้าไปสถานที่ใด ควรหาความรู้เพิ่มเติมไปบ้าง เพื่อการปฏิบัติตนได้
เหมาะสม” (นกัศึกษาเลขที ่7) 
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  “การเปิดใจยอมรบัความแตกต่างทางความเชือ่หรือศาสนา เพราะทุกส่ิงบนโลก
ใบนีล้ว้นมีความแตกต่างกนั จะท าใหโ้ลกเกิดความสงบได”้(นกัศึกษาเลขที ่30) 

 6. ผลการสะท้อนคิดแผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 6 การจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเองเมื่อเจอเหตกุารณท่ี์ไม่คาดคิด 

  6.1 ส่ิงท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอ ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามรูสึ้ก
และสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลงเพื่อวิเคราะห์การกระท าและอารมณ์ของผู้อื่น  การใช้สีหน้า
ท่าทางไดเ้หมาะสม ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้     

  “เราจะรบัรูอ้ารมณ์ของผูอ้ืน่ได ้เราตอ้งจดัการอารมณ์ของตนเองก่อนโดยการนิ่ง 
เงยีบเพือ่รบัฟังและสงัเกตส่ิงทีเ่คา้แสดงออก” (นกัศึกษาเลขที ่1) 

  “เคยหงุดหงิดโมโหใส่นกัเรียน ผลที่เกิดขึ้นคือ นกัเรียนไม่กลา้แสดงออก ไม่กลา้
สบตา และไม่กลา้แสดงความคิดเห็น เหตกุารณ์นีท้ าใหเ้รียนรูว้่าผมควรจะใจเย็นมากกว่านี ้ค าพูด
ทีเ่ราพูดควรจะนกึถึงคนฟัง เราตอ้งควบคมุอารมณ์ตวัเองใหไ้ด”้ (นกัศึกษาเลขที ่7) 

  “การระงบัอารมณ์ของตนเอง และการรบัรู้อารมณ์ของผูอ้ื่น จะท าใหเ้ราแกไ้ข
ปัญหาไดแ้ละด าเนนิชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ” (นกัศึกษาเลขที ่15) 

  “เราควรสงัเกตท่าทีของคนที่คยุดว้ย โดยไม่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจ วิธีการที่ดี
ทีสุ่ดคือ การดึงตวัเองออกมาจากสถานการณ์นัน้ ๆ มาปรับความคิดของตนเอง” (นกัศึกษาเลขที ่
22) 

  “ควรคิดก่อนจะกระท าอะไรออกมา เช่น การกระท า การพูด โดยไม่ใชอ้ารมณ์มา
ตดัสินหรืออยู่เหนือทุกอย่าง ถา้เราคิดก่อนทุกครัง้ เราจะระมดัระวงัการสื่อสารทัง้ทางค าพูดและ
แววตา” (นกัศึกษาเลขที ่11) 

  “เราควรจัดการกบัตวัเอง ควบคมุอารมณ์ของตนเอง และค านงึถึงการแสดงออก
ของเราต่อผูถู้กกระท า” (นกัศึกษาเลขที ่16) 

  “คนเป็นครูควรระงบัอารมณ์ และรูว้ิธีการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง เพราะ
เด็กนักเรียนหลายคนหลายความคิด หลายความรู้สึก เป็นธรรมดาที่เรื่องวุ่น ๆ อาจเกิดขึ้น” 
(นกัศึกษาเลขที ่20) 

  6.2 บอกความรูสึ้กของและวิธีการตอบสนองหลังจากไดพ้บเจอประสบการณน์ั้น 
พบว่า มีความรูสึ้กเชิงลบ เช่น หดหู่  เสียใจ ไม่พอใจ สลดใจ รู ้สึกไม่ดี อึดอัด โกรธ และการ
ตอบสนองท่ีหลากหลาย ได้แก่ การเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม ข้อเสนอแนะในการจัดการกับ
อารมณ ์ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้
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  “รู้สึกหดหู่และคิดทบทวนตัวเอง ว่าเราเคยเป็นและเคยตกอยู่ในสถานการณ์
เช่นนัน้หรือไม่” (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “รูสึ้กเสียใจที่ครูไม่ฟังเหตุผล จากเหตุการณ์กล่าวอาจท าใหเ้ด็กไม่รูสึ้กแบบเดิม
กบัครูอีกต่อไป” (นกัศึกษาเลขที ่8) 

  “รูสึ้กไม่พอใจ การลงโทษรุนแรงไม่ไดท้ าใหอ้ะไรดีขึน้ ควรถามเหตผุลก่อน และมี
วิธีลงโทษอีกมากมายทีใ่หป้ระโยชนม์ากกว่านี”้ (นกัศึกษาเลขที ่13) 

  “รูสึ้กสลดใจและเห็นดว้ยกบัการกระท าในคลิป ครูไม่ควรน าอารมณ์ใหอ้ยู่เหนือ
เหตผุล เพราะนอกจากสถานการณ์จะไม่ดีขึน้แลว้ ยงัอาจแย่กว่าเดิม” (นกัศึกษาเลขที ่23)  

  “รูสึ้กอึดอดั โกรธ เสียใจ ที่คนเป็นครูไม่สามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได ้
แลว้เอามาลงทีน่กัเรียน” (นกัศึกษาเลขที ่30) 

  “การใชอ้ารณ์หรือควบคุมอารมณ์ไม่ได ้จะส่งผลกระทบต่อตวัผูก้ระท าเองและ
ผู้อื่น เราต้องนิ่ง และเงียบ เพื่อรับฟัง เพื่อจะได้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้มากที่สุด” 
(นกัศึกษาเลขที ่1) 

  “ต้องค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ใจเย็น ๆ พยายามคิดก่อนพูด ไม่ใชค้ าพูดที่ใช้
อารมณ์ เพราะอาจท าลายความมั่นใจของเด็ก” (นกัศึกษาเลขที ่7) 

  “การลงโทษเด็กไม่ควรใชอ้ารมรณ์และไม่ควรใชค้ าพูดที่รุนแรง ท ารา้ยความรูสึ้ก
ของผูฟ้ัง” (นกัศึกษาเลขที ่20) 

  “ก่อนการแสดงออกทางอารมณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อความรูสึ้ก เราควรยอมรบั
ความคิดเห็นของผูอ้ืน่ และฟังเหตผุลของผูเ้รียน” (นกัศึกษาเลขที ่16) 

  “เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่ออารมณ์ ควรดึงตัวเองออกมาจาก
สถานการณ์นัน้ มองส่ิงรอบกายและน าส่ิงเหล่านัน้มาปรบัความคิดของตวัเองใหไ้ด ้มองส่ิงรอบ ๆ 
ตวั เพือ่ปรบัตวัตนของเราใหดี้ยิ่งขึน้” (นกัศึกษาเลขที ่22) 

  6.3 ส่ิงท่ีอยากแบ่งปันใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้พบว่า นกัศึกษาครูอยากแบ่งปันขอ้สรุปท่ีได้
จากการเรียนรูแ้ละผลท่ีเกิดขึน้กับตัวเอง การปรบัปรุงตัวเองและการจัดการกับอารมณ์ ดังแสดง
จากค าพดูต่อไปนี ้   

  “เรื่องเหตุผล ก่อนที่ครูจะลงโทษนกัเรียนควรหาเหตุผลก่อนว่าท าเพื่ออะไร  ครู
ตอ้งฟังและพจิารณา” (นกัศึกษาเลขที ่2)  

  “อยากให้ทุกคนท าเหมือนตัวเอง คือกลับมาคิดทบทวนก่อนที่จะท าอะไร 
โดยเฉพาะเรื่องการพูด ยิ่งคนที่เป็นครูมกัถูกจับตามอง เราตอ้งวางตวัใหเ้หมาะสม รูจ้ักควบคุม
อารมณ์ และความคิดของตวัเองใหไ้ด”้ (นกัศึกษาเลขที ่5) 
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  “คนเป็นครู ตอ้งเรียนรู้ว่า การลงโทษแบบอื่นที่ไม่ส่งผลต่อความรูสึ้กทางจิตใจ
และความเจ็บปวดทางร่างกายมีอีกมาก” (นกัศึกษาเลขที ่8) 

  “การที่เราโดนลงโทษ โดยไม่ไถ่ถามเหตุผลท าใหเ้ราเองเป็นคนมองจากหลาย ๆ 
มุม รูสึ้กว่าการมองหลายมุมช่วยจดัการกบัอารมณ์ของตนเองไดดี้ยิ่งขึน้” (นกัศึกษาเลขที ่28) 

  “เราควรคิดก่อนพูด เพราะเมื่อไหร่ทีเ่ราควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได ้เราจะใช้
ค าพูดทีท่ าลายความรูสึ้กของคนอืน่” (นกัศึกษาเลขที ่7) 

  “ตอนเด็ก ๆ เมือ่ไม่พอใจก็จะตอบกลบัใหฝ่้ายตรงขา้มไดเ้ขา้ใจเรามากขึน้ แต่ใน
บางครัง้ยิ่งตอบกลบัยิ่งกลายเป็นเรือ่งใหญ่ ท าใหท้ะเลาะกนัในที่สดุ ดงันัน้ในบางครัง้ เราควรทีจ่ะ
อยู่เงียบ ๆ ไม่ตอบกลบั เพือ่ใหท้กุอย่างคลีค่ลาย” (นกัศึกษาเลขที ่15) 

  “การที่เราจะเป็นครูที่ดี การกระท าส่ิงใด ๆ ตอ้งมีเหตุผล ตอ้งเป็นแบบอย่าง 
เพราะนกัเรียนเรียนรูจ้ากครูเสมอ” (นกัศึกษาเลขที ่23) 

  “การแกป้ัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ควรใชเ้หตุผลมากกว่าการใชก้ าลงั อารมณ์และ
ความรุนแรง เพราะจะสามารถแกป้ัญหาไดต้รงจุด และหลีกเลี่ยงส่ิงที่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ได”้ 
(นกัศึกษาเลขที ่30) 

 7. ผลการสะท้อนคิดแผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 7 ผลท่ีเกิดขึน้หากครูไม่มี
ความรูท้างพหวุฒันธรรม 

  7.1 ส่ิงท่ีนักศึกษาไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ถา้
หากครูไม่มีความรูท้างพหวุฒันธรรม เช่น ปัญหาของการจดัการเรียนรู ้การขาดการปฏิสัมพันธก์ัน
ของครูกบันกัเรียนผลกระทบทางบวกของการมีความรูแ้ละความเขา้ใจทางพหวุัฒนธรรม ดงัแสดง
จากค าพดูต่อไปนี ้

  “นักเรียนไม่อยากเรียนกับครูที่ไม่เข้าใจตัวเอง และตัวครูเองก็อยู่ในสังคมได้
ล าบาก” (นกัศึกษาเลขที ่1) 

  “ครูไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรูไ้ดอ้ย่างเต็มที ่เต็มความสามารถ อีกทัง้ครูไม่
สามารถจดัการเรียนการสอนทีเ่อือ้ต่อนกัเรียนได”้ (นกัศึกษาเลขที ่3) 

  “ถา้หากครูไม่มีความรูอ้าจเกิดปัญหาดา้นการสื่อสารระหว่างครูกบันกัเรียน ซึ่ง
ส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอน และการไวว้างใจระหว่างครูกบันกัเรียน” (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “หากครูไม่เขา้ใจ ไม่มีความรูท้างพหุวัฒนธรรมและไม่เข้าใจผูเ้รียนจะท าใหค้รู
ปรับตัวได้ยาก สื่อวารกับนักเรียนอย่างไม่เข้าใจ และจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของผูเ้รียน” (นกัศึกษาเลขที ่17) 
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  “ถา้ครูไม่เขา้ใจความต่างของนกัเรียน อาจส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนของ
ครูทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของนกัเรียน” (นกัศึกษาเลขที ่30) 

  “ส่ิงที่จะเกิดขึ้นหากครูไม่มีความรู้ทางพหุวัฒนธรรมคือ การสื่อสารที่อาจไม่
ตรงกนั ครูไม่สามารถเขา้ใจไดว้่านกัเรียนตอ้งการจะบอกอะไร ซึ่งหากครูยงัไม่ท าความเขา้ใจใน
ความแตกต่าง อาจก่อใหเ้กิดอคติขึน้ในใจของครู และการไม่รบัฟังนกัเรียน” (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “ครูทีไ่ม่รบัฟัง และไม่เขา้ใจในความหลากหลายของผูเ้รียนจะไม่มีความสมัพนัธ์
ที่ดีต่อกนั ส่งผลใหผู้เ้รียนไม่อยากมาเรียน และเกิดปัญหาต่อการเรียนการสอน” (นกัศึกษาเลขที ่
16) 

  “ครูที่ไม่เขา้ใจผูเ้รียนที่มีความเป็นพหุวฒันธรรมอาจสื่อสารกบันกัเรียนไม่รูเ้รื่อง 
ไม่เขา้ใจในส่ิงทีน่กัเรียนสือ่สาร อาจท าใหไ้ม่คยุกนัในทีส่ดุ” (นกัศึกษาเลขที ่28) 

  “ถา้ครูไม่มีความรูท้างพหวุฒันธรรมและไม่เขา้ใจผูเ้รียนทีม่ีความต่าง จะท าใหค้รู
ไม่มีปฏิสมัพนัธ์ทีดี่กบันกัเรียน ไม่เขา้ใจความตอ้งการของนกัเรียน” (นกัศึกษาเลขที ่30) 

  “การเปิดกวา้งเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การมีวนัหยุดในวัน
ตรุษจีน วนัฮารีรายอ วนัสารทเดือนสิบ เป็นตน้” (นกัศึกษาเลขที ่20) 

  “จากประสบการณ์ทีไ่ดพ้บเจอ คือ นกัเรียนในหอ้งเรียนนั่งแยกชาย-หญิง เพราะ
ทกุคนในหอ้งนบัถือศาสนาอิสลาม เพราะชายหญิงไม่สามารถแตะตอ้งตวักนัได ้จึงท าใหค้รุ่นคิด
ไดว้่าหากครูจดัใหม้ีกิจกรรมกลุ่มระหว่างชายหญิง คงเป็นเรือ่งทีไ่ม่สามารถท าได ้ดงันัน้การทีค่รูมี
ความรูท้างพหุวฒันธรรมนัน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง เพือ่ประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนและการ
พฒันานกัเรียน” (นกัศึกษาเลขที ่23) 

  7.2 บอกความรูสึ้กของและวิธีการตอบสนองหลังจากไดพ้บเจอประสบการณน์ั้น 
พบว่า มีหลากหลายความรูสึ้ก เช่น รูสึ้กมีแรงบันดาลใจ รูสึ้กถึงความแปลกใหม่ รูสึ้กว่าเราตอ้ง
พร้อมอยู่ เสมอ  รู ้สึกไม่คุ้นชิน ไม่มีความสุข ไม่ชอบใจ ไม่อยากคุยด้วย เบื่อหน่าย และการ
ตอบสนองท่ีหลากหลาย การเปล่ียนแปลงตัวเอง การเรียนรูแ้นวทางการจัดการเรียนรูใ้นชั้นเรียน 
ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้

  “รูสึ้กว่าถา้ท าดว้ยใจ ท าเพราะอยากรูจ้ริง ๆ ก็จะท าใหไ้ม่ทุกข์ใจ ทุก ๆ อย่างจะ
เป็นไปดว้ยความราบรืน่” (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “รูสึ้กมีแรงบนัดาลใจในการเรียนรู ้เขา้ใจ และปรบัตวัใหอ้ยู่ในสถานการณ์นัน้ ๆ 
ได ้จะตอ้งเตือนตวัเองใหเ้รียนรูอ้ยู่เสมอ” (นกัศึกษาเลขที ่11) 

  “รู้สึกเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่เราจ าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับความแตกต่างหรือความ
หลากหลายนี”้ (นกัศึกษาเลขที ่23) 
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  “รูสึ้กว่าเราตอ้งพรอ้ม ส าหรบัการปรบัเปลีย่นหรือปรบัตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงใหม่ ๆ หรือ
วฒันธรรมใหม่ ๆ” (นกัศึกษาเลขที ่30) 

  “รู้สึกไม่คุน้ชิน และไม่มีความสุข และคิดว่าตนเองเป็นคนกลุ่มน้อยที่มีความ
แตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ค่อนขา้งเยอะ แต่ก็พยายามสงัเกต และเปิดใจเรียนรู”้ (นกัศึกษาเลขที ่
5) 

  “ความรูสึ้กเมือ่เจอครูทีไ่ม่มีความรูท้างพหวุฒันธรรม คือ รูสึ้กไม่อยากเขา้หาครูที่
ไม่เขา้ใจสิ่งทีเ่ราตอ้งการสือ่” (นกัศึกษาเลขที ่12) 

  “ถา้ครูไม่มีความรูด้า้นพหวุฒันธรรมอาจท าใหม้ีความเบื่อหน่าย และปิดกัน้การ
เรียนรูใ้นทีส่ดุ” (นกัศึกษาเลขที ่24) 

  “พยายามทบทวนตัวเอง และเปิดใจในการเรียนรูแ้ละยอมรบัส่ิงใหม่ที่มีความ
แตกต่าง เพราะคิดว่าการเปิดใจ ท าใหเ้ราเขา้ใจผูอ้ื่น สามารถปรบัตวัใหเ้ข้ากบับริบทนัน้ ๆ ได”้ 
(นกัศึกษาเลขที ่1) 

  “เราตอ้งเปิดใจยอมรบัส่ิงใหม่ และตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเรา” (นกัศึกษาเลขที ่3) 
  “การที่เราเปิดใจ ศึกษา ยอมรบั แลกเปลีย่นเรียนรู ้ท าใหรู้สึ้กมีความสขุ ไดเ้ห็น

ทัศนะ มุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวเอง ที่สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุ
วฒันธรรมได”้ (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “ดิฉนัไดเ้รียนรูจ้ากครูต่างชาติว่าการเรียนรูว้ฒันธรรมและการปรบัตวัจะสามารถ
อยู่ร่วมกนัได ้เราตอ้งพยายามเรียนรูแ้ละปรบัตวัใหไ้ด”้ (นกัศึกษาเลขที ่7) 

  “คนที่จะเป็นครูในอนาคต ตอ้งปลูกฝังเจตคติที่ดีและเปิดใจยอมรบัผูอ้ื่นที่ต่าง
จากเราใหก้บันกัเรียนทกุคน” (นกัศึกษาเลขที ่20) 

  “เราตอ้งพร้อมส าหรบัการปรับตัวเข้าหาส่ิงใหม่ ๆ เพื่อสามารถปฏิบัติตัวหรือ
วางตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม หากปรับตัวเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข” 
(นกัศึกษาเลขที ่30) 

  “ครูจะสามารถจัดการเรียนการสอนไดดี้ โดยการสรา้งความสัมพนัธ์ในชัน้เรียน 
ดว้ยการพูดจาทีดี่ เพือ่ใหผู้เ้รียนรูสึ้กไวว้างใจและรูสึ้กปลอดภยั และครูตอ้งรบัฟังผูเ้รียน เขา้ใจใน
ความแตกต่าง เพือ่การจดักิจกรรมในชัน้เรียนไดส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน” (นกัศึกษาเลขที ่16) 

  “รูสึ้กเป็นเรือ่งแปลกใหม่ทีเ่ราจ าเป็นตอ้งรู ้เพือ่ประโยชนต่์อนกัเรียนโดยตรง แต่ก็
ยงัก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อครูทัง้ดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน ผูป้กครอง และครูตอ้งเป็นผูต้ระหนกั
ถึงความรู้ดา้นพหุวฒันธรรม หมั่นหาความรูแ้ลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอยู่เสมอ” (นักศึกษาเลขที ่
23) 



  167 

  “ส่ิงส าคัญคือ ครูต้องเข้าใจผู้เรียน เข้าใจในความต่างที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน ทั้ง
ทางดา้นภาษา ศาสนา ความเชื่อ ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหานัน้ ตอ้ง
ประนปีระนอม สือ่สารดว้ยค าพูดทีดี่” (นกัศึกษาเลขที ่27) 

  7.3 ส่ิงท่ีอยากแบ่งปันใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้พบว่า ส่ิงท่ีนักศึกษาครูอยากแบ่งปัน ไดแ้ก่ 
ครูเป็นส่วนส าคัญของการเสริมสรา้งพหุวัฒนธรรม จึงควรมีการอบรมเตรียมความพรอ้มของครู 
และความส าคญัของครูท่ีมีต่อนกัเรียน ดังค ากล่าว “ครูเป็นพ่อแม่คนท่ีสองของนกัเรียน” และส่ิงท่ี
จะช่วยส่งเสริมใหม้ีความรูท้างพหุวัฒนธรรม คือ การเปิดใจยอมรบั และการศึกษาหาขอ้มูลเพื่อ
เสริมสรา้งความรูใ้หต้วัเอง ดงัแสดงจากค าพดูต่อไปนี ้

  “ครูเป็นอาชีพส าคัญในการพฒันาประเทศ ครูตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มใน
เรือ่งของความรูพ้หวุฒันธรรม เพือ่การพฒันาผูเ้รียนอย่างเต็มศกัยภาพ” (นกัศึกษาเลขที ่9) 

  “อยากใหม้ีการอบรมเกี่ยวกับความรูด้า้นพหุวฒันธรรมในการจัดการเรียนการ
สอนให้มากขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการเข้าไปศึกษาในแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย” (นกัศึกษาเลขที ่20) 

  “อยากให้มีกิจกรรมให้ครูไดศึ้กษาวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่วัฒนธรรมของตนให้
มากกว่านี ้เพือ่ความเขา้ใจกนั” (นกัศึกษาเลขที ่25) 

  “ครูจะเป็นคนแรก ๆ สามารถสรา้งความเข้าใจเรื่องพหุวฒันธรรม โดยเริ่มตน้
จากหอ้งเรียน โรงเรียน ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ” (นกัศึกษาเลขที ่1) 

  “ครูที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของการยอมรับความต่าง จะท าใหเ้ด็กเรียนรู้และ
เขา้ใจส่ิงนัน้ น าไปสู่การปฏิบติัตนตามแบบทีดี่” (นกัศึกษาเลขที ่5)  

  “ครูควรมีความรู้ทางด้านพหุวัฒนธรรม เพราะจะท าให้เข้าใจผู้เรียนมากขึ้น 
สามารถน าความรูไ้ประยกุต์ใชใ้นการเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนได”้ 
(นกัศึกษาเลขที ่24) 

  “เพียงแค่เราเปิดใจยอมรบัส่วนที่แตกต่าง พรอ้มที่จะเรียนรูส่ิ้งใหม่ มีการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความแตกต่างซึ่งกนัและกนั หากเราสามารถปรบัตวัอยู่ร่วมกบัผูที้่มีความต่าง ถือเป็น
ประสบการณ์ทีดี่และมีคณุค่าต่อตนเองมาก” (นกัศึกษาเลขที ่5) 

  “อยากใหน้ึกถึงความรู้สึกของผูเ้รียนมาก ๆ เราในฐานะครูควรเปิดใจยอมรับ 
เรียนรูแ้ละเขา้ใจกบัความแตกต่างของผูเ้รียนและออกแบบหอ้งเรียนใหเ้ป็นพหวุฒันธรรมทีแ่ทจ้ริง” 
(นกัศึกษาเลขที ่7) 
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  “ครูควรเปิดใจยอมรบั เรียนรูเ้พือ่ใหม้ีความรูด้า้นพหวุฒันธรรม เพือ่ใหเ้ขา้ใจและ
ปรับตวัได ้ซึ่งจะน ามาจัดการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัสังคมนัน้ ๆ ที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมได”้ 
(นกัศึกษาเลขที ่11) 

  “เราจ าเป็นตอ้งเปิดใจยอมรบัเรียนรูค้วามเป็นพหวุฒันธรรม เพือ่จะไดเ้ขา้ใจส่ิง ๆ 
นัน้ พรอ้มกบัการรบัมือไดถู้กตอ้ง” (นกัศึกษาเลขที ่12) 

  “การเปิดใจยอมรบัความแตกต่าง จะท าใหเ้ราปรบัตวัได ้และอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสขุ” (นกัศึกษาเลขที ่30) 

  “การที่เราจะเป็นครูในพืน้ที่ที่มีความต่างทางวัฒนธรรม เราตอ้งศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูให้มาก เพื่อจะได้ตอบสนองผู้เรียนที่มีความต่าง” 
(นกัศึกษาเลขที ่3) 

  “หากเราไม่เข้าใจควรเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ ถ้าหากไม่มีความรู้ก็
สามารถเรียนรูไ้ดจ้ากบริบทภายนอกได”้ (นกัศึกษาเลขที ่22) 

  “ถา้เราเรียนรูว้ฒันธรรมของผูค้นในพืน้ที่ที่เราอาศยัอยู่ จะท าใหเ้ราปฏิบติัตนถูก
กาลเทศะ และสือ่สารภาษาถิ่นกบัผูอ้ืน่ได”้ (นกัศึกษาเลขที ่28) 

  “เคยพบเจอครูที่มาจากต่างถิ่นแลว้มีความพยายามทีจ่ะสือ่สารในภาษาถิ่นของ
นกัเรียน ท าใหค้รูคนนัน้ไดร้บัความสนใจจากเด็กนกัเรียนเป็นอย่างมาก” (นกัศึกษาเลขที ่29) 

3 สรุปผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ
วัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 การวิเคราะหผ์ลการปรบัปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้พิจารณาจากแบบบันทึกการสะทอ้นคิด 
การสะท้อนคิดร่วมกับการถอดบทเรียน และแบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน มี
รายละเอียดดงันี ้

 3.1 ผลการวิเคราะหแ์บบบันทึกสะท้อนคิดของผู้เรียน 
  ผลการวิเคราะหแ์บบบันทึกสะทอ้นคิดของผูเ้รียน พิจารณาจากความรูสึ้กของ

ผูเ้รียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู ้และส่ิงท่ีไดร้บัจากกิจกรรมการเรียนรู ้ในขัน้นีใ้ชว้ิธีการสะทอ้นคิด
โดยการเล่าเรื่อง (Story Telling) จากการท ากิจกรรมการเรียนรูข้องผู้เรียนจ านวน 30 คน โดย
ร่วมกันพูดคุย เล่าเรื่องเราวตามประเด็นท่ีได้อาจารย์เป็นผูก้  าหนดหัวเร่ือง และผูเ้รียนสอบถาม
เพิ่มเติม 

  1) ความรูสึ้กของผูเ้รียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้พบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่ มี
ความสนใจในกิจกรรม เพื่อน ๆ ต่างกลุ่ม สนใจซักถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นตลอดเวลาการ
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น าเสนอ บรรยากาศในการเรียนจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้สอนไม่ไดก้ดดันใหผู้เ้รียนตอบ 
ผู้เรียนจึงสามารถน าเสนอความคิดเห็นและท ากิจกรรมได้ด้วยความผ่อนคลาย ตัวอย่างการ
สะทอ้นคิดจากการเล่าเร่ืองของผูเ้รียน ดงันี ้

  “ รูสึ้กสนุก ไดแ้สดงความคิดเห็น ไดรู้แ้ละเขา้ใจความคิดของเพือ่น บางอย่างไม่
เคยรูเ้ลย ” 

  “ กิจกรรมเยอะมาก ไม่เคยเรียนวิชาไหนแลว้ท ากิจกรรมเยอะแบบนี ้สนกุดี ” 
  “ สนุกมาก ได้คิด ได้ลองท า เพื่อนในกลุ่มทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ช่วยเหลือกนัท ากิจกรรมดี ” 
  “ รูสึ้กเหมือนได้ทบทวนตัวเอง บางอย่างที่คิดว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว แต่เพิ่งมา

เขา้ใจตวัเองว่ายงัรูไ้ม่พอ ” 
  “ตอนท ากิจกรรมเรื่องภาษา ตอนแรกคิดว่าภาษาถิ่นใต ้แค่เปลี่ยนส าเนียงจาก

ภาษาไทย แต่จริง ๆ มนัคือ ภาษาใหม่เลย เขา้ใจยากมาก แต่สนกุดี ” 
  2) ความคิดท่ีเปล่ียนไปหลังจากผ่านการจัดการเรียนรู ้พบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่มี

ความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อตอ้งไปอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในเชิงบวก
มากขึน้ มีความคิดท่ีเปิดกว้าง เปิดใจพรอ้มเรียนรูม้ากขึน้ ตัวอย่างการสะท้อนคิดจากการเขียน
สะทอ้นคิด ดงันี ้

  “ เปิดใจเรียนรูเ้พือ่จะไดเ้ขา้ใจและยอมรบัเพือ่การอยู่ร่วมกนัได ้” 
  “ เปิดใจ ยอมรบั เรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจ รบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น กลบัไป

ปรบัปรุงและแกไ้ข ” 
  “ เรียนรูส่ิ้งใหม่ และเขา้ใจในความแตกต่างของกนัและกนั เปิดใจรบัฟังในความ

ต่าง ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมนัน้ ๆ โดยอยู่บนพืน้ฐานของความพอดี ” 
  “ เปิดใจ ลดอคติ รบัฟังผูอ้ืน่ เพือ่การอยู่ร่วมกนั ” 
  “ เปิดใจยอมรบัความแตกต่างทีพ่บเจอ เรียนรูส่ิ้งทีม่ีความต่าง  เขา้หาคนโดยไม่

มีอคติในใจ เพือ่เขา้ใจธรรมชาติของตวามแตกต่าง ” 
  3) ส่ิงท่ีผูเ้รียนอยากใหม้ีการเพิ่มเติมจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้คือ การลง

พืน้ท่ีจริงอีกครัง้ เช่น ไปวดั โบสถ ์มสัยิด เพื่อเรียนรูจ้ากสถานการณจ์ริง 
  “ เสียดายทีไ่ม่ไดไ้ปทกุที ่เพราะตอนไปวิชาตอนปี 3 ดีมาก อยากใหก้ลุ่มทีเ่คยไป

ไดเ้วียนกนั ” 
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 3.2 ผลการวิเคราะหก์ารจัดการเรียนรู้ของผู้สอน  
  ผลการวิเคราะหก์ารจัดการเรียนรูข้องผู้สอน พิจารณาจากแบบบันทึกหลังการ

จดัการเรียนรูท้กุครัง้ของผูส้อน  มีรายละเอียดดงันี ้
  1) ผลการจดักิจกรรม พบว่า กิจกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลาย เหมาะสมกบั

ผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก าหนดไดเ้ป็นอย่างดี สามารถน าเสนอไดดี้เร่ืองราว
น่าสนใจ สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้การแสดงสถานการณจ์ าลอง ผูเ้รียนส่ือสารออกมาไดดี้ 
เลือกเรื่องท่ีเป็นสถานการณ์ใกล้ตัว เพื่อน ๆ ทุกคนในห้องเรียนเข้าใจได้ตรงกัน นอกจากนีย้ัง
สามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่างเรื่องท่ีไดเ้รียนแลว้ไดอ้ย่างครอบคลุมตามจุดประสงค์
การเรียนรูท่ี้ก าหนดไวใ้นแต่ละแผนการเรียนรู ้  

  2) ปัญหา / อปุสรรคท่ีพบระหว่างการจดัการเรียนรู ้มีรายละเอียด ดงันี ้
   2.1) ระยะเวลาช่วงแรกของการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนรูเ้ป็นช่วงของการ

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยประกาศใหน้กัศึกษาแต่ละชั้น
ปี มีเรียนในห้องเรียนเดือนละ 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ อีกสามสัปดาหท่ี์เหลือให้เป็นการสอนออนไลน ์
ท าใหช้่วงแรกของการสอนผูส้อนตอ้งปรบัรูปแบบการเรียนบางส่วนท าใหไ้ม่เป็นไปตามแผนการ
จดัการเรียนรูท่ี้วางไว ้

   2.2) ปัญหาความพรอ้มของผู้เรียนเรื่องอุปกรณก์ารเรียน คอมพิวเตอร ์และ
สญัญาณอินเตอรเ์น็ต 

   2.3) ในช่วงแรกจะพบอุปสรรคเรื่องความขัดเขินและความไม่มั่นใจของ
ผูเ้รียน ท าใหไ้ม่กลา้เล่าประสบการณ์ของตนเอง แต่เมื่อไดท้ ากิจกรรมบ่อยครัง้นักศึกษามีความ
มั่นใจมากขึน้ และเป็นฝ่ายกระตุน้เพื่อนใหร้ว่มเล่าประสบการณด์ว้ย 

  3. ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข มีรายละเอียด ดงันี ้
   3.1) ช่วงแรกของการจดัการเรียนรูท่ี้ตอ้งเป็นการสอนออนไลนแ์ละสลบัวนัมา

เรียน ผูส้อนปรบักิจกรรมในแผนการเรียนรู ้โดยเน้นกิจกรรมให้ผูเ้รียนคน้ควา้ด้วยตนเองมากขึน้ 
เมื่อเชา้ชัน้เรียนจึงค่อยรวมกลุ่มเพื่อสนทนาและอภิปรายรว่มกนั 

   3.2) ตัวผูส้อนแสดงออกถึงความเป็นกลัยาณมิตร เพื่อช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ไดก้ลา้แสดงความคิดเห็นมากขึน้ และท ากิจกรรมการรบัฟังผูอ้ื่นอย่างตัง้ใจหรือสุนทรียสนทนาให้
บ่อยขึน้ เพื่อช่วยใหน้กัศึกษาไดพ้ดู ไดเ้ล่าประสบการณข์องตนเองมากขึน้ 

   3.3) ผู้สอนเองต้องฟังและจับประเด็นเรื่องราวท่ีผู้เรียนเล่าให้ได้ เพื่อจะ
สามารถน าให้ผู้เรียนพูดคุยได้ตรงประเด็น อีกทั้งต้องสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตและ
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เหตุการณใ์นปัจจบุันใหผู้เ้รียนเขา้ใจได ้โดยไม่สรุปตดัสินเป็นการชีน้  าผูเ้รียน แต่เนน้ไปท่ีการฝึกให้
ผูเ้รียนไดค้น้หา เล่าเรื่อง แสดงความคิดเห็น ยอมรบัความคิดเห็นของผูอ้ื่น บนฐานของความจริง
และความถกูตอ้ง 

 3.3 ผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิง 
พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นกัศึกษาครูในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้(OPIER) ผูว้ิจัยน าขอ้มลูจากแบบบนัทึกการสะทอ้นคิด 
การสะทอ้นคิดของผูเ้รียนหลงัการจัดการเรียนรู ้และแบบบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรูข้องผูส้อนมา
ปรบัปรุงจากผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของ
นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(OPIER) โดยมีประเด็นรายละเอียด ดงัตาราง 20 

 
ตาราง 20 แสดงประเด็นผลการปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้( OPIER) 
 

ประเด็น ข้อค้นพบ 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้ กระบวนการจดัการเรียนรูข้องรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมภาวะผูน้ า
เชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีขั้นตอน
และเนือ้หาที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดร้บัความรูเ้กี่ยวกับ
สงัคมพหวุฒันธรรม มีเจตคติที่ดีทางพหวุัฒนธรรม และส่งเสริมทักษะทางพหุ
วฒันธรรมใหเ้กิดขึน้กับผูเ้รียน โดยกระบวนการจดัการเรียนรูส้ามารถกระตุน้
ใหผู้้เรียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง และการคน้พบส่ิงต่าง ๆ  ผ่านการท ากิจกรรม
กลุ่ม สถานการณจ์ าลอง และเรียนรูผ่้านบุคคลที่เป็นตวัแบบ 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู ้ กิจกรรมการจัดการเรียนรูข้องรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมภาวะผูน้ า
เชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มต้น
กิจกรรมดว้ยการท าจิตใจใหผ่้อนคลาย ผ่านการท าสมาธิและก าหนดจิตใจให้
พรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ เน้นกิจกรรมกลุ่มที่ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ผู้เรียนต้อง
ประเมินการเรียนรูข้องตนเองและเพ่ือนในกลุ่มทุกครัง้หลังจบการเรียนในแต่
ละครัง้ และเขียนสะท้อนคิดหลังจากสิน้สุดแผนการจัดการเรียนรูแ้ต่ละครัง้ 
ว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรจากประสบการณ์ที่ไดพ้บเจอ ส่ิงที่ไดพ้บเจอนั้น ผูเ้รียนรูสึ้ก
อย่างไรและมีวิธีการตอบสนองอย่างไร โดยการสะทอ้นคิด เป็นกิจกรรมที่ตอ้ง
ใหเ้วลาผู้เรียนในการตกผลึกความคิดและเขียนเรียบเรียงออกมา ดังนั้นใน
กิจกรรมการเรียนรูต้อ้งจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม ผูส้อนไม่ควรกดดนัผูเ้รียน  
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ประเด็น ข้อค้นพบ 

 ควรใหเ้วลาผูเ้รียนในการคิดเพ่ือเขียน ในส่วนของกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง
และการเล่าเรื่อง ผู้สอนต้องเปิดใจกว้าง รับฟังผู้เรียนด้วยใจที่เป็นกลาง 
ผูเ้รียนอาจแสดงออกถึงพฤติกรรมตามความรูสึ้กของตัวเอง ผูส้อนต้องไม่
แสดงความรูสึ้กในแง่ลบให้ผูเ้รียนรูสึ้กไม่ดีทั้งทางการกระท าและค าพูด แต่
ควรเป็นผู้ฟังที่ดี และให้ค าน าที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนกล้าแสดงความ
คิดเห็นมากขึน้ 

 
  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตาราง 20 พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อ

ส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจังหวดัชายแดนภาคใOPIER)  แสดงให้
เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรูแ้ละกิจกรรมการจัดการเรียนรูส้ามารถส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษาครูได ้และเพื่อใหก้ารน ารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้สรา้งและพัฒนาขึน้ไป
ใชไ้ด้อย่างประสิทธิภาพมากขึน้ ในการจัดการเรียนรูผู้้สอนควรศึกษาแนวทางการดึงสมาธิและ
กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาสมาธิของผูเ้รียนใหม้ีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ และควรศึกษาผูเ้รียน
ทั้งเรื่องของภูมิหลังและพฤติกรรมการเรียนเพื่อการรูจ้ักผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้มากขึน้ อันจะ
สามารถท าใหผู้ส้อนเขา้ใจบริบทของผูเ้รียน และความตอ้งการของผูเ้รียนมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลใหจ้ัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยเฉพาะสถานการณจ์ าลองไดส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนมากขึน้ และส่ิงจ าเป็นอีก
ประการหน่ึงคือ ผูส้อนควรศึกษาข่าวและเหตกุารณท่ี์เป็นกระแสในปัจจบุนั เพื่อน ามาเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้จดัขึน้ 



 

บทท่ี 5  
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ

นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ
วฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยใชก้ระบวนการวิจัยและพฒันา (Research and Development) แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ด าเนินการดงันี ้

 1. การพัฒนากรอบคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม  ด าเนินการโดยใชก้าร
วิจัยเอกสาร  (Document research) ร่วมกับการสัมภาษณ์ เชิงลึก เพื่ อให้ได้องค์ประกอบ
คณุลักษณะภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรม และพฤติกรรมบ่งชีข้องภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรม ซึ่งมี
การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรม
ของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ด าเนินการดงันี ้

 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและหลักการของ
รูปแบบการเรียนรู้เชิ งประสบการณ์สติชอบ  (Mindfulness experiential learning model) 
(Yeganeh and Kolb, 2009)  มาเป็นฐานคิดของการจัดการเรียนรู ้โดยผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการ
เรียนรูท้างสงัคมของแบนดรูา (Albert bandura) และรูปแบบการพฒันาผูน้  า The Five Practices 
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of Exemplary Leadership โดย Kouzes and Posner มาร่วมเป็นฐานคิดด้วย เพื่อพัฒนาเป็น
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้

 2. สรา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยน าผลจากข้อ 1 มาสรา้งแผนการ
จัดการเรียนรูจ้  านวน 7 แผน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรูข้องรูปแบบ และสรา้งเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้

 3. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิง
พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้
และเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลของรูปแบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ และมีการปรบัปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีปรบัปรุงแลว้ไปศึกษาน าร่องกับ
นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตรช์ั้นปีท่ี 3 ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่าง เพื่อศึกษาความเป็นไป
ไดก้ารน าไปใช้จริง และแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีพบจนได้รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้มีความ
สมบูรณเ์หมาะสมส าหรบัการน าไปใชท้ดลองจริงกบักลุ่มตวัอย่าง 

ระยะท่ี 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิง 
พหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ด าเนินการดงันี ้

 1. น ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนักศึกษา
ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีได้รบัการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชี่ยวชาญไปทดลองใชก้ับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชัน้ปีท่ี 4 คณะ
ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
จ านวน 30 คน โดยระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อทดลองรูปแบบ จ านวน 15 สัปดาห์ ๆ ละ 4 
ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง และระยะเวลาท่ีใช้การติดตามผลหลังจากทดลองแลว้ 1 เดือน จ านวน 7 
สปัดาห ์ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง 

 2. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิง  
พหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีดงันี ้

  2.1 ค่าเฉล่ียคะแนนภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาครูทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความรู ้ดา้นเจตคติท่ีดี และดา้นทักษะ มีแนวโนม้สูงขึน้ตามช่วงเวลาท่ีทดลองใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

  2.2 ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ทางพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู สูงขึ ้นตาม
ช่วงเวลาท่ีทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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  2.3 ค่าเฉล่ียคะแนนเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู สูงขึน้ตาม
ช่วงเวลาท่ีทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

  2.4 ค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะทางพหุวฒันธรรมของนักศึกษาครู สงูขึน้ตามช่วงเวลา
ท่ีทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

  2.5 คะแนนการตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาครู มีค่าคะแนนตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป ถือว่านักศึกษาครูตระหนักถึงความส าคัญของภาวะ
ผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมในระดบัมาก ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ ์
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พบว่า องคป์ระกอบของคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงันี ้ 
องค์ประกอบ 1 ความรูท้างพหุวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการรบัรู ้เข้าใจ

เกี่ยวกับความแตกต่าง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในสังคม มีความรูเ้กี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาท้องถิ่นท่ีจ าเป็นต่อการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่น สามารถประเมิน
สถานการณ์ พฤติกรรมของผูอ้ื่นเพื่อค้นหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ทางวฒันธรรมระหว่างกนั 

องค์ประกอบ 2 เจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม หมายถึง การเปิดใจกว้างเพื่อยอมรับ
ความรูสึ้กและมุมมองของผูอ้ื่น เห็นคณุค่าของการเคารพวัฒนธรรมอื่นท่ีแตกต่างจากตน สามารถ
ยืดหยุ่นทางความคิดและมุมมองเมื่อตอ้งพบกับสถานการณท์างวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างเพื่อ
ปรบัตวัใหเ้หมาะสม เอาใจใส่และแสดงความสนใจในการเปล่ียนแปลงของบุคคล เห็นความส าคัญ
ของการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความรูสึ้กของบุคคลอื่น แสดงออกถึงความสนใจใน
การเรียนรูว้ฒันธรรมอื่นท่ีแตกต่างจากตน และเห็นประโยชนข์องการสนบัสนุนใหม้ีการแลกเปลี่ยน
ความรูก้บัคนต่างวฒันธรรม 

องคป์ระกอบ 3 ทักษะทางพหุวัฒนธรรม หมายถึง การรบัฟังอย่างจริงใจและมีสติรูต้ัว 
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นดว้ยความเคารพใหเ้กียรติอย่างเปิดเผยและซื่อตรง ความสามารถในการสงัเกต
อารมณข์องคู่สนทนาและจัดการกบัอารมณก์ารแสดงออกของตนเองเมื่อตอ้งส่ือสารกบับุคคลท่ีมี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากความเข้าใจผิด การคิดเป็น
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ขัน้ตอนเพื่อคน้หาทางเลือกในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณต่์าง ๆ และเลือกวิธีการ
ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบับริบท เพื่อใหส้ามารถอยู่ในสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่ อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ
วัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   

รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมของนกัศึกษาครูในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ้(OPIER) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 เปิดโอกาส (Opportunity) 
ขั้น ท่ี  2 กระตุ้นความสงสัย  (Power question)  ขั้น ท่ี  3 จูงใจ ให้ คิด  (Inspiration) ขั้น ท่ี  4 
ปฏิสมัพนัธ ์(Engagement) ขั้นท่ี 5 ไตรต่รองสะทอ้นคิด (Reflection) โดยก่อนเร่ิมตน้การเรียนรูใ้น
แต่ละครัง้นั้นต้องมีขั้นเตรียมความพรอ้มเพื่อการตั้งสติ มีสมาธิ (Mindfulness) เพื่อเปิดใจกวา้ง
พรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ โดยการจัดการเรียนรูมุ้่งเนน้ไปท่ีการเรียนรูผ่้านประสบการณต์รง โดยการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เป็นกระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ ด้วยการน าเอา
ประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียนมาบูรณาการเพื่อสรา้งการเรียนรูใ้หม่ ๆ ขึน้ ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ ามาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ้ดงันี ้

1) กิจกรรมในและนอกชั้นเรียน เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์และการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง และประสบการณ์จริงของผูอ้ื่น โดย
กิจกรรมในชั้นเรียนไดแ้ก่ การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง การพูดคยุกับบุคคลท่ีเป็น
ตน้แบบ กิจกรรม Gallery walk การฟังอย่างลึกซึง้ กิจกรรมนอกชั้นเรียนคือการไดล้งพืน้ท่ีเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง การสัมภาษณ์ผู้น าทางศาสนาท่ีเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ โดยทุกกิจกรรมใน
รูปแบบการเรียนรูมุ้่งเนน้ไปท่ีกระบวนการกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการส่ือสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเรียนรู้
เพื่อการอยู่รว่มกนัในสงัคม ซึ่งเป็นแนวทางของการพฒันาภาวะผูน้  าใหเ้กิดขึน้กบันกัศึกษาครู 

2) บรรยากาศในหอ้งเรียน เป็นบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยความสุข นักศึกษาครูและผูส้อน 
แลกเปล่ียนเรียนรูด้้วยความเป็นกัลยาณมิตร และบรรยากาศนอกห้องเรียนเต็มไปด้วยความ
กระตือรือรน้ เรียนรูอ้ย่างมีความสขุ 

3) บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้ เรียน  ล้วนมี จุดร่วม เดียวกัน คือ  การมี สมา ธิ 
(Mindfulness) เพื่อรูต้ัวอยู่เสมอ การเปิดใจกวา้งเพื่อเรียนรูส่ิ้งใหม่ รบัรูส่ิ้งใหม่โดยไม่ด่วนตัดสิน 
และยอมรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ โดยผูส้อนเป็นผูว้างแผนการเรียนและอ านวยความสะดวก
ในการเรียน เป็นผูน้  าการสนทนาและกระตุ้นความสงสัยของผูเ้รียน บทบาทผู้เรียนคือ เป็นผู้ท า
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบกิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรูร้่วมกบัเพื่อน ผูส้อน สะทอ้นคิดการเรียนรูผ่้านการ
เขียน และการเล่าเรื่อง ซึ่งการสะท้อนคิดเป็นส่ิงส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู ้การสะท้อนคิด
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ระหว่างท ากิจกรรมและหลงัท ากิจกรรมการเรียนรูจ้ะท าใหน้กัศึกษาไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและ
กนั ไดไ้ตรต่รองความรูสึ้ก ความคิด อารมณแ์ละการเรียนรูข้องตวัเอง และใหเ้พื่อนไดเ้รียนรูร้ว่มกนั 

โดยส่ิงท่ีส่งผลต่อกระบวนการเรียนรูท้ั้ง 5 ขั้นตอน คือ ประสบการณ์เดิมทั้งของผูส้อน
และผู้เรียน เพราะประสบการณ์เดิมจะช่วยให้ทบทวนส่ิงท่ีเกิดขึน้ และน าส่ิงนั้นมาพิจารณา
ไตร่ตรองร่วมกนัจนผูเ้รียนสามารถสรา้งความคิดรวบยอดจากส่ิงท่ีเรียนรู ้และไดเ้รียนรูเ้พื่อพฒันา
ภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมในตนเอง 

 4) การประเมินภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม มีการประเมินครบทัง้ 3 องคป์ระกอบ คือ
ประเมินความรูท้างพหวุฒันธรรมโดยใชแ้บบวดัความรู ้ประเมินเจตคติท่ีดีทางพหุวฒันธรรมโดยใช้
แบบวัดเจตคติ และประเมินทักษะทางพหุวัฒนธรรมโดยใชแ้บบประเมินทักษะ และประเมินการ
เห็นความส าคญัของนกัศึกษาครูต่อภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรม โดยใชแ้บบวดัระดับความส าคัญ 
ซึ่งการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการใชรู้ปแบบ หลังการใชรู้ปแบบ และการ
ติดตามผลหลงัการใชรู้ปแบบผ่านไปแลว้ 1 เดือน 

  ผลการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สรุปไดด้งัภาพประกอบ 6 

 
ภาพประกอบ 6 รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิง 

พหวุฒันธรรมของนกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น า
เชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 3.1 ผลการประเมินภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนักศึกษาครูหลงัจากการทดลอง
ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูจ้ากขอ้มลูเชิงปริมาณ 

  3.1.1 ผลการวิเคราะหค่์าเฉล่ียคะแนนภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา
ครู ดว้ยการทดสอบสมมติฐานดว้ย Paired sample t-test พบว่า ค่า t = -8.54, df = 29 และ sig 
= .000 (sig < .05) หมายความว่า คะแนนระดับภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องการวัดผลครัง้ท่ี 2 และการวดัผลครัง้ท่ี 3 มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 สามารถสรุปไดว้่าการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  า
เชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
ภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมไดจ้ริงและมีแนวโนม้สงูขึน้ตามช่วงเวลาท่ีทดลองใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

  3.1.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความรูท้างพหวุฒันธรรมของนกัศึกษา
ค รูด้วยการวิ เค ราะห์ความแป รปรวนแบบวัดซ ้า  (Analysis of variance with repeated 
measures) ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ท่ีมี การป รับ ค่า  Degree of Freedom ของ Sphericity 
Assumed พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนความรูท้างพหุวฒันธรรมจากการวัดผล 3 ครัง้ แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=48.48, df=2, p=.000) 

  3.1.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาครู ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบวัดซ า้ (Analysis of variance with repeated 
measures) ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ท่ีมี การป รับ ค่า  Degree of Freedom ของ Sphericity 
Assumed พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนความรูท้างพหุวฒันธรรมจากการวัดผล 3 ครัง้ แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=93.19, df=2, p=.000) 

  3.1.4 ผลการวิเคราะหค่์าเฉล่ียคะแนนทักษะทางพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู 
ดว้ยการทดสอบสมมติฐานดว้ย Paired sample t-test พบว่า ค่า t = -12.35, df = 29 และ sig = 
.000 (sig < .05) หมายความว่า คะแนนทักษะทางพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตข้องการวัดผลครัง้ท่ี 2 และการวัดผลครัง้ท่ี 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .05 สามารถสรุปได้ว่าการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ
วฒันธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้สามารถพัฒนาใหผู้เ้รียนเกิดภาวะผูน้  า
เชิงพหวุฒันธรรมในดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมไดจ้ริงและมีแนวโนม้สูงขึน้ตามช่วงเวลาท่ีทดลอง
ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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  3.1.5 ผลการวิเคราะหค่์าเฉล่ียการการตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผูน้  าเชิง
พหุวฒันธรรมของนักศึกษาครู พบว่า การเห็นระดับความส าคัญของภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรม
ของนักศึกษาครูเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในระดับมากและมากท่ีสุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

 3.2 ผลการประเมินภาวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนักศึกษาครูหลงัจากการทดลอง
ใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูจ้ากข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการสะทอ้นคิดหลังจากการใชแ้ผนการ
จดัการเรียนรู ้

  3.2.1 แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1 ความหลากหลายของวัฒนธรรมในพืน้ท่ีสาม
จังหวัดใช้แดนภาคใต้ พบว่า การต้องอยู่ร่วมกับคนต่างวัฒนธรรมต้องมีความเข้าใจ เรื่อง
วัฒนธรรม ประเพณี  การแต่งกาย ภาษา และต้องเปิดใจยอมรับกับความหลากหลายนั้น 
แสดงออกถึงการเคารพกัน เพื่อการปรบัตัว ปรบัเจตคติในการอยู่ร่วมกัน แนวทางหน่ึงของการ
เรียนรูคื้อ การไดแ้ลกเปลี่ยนมมุมอง และความคิดกับคนต่างวฒันธรรม 

  3.2.2 แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 2 การรับฟังอย่างตั้งใจ พบว่า การเปิดใจรบัฟัง
ผูอ้ื่นอย่างตัง้ใจ สังเกตการแสดงออก อวจันภาษาของผูอ้ื่น จะท าใหร้บัรูแ้ละเขา้ใจไดอ้ย่างซื่อตรง 
และสามารถปรบัตวัอยู่รว่มกนัได ้ 

  3.2.3 แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 3 ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน พบว่า การไม่
เขา้ใจกนัของภาษาท่ีใชส่ื้อสารจะท าใหเ้กิดปัญหาดา้นการเรียนการสอน การรูภ้าษาถิ่นของผูเ้รียน
จะช่วยเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกบัผูเ้รียน โดยสามารถเรียนภาษาถิ่นจากนักเรียน
ได ้เพื่อใหเ้ขา้ใจกนัและกนัมากขึน้ 

  3.2.4 แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 4 การปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่าง
จากวฒันธรรมของตน พบว่า เราควรรบัรูแ้ละมีความเขา้ใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมท่ีแตกต่างกัน
ของผู้เรียน การเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงจะให้คุณค่ามากกว่าในหนังสือ และเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างจากความคุ้นเคยต้องระมัดระวังค าพูดและการกระท าของตนเอง ส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีควรค านึงถึงคือ ถา้เราไม่เขา้ใจอย่างถ่องแทจ้ะเกิดอคติในใจและปฏิบติัตนไดไ้ม่เหมาะสม 

  3.2.5 แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 5 การเคารพแนวคิดวิถีชีวิตคนต่างวัฒนธรรม 
พบว่า ความรูจ้ากการลงพืน้ท่ีเป็นความรูใ้หม่ท่ีท าใหเ้ราเขา้ใจมากขึน้ ไดเ้รียนรูก้ารปฏิบัติตัวเมื่อ
เขา้ไปในศาสนสถาน ท าใหป้ฏิบัติตัวไดเ้หมาะสม สามารถเขา้ใจและประเมินสถานการณเ์มื่อตอ้ง
เจอและรบัมือกบัวฒันธรรมที่แตกต่างไปจากตน 
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  3.2.6 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  6 การจัดการกับอารมณ์ของตนเองเมื่อเจอ
เหตกุารณท่ี์ไม่คาดคิด พบว่า ส่ิงส าคัญคือเราตอ้งรบัรูค้วามรูสึ้กและสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของตนเองเพื่อวิเคราะหก์ารกระท าและอารมณข์องตนเองท่ีมีต่อผูอ้ื่น ระมัดระวงัการใชสี้หนา้และ
ปรบัปรุงตวัเองได ้

  3.2.7 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 7 ผลท่ีเกิดขึน้หากครูไม่มีความรูท้างพหวุัฒนธรรม 
พบว่า จะเกิดปัญหาของการจัดการเรียนรู ้และขาดการปฏิสมัพันธ์กันของครูและนักเรียน เพราะ
ครูเป็นส่วนส าคัญของการเสริมสรา้งพหุวัฒนธรรม ครูตอ้งเปิดใจยอมรบัและศึกษาหาขอ้มูลเพื่อ
เสริมสรา้งความรูใ้หต้วัเองอยู่เสมอ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผูว้ิจยัแบ่งการอภิปรายผลการวิจยัออกเป็น 3 ประเด็น ดงันี ้
 1. ผลการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 1.1 คุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ทัง้ 3 องคป์ระกอบ คือ ความรูท้างพหุวฒันธรรม เจคติท่ีดีทางพหวุัฒนธรรม และ
ทักษะทางพหุวัฒนธรรม ท่ีผูว้ิจัยก าหนดขึน้นั้นมีความสอดคลอ้งกับคุณลักษณะของ สมรรถนะ
ทางวฒันธรรมของ ชติุนันท ์จนัทรเสนานนท ์และคณะ (2555) ท่ีแบ่งองคป์ระกอบออกเป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ความตระหนักทางวัฒนธรรม 2) ความรูท้างวัฒนธรรม 3) ทักษะทางวฒันธรรม และณิ
ชาภา จันทร์เพ็ญ  (2555) ท่ีแบ่งองค์ประกอบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของครูออกเป็น 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความตระหนักทางวฒันธรรม 2) ความรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรม และ 3)
ทักษะส่วนบุคคล ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณลักษณะและพฤติกรรมบ่งชี ้แล้วพบว่ายังสอดคล้องกับ
เป้าหมายด้านผู้เรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนตอ้งมีความสามารถในการปรบัตัวให้
เขา้กับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ตอ้งมีความรู ้ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  เพื่อให้
เป็นผู้น าในการจัดการเรียนรูแ้ละผู้น าทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรม ซึ่งคุณลักษณะครูท่ีดีตามแนวคิดการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมคือ ตอ้ง
ท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ปราศจากความอคติ ไม่ล าเอียง ยอมรับแนวคิดเรื่องความต่างทาง
วฒันธรรมและการอยู่รว่มกนัในสงัคมท่ีมีความหลากหลาย มีความรูแ้ละเขา้ใจในการอยู่รว่มกนัใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ต้องมีทักษะในการส่ือสารในชั้นเรียน โดยครูต้องมีความเข้าใจพืน้ฐานใน
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ภาษาการส่ือสารของผูเ้รียน เปิดใจกวา้งยอมรบัขอ้จ ากัดในการส่ือสาร เป็นผูท่ี้มีความรู ้ทกัษะใน
การส่ือสารและทกัษะการคิด (พิริยา กรุณา, 2018) 

 เมื่อน าองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีภ้าวะผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมของนักศึกษาครู
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตท่ี้สังเคราะหข์ึน้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งพบว่าทุก
องคป์ระกอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละมีค่าความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.80 ถึง 1.00 ท่ี
เป็นเช่นนี ้เพราะมีกระบวนการพัฒนาเพื่อใหไ้ด้คุณลักษณะของภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตน้จากการวิเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน อาจารย์
นิเทศก ์ครูพี่เลีย้ง บณัฑิต นกัศึกษาครู เพื่อน ามาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์ป็นคณุลกัษณะดงักล่าว 

 1.2 การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง ผูว้ิจยัขออภิปรายดงันี ้ 
  1.2.1 แบบทดสอบวดัความรูท้างพหวุฒันธรรม เป็นขอ้สอบปรนยัจ านวน 60 ขอ้  
   คัดเลือกมาจากจ านวนข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ  ท่ีผ่านการตรวจความ

สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกับจุดประสงคโ์ดยผูเ้ชี่ยวชาญ จากนัน้ผูว้ิจยัเลือกขอ้ท่ีมีคะแนนค่าความ
สอดคลอ้ง 0.80 ถึง 1.00 มาใชจ้  านวน 60 ขอ้ จากการตรวจสอบของผูเ้ชี่ยวชาญไดม้ีขอ้เสนอแนะ
เกี่ยวกบัขอ้สอบเร่ืองภาษาถิ่น โดยผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนะว่า “ควรเพิ่มเติมภาษาถิ่นใตใ้นขอ้สอบ ไม่
ควรเนน้แต่ภาษามลายถูิ่น เพราะในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่ไดม้ีแค่คนพดูภาษามลายู
ถิ่น” ซึ่งสอดคลอ้งกบั พิริยา กรุณา (2018) ท่ีใหค้วามส าคญักบัภาษาและกล่าวว่า ครูตอ้งมีความ
เข้าใจพืน้ฐานในภาษาการส่ือสารของผู้เรียน เพื่อการเรียนรูก้ารปรบัตัวในอนาคต และเป็นการ
เรียนรูเ้พื่อยอมรบัในความแตกต่างและความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

  1.2.2 แบบเขียนตอบวัดเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม เป็นข้อสอบอัตนัยเขียน
ตอบสั้น ๆ ตามความเขา้ใจของตนเอง จ านวน 25 ขอ้ ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญไดใ้หเ้สนอแนะและปรบัค า 
รวมถึงภาษาท่ีใช ้โดยทุกขอ้มีค่าความสอดคลอ้ง 0.80 ถึง 1.00 ทัง้นีก้ารใหผู้เ้รียนเขียนตอบตาม
ความเขา้ใจของตนเองเป็นการสะทอ้นคิดในรูปแบบหน่ึงซึ่งแสดงออกถึงการเชื่อมโยงความคิดและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนสู่การเขียน ส่ิงท่ีผูเ้รียนเขียนออกมาแสดงออกถึงความรูสึ้ก การอธิบาย
เหตุผล การวิเคราะห ์การประเมินผล การหาขอ้สรุปและการวางแผนกระท า (Stagnitti, Schoo, & 
Welch, 2013) และการสะทอ้นคิดยังช่วยใหผู้เ้รียนใส่ใจ เขา้ใจกระบวนการของการตระหนักและ
การยอมรบั และยังช่วยให้ผู้เรียนตรวจสอบกระบวนการคิด พฤติกรรมของตนเอง ซึ่งเป็นส่วน
ส าคญัของการเรียนรูเ้ชิงประสบการณส์ติชอบ (Healey & Jenkins, 2007; Kolb, 1984) 
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  1.2.3 แบบประเมินทักษะทางพหุวัฒนธรรม เป็นแบบประเมินการแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละแบบประเมินความสามารถในการส่ือสาร โดยมีรายการประเมิน
ท่ีเป็นไปตามพฤติกรรมบ่งชีข้องภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมตามท่ีก าหนดไว ้ผ่านการตรวจความ
สอดคลอ้งของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยทุกขอ้มีค่าความสอดคลอ้ง 0.80 ถึง 1.00 แบบประเมินทักษะนีใ้ช้
ทุกครั้งหลังจากจบการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละแผน มีการประเมินแบบแบบ 360 องศา (360 
Degree feedback) คือ ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน และผูส้อนประเมิน เป็นการประเมิน
ท่ีช่วยใหท้ราบระดบัพฤติกรรมจากมมุมองท่ีหลากหลาย ซึ่งการไดร้บัขอ้มลูป้อนกลบัท่ีหลากหลาย
จะช่วยสะทอ้นให้เห็นถึงระดับความเป็นผู้น าท่ีชัดเจนและแทจ้ริง และการประเมินแบบสะท้อน
ประสบการณ ์(Reaction) ประเมินจากการบันทึกผลการเรียนรูใ้นแบบบันทึกการสะทอ้นคิด โดย
ให้ผูเ้รียนเขียนแบบบันทึกการสะท้อนคิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผูเ้รียนสะทอ้นผล
การเรียนรูใ้นลกัษณะของขอ้มลูเชิงคณุภาพ (พชัรา วาณิชวศิน, 2560) 

  1.2.4 แผนการจดัการเรียนรูจ้  านวน 7 แผน ซึ่งไดม้าจากการวิเคราะหนิ์ยามศพัท์
เฉพาะเพื่อก าหนดเนือ้หาท่ีต้องสอนใหผู้้เรียนมีความรู ้เจตคติท่ีดี และทักษะทางพหุวัฒนธรรม 
แผนการจดัการเรียนรูผ่้านการตรวจความสอดคลอ้งของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยทกุขอ้ในแผนการจัดการ
เรียนรูม้ีค่าความสอดคลอ้ง 0.80 ถึง 1.00 ซึ่งกิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรูม้ีล าดับขัน้ตอนและ
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีความหลากหลายสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน และปฏิบติัไดจ้ริง 
เนน้การมีสติชอบ ทกัษะกระบวนการคิด การลงมือปฏิบติั และการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อการพัฒนาตนเองด้านความรู ้เจตคติท่ีดี และทักษะทางพหุวัฒนธรรม 
สามารถสรุปสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ส่ือ แหล่งเรียนรูส้อดคลอ้งกบักิจกรรมและจดุประสงค ์
และผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางพหุวฒันธรรมท่ีควรบูรณาการความรูเ้กี่ยวกับภาษา ขนมธรรมเนียมประเพณี โดยมี
การยกตัวอย่างประกอบ การใชส่ื้อ และให้นกัศึกษาไดล้งมือปฏิบัติจริง อีกทัง้ควรเนน้การเรียนรูท่ี้
ใหผู้เ้รียนไดท้ ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อใหไ้ดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิด ทัศนคติ เรียนรูท่ี้จะ
ปรบัตัว เกิดเจตคติท่ีดีต่อกัน จนเกิดการยอมรบัและเคารพในความหลากหลาย (Handayani & 
Indartono, 2016; Salgur & Gursoy, 2015; บญัญัติ ยงย่วน, ปนัดดา ธนเศรษฐกร, และ วสนุนัท ์
ชุ่มเชือ้, 2555)  

  1.2.5 แบบวดัระดบัความส าคัญของภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมของนักศึกษาครู
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 40 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความรู ้จ านวน 14 ขอ้ 
ดา้นเจตคติท่ีดีจ านวน 12 ขอ้ และดา้นทักษะจ านวน 14 ขอ้ แบบวัดระดับความส าคัญของภาวะ
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ผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 5 ระดับของ ลิเคิรท์ (Likert rating scale) โดยมีค่าของระดับ
คือ  1 ระดับความส าคัญนอ้ยท่ีสุด  2 ระดับความส าคัญนอ้ย 3 ระดับความส าคัญปานกลาง 4 
หมายถึง ระดบัความส าคญัมาก 5 หมายถึง ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ โดยทกุขอ้มีค่า IOC 0.60 
ถึง 1.00 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้เสนอแนะรวมถึง ปรบัค า และภาษาท่ีใช้ เพื่อให้ผู้เรียนอ่านแล้วมี
ความเขา้ใจตรงกนั การประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิง
พหวุัฒนธรรมของนักศึกษาครู เป็นการวดัความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเป็นครูในพืน้ท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ขอ้ค าถามท่ีผูเ้รียนเห็นว่ามีระดับความส าคัญมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ข้อ 4 
นกัศึกษารบัรูแ้ละเขา้ใจว่าความแตกต่างทางวฒันธรรมของผูเ้รียนส่งผลต่อการจดัการเรียนรูข้อง
ครู ขอ้ 8 การมีองคค์วามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัพหวุฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากส าหรบัการเป็น
ครู ขอ้ 16 เมื่อพบเจอสถานการณข์ัดแยง้ นักศึกษารบัฟังผูอ้ื่นเพื่อเปิดรบัมุมมองท่ีแปลกใหม่ ขอ้ 
20 การอภิปรายร่วมกันจากสถานการณ์จ าลอง ท าให้นักศึกษายอมรับและเห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมท่ีต่างไปจากตน ขอ้ 28 นกัศึกษาตระหนักว่าการมีสติรูต้ัวตลอดเวลา เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ี
ตอ้งมีในการด าเนินชีวิตในพืน้ท่ีท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม และขอ้ 40 การเรียนรูก้ารปรบัตัว
ใหเ้หมาะสมกบับริบทในพืน้ท่ีสามจงัหวดั สามารถเรียนรูไ้ดจ้ากจากสถานการณท่ี์ไดเ้รียนรูใ้นและ
นอกห้องเรียน แสดงให้เห็นว่านักศึกษาครูมีความเข้าใจว่าผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมสามารถ
เปล่ียนแปลงสังคม องค์ประกอบของวัฒนธรรมได้ และเข้าใจว่าภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมมี
ความสมัพนัธก์บัการจดัการความหลากหลายในหอ้งเรียน (Zembylas & Iasonos, 2010) 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุ
วัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย หลักการของ
รูปแบบ วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ กระบวนการเรียนรูข้องรูปแบบ เนือ้หา การวดัและประเมินผล ซึ่ง
แต่ละองคป์ระกอบมีความสัมพันธ์และสอดคลอ้งกันในทุกกระบวนการ เป็นไปตามแนวคิดและ
แบบแผนของการจัดการเรียนรู ้(ธีรศักด์ิ สุขสันติกมล & อรพิณ ศิริสัมพันธ์, 2562; สมเจตน ์พันธ์
พรม และ วารีรตัน์ แกว้อุไร, 2562) ดังท่ีนักการศึกษาหลายคนได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูไ้วว้่า การมีขอ้ความรูเ้กี่ยวกับปรชัญา ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกบัการเรียนรูจ้ะท า
ให้ผู้สอนสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2559) ซึ่งในท่ีสุดแล้วการมี
ความรูเ้กี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี หลักการและแนวคิด จะท าให้ผู้สอนออกแบบและสรา้งสรรค์
ประสบการณ์ท่ีท าให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาความรู ้ทักษะ ความสามารถและเจตคติท่ี
ตอ้งการได้ (Senge et al., 2018) ดังนั้นหากผู้สอนสามารถออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้
สามารถตอบสนองผูเ้รียน ผูเ้รียนจึงจะบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว ้ 
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 ประเด็นส าคัญอีกประการหน่ึงของรูปแบบการจัดเรียนรูท่ี้ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ มีการเน้น
เนือ้หาให้สอดคล้องกับความรูท้างพหุวัฒนธรรมท่ีผู้เรียนควรรู ้โดยส่ิงท่ีควรเน้นในการจัดการ
เรียนรูข้องพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ เนือ้หาลักษณะท่ีเอือ้ต่อการเสริมสรา้งความเขา้ใจ
ท่ีดีต่อกัน มีลักษณะของการสนับสนุนใหเ้รียนรูศ้าสนา ภาษา และวฒันธรรม เรียนรูซ้ึ่งกันและกัน
ทุกดา้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (พิริยา กรุณา, 2018; ส างานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 
2558) ครูจึงควรเรียนรูก้ารน าเนือ้หาทางพหุวัฒนธรรม ภูมิหลังและประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 
มาส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน เพราะท้ายท่ีสุดแล้วการเรียนรูเ้รื่องพหุ
วัฒนธรรมจะเป็นหนทางหน่ึงท่ีช่วยน าสู่สังคมท่ีมีคุณ ค่าบนความแตกต่างหลากหลาย 
(Handayani & Indartono, 2016) จากความส าคัญดงักล่าว การจดัการเรียนรูใ้นรูปแบบจึงเนน้ไป
ท่ีใหน้ักศึกษาครูไดเ้รียนรูจ้ากสถานการณจ์ริง ไดร้บัประสบการณต์รง รวมถึงไดร้บัประสบการณ์
จากบทบาทสมมติ เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดเจตคติท่ีดีและมีทกัษะทางพหวุฒันธรรม เนน้การปฏิสมัพนัธ์
กนัของผูเ้รียน ไดเ้ขา้ใจตนเองและผูอ้ื่นจากการสะทอ้นคิด ซึ่งทา้ยท่ีสดุผูเ้รียนจะสามารถน าส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ทั้งหมดมาประยุกต์หาแนวทางด้วยตนเองเพื่อจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ ้นจากความ
หลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อน าสู่การเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมอย่างแทจ้ริง 

 ในรูปแบบการเรียนรูนี้ผู้ว้ิจัยสรา้งแผนการจดัการเรียนรูท้ัง้หมด 7 แผน ซึ่งหวัขอ้ของ
แผนการเรียนรูไ้ด้มาจากการวิเคราะหนิ์ยามศัพทเ์ฉพาะเพื่อก าหนดขอบเขตของเนือ้หา โดยเน้น
กระบวนการคิดท่ีพัฒนาไปตามขัน้ของความรู ้ผูว้ิจัยสอดแทรกเนือ้หาเพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนมีความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัวฒันธรรมท่ีหลากหลายในพืน้ท่ีนัน้ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสมัพนัธข์อง
วัฒนธรรมในพืน้ท่ีสามจังหวัด การแลกเปล่ียนความรูก้ับคนต่างวัฒนธรรม การเรียนรูเ้กี่ยวกับ
ภาษาของผูอ้ื่นท่ีอยู่ในสงัคมนัน้ อาทิ ภาษามลายถูิ่น ภาษาถิ่นใต ้เพราะการเรียนรูภ้าษาของผูอ้ื่น
จะท าให้ผูเ้รียนเรียนรูก้ารเคารพกันและกันและจดจ าลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น การไดเ้รียนรู้
และเขา้ใจตนเองจากการสะทอ้นคิดและการรบัฟังผูอ้ื่น การเสริมสรา้งเจตคติและคุณค่าโดยการ
เรียนรูก้ารเคารพเจตคติของผู้อื่น และการได้เรียนรูจ้ากสถานการณ์จริงรวมถึงบทบาทสมมติ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม (Salgur & Gursoy, 2015) 
หัวข้อในแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) ความหลากหลายของวัฒนธรรมในพื ้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้2) การรบัฟังอย่างตัง้ใจ 3)ภาษาทอ้งถิ่นในชีวิตประจ าวนั 4) การปฏิบติัตน
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างจากวัฒนธรรมของตน 5) การเคารพแนวคิด วิถีชีวิตคนต่าง
วฒันธรรม 6) การจดัการกบัอารมณข์องตนเองเมื่อเจอเหตกุารณท่ี์ไม่คาดคิด 7) ผลท่ีเกิดขึน้หาก
ครูไม่มีความรูท้างพหวุฒันธรรม  
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 2.2 กระบวนการจัดการเรียนรูข้องรูปแบบ OPIER ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1) 
เปิดโอกาส (Opportunity) 2) กระตุน้ความสงสัย (Power question) 3) จงูใจใหคิ้ด  (Inspiration) 
4) ปฏิสัมพันธ์ (Engagement) และ5) ไตร่ตรองสะทอ้นคิด (Reflection) โดยแต่ละขั้นการเรียนรูม้ี
ความสมัพนัธก์ันในทกุกระบวนการ ส่ิงส าคัญของกระบวนการเรียนรูคื้อ แนวคิดของการมีสติชอบ 
(Mindfulness) ท่ีเขา้มามีส่วนรว่มก่อนการจดัการเรียนรูทุ้กครัง้ โดยเนน้การฝึกก าหนดลมหายใจ
เพื่อใส่ใจในรายละเอียดและอยู่กบัปัจจุบนั (Here and now) ท าจิตใจใหส้งบ เพ่งความสนใจไปท่ี
ส่ิงท่ีไดเ้ห็นไดย้ินเพื่อเพิ่มความชัดเจนของการรับรู ้จะท าใหผู้เ้รียนเปิดใจพรอ้มเรียนรู ้และช่วยลด
ความเครียดก่อนพบเจอประสบการณใ์หม่ ๆ (Yeganeh & Kolb, 2009) โดยสติชอบเป็นส่ิงส าคัญ
อย่างหน่ึงท่ีเป็นกา้วแรกของการฝึกปฏิบัติใหเ้ป็นผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรม (Fortier & Tejpar, 2016) 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีสติชอบท่ีผูว้ิจัยเลือกมาใชคื้อ การท าสมาธิโดยอาศัยบทเพลง เช่น บทน า
สมาธิด้วยแสงสว่าง ดั่งดอกไม้บาน เพื่อให้เห็นกิจกรรมท่ีใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรูท้ั้ง 5 
ขัน้ตอน ผูว้ิจยัขออธิบายดงันี ้

  2.2.1 ขั้ น ท่ี  1 เปิ ด โอกาส  (Opportunity) เน้น ให้ นั ก ศึกษ าค รู ได้พบ เจอ
ประสบการณ์ใหม่ เช่น การได้ดูคลิปวิดีโอ ข่าว ภาพยนตร ์การเรียนภาษาถิ่น ได้ลงพื ้นท่ีใน
สถานการณ์จริง ไดพ้บบุคคลตน้แบบ การรบัฟังเพื่อนจากกิจกรรมฟังฉันฟังเธอ เพื่อใหผู้เ้รียนได้
เห็นคุณค่าของส่ิงท่ีไดพ้บเจอ อีกทัง้ การไดร้บัประสบการณ์ตรงและการไดเ้ห็นจากการสังเกตตัว
แบบสามารถท าใหผู้เ้รียนเปล่ียนแปลงความคิดได ้การเรียนจากประสบการณต์รงและการเรียนรู้
จากการสังเกตตัวแบบ ยังเป็นการเพิ่มกระบวนการของการใส่ใจและกระบวนการเก็บจ าส่ิงท่ีได ้
เพื่อน าไปประยุกตใ์ช้เมื่ออยู่ในสถานการณ์จริง (Bandura, 1977) และน าผลจากประสบการณ์
ใหม่ท่ีไดร้บัมาผสมผสานเขา้กบัความคิดเดิม เพื่อมาเปลี่ยนแปลงความคิด เจตคติ และพฤติกรรม
ของตนเอง 

  2.2.2 ขัน้ท่ี 2 กระตุน้ความสงสยั (Power question) ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้การ
คิดวิเคราะหแ์ละความสนใจของผูเ้รียน และสมาชิกในกลุ่มจะรว่มกนัตัง้ค าถามจากส่ิงท่ีไดร้บัจาก
ขั้นท่ีหน่ึงเพื่อให้สมาชิกกลุ่มตนเอง สมาชิกกลุ่มอื่น ได้ร่วมกันหาค าตอบ มีการอภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน โดยผูส้อนคอยเสริมเพิ่มเติมและขยายความรูโ้ดยการใหข้อ้ค าถามท่ี
กระตุ้นกระบวนการคิด ซึ่งการใช้ขอ้ค าถามเพื่อกระตุ้นความสงสัย ต้องมีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิดเพื่อใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห ์ใหเ้หตผุล คิดแกปั้ญหา น าสู่การสืบเสาะหาความรูด้ว้ยวิธีท่ี
หลากหลายเพื่อคน้หาค าตอบจากส่ิงท่ีสงสยั และไม่ควรเร่งรดัผูเ้รียน ควรใหเ้วลาผูเ้รียนในการคิด
ใครค่รวญค าตอบ (เพลินตา พรหมบวัศรี, 2560; วิชยั วงษ์ใหญ่ และ มารุต พฒัผล, 2558) 
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  2.2.3 ขัน้ท่ี 3 จงูใจใหคิ้ด (Inspiration) ผูส้อนยกตวัอย่างเพิ่มเติมใหผู้เ้รียนขบคิด
จนไดข้อ้คน้พบของตัวเองและของกลุ่ม กิจกรรมในขั้นนีป้ระกอบดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลายในแต่
ละแผนการจัดการเรียนรู ้เช่น จากการท ากิจกรรมการเรียนรูค้วามต่างทางวัฒนธรรม ผูเ้รียนตอ้ง
คิดวิเคราะหห์าความสอดคลอ้งของหลักการอยู่รว่มกนัของคนในสังคมพหวุัฒนธรรม หรือในเร่ือง
การจัดการกับอารมณ์ ผู้เรียนสนทนากับเพื่อนในกลุ่มเพื่อหาวิธีจัดการกับอารมณ์ของตนเอง 
แนวทางของเพื่อนบางคนอาจไม่ใช่แนวทางของตนเอง สมาชิกในกลุ่มตอ้งเรียนรูก้ารรบัฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และหาจุดร่วมของค าตอบ ส่ิงส าคัญของขั้นนีคื้อ การติดต่อส่ือสาร และการได้
รว่มกนัแสดงความคิดเห็น ท่ีน าสู่การคิดแกปั้ญหาและวิพากษ์รว่มกนัเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ในการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้  โดยในขั้นนี้บรรยากาศในชั้นเรียนต้องมีบรรยากาศท่ีมีอิสระ (Freedom 
environment) ซึ่งเป็นบรรยากาศท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดคิ้ด ไดต้ดัสินใจเลือกส่ิงท่ีมีความหมายและ
มีคุณค่าต่อตนเอง โดยปราศจากความกลัวและความวิตกกังวล (ปริยาภรณ ์ตัง้คุณานันต์, 2557; 
สนัติ บุญภิรมย,์ 2557) โดยผูส้อนใหผ้ลป้อนกลบัอย่างสม ่าเสมอ 

  2.2.4 ขั้นท่ี  4 ปฏิสัมพันธ์ (Engagement) เป็นขั้นของการสร้างทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทักษะการส่ือสารให้เกิดกับนักศึกษาครู กิจกรรมเน้นไปท่ีการท างาน
รว่มกันทัง้ในและนอกหอ้งเรียน กิจกรรมในหอ้งเรียน ไดแ้ก่ กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง บทบาท
สมมติ และการอภิปรายร่วมกัน กิจกรรมนอกหอ้งเรียน ไดแ้ก่ การลงพืน้ท่ีเพื่อเรียนรูร้่วมกันจาก
ประสบการณ์จริง เช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา  สถานท่ีส าคัญของศาสนา โบสถ์ วัด มัสยิด 
เพื่อร่วมสมัภาษณผ์ูน้  าทางศาสนา เรียนรูแ้นวคิดหลกั และน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรูม้าร่วมกันวิเคราะหห์า
ความสอดคลอ้งของหลกัการอยู่รว่มกันในสงัคมพหุวฒันธรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านีเ้ป็นวิธีการเรียนรู้
ท่ีสามารถพฒันาภาวะผูเ้ชิงพหวุฒันธรรมได ้(Kouzes & Posner, 1995 อา้งถึงใน ดนลุดา จามจุรี 
และ บุบผา เมฆศรีทองค า, 2555) 

  2.2.5 ขั้นท่ี 5 ไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflection) เน้นให้ผู้เรียนคิดพิจารณา คิด
ใครค่รวญ สะทอ้นคิดถึงส่ิงท่ีไดท้ าทัง้ดา้นความรู ้ความรูสึ้ก ความเชื่อ และประสบการณท์ัง้หมดท่ี
ไดจ้ากการปฏิบัติ บนพืน้ฐานของการเคารพและใหเ้กียรติ เพื่อทบทวนตัวเองและสะทอ้นคุณค่า
ของกิจกรรมท่ีไดท้ ามาว่าช่วยใหต้นเองพัฒนาไดอ้ย่างไร ผ่านการสะทอ้นคิดจากการเล่าเรื่องและ
การเขียน การไตร่ตรองสะท้อนคิดจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูส้ามารถเชื่อมโยงความรูท้าง
ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได ้อีกทั้งการไตร่ตรองสะท้อนคิดเป็นการฝึกการสังเกต การวิเคราะห ์การ
จัดระบบความคิดเพื่อส่ือสารกับผู้อื่นให้เข้าใจ และเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในของ
บุคคล สามารถสรา้งประสบการณท์างบวกใหเ้กิดขึน้ได้ (Stagnitti et al., 2013) การสะทอ้นคิดยัง
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ช่วยให้ผู้เรียนใส่ใจ เข้าใจกระบวนการของการตระหนักและการยอมรับ และยังช่วยให้ผู้เรียน
ตรวจสอบกระบวนการคิด พฤติกรรมของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนส าคญัของการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์
สติชอบ (Healey & Jenkins, 2007; Kolb, 1984)  

3. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิง 
พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

จากการทดลองใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นกัศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมของ
นกัศึกษาครูทัง้ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรูท้างพหุวัฒนธรรม เจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม และ
ทักษะทางพหุวัฒนธรรม มีแนวโน้มสูงขึน้ตามช่วงเวลาท่ีทดลอง และพบว่าทั้ง 3 องค์ประกอบ 
ล้วนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นั่นหมายความว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้สามารถพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมไดจ้ริง เมื่อวิเคราะหก์ิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม และวิเคราะหส่ิ์งท่ีเกิดขึน้กบันกัศึกษาครู อธิบายไดด้งันี ้

 3.1 กิจกรรมที่ใชใ้นกระบวนการเรียนรูข้องรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ป็นปัจจยัส าคัญ
ท่ีช่วยในการส่งเสริมใหเ้กิดภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู โดยเฉพาะการสะทอ้นคิด
ท่ีเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรูเ้ชิงประสบการณส์ติชอบซึ่งเป็นฐานคิดท่ีส าคัญของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู ้สติชอบเป็นการใหน้ักศึกษาครูไดฝึ้กการอยู่กับตัวเอง ใครค่รวญ ทบทวน ตระหนัก
รูอ้ยู่เสมอ เพราะความเงียบและความน่ิงจะส่งเสริมการสะทอ้นคิดใหลึ้กซึง้มากขึน้ การสะทอ้นคิด
ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลพิจารณาระบบความเชื่อและคุณค่าของส่ิงท่ีตนเองได้รบั เป็นการ
จัดการกับอารมณ์ของตนเอง และแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในตน (Stagnitti et al., 2013; 
Yeganeh & Kolb, 2009) 

 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการสะทอ้นคิด มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การเล่าเร่ือง และการ
เขียน โดยกิจกรรมสะทอ้นคิดท่ีทุกคนมีส่วนรว่มไดคื้อ กิจกรรม Gallery walk เป็นกิจกรรมที่ทุกคน
เขียนความคิดเห็นของตนเองตามหวัขอ้ท่ีก าหนด น าไปติดบนผนังหอ้งโดยไม่เขียนชื่อ เพื่อนคนอื่น 
ๆ เดินอ่านขอ้ความทัง้หมด แลว้เลือกมา 1 ชิน้ท่ีตนสนใจ การไดอ้่านขอ้คิดเห็นของเพื่อนโดยไม่รู ้
ว่าใครเขียน ท าใหผู้เ้รียนสามารถเลือกไดโ้ดยไม่เกิดความล าเอียง ไม่ตัดสินใจไปก่อน และการได้
อ่านขอ้คิดเห็นของเพื่อนและบอกเหตุผลว่าท าไมถึงเลือก เป็นการฝึกให้นักศึกษาครูวิเคราะห ์ให้
เหตุผลกับเรื่องนั้น ซึ่งการท ากิจกรรมนี้สามารถเปล่ียนเจตคติของนักศึกษาครูได้ เพราะ
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการส่ือสารในแต่ละครัง้จะสามารถสรา้งประสบการณ์ทางบวกท่ีสามารถ
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เพิ่มเจตคติทางบวกให้ผู้เรียนได้ (Salgur & Gursoy, 2015) ความส าคัญประเด็นหน่ึงของการ
ไตรต่รองสะทอ้นคิด คือ การสะท้อนคิดบ่งบอกถึงการท่ีผูเ้รียนน าแนวทาง ความรูท่ี้ได้มาปรบัใช ้
และแสดงออกถึงกระบวนการทางปัญญาในการคิดริเริ่มและคิดอย่างเป็นระบบ (Healey & 
Jenkins, 2007; Kolb, 1984; Wach-Kakolewicz, 2016) เพื่อความเข้าใจในกิจกรรมท่ีผู้วิจัย
น ามาใช ้ขออธิบายกิจกรรมเพิ่มเติม ดงันี ้

  3.1.1 กิจกรรมกลุ่ม (Group learning) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
ผูว้ิจัยใชก้ระบวนการกลุ่มเป็นหลักในการท ากิจกรรม เพราะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน
ของนักศึกษาครูจะช่วยในการเรียนรูว้ัฒนธรรมอื่น โดยเฉพาะการเรียนรูส่ิ้งแวดล้อมและการ
ส่ือสารกนัภายในกลุ่มและการส่ือสารกบัผูอ้ื่นเมื่อลงพืน้ท่ี นักศึกษาครูจะสามารถเรียนรูค้วามต่าง
ทางวฒันธรรมและเป็นคนท่ีเรียนรูก้ารเคารพผูอ้ื่น เรียนรูก้ารเป็นผูน้  า ผู้ตาม เพื่อพัฒนาภาวะผูน้  า
ใหเ้กิดขึน้ในตนได ้(Salgur & Gursoy, 2015) 

  3.1.2 การเห็นตัวแบบ (Modeling) และการลงพืน้ท่ีจริง สามารถพัฒนาภาวะ
ผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมได ้(Le, 2015; Simmons, 2016)  ตัวแบบในท่ีนีม้ีทัง้รุ่นพี่ท่ีส าเร็จการศึกษา
ไปแลว้ตอ้งท างานในพืน้ท่ีท่ีมีความต่างทางวฒันธรรม ตัวแบบท่ีโรงเรียนตอนนักศึกษาครูลงพืน้ท่ี
อาจเป็นครู ผูอ้  านวยการโรงเรียน หรือบุคลากรทางการศึกษา ตัวแบบท่ีเป็นผูน้  าของแต่ละศาสนา 
ซึ่งการศึกษาจากตัวแบบเป็นการใหน้ักศึกษาครูเรียนรูผ่้านประสบการณท์างวฒันธรรม พฤติกรรม
และวาจาของผูท่ี้เคยพบปะ แบนดรูา (Bandura, 1977) เชื่อว่าการเปล่ียนแปลงความคิดหรือการ
เรียนรูข้องบุคคลส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตตวัแบบ เพราะตัวแบบเป็นส่ิงท่ีถ่ายทอดทัง้ความคิด
และการแสดงออกไปพรอ้ม ๆ กัน  หรือการไดล้งพืน้ท่ีจริง ผูเ้รียนจะได้พัฒนาความรู้ เกิดทักษะ
และเจตคติท่ีดีจากการเรียนรูส่ิ้งแวดลอ้ม โดยเฉพาะการเรียนรูแ้บบร่วมมือผ่านกิจกรรมกลุ่มใน
บริบทของความจริงในสังคม (Alt, 2016) จากนั้นผูเ้รียนจะเขา้สู่การเก็บจ า จัดระบบทางปัญญา
และทบทวนทางปัญญาเพื่อน าส่ิงท่ีได้เรียนรูสู้่การกระท า ดังนั้นหากผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดล้อมภายนอก พบเจอประสบการณ์นอกชั้นเรียน และพบเจอตัวแบบท่ีดี จะท าให้ได้รับ
ประสบการณเ์รียนรูท่ี้ชดัเจนมากขึน้ (Bandura, 1977) จากนัน้ผูส้อนส่งเสริมใหน้กัศึกษาครูแสดง
แบบอย่างในการปฏิบัติส่ิงต่าง ๆ ต่อเพื่อนร่วมชั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นให้เกิด
ขึ ้นกับตนเอง และเพื่อให้เพื่อนรับรู ้ ตลอดจนยอมรับความสามารถของนักศึกษาครูผู้นั้น 
(Ampapan Tuntinakhongul, 2012) 
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  3.1.3 กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง (Simulation) และบทบาทสมมติ (Role 
playing) สามารถเพิ่มภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมใหเ้กิดขึน้กับบุคคลได ้(Fine, 2015) เพราะเป็น
การรวบรวมความรูผ่้านการวางแผนปฏิบัติเพื่อสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเอง โดยหลังจากการ
น าเสนอกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม ผูว้ิจัยกระตุ้นให้นักศึกษาครูแต่ละคนเล่าเรื่องราวท่ีได้รบัรูแ้ละ
เรียนรูจ้ากสถานการณ์ (Situation learning) นั้น ๆ คน้หาความรูเ้พิ่มเติมจากแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ 
และใหข้อ้เสนอแนะต่อสถานการณท่ี์เพื่อนน าเสนอ หากผูเ้รียนกลุ่มใดรูสึ้กไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีเพื่อน
น าเสนอ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ทั้งนีต้อ้งอยู่บนพืน้ฐานของการเคารพกันและกัน เพราะ
การเคารพและเข้าใจผู้อื่นเป็นส่วนส าคัญของการสรา้งเจตคติทางบวกให้เกิดขึน้ในตัวผู้เรียน 
(Salgur & Gursoy, 2015) 

  3.1.4 กิจกรรม “ฟังฉันฟังเธอ” เพื่อส่งเสริมการฟังอย่างตั้งใจ (Deep listening)  
ซึ่งเป็นคณุลกัษณะหน่ึงท่ีส าคัญมากของการเป็นผูน้  า เป็นกิจกรรมที่ผูเ้รียนเล่าเร่ืองจากความในใจ
ตามหวัขอ้ท่ีไดร้บัในการเรียนรูแ้ต่ละครัง้ โดยมีกติกาในการท ากิจกรรมคือ นั่งเป็นวงกลมเพื่อใหทุ้ก
คนมองเห็นกันและกัน ทุกคนตอ้งรบัฟังอย่างตั้งใจ ไม่ถามค าถามหรือตัง้ค าถามถามผู้เล่า ผูฟั้ง
ตอ้งรบัฟังเพียงอย่างเดียวโดยไม่ขัดหรือซักถาม และตอ้งสังเกตสีหนา้ ท่าทาง อารมณ์ของผูเ้ล่า
และเพื่อนคนอื่น ๆ ไปดว้ย เมื่อจบกิจกรรมทุกคนจึงจะสามารถไตร่ตรองสะทอ้นคิดส่ิงท่ีไดเ้รียนรู ้
ความรูสึ้กและการน าส่ิงท่ีได้จากกิจกรรมไปปรับใช้กับตัวเองผ่านการเล่าใหเ้พื่อนและผู้สอนฟัง 
จุดเด่นของกิจกรรมนีคื้อการฟัง ส่ิงท่ีเกิดขึน้คือ ผู้เรียนมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อน (Koch, 2020) 
เห็นไดช้ัดเจนจากการท่ีบางคนแสดงอารมณร์ว่มไปกบัการฟัง เช่น ยิม้ รอ้งไห ้หันไปจับมือเพื่อนท่ี
นั่งขา้ง ๆ นกัศึกษาไดส่ื้อสารกันดว้ยความตัง้ใจ ในส่วนของการสะทอ้นคิดส่ิงท่ีได ้นักศึกษากล่าว
ว่า “ รูสึ้กว่าเพื่อนมีบางส่ิงท่ีเราไม่เคยรู”้ “เพื่อนเขม้แข็งกว่าท่ีเราคิดไวม้าก” การท ากิจกรรมในครัง้
แรก ๆ นักศึกษาค่อนขา้งมีความวิตกกังวลไม่กลา้ออกมาเล่า ไม่กล้าเปิดเผยอารมณ์ ความรูสึ้ก 
เร่ืองราวส่วนตัวให้ผู้อื่นได้รบัรู ้แต่เมื่อท ากิจกรรมผ่านไปหลายครัง้นักศึกษาออกมาเล่ามากขึน้ 
นักศึกษาสะท้อนคิดถึงกิจกรรมว่า “สนุก ไม่เคยได้ท าแบบนี”้ “ประทับใจกิจกรรมนีม้าก” โดยมี
นกัศึกษาหลายคนเล่าเร่ืองราวของตนเองมากกว่า 1 ครัง้ ซึ่งภายใตข้อ้ดีของกิจกรรมนี ้ก็มีขอ้จ ากดั
เช่นกัน ผู้วิจัยคิดเห็นว่าบุคคลในห้องควรมีความสนิทสนมกัน หรืออยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อให้
ผูเ้รียนกลา้แสดงออก กลา้พดู กลา้แบ่งปันเร่ืองราวใหผู้อ้ื่นรบัรู ้

 3.2 ช่วงวัยของนักศึกษาครู ดว้ยช่วงวัยของนักศึกษาครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจดัอยู่ใน
เจนเนอเรชัน Z ซึ่งเป็นวัยท่ีชอบตั้งค าถาม มีสไตลท่ี์เปล่ียนแปลงเร็ว ชอบเรียนโดยการปฏิบัติ
มากกว่าทฤษฎี ชอบความหลากหลายและส่ิงท่ีทา้ทาย มีความสามารถและความคล่องแคล่วใน
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การใชเ้ทคโนโลยี สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย และต้องการการส่ือสารแบบผ่านการพบปะตัวกัน
มากท่ีสดุ ประการส าคญัอีกประการหน่ึงคือ บุคคลในเจนเนอเรชนั Z มีความมั่นใจในตนเองและมี
ความเป็นตัวของตัวเองสูง เป็นนักนวัตกรรม มีความคิดริเริ่มอยู่ตลอด (Schwieger & Ladwig, 
2018; พัชสิรี ชมภูค า และ ณัฐธิดา จักรภีร์ศิริสุข, 2563) และคิดว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จในทีม (วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล, 2558)  ดว้ยเหตผุลดังกล่าวผูว้ิจยัจึงมุ่งเนน้
กิจกรรมการเรียนรูไ้ปท่ีการท างานเป็นทีม การใช้กิจกรรมกลุ่ม (Group learning) และการใช้
เทคโนโลยีในการคน้ควา้หาความรู ้ดว้ยความท่ีเป็นคนมั่นใจในตนเอง และคิดดว้ยตนเองอย่างเป็น
ระบบ เมื่อเขา้สู่กระบวนการกลุ่ม ผูเ้รียนจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองกบัสมาชิก
ในทีมเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้ห้กับตนเองได้ ซึ่งตามแนวคิดของการสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเอ ง 
(Constructivism) การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้เมื่อผูเ้รียนสรา้งความรูจ้ากการเรียนรูแ้บบกระตือรือรน้ และ
ใชค้วามรูท่ี้มีอยู่แลว้มาสรา้งเป็นความรูใ้หม่ ดงันัน้ความรูใ้หม่จะถกูสรา้งและเพิ่มเขา้ไปในความรู้
เดิมท่ีมีอยู่แลว้ทัง้เร่ืองของความเขา้ใจ เจตคติ และทักษะ ซึ่งการจัดการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมใหผู้เ้รียน
สรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเองนัน้ตอ้งเป็นกิจกรรรมท่ีเนน้การส่ือสาร เช่น การส่ือสารของผูเ้รียนกับ
ผูเ้รียน การส่ือสารภายในกลุ่ม การส่ือสารของผู้สอนกับผูเ้รียน บทบาทของผู้สอนเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนคน้พบ บทบาทของผูเ้รียนคือเป็นผู้เรียนท่ีมีความกระตือรือรน้ในการ
เรียนรูผ่้านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายคือ การสรา้งองคค์วามรูท่ี้มีความหมายต่อตนเอง 
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห ์การคิดสงัเคราะห ์และการสะทอ้นคิด (Wach-Kakolewicz, 2016) 

 กล่าวโดยสรุป กิจกรรมท่ีผู้วิจัยน ามาใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ ้มุ่งเน้นการ
ฝึกฝนและการลงมือปฏิบัติ เป็นการเรียนรูผ่้านการลงมือท า ผ่านประสบการณ ์เน้นกระบวนการ
เรียนรูท่ี้เชื่อมโยงความรูจ้ากการเรียนสู่การปฏิบัติในสถานการณจ์ริง และนอกจากการเสริมสรา้ง
ความรูท้างพหุวัฒนธรรมใหผู้เ้รียนแลว้ ยังส่งเสริมทักษะทางพหุวัฒนธรรมของผูเ้รียนในเร่ืองของ
การรบัฟังอย่างตัง้ใจและมีสติรูต้ัว แสดงออกถึงความจริงใจในการปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น และการใชสี้
หน้า ท่าทางและค าพูดได้เหมาะสม และสามารถส่งเสริมเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรมเพราะ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเปิดใจเรียนรู ้เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี การรบัรูแ้ละสังเกตเห็นความ
เปล่ียนแปลงทางสีหน้า ท่าทาง การเรียนรูเ้พื่อปรับตัวให้เหมาะสม การแสดงออกถึงการเคารพ
แนวคิด วิถีชีวิตตนต่างวัฒนธรรม และส าคญัท่ีสุดคือ การสนบัสนุนใหม้ีการแลกเปล่ียนความรูก้ับ
คนต่างวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้ผูเ้รียนได้เรียนรู ้ได้เขา้ใจส่ิงท่ีไม่เคยเห็น จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ามรูปแบบ พบว่าตวัผูส้อนเองเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัมากต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน  ผูส้อน
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ตอ้งรูเ้นือ้หา และมีความรูท่ี้กวา้งขวาง ตอ้งมีลกัษณะของบุคคลท่ีมีความประนีประนอม เพื่อขยาย
ความรูข้องผูเ้รียนและแนะแนวทางใหผู้เ้รียนได ้  
 
ข้อจ ากัดของงานวจิัย 

1. การท ากิจกรรมในการวิจัยครัง้นีใ้นส่วนของเนือ้หา และกิจกรรมท่ีใชใ้นแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู ้มีการปรบัเปล่ียนตามบริบทของพื ้นท่ีและตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน 
เน่ืองจากอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. การเก็บขอ้มูลการวิจัยนั้น ในการวัดผลครัง้ท่ี 1 ผู้วิจัยเก็บขอ้มูลด้านความรูท้างพหุ
วฒันธรรมโดยใชแ้บบทดสอบ ดา้นเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรมโดยใชก้ารเขียนตอบ ไม่สามารถ
เก็บขอ้มูลทักษะทางพหวุัฒนธรรมได ้เพราะในดา้นนีเ้ป็นการเก็บขอ้มูลตามสภาพจริง ผูส้อนและ
เพื่อนร่วมชั้นรวมถึงผู้เรียนต้องประเมินการท ากิจกรรมภายในกลุ่ม ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลครบ
องคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้น ในการวดัผลครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3 เท่านัน้ 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

1. ผูท่ี้ตอ้งการน าเครื่องมือจัดการเรียนรูไ้ปใช ้ไดแ้ก่ คู่มือการจดัเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะ
ผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ แบบประเมินความรูท้างพหุ
วฒันธรรม แบบประเมินเจตคติท่ีดีทางพหุวัฒนธรรม แบบประเมินทักษะทางพหุวัฒนธรรม และ
แบบวัดระดับความส าคัญทางพหุวัฒนธรรมไปใช ้ควรท าความเขา้ใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการจัดเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

2. ควรเตรียมความพรอ้มของผูส้อนใหม้ีความพรอ้มในดา้นต่อไปนี ้
 2.1 ภาษาถิ่น ผูส้อนควรมีความเข้าใจเบือ้งตน้เกี่ยวกับภาษาถิ่นของผูเ้รียน เพื่อให้

ความรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึงของกันและกัน และเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรูสึ้กท่ีดีต่อผู้สอนท่ีให้ความ
สนใจเรียนรูภ้าษาถิ่นของผูเ้รียน 

 2.2 การเลือกกรณีศึกษาหรือสถานการณจ์ าลองใหผู้เ้รียน ควรเลือกส่ิงท่ีผูเ้รียนทกุคน
รู ้เป็นเร่ืองราวท่ีใกลต้ัวก่อนน าสู่เรื่องราวท่ีไกลตัว เพื่อใหผู้เ้รียนเร่ิมตน้ท าความเขา้ใจจากส่ิงท่ีอยู่
รอบตวัเอง 

 2.3 การส่ือสาร ผูส้อนควรมีความเป็นกัลยาณมิตร ใชค้ าพูดและท่าทางท่ีไม่คกุคาม
ความรูสึ้กของผู้เรียน เน่ืองจากบางเรื่องท่ีผูเ้รียนเล่าอาจเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ผูส้อนไม่ควรด่วน
ตัดสิน และการใชค้ าถามเพื่อถามใหผู้เ้รียนไตร่ตรองสะทอ้นคิด ผูส้อนไม่ควรแสดงท่าทีกดดันให้
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ผูเ้รียนตอบ ควรแสดงออกถึงความสนใจที่จะฟังค าตอบ เพื่อใหเ้วลาผูเ้รียนไดคิ้ด ไดใ้ชเ้วลาอยู่กับ
ตวัเอง 

 2.4 ควรมีการจดบนัทึกหรือบนัทึกเสียงการท ากิจกรรม เพื่อใหผู้ส้อนสามารถประเมิน
การจดัการเรียนรู ้และสามารถใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนได ้
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในพืน้ท่ีอื่น 
เพื่อเปรียบเทียบองคป์ระกอบความเหมือนความแตกต่าง เพื่อหาแนวทางพฒันานกัศึกษาครูต่อไป 

2. การศึกษาการน ารูปแบบการจัดเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาครูในสามจังหวดัชายแดนภาคใตไ้ปพัฒนาต่อยอดเพื่อใชก้ับครูประจ าการในพืน้ท่ีสาม
จงัหวดั อาจท าเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ 

3. การศึกษาความคงทนของความรู ้เจตคติ และทักษะทางพหวุัฒนธรรมของนักศึกษา
ครู โดยอาจเป็นการติดตามผลเมื่อนกัศึกษาก าลงัฝึกปฏิบติัการสอน 

4. รายวิชาท่ีสามารถสอนเนือ้หาทางพหุวัฒนธรรม ควรเป็นรายวิชาท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกับ
การพฒันาผูเ้รียนในทุกองคป์ระกอบทัง้ดา้นความรู ้เจตคติ และทักษะ และเป็นรายวิชาท่ีสามารถ
บูรณาการความรูท้างวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมเขา้ไปไดโ้ดยไม่กระทบเนือ้หาหลัก หาก
เป็นในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานอาจบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม และระดับอุดมศึกษาอาจบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร ์หาก
เป็นหมวดวิชาเฉพาะ เช่น วิชาเอก ควรเลือกรายวิชาท่ีเกี่ยวกบัการเรียนรูช้มุชน สงัคม การพฒันา 
ตน และภาวะผูน้  า
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.วฒุิชยั เนียมเทศ 

อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.สามารถ ทองเฝือ  

อาจารยค์ณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ 

อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยาภรณ ์พชิญาภิรตัน ์(พุ่มแกว้) 

อาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัอบุลราชธานี 

5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จารุวจัน ์สองเมือง 

อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความรู้ทางพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู 
1. ขอ้ใดเป็นบทบาทของครูในหอ้งเรียนพหวุฒันธรรม 

ก. ครูตอ้งสามารถวิเคราะหค์ณุค่าของประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้ส่งผลต่อนกัเรียน 
ข. ครูตอ้งสามารถเรียนรู ้เขา้ใจภาษาถิ่นของนกัเรียน 
ค. ครูตอ้งค านึงถึงการเรียนรูท่ี้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของนกัเรียน 
ง. ถกูทกุขอ้ 

2. ใครปฏิบติัตวัไม่เหมาะสมกบัการเป็นครูในสงัคมพหวุฒันธรรม 
ก. ครูขา้วฟ่างสนบัสนนุการเรียนรูส้ าหรบัทกุคน โดยไม่เลือกเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา  
ข. ครูขา้วสวยเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรูภ้าษาถิ่นเพิ่มเติม 
ค. ครูขา้วเหนียวมกัถามผูเ้รียนก่อนเร่ิมเรียนทกุครัง้ว่าพวกเราสามารถเรียนรูเ้ร่ืองใด 
รว่มกนัไดบ้า้ง 
ง. ครูขา้วสารส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรียนรูท่ี้หลากหลาย 

3. เด็กชายนรุดินบอกครูเป็นภาษามลายถูิ่นว่า “ครู ๆ ซาเก๊ะ ปาลอ” ประโยคนีน่้าจะหมายถึงอะไร 

ก. ปวดหวั 

ข. เจ็บคอ 

ค. หิวขา้ว 

ง. ง่วงนอน  

4. ค าว่า “เตอรีมอกาเซะ” มกัใชเ้มือ่ไหร่ 

ก. พดูชื่นชม 

ข. แสดงความเสียใจ 

ค. ตอ้งการขอบคณุ 

ง. ใชไ้ดห้มดทัง้สามสถานการณ ์

5. ครูแพรตอ้งการถามราคาขนมว่า “กี่บาท” ตอ้งพดูภาษามลายถูิ่นว่าอะไร 

ก. กาปอ โก๊ะ 

ข. วาปอ โก๊ะ 

ค. นามอ โก๊ะ  

ง. ปือนิง โก๊ะ  
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6. ล าดบัเลข 1 ถึง 10 ขอ้ใดไม่ถกูตอ้ง 

 ก. ซาต,ู ดวูอ, ตีฆอ 

 ข. ป๊ะ, ลีมอ, แน 

 ค. ลาแป, มีแล, ปโูล๊ะ 

 ง. ตโูย๊ะ, มีแล, ปโูละห ์

7. ภาษาถิ่นใต เนือย แปลว่าอะไร 

 ก. หิว 

 ข. เหน่ือย 

 ค. ง่วง 

 ง. กระหาย 

8. เนือ้เพลงกล่อมเด็กภาษาถิ่นใตต่้อไปนี ้ขอ้ใดบอกความหมายของค าไม่ถกูตอ้ง 

 ก. ไก่เถือน: ไก่เถื่อน 

 ข. ขีค้รา้น: ขีเ้กียจ 

 ค. ฉวย: หยิบ 

 ง. แยง: ทแยง 

9. พิธีกรรม “การเวียนเทียน” ของศาสนาพทุธไม่จดัใหม้ีในวนัใด 

ก. วนัมาฆบูชา  

ข. วนัวิสาขบูชา  

ค. วนัอาสาฬหบูชา 

ง. วนัออกพรรษา 

10. พิธีกรรมใดของศาสนาคริสตจ์ดัขึน้ทกุวนัอาทิตย์ 

ก. ศีลลา้งบาป 

ข. ศีลก าลงั 

ค. ศีลมหาสนิท 

ง. ศีลเจิมคนไข ้
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11. ขอ้ใดคือหลกัปฏิบติัในศาสนาอิสลาม 

ก. การละหมาด 

ข. การถือศีลอด 

ค. การจ่ายซะกาต 

ง. ถกูทกุขอ้ 

12. ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้งเกี่ยวกบั “ทาน” ในศาสนาพทุธกบั “ซะกาต” ในศาสนาอิสลาม 

ก. ซะกาตใหเ้มื่อไหรก่็ได ้ส่วนทานใหเ้มื่อครบรอบปี 

ข. ทานเป็นการใหโ้ดยสมคัรใจ ส่วนซะกาตเป็นการใหภ้าคบงัคบัตามหลกัศาสนา 

ค. ซะกาตใหก้บัใครก็ได ้ส่วนทานใหก้บัคนท่ีมีสิทธิ์รบัเท่านัน้ 

ง. ทานก าหนดอตัราการจ่ายตามจ านวนทรพัยสิ์นเหมือนซะกาต 

13. การท่ีศาสนาอิสลามไม่มีนกับวชแสดงถึงแนวคิดใด 

ก. การประนีประนอม 

ข. การไม่ละเมิดผูอ้ื่น 

ค. ความเสมอภาคในสงัคม 

ง. การใหเ้สรีภาพในการนบัถือศาสนา 

14. ประเพณีของสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อ้ใดไม่เกี่ยวขอ้งกบัอิทธิพลของศาสนาและความ

เชื่อ 

ก. ประเพณีสารทเดือนสิบ 

ข. ประเพณีเขา้สหุนตั 

ค. ประเพณีแข่งเรือกอและ 

ง. ประเพณีชกัพระ 

15. ขอ้ใดกล่าวเกี่ยวกบัขนมลาซึ่งเป็นขนมในประเพณีท าบุญเดือนสิบไดถ้กูตอ้ง 

ก. เปรียบเสมือนเสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่มใหก้บัวิญญาณบรรพบุรุษ 

ข. เป็นเสมือนเครื่องประดบัท่ีใชต้กแต่งรา่งกายใหก้บัวิญญาณบรรพบุรุษ  

ค.  เป็นเสมือนแพท่ีจะพาวญิญาณบรรพบุรุษขา้มหว้งมหรรณพ 

ง.  เป็นเหมือนเงินตราไวใ้หว้ิญญาณบรรพบุรุษใชส้อย 
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ตัวอย่างแบบวัดเจคติทีด่ีทางพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู 

ค าชีแ้จง  ใหน้กัศึกษาเขียนค าตอบสัน้ ๆ ตามความเขา้ใจของตนเอง 

1. การจดัเรียนการรูโ้ดยค านึงถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมของผูเ้รียน ท่ีครูท าไดม้ีอะไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. มีความจ าเป็นขนาดไหน ท่ีครูตอ้งมีความสามารถในการผลิตส่ือท่ีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถิ่น 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. หากนกัศึกษาเป็นครู และตอ้งใหค้วามรว่มมือกบักิจกรรมที่ชมุชนจดัขึน้แต่บางกิจกรรมไม่

สามารถเขา้รว่มได ้นกัศึกษาจะใหต้ผุลอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. หากนกัศึกษาไม่รบัประทานเนือ้ แต่ตอ้งไปรบัประทานอาหารท่ีบา้นเพื่อนมสุลิม นกัศึกษาจะท า

อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. เมื่อถึงเทศกาลวนัลอยกระทง ครูประจ าวิชาคหกรรม ใหท้ ากระทงจากใบตองเพื่อน าไปลอย 

หากเป็นงานเทศกาลท่ีไม่มีในศาสนาท่ีนกัศึกษานบัถือ นกัศึกษาจะท าอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. เมื่อตอ้งเขา้ไปในสถานท่ีส าคญัทางศาสนาท่ีมีความแตกต่างจากศาสนาท่ีตนนบัถือ นกัศึกษา

จะท าอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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7. เด็กหญิงขา้วฟ่างยา้ยจากกรุงเทพมหานครมาเรียนท่ีจงัหวดัปัตตานี มีปัญหาคือ ไม่เขา้ใจ

วฒันธรรมและภาษาท่ีเพื่อน ๆ ใช ้ท าใหส่ื้อสารกบัเพื่อนไม่เขา้ใจ ถา้นกัศึกษาเป็นครูประจ าชัน้ จะ

ท าอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

8. นกัศึกษาใหค้วามสนใจอยากเรียนรูว้ฒันธรรมอื่นท่ีต่างจากตนในเร่ืองใด เพราะอะไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9. การมีปฏิสมัพนัธก์บัคนต่างวฒันธรรม สามารถส่งเสริมการยอมรบัความหลากหลายทาง

วฒันธรรมไดอ้ย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

10. นกัศึกษาเชื่อหรือไมว่่าการขาดครูผูส้อนท่ีเชี่ยวชาญดา้นพหวุฒันธรรม จะท าใหผู้เ้รียนมี

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบวัดระดับความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 
ค าชี้แจง หากท่านเป็นนักศึกษาครูท่ีต้องปฏิบัติการสอนในพื ้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้ท่านคิดว่าภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมขอ้ไหน ดา้นไหนท่ี
มีความส าคัญต่อการเป็นครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง
ระดับความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู ใหต้รงกับความเป็นจริงและ
ความรูสึ้กของท่านมากท่ีสดุ โดยมีค่าของระดบัดงันี ้

1 หมายถึง ระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
2 หมายถึง ระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม อยู่ในระดบันอ้ย 
3 หมายถึง ระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม อยู่ในระดบัปาน 

กลาง  
4 หมายถึง ระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม อยู่ในระดบัมาก  
5 หมายถึง ระดบัความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  

ข้อ รายการ 
ระดับความส าคัญของภาวะผู้น าเชิง
พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู 

1 2 3 4 5 
 ด้านความรู้      
1. นกัศึกษารูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมของตนเองและวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างไปจากตน 

     

2. นกัศึกษาเขา้ใจว่าการรูภ้าษาอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ภาษาไทย เป็นส่ิงที่ครูควรตอ้งมีส าหรบัการเป็นครู 

     

3. นกัศึกษาเขา้ใจภาษาไทย ค าศพัทภ์าษามลาย ู
ภาษาถิ่นใตเ้บือ้งตน้ และส่ือสารได ้ 

     

4. นกัศึกษารบัรูแ้ละเขา้ใจว่าความแตกต่างทาง
วฒันธรรมของผูเ้รียนส่งผลต่อการจดัการเรียนรูข้อง
ครู 

     

5. นกัศึกษาอธิบายไดว้่าผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมคืออะไร 
และมีความส าคญัอย่างไร 

     

6. นอกจากวิธีการสอนแลว้ ครูตอ้งใหค้วามสนใจเรื่อง      
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ข้อ รายการ 
ระดับความส าคัญของภาวะผู้น าเชิง
พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู 

ความรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรม การด าเนินชีวิต
ของผูค้นและสงัคมอย่างสม ่าเสมอ 

7. การอภิปรายจากสถานการณจ์ าลอง ท าให้
นกัศึกษาเขา้ใจความเป็นพหวุฒันธรรมมากขึน้ 

     

8. การมีองคค์วามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัพหุ
วฒันธรรมเป็นเรื่องที่ส าคญัมากส าหรบัการเป็นครู 

     

9. นกัศึกษาสามารถประเมินพฤติกรรมของผูอ้ื่นเมื่อ
อยู่ในสถานการณท์ี่แตกต่างกนั 

     

10. การไดท้ ากิจกรรมติดต่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัผูอ้ื่นท าใหเ้พิ่มพนูความรูท้กัษะดา้นภาษาและ
ทกัษะการส่ือสาร 

     

11. นกัศึกษาเห็นความส าคญัของการสรา้งกระบวนการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง เช่น การคน้ควา้หาความรูด้ว้ย
ตนเองจากแหล่งขอ้มลู บุคคล และส่ือต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มพนูทกัษะดา้นความเขา้ใจเกี่ยวกบัพหุ
วฒันธรรม 

     

12. นกัศึกษาสามารถอธิบายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจเกี่ยวกบัพหุ
วฒันธรรมตามมมุมองของตนเอง 

     

13. เมื่อตอ้งแลกเปล่ียนประสบการณท์างวฒันธรรมกบั
ผูอ้ื่น นกัศึกษาใหค้ าแนะน าไดเ้หมาะสม 

     

14. นกัศึกษามีความเต็มใจ พดูคยุ ติดต่อกบัเพื่อนต่าง
วฒันธรรม 

     

 ด้านเจตคติ      
15. นกัศึกษาเปิดใจเรียนรู ้ภาษา ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของวฒันธรรมที่ต่างจากของตน 
     

16. เมื่อพบเจอสถานการณข์ดัแยง้ นกัศึกษารบัฟังผูอ้ื่น
เพื่อเปิดรบัมมุมองที่แปลกใหม่ 

     

17. นกัศึกษามีมมุมองในแง่บวกกบัการตอ้งใชภ้าษาอื่น
ที่ไม่ใช่ภาษาไทย 
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ข้อ รายการ 
ระดับความส าคัญของภาวะผู้น าเชิง
พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู 

18. ในพืน้ท่ีสามจงัหวดั การเรียนรูภ้าษามลาย ูเป็นการ
เรียนรูว้ฒันธรรมอย่างหน่ึงที่ช่วยลดปัญหาความ
ขดัแยง้และความเขา้ใจผิดได ้

     

19. การยอมรบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัที่น าสู่การเขา้ใจคนต่างวฒันธรรม 

     

20. การอภิปรายรว่มกนัจากสถานการณจ์ าลอง ท าให้
นกัศึกษายอมรบัและเห็นคณุค่าของวฒันธรรมที่
ต่างไปจากตน 

     

21. นกัศึกษามีความกระตือรือรน้และสนใจเรียนรูเ้รื่อง
ความแตกต่างทางวฒันธรรม 

     

22. นกัศึกษาไม่มีความกลวัหรอืกงัวลใจที่จะตอ้งอยู่ใน
สงัคมที่มีความหลากหลายทางวฒันธรรม 

     

23. นกัศึกษามกัสงัเกตเห็นความเปล่ียนแปลงทาง
อารมณ ์สีหนา้ ของผูอ้ื่น เมื่อตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กนั 

     

24. นกัศึกษาหลีกเล่ียงการแสดงออกที่จะน ามาซึ่ง
ความขดัแยง้ 

     

25. นกัศึกษามีความระมดัระวงัการแสดงออกที่จะ
ส่งผลต่อความคิดในแง่ลบของผูอ้ื่น 

     

26. นกัศึกษามกัสนบัสนนุใหเ้พื่อนรอบขา้งได้
แลกเปล่ียนความรูก้บัคนต่างวฒันธรรม 

     

 ด้านทักษะ      
27. นกัศึกษาคิดว่าทกัษะหน่ึงที่ส าคญัส าหรบัครู คือ 

การรบัฟังอย่างตัง้ใจและซื่อตรง 
     

28. นกัศึกษาตระหนกัว่าการมีสติรูต้วัตลอดเวลา เป็น
ส่ิงที่ส าคญัที่ตอ้งมีในการด าเนินชีวิตในพืน้ท่ีที่มี
ความแตกต่างทางวฒันธรรม 

     

29. เมื่อตอ้งท าความรูจ้กัเพือ่นใหม่จากต่างวฒันธรรม 
นกัศึกษาไม่น าความแตกต่างเรื่องเชือ้ชาติ ศาสนา 
ความเชื่อมาเป็นแนวคิดหลกัในการเริ่มตน้ท าความ
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ข้อ รายการ 
ระดับความส าคัญของภาวะผู้น าเชิง
พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู 

รูจ้กั 
30. นกัศึกษาสามารถถ่ายทอดขอ้มลูใหค้นท่ีต่างกนัรบัรู ้

ไดต้รงกนั 
     

31. การไดม้ีปฏิสมัพนัธก์บัคนท่ีมีความแตกต่าง
วฒันธรรม เช่น ชาวพทุธถิ่นใตห้รอืชาวมสุลิม ท าให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี 

     

32. นกัศึกษาแสดงออกถึงความจริงใจเมื่อตอ้งมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม 

     

33. การมีองคค์วามรู ้ความเขา้ใจและทกัษะการส่ือสาร
เป็นเรื่องที่จ  าเป็นและส าคญัมากต่อนกัศึกษา 

     

34. เมื่อตอ้งพบเจอกบัสถานการณท์ี่ไม่คาดคิด 
นกัศึกษาสามารถหาทางออกไดอ้ย่างเหมาะสม 

     

35. นกัศึกษาสามารถควบคมุตนเองได ้เมื่อเจอเรือ่งที่
ท าใหไ้ม่พอใจ 

     

36. การไดเ้รียนรูป้ระเด็นปัญหา ขอ้ผิดพลาดที่เกิดจาก
การส่ือสารท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจความส าคญัของ
การส่ือสารมากขึน้ 

     

37. นกัศึกษาเห็นความส าคญัว่าเมื่อตอ้งอยู่ในสงัคม 
อวจันภาษามีความส าคญัเทียบเท่าวจันภาษา 

     

38. นกัศึกษาเลือกใชค้ าพดูไดเ้หมาะสมกบัผูฟั้งที่มี
ความแตกต่างทางวฒันธรรม เช่น ชาวพทุธถิ่นใต้
หรือชาวมสุลิม  

     

39. เมื่อตอ้งพบเจอกบัปัญหาท่ีเป็นสถานการณเ์ฉพาะ
หนา้ นกัศึกษาคิดเป็นขัน้ตอน เพื่อหาวิธีแกปั้ญหา
นัน้ 

     

40. การเรียนรูก้ารปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบับริบทในพืน้ท่ี
สามจงัหวดั สามารถเรียนรูไ้ดจ้ากจากสถานการณ์
ที่ไดเ้รียนรูใ้นและนอกหอ้งเรียน 

     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างคู่มืออาจารยเ์พื่อใช้ส าหรับจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมภาวะผู้น าเชงิพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
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เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมภาวะผู้น าเชงิพหวุัฒนธรรมของ
นักศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ความส าคัญของปัญหาที่จะท าการวิจัย 

พืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นพืน้ท่ีท่ี
มีความหลากหลายของประชากร เชือ้ชาติ และภาษา มีประชากรเชือ้ชาติไทย ไทยเชือ้สายจีนและ 
ไทยเชือ้สายมลาย ูโดยในจงัหวดัปัตตานี ประชากรส่วนใหญ่ รอ้ยละ 87 นบัถือศาสนาอิสลาม รอ้ย
ละ 12 นับถือศาสนาพุทธ และรอ้ยละ 0.05 นับถือศาสนาอื่น ๆ จังหวัดยะลาประชากรนับถือ
ศาสนาอิสลามรอ้ยละ 71 ศาสนาพุทธรอ้ยละ 28 และศาสนาคริสต์รอ้ยละ 0.24 และจังหวัด
นราธิวาส ประชากรนับถือศาสนาอิสลามรอ้ยละ 82 นับถือศาสนาพุทธรอ้ยละ 17 นับถือศาสนา
คริสตแ์ละศาสนาอื่น ๆ รอ้ยละ 1 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) จากขอ้มูลพบว่าลกัษณะของกลุ่ม
ประชากรในพื ้นท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายนั้นสอดคล้องกับลักษณะของสังคมพหุ
วฒันธรรม ท่ีมีลักษณะเป็นชมุชนท่ีก่อเกิดจากการรวมของคนท่ีมีเชือ้ชาติ ศาสนา และความเชื่อท่ี
ต่างกนั มาอาศยัอยู่ในท่ีเดียวกัน (ศนูยบ์ริการวิจัย มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, 2559; อดุร   หลัก
ทอง, 2558; โอภาส เกาไศยาภรณ์ , 2555) ซึ่ งสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural society) 
หมายถึง สังคมท่ีมีความหลากหลายของวัฒนธรรมหรือมีวัฒนธรรมท่ีต่างกันมากกว่าหน่ึง
วัฒนธรรมมาอยู่ในสังคมเดียวกัน โดยมีความเคารพและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายใต้
การเมือง การปกครองและกรอบสังคมเดียวกัน เช่น สังคมเมืองปัตตานี ยะลา นราธิวาส ถือเป็น
สงัคมหลากหลายเพราะประกอบดว้ยชาวไทยพุทธ ชาวไทยมสุลิม และชาวไทยเชือ้สายจีน อาศัย
อยู่ร่วมกัน (Spafford, Pesce, & Grosser, 1998; เกษรา ชัยเหลืองอุไร, 2556; ขวัญจิต ศศิวงศา
โรจน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ, และ มรกต ไมยเออร,์ 2559; สุชาติ เศรษฐมาลินี, 2556) ซึ่งความ
หลากหลายของประชากรน่ีเองท่ีก่อให้เกิดความหลากหลายของวัฒนธรรมและประเพณี 
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีชายขอบท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบา้น เช่น พืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตท่ี้มีความหลากหลายของประชากรและวัฒนธรรมค่อนขา้งสูง ดังจ านวนอัตราผู้ย้ายถิ่น
ระหว่างประเทศของภาคใตม้ีอตัราการยา้ยถิ่น รอ้ยละ 0.04 ซึ่งสงูเป็นอนัดบัสองรองจากภาคกลาง  
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)  และยังเป็นพื ้นท่ีท่ีมีคนนับถือศาสนาอย่างหลากหลาย ได้แก่ 
ศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม อีกทัง้ยังเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีคน
หลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ เช่น คนเชือ้สายไทย เชื ้อสายจีน และเชื ้อสายมลายู นอกจากนี้ยังมี
ประชากรท่ีไม่มีสัญชาติไทยอีกเป็นจ านวนมาก (ฐิติมดี อาพทัธนานนท์, 2558; ส ามะโนประชากร
และเคหะ, 2553) ความหลากหลายทางวฒันธรรมของประชากรในพืน้ท่ีนอกจากจะส่งผลถึงความ
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เป็นอยู่แลว้ ยงัส่งผลต่อการจัดการศึกษาในพืน้ท่ีท่ีมีความต่างทางดา้นวฒันธรรม วิถีชีวิต ศาสนา 
และค่านิยม เพราะการท่ีมีคนต่างวัฒนธรรมมาอยู่ดว้ยกันย่อมตอ้งเกิดปัญหาในดา้นการส่ือสาร
และการใช้ชีวิต แต่ในความต่างของหลากหลายก็มีจุดเด่นท่ีน่าสนใจคือ แต่ละวัฒนธรรมก็มี
เอกลกัษณแ์ละวิถีชีวิตของตนเอง เมื่อตอ้งมาอยู่รวมกันจะตอ้งมีการปรบัตัวอย่างไรเพื่อใหใ้ชช้ีวิต
ไดอ้ย่างมีความสขุ จึงเป็นส่ิงทา้ทายและควรค านึงถึงอย่างมากเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน ดงันัน้บุคคลแรกท่ีควรค านึงถึงคือ ครู ซึ่งหมายความรวมไปถึงนักศึกษาครู เพราะครู
เป็นบุคคลส าคัญในกระบวนการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา การจัดการศึกษาและพัฒนาผูเ้รียน 
ครูส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู ้เป็นกลไกในการพัฒนาผูเ้รียนใหพ้รอ้มออกไปสู่สังคม และเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีสุดในหอ้งเรียน (ฉัตรชัย หวังมีจงมี , 2560; พิณสุดา สิริรงัธศรี, 2557) โดยเฉพาะ
การศึกษาในพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายของผู้เรียน ครูตอ้งมีความเป็นผู้น าเพื่อน าตนเองและน า
ผูเ้รียนให้ไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังเช่น
พืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้นักศึกษาครูจ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในบริบทของพืน้ท่ี 
ภาวะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญท่ีควรค านึงถึงในการจัดการศึกษา ครูตอ้ง
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีแตกต่างกันของผูเ้รียนและตอ้งสามารถแสดงออกถึงความ
เป็นผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมต่อสถานการณข์องความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ (ดนุลดา 
จามจุรี และ บุบผา เมฆศรีทองค า, 2555; เอกรินทร ์สังขท์อง, 2555) นอกจากนีค้วามจ าเป็นอีก
ประการหน่ึงท่ีนักศึกษาครูต้องเป็นผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม นั่นเพราะการพัฒนานักศึกษาครูเป็น
จดุเร่ิมตน้ท่ีดีในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะหลงัจากจบการศึกษาไป “ครู” จะ
เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการจดัการศึกษา ครูตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในการอยู่รว่มกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม และควรจะเป็นตัวอย่างท่ีดี (Ideal character) ให้กับผู้เรียน (Alsubaie, 
2015; ทิฆมัพร สมพงษ์, 2559) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ พบว่างานวิจยัส่วนใหญ่
เป็นงานวิจัยดา้นธุรกิจ การตลาด และสังคมมีงานวิจัยท่ีศึกษาผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมในมิติดา้น
การศึกษายงัมีนอ้ย และส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในผูบ้ริหารหน่วยงานและผูบ้ริหารสถานศึกษา ซึ่ง
ไม่พบงานวิจยัเพื่อพัฒนาผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมในนักศึกษาครูเลย ทัง้ ๆ ท่ีมีความจ าเป็นท่ีครูตอ้ง
เป็นผูน้  าเชิงพหุวฒันธรรมดงัเหตผุลท่ีไดก้ล่าวไปแลว้  ดังนัน้การเตรียมนกัศึกษาครูใหม้ีความรูแ้ละ
มีความพรอ้มเพื่อเขา้สู่หอ้งเรียนและสังคมพหวุัฒนธรรมจึงมีความจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคัญ ซึ่งขอ้
คน้พบจากงานวิจัยท่ีไดจ้ะส่งผลต่อการจัดการศึกษาในพืน้ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการกับความหลากหลายในสังคมพหุ
วฒันธรรมต่อไป 
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แนวคิดและทฤษฎทีี่เก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะ
ผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การพัฒนาภาวะผูน้  าให้เกิดขึน้กับบุคคล นอกจากจะท าผ่านการศึกษาและการอบรม
แล้ว ยังสามารถท าได้โดยผ่านผู้อื่น (Exposure) และพัฒนาผ่านประสบการณ์การท างาน 
(Experience) เช่น การพบปะพูดคุย การให้ข้อมูลย้อนกลับ การแลกเปล่ียนเรียนรู ้เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์และเสริมสรา้งสายสัมพันธท่ี์ดีกับผูอ้ื่น และ การเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงของผูอ้ื่น 
เรียนรูผ่้านแรงบนัดาลใจ โดยไม่ตอ้งลองผิดลองถูกดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรูผ่้านการลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้ได้ประสบการณ์การท างาน จึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาภาวะผู้น าจะต้องมีการจัด
ประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้หลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการฝึกฝนและมีความรูค้วามสามารถใน
จดัการในสถานการณท่ี์แตกต่างกัน โดยแนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาเป็นฐานคิดของการจดัการเรียนรูม้ี
ดงันี ้

1. รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณส์ติชอบ (Mindfulness experiential learning 
model) 

 1.1 ประสบการณ์ส่วนตัวท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete, Personal experience) เป็นขั้น
ของการเปิดรบัประสบการณใ์หม่ ๆ ฝึกใหผู้เ้รียนเรียนรูผ่้านกระบวนการท่ีเป็นปัจจบุัน (Here and 
now) ท าจิตใจใหส้งบฝึกลมหายใจและเพ่งความสนใจไปท่ีสมัผสัใหม่ เสียงใหม่ท่ีไดย้ิน การเห็นส่ิง
ใหม่และกล่ินใหม่ท่ีรับ การเปิดใจพรอ้มเรียนรูเ้ป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการเรียนรู ้และช่วยลด
ความเครียด เพิ่มความชดัเจนของการรบัรู ้ช่วยท าใหใ้จสงบพรอ้มต่อการเรียนรู ้

 1.2 การสังเกต การสะท้อนกลับ  การตรวจสอบ  (Observation, Reflection, 
Examination) เป็นขั้นท่ีฝึกการอยู่กับตนเอง ใคร่คิด ทบทวน ตระหนักรูอ้ยู่เสมอ ควบคุมตนเอง 
เพราะความน่ิงและเงียบจะส่งเสริมการสะท้อนคิดให้ลึกซึง้มากขึน้ ฝึกการยอมรับมากกว่าการ
ตัดสิน กระบวนการสะท้อนกลับอาจใชเ้วลา 10-15 นาที ในการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีรบัรู ้ส่ิง
ส าคัญในขั้นนีท่ี้ผูเ้รียนจะตอ้งน ามาใชเ้พื่อพัฒนาการสะทอ้นคิด คือ การรบัรูข้อ้มูลผ่านประสาท
สมัผสัทัง้ 5 การเก็บรวมรวมขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีได ้ซึ่งจะสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนให้
สะทอ้นคิดไดดี้มากขึน้ 

 1.3 ก าหนดแนวคิดส าคญัและหลกัการ (Abstract conceptualization) การคิดในขั้น
นีจ้ะเพิ่มการฝึกการสรา้งกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและสรา้งสถานการณ์ส าหรบัการลงมือปฏิบัติ 
เป็นขั้นท่ีผู้เรียนตัง้สมมุติฐานเกี่ยวกับส่ิงท่ีท าอยู่ขณะนั้น และเปิดใจรบัฟังความคิดเห็น มุมมอง
ของผูอ้ื่น ในการท ากิจกรรมผูเ้รียนจะไดฝึ้กการวิเคราะหข์อ้มลูและการใชเ้ทคโนโลยี การสอนในขั้น
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นีอ้าจใช้การยกตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนได้มองในหลายมุมมองและหากอยู่ใน
สถานการณท่ี์ต่างออกไปจะคิดเหมือนเดิมหรือไม่  

 1.4 ประยุกตใ์ชห้ลักการในสถานการณใ์หม่ (Active experimentation) สนทนาโดย
ตัง้ค าถามท่ีสรา้งความเป็นไปได้ท่ีจะปฏิบัติในสถานการณ์ท่ีแปลกใหม่ไปจากเดิม ขั้นตอนการ
เรียนรูใ้นขัน้นีจ้ะเพิ่มความกลา้หาญและการท าส่ิงใหม่ใหก้ับผูเ้รียน และท่ีส าคัญการมีสติชอบจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรอบคอบในการท างานมากขึน้ 

ส่ิงท่ีผู้วิจัยน าแนวคิดการจัดการเรียนรูท่ี้เน้นประสบการณ์มาใช้คือ การเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนได้มีประสบการณ์ตรงกับส่ิงแวดล้อมและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพราะการเรียนรูจ้ะ
เกิดขึน้เมื่อผู้เรียนได้สัมผัสหรือลงมือท าด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเกิดการเชื่อมโยงความรู ้และเป็น
รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้สามารถใชไ้ดท้ัง้กับผูเ้รียนรายบุคคลและเป็นกลุ่ม (Healey & Jenkins, 
2007) โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์สติชอบ (Mindfulness experiential 
learning model) ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรูท่ี้อยู่กับปัจจุบัน (Here and now) (Yeganeh & Kolb, 
2009; เพลินตา พรหมบัวศรี, 2560) ผูว้ิจยัไดน้ าแนวทางของการฝึกสมาธิหรือฝึกจิตมาใส่เพิ่มใน
ขัน้น าก่อนเขา้สู่การจัดการเรียนรูท้กุครัง้ โดยอาจใชค้ ากล่าวขณะผูเ้รียนท าสมาธิ เพื่อใหผู้เ้รียนมี
ความตัง้มั่นและมีสติในการท ากิจกรรมต่อไป 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social learning theory) 

 ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมของแบนดรูา (Albert bandura) มีความเชื่อว่า พฤติกรรม
ของมนุษยเ์กิดจากการเรียนรู ้และการเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่นั้นสามารถเรียนรูไ้ดโ้ดยประสบการณ์
ตรงและการสังเกต หมายความว่า ถา้ประบวนการทางปัญหาเปล่ียน พฤติกรรมของบุคคลก็จะ
เปล่ียนแปลงไปด้วย (Bandura, 1977 อ้างถึงใน ประทีป จินงี่, 2541; ประเทือง ภูมิภัทราคม , 
2540) แบนดรูาไดก้ล่าวว่าการเรียนรูข้องมนษุยม์ี 2 วิธี คือ 

 2.1 การเรียนรูจ้ากผลกรรม (Learning by response consequence) วิธีการเรียนรู้
ท่ีถือว่าเป็นการเรียนรูเ้บือ้งตน้ท่ีสุดและเป็นการเรียนรูจ้ากประสบการณต์รง ก็คือ การเรียนรูจ้าก
ผลกรรมทั้งทางบวกและทางลบ ได้แก่ การเรียนรูจ้ากผลของการกระท า ทฤษฎีการเรียนรูท้าง
สงัคมถือว่า มนษุยม์ีความสามารถทางสมองในการใชป้ระโยชนจ์ากประสบการณท่ี์ผ่านมา มนษุย์
มีความสามารถท่ีจะรับรูค้วามสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลของการกระท า กระบวนการ
เรียนรูจ้ากผลกรรมท าหนา้ท่ี 3 ประการ คือ 

  2.1.1 ท าหนา้ท่ีใหข้อ้มลู การสงัเกตผลท่ีไดร้บัของการกระท าว่าการกระท าใดใน 
สถานการณใ์ดใหผ้ลอย่างไร ขอ้มลูท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางหน่ึงในการก าหนดพฤติกรรมในอนาคต 
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  2.1.2 ท าหน้าท่ีจูงใจ คือความเชื่อในการคาดหวังของบุคคล ผลใดท่ีเป็นท่ีพึง
ปรารถนาย่อมจงูใจใหเ้กิดการกระท ามาก ผลใดไม่เป็นท่ีพึงปรารถนาย่อมจูงใจให้เกิดการกระท า
นอ้ยและจะพยายามหลีกเล่ียงการกระท านัน้ 

  2.1.3 ท าหน้าท่ีเสริมแรง การกระท าใดท่ีได้รบัการเสริมแรง การกระนั้นย่อมมี
แนวโนม้ท่ีจะเกิดขึน้อีก ซึ่งการเสริมแรงในท่ีนีจ้ะเนน้ถึงการกระท าใหพ้ฤติกรรมนั้นคงอยู่มากกว่า
การสรา้งพฤติกรรมใหม่ 

 2.2 การเรียนรู้จากการสังเกต (Observation learning) หรือ การเรียนรู้จากการ
เลียนแบบ (Learning through modeling) แบนดูรามีความเชื่อว่าการเปล่ียนแปลงความคิดหรือ
การเรียนรูข้องบุคคลส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตจากตัวแบบเพราะตัวแบบเป็นส่ิงท่ีถ่ายทอดทั้ง
ความคิดและการแสดงออกไดพ้รอ้ม ๆ กัน และเน่ืองจากการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีแคบ 
การรบัรูเ้กี่ยวกับสภาพการณต่์าง ๆ ของสงัคมจึงผ่านมาจากประสบการณข์องผูอ้ื่นโดยการไดย้ิน 
และไดเ้ห็นโดยไม่มีประสบการณต์รงมาเกี่ยว คนส่วนมากรบัรูเ้รื่องราวต่าง ๆ ของสังคมโดยผ่าน
ส่ือแทบทัง้สิน้  

 โดยได้แบ่งตัวแบบออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่  1) ตัวแบบทางพฤติกรรม 
(Behavior modeling) หมายถึง การมีตัวแบบท่ีแสดงพฤติกรรมให้เห็น ซึ่งมีความส าคัญมาก
เพราะการเป็นตัวแบบทางพฤติกรรมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเสริมสรา้งพฤติกรรมใหม่  2) ตัว
แบบทางวาจา (Verbal modeling) หมายถึงการมีตัวแบบท่ีพูด บอกหรือเขียนว่าจะท าอะไร
อย่างไร เพราะมนุษยส์ามารถท าส่ิงต่าง ๆ ไดม้ากมายจากการฟังการพูดการบอกของผูอ้ื่น หรือ
จากการอ่านส่ิงท่ีผู้อื่นเขียนขึน้ 3) ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic modeling) หมายถึงการมีตัว
แบบภาพหรือเสียงท่ีผ่านส่ือต่าง ๆ คือ วิทย ุโทรทัศน ์คอมพิวเตอร ์ซึ่งสามารถเรียนรูไ้ดท้ัง้ส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม ไดแ้ก่ การแต่งกาย อากปักิริยา และนามธรรม ไดแ้ก่ ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ 4) ตวัแบบ
สมัผสั (Kinesthetic modeling) หมายถึงการมีตวัแบบโดยการใชก้ารสมัผสั เช่นผูเ้รียนตาบอด 

 ผู้วิจัยน าแนวคิดของแบนดูรามาเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองระหว่าง
พฤติกรรม องค์ประกอบส่วนบุคคลและองค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมมาใช้ โดยมุ่งเน้นการให้
ผู้เรียนได้ออกไปพบเจอประสบการณ์ภายนอกชั้นเรียนและพบเจอตัวแบบ (Model) ท่ีดี โดย
ประสบการณ์นั้นตอ้งสามารถกระตุน้แรงจูงใจของผูเ้รียน เพราะการเรียนรูท่ี้ไดม้าจากการปฏิบัติ
จริง หรือประสบการณต์รงจะท าใหก้ระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียนมีความชดัเจนมากขึน้ (เพลินตา 
บวัพรหมศรี, 2560) 
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3. รูปแบบ The Five Practices of Exemplary Leadership 
รูปแบบการพัฒนาผู้น า The Five Practices of Exemplary Leadership โดย Kouzes 

and Posener (1987, 2007 as cited in Ampapan Tuntinakhongul, 2012; Komives, Dugan, 
Owen, Slack, & Wagner, 2011; เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2557; ปิยนันท ์สวัสด์ิศฤงคาร, 2560) นั้น
ไดก้ล่าวถึงคณุลกัษณะของผูน้  าท่ีดีไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 

1) เป็นตน้แบบน าทาง (Model the way) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสดงแบบอย่างในการปฏิบัติ
ส่ิงต่าง ๆ โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ ความสามารถในการท าตนหรือแสดงบุคลิกภาพให้เป็น
ตวัอย่าง (Role model) ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นคณุค่าของการสรา้งความส าเร็จ สรา้งความเชื่อมั่น ความ
มุ่งมั่น และความกา้วหนา้ท่ีสม ่าเสมอ ซึ่งเมื่อน าแนวทางนีม้าใชใ้นชั้นเรียน ผูเ้รียนควรไดร้บัโอกาส
ใหแ้สดงความคิดของตนเองต่อสาธารณะ  

2) สรา้งแรงบันดาลใจต่อวิสัยทัศน์ร่วม (Inspiring a shared  vision) เน้นสรา้งเสริม
ผูเ้รียนใหม้ีความสามารถท่ีจะดลใจใหผู้อ้ื่นเห็นภาพอนาคตตามท่ีวาดไว ้พฤติกรรมที่แสดงออก คือ 
ความสามารถในการคิด มองเห็นความเป็นไปไดใ้นอนาคต มีการส่ือสารท่ีลึกซึง้ จูงใจ ปลุกเรา้
ผูอ้ื่น ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจนั้นไปสู่สมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อใหเ้กิดแรงดลใจตาม
ไปดว้ย ผูเ้รียนควรไดม้ีโอกาสท ากิจกรรมกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัเพื่อนและครู  จากนัน้แต่ละคนเขียนสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรูใ้นประเด็นดงักล่าว 

3) กลา้ทา้ยต่อกระบวนการ (Challenge the process) พฤติกรรมที่แสดงออก คือ ความ
เต็มใจคน้หาโอกาสทา้ทายท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและเรียนรูจ้ากความผิดพลาด กระตุน้ให้
ผูเ้รียนกล้าท่ีจะท้าทายต่อกระบวนการต่าง ๆ ท่ีตนเองประสบ ผู้เรียนท่ีเป็นผู้น าจะต้องเป็นผู้ท่ี
หาญกล้า ผู้สอนจะต้องฝึกให้ผู้เรียนรูจ้ักตั้งค าถาม โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ท่ีท้าทาย
ความคิดเดิมของตนเองอยู่ตลอดเวลาและท้ายท่ีสุดจะสามารถแสวงหาแนวทางใหม่ๆ และ
ตอ้งการที่จะแบ่งปันแนวทางนัน้ไปสู่ผูอ้ื่นดว้ย    

4) ศักยภาพในการปฏิบัติงานกบัผูอ้ื่น (Enabling others to act) พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
คือ ความสามารถในการสรา้งความร่วมมือกับผูอ้ื่นดว้ยการสนับสนุนเป้าหมายท่ีมีร่วมกันและ
ความไวว้างใจกัน โนม้น าใหผู้อ้ื่นลงมือปฏิบัติได ้จากแนวคิดนีก้ิจกรรมกลุ่มยังเป็นเครื่องมือหลัก
ในการพฒันาผูเ้รียนเพื่อท าใหผู้เ้รียนยอมรบักนัและกนั   

5) เสริมสรา้งก าลงัใจ (Encourage the heart) พฤติกรรมที่แสดงออก คือ ความสามารถ
ในการเห็นคุณค่าของความส าเร็จ ผูเ้รียนตอ้งรูจ้กัส่งเสริมความรูสึ้กหรือจิตใจของสมาชิกในกลุ่ม
ไม่ใหย้่อทอ้หรือยอมแพต่้ออปุสรรค  
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จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาผูน้  าของ Kouzes และ Posner ผูว้ิจัยไดห้าแนวทางท่ี
จะน าแนวคิดนีม้าใชใ้นการจดัจดัการเรียนรูจ้ึงคน้พบงานของ อ าภาพรรณ ตนัตินาครกูล (2555) ท่ี
ไดส้รา้งรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยใช้แนวคิดของ Kouzes และ 
Posner เป็นฐาน โดยรูปแบบท่ีสรา้งขึน้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1) โอกาส 
(Opportunity) เนน้การสรา้งคุณค่าใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียนผ่านนโยบายของมหาวิทยาลยัและการเป็น
ผูน้  าเพื่อเปล่ียนแปลง 2) การจูงใจ (Motivation) เนน้การสรา้งทักษะใหเ้กิดกับผูเ้รียน เช่น ความ
รับ ผิดชอบ  การแก้ ปัญ หา การสร้างทีม  การส่ือสาร การคิดสร้างสรรค์ 3) ปฏิสัมพันธ ์
(Engagement) เนน้การฝึกปฏิบติัผ่านแนวทางทัง้ 5 ของ Kouzes และ Posner ไดแ้ก่ เป็นตน้แบบ
น าทาง (Model the Way) สรา้งแรงบนัดาลใจต่อวิสยัทศันร์ว่ม (Inspiring a Shared  Vision) กลา้
ท้ายต่อกระบวนการ (Challenge the Process) ศักยภาพในการปฏิบัติงานกับผู้อื่น (Enabling 
Others to Act) และเสริมสรา้งก าลงัใจ (Encourage the Heart) โดยมีความเชื่อว่าการพฒันาผูน้  า
เกิดขึน้จากการฝึกปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดของ Kouzes และ Posner และโมเดลของอ าภา
พรรณ ตนัตินาครกูล มาเป็นฐานของรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้ 
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

1) การจัดประสบการณท่ี์เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง เพื่อ
ฝึกใหผู้เ้รียนเรียนรูจ้ากความคิดและเรียนรูจ้ากการกระท า และไดพ้บเจอบุคคลตน้แบบเพื่อศึกษา
แนวคิดของบุคคลเหล่านัน้ซึ่งเป็นการเรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริงของผูอ้ื่น เรียนรูผ่้านแรงบันดาล
ใจ โดยผูส้อนเป็นผูส้นบัสนนุและช่วยเหลือผูเ้รียนใหบ้รรลคุวามตอ้งการผ่านการใชพ้ลงัค าถาม 

2) ฝึกให้ผูเ้รียนมีสติ ท าจิตใจให้สงบ ฝึกลมหายใจและเพ่งความสนใจไปท่ีสัมผัสใหม่ 
เสียงใหม่ท่ีได้ยิน การเห็นส่ิงใหม่ สัมผัสความรูสึ้กของตัวเอง รวมถึงเปิดใจให้กว้าง พรอ้มท่ีจะ
เรียนรูส่ิ้งใหม่ 

3) ผูเ้รียนไดแ้ลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงความรู ้ประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอกบัเพื่อน อาจารย ์
และผูรู้ ้เพื่อช่วยกนัคิดและสรุปความรูท่ี้ได ้พรอ้มแนวทางแกไ้ข 

4) ผูเ้รียนไดคิ้ดไตรต่รองผลจากการกระท า สะทอ้นคิดประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอ 
5) การประเมินผลการเรียนรูข้องผู้เรียนเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและเพื่อ

ปรบัปรุงผลการเรียนของผูเ้รียน 
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วัตถุประสงคข์องรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

1) ผูเ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสงัคมพหวุฒันธรรม 

2) ผูเ้รียนแสดงออกถึงคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรม 

3) ผูเ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัของภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมที่มีต่อการจดัการเรียนรู  ้

ขั้นของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมคุณลักษณะผูน้  าเชิงพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครู
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้(OPIER)  ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ เปิดโอกาส (Opportunity) 
กระตุน้ความสงสยั (Power question) จงูใจใหคิ้ด  (Inspiration) ปฏิสมัพนัธ ์(Engagement) และ
ไตรต่รองสะทอ้นคิด (Reflection)  มีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้เตรียมความพรอ้ม เป็นขั้นของการเตรียมความพรอ้มก่อนเริ่มการเรียนรูทุ้กครัง้ เน้น
ใหน้กัศึกษาครูไดต้ัง้สติ และมีสมาธิ (Mindfulness) เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ เนน้การ
ท าสมาธิโดยอาศยับทเพลง เช่น บทน าสมาธิดว้ยแสงสว่าง ดั่งดอกไมบ้าน 

ขั้นที่ 1 เปิดโอกาส (Opportunity) 
เป็นขัน้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูเ้รื่องราวเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

จากคลิปวีดิโอ ข่าว และไดพ้บเจอประสบการณต่์าง ๆ  เช่น ประสบการณจ์ากสถานการณจ์ าลอง 
การลงพืน้ท่ีจริงพบสถานการณจ์ริง พบบุคคลตน้แบบผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น ZOOM, Microsoft 
Teams เพื่อเรียนรูแ้นวคิด ประสบการณ์ของผู้อื่น ให้ได้เห็นมุมมองท่ีหลากหลายในการใช้ชีวิต 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรูก้ันเองระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีไม่เข้าใจภาษา
มลายูถิ่นไดเ้รียนรูค้ าศัพทภ์าษามลายูถิ่น และผูท่ี้ไม่เขา้ใจภาษาถิ่นใต้ไดเ้รียนรูภ้าษาถิ่นใต้ การ
เรียนรูท่ี้เกิดขึน้ในขั้นนีเ้ป็นการเรียนรูท่ี้ได้มาจากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยส่ิงส าคัญท่ี
ผูเ้รียนไดจ้ากการเรียนรู ้คือ การเห็นคุณค่าของประสบการณท่ี์ตนไดป้ระสบและน าสู่การเปล่ียน
ภาวะผูน้  าในตน 

ขั้นที่ 2 กระตุ้นความสงสัย (Power question) 
เป็นขั้นของการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นการคิดและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดย

ยกตัวอย่างสถานการณ์ทัง้ท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม จากกรณีศึกษา เพื่อใหผู้้เรียนเกิดความ
สงสัยใคร่รูแ้ละสืบเสาะหาความรูเ้พื่อคน้หาค าตอบจากส่ิงท่ีสงสยัจากแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ หรือจาก
ฐานงานวิจยั  
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ขั้นที่ 3 จูงใจให้คิด (Inspiration) 
ในขัน้นีผู้ส้อนใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีทกัษะของการติดต่อส่ือสาร การ

ตัดสินใจ และการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนในกลุ่มและผู้อื่น โดยผู้สอนให้ผลป้อนกลับ 
(Feedback) ทันทีและต่อเน่ือง ผูส้อนอาจใหผู้้เรียนเขา้กลุ่ม แลว้มอบตัวอย่างสถานการณ์ความ
ขัดแยง้ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  จากนั้นน าสู่การคิดวิเคราะห ์คิดแกปั้ญหาเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ 
และเสนอแนวทางแกปั้ญหา ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ ส่ิงส าคัญท่ีสุดของขั้นนีคื้อ กระบวนการ
กลุ่มของผูเ้รียนและการใหผ้ลป้อนกลบัอย่างสม ่าเสมอของผูส้อน 

ขั้นที่ 4 ปฏิสัมพันธ ์(Engagement)  
ขั้นนี้เป็นการสรา้งคุณลักษณะท่ีดีให้เกิดกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความ

คิดเห็นและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนรว่มชัน้ มีความสามารถในการส่ือสารเพื่อโนม้นา้วผูอ้ื่น กิจกรรม
เนน้ไปท่ีการท างานร่วมกัน เพื่อเรียนรูก้ารปรบัตัวใหเ้ขา้กับผูอ้ื่น เนน้การใหป้ระเมินสถานการณ์
และพฤติกรรมของผูอ้ื่น รบัรูค้วามรูสึ้กและสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลง ทางอารมณ ์สีหนา้ และ
ค าพดูท่ีเกิดขึน้ของผูอ้ื่น กิจกรรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรูแ้ละปฏิบติั เช่น แสดงบทบาทบทบาทสมมติ
ตามสถานการณ์จ าลองท่ีไดร้บั เพื่อน าความรูท่ี้ไดร้บัน าสู่การปรบัความคิดและความเขา้ใจของ
ตนเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังเรียนรูภ้าษาถิ่นใต้และภาษามลายูถิ่นเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจ พูดคุย
ติดต่อกบัเพื่อต่างวฒันธรรมได ้

ขั้นที่ 5 ไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflection) 
เป็นขั้นท่ีผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รียนไตร่ตรองส่ิงท่ีไดท้ าและสะทอ้นคิดถึงคณุค่าของส่ิงท่ีได้

ท า เนน้การประเมินตนเองของผูเ้รียน สะทอ้นความรูสึ้กท่ีมีต่อการท ากิจกรรม และตรวจสอบผล
การเรียนรูข้องตนเอง โดยตัง้ค าถาม การท างานในกลุ่มเป็นไปตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ เพราะเหตุ
ใด, คิดว่าตนเองมีส่ิงใดท่ีตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขในการเรียนรูค้รัง้ต่อไป เพื่อนรว่มประเมิน โดยรว่มกัน
ทบทวน ตั้งค าถามและอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนมุมมอง 
ความคิด จากการเรียนรูร้่วมกันตัวอย่างค าถาม เช่น รูสึ้กอย่างไรในวันนี้, เรียนรูอ้ะไรจากการท า
กิจกรรม, น าส่ิงท่ีไดเ้รียนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณใ์หม่อย่างไร, น าส่ิงท่ีไดเ้รียนรูไ้ปประยกุตใ์ช้
ในสถานการณใ์หม่อย่างไร และการประเมินจากผูส้อน ในดา้นความรู ้ความรูสึ้กและประสบการณ์
ทัง้หมดท่ีไดจ้ากการปฏิบัติ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน  จากนั้นผูเ้รียนร่วมกันสรุป
องคค์วามรูจ้ากการพบเจอประสบการณใ์หม่ อปุสรรคท่ีส่งผลต่อการเรียนรูท้กุสปัดาห ์โดยมีผูส้อน
ใหข้้อมูลย้อนกลับเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู ้และปรบัความเข้าใจให้ตรงกัน และเพื่อให้ผูเ้รียนน า
ความรูแ้ละประสบการณท่ี์ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณอ์ื่น ๆ 
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ความสัมพนัธข์องขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้กับบทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียน 
ข้ันการสอน บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

ขั้ น
เตรียมพรอ้ม 
(20 นาที) 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนตัง้สติ มีสมาธิ โดยการ
น าผูเ้รียนท ากิจกรรมฝึกสมาธิ เรียกสติ
และอยู่กบัตวัเอง 

ตัง้สติ มีสมาธิ โดยการน าผูเ้รียนท า
กิจกรรมฝึกสมาธิ เรียกสติและอยู่กบั
ตวัเอง 

ขัน้ที่ 1 เปิดโอกาส 
(Opportunity) 
(40 นาที) 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนตัง้สติ มีสมาธิ 
2. จดัเตรียมประสบการณแ์ละเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดป้ระสบกับสถานการณจ์ริง 
3. จดัเตรียมแหล่งความรูจ้ากส่ือต่าง ๆ 
เพ่ือเสริมความรูใ้หผู้เ้รียน 

1. เรียนรูจ้ากคลิปวิดีโอ จากกรณีศึกษา
และจากสถานการณจ์ าลอง 
2. เตรียมตวัใหพ้รอ้มส าหรบัการลงพืน้ที่
และปฏิบตัิในการสถานการณจ์ริง 
3. เก็บรวบรวมขอ้มลูจากการลงพืน้ที่โดย
การสงัเกต สมัภาษณบุ์คคลตน้แบบ 

ขัน้ที่ 2 กระตุน้ความ
สงสยั  
(Power question) 
(40 นาที) 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนตัง้สติ มีสมาธิ 
2. ใชพ้ลงัค าถามเพ่ือกระตุน้ความคิดและ
ความสนใจของผูเ้รียน 
3. ใหค้ าแนะน าเพ่ิมเติมในส่ิงที่ผูเ้รียน
สงสยั 
4. แนะน าแหล่งความรูใ้หผู้เ้รียนศึกษา
เพ่ิมเติม 

1. ตัง้ขอ้สงสยัและแสดงความคิดเห็นต่อ
เร่ืองที่ไดร้บัรู ้
2. สืบเสาะหาความรูเ้พ่ิมเติมจากส่ิงที่
สงสยั 

ขัน้ที่ 3 จูงใจใหค้ิด 
(Inspiration) 
(40 นาที) 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนตัง้สติ มีสมาธิ  
2. กระตุน้การคิดวิเคราะหข์องผูเ้รียน  
3. ใหผ้ลป้อนกลบั (Feedback) อย่าง
สม ่าเสมอ 

1. คิดวิเคราะหจ์ากกรณีศึกษา ข่าว 
สถานการณจ์ าลอง 
2. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการเรียนรู ้
3. รว่มกนัหาแนวทางใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหา 

ขัน้ที่ 4 ปฏิสมัพนัธ ์
(Engagement) 
(60 นาที) 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนตัง้สติ มีสมาธิ 
ใชพ้ลงัค าถามเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสดง
ความคิดเห็น 
2.ประเมินเพ่ือพฒันาผูเ้รียน 
 

1. เรียนรูจ้ากคลิปวิดีโอ จากกรณีศึกษา
และจากสถานการณจ์ าลอง 
2. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการเรียนรู ้
3. แสดงตนเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนรว่มชัน้ 
4. ท างานรว่มกนัและส่ือสารกบัเพ่ือน 
5. เรียนรูเ้พ่ือปรบัตวัใหใ้หเ้ขา้กบัผูอ้ื่น 

ขัน้ที่ 5 ไตรต่รอง
สะทอ้นคิด 
(Reflection) 
(40 นาที) 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนตัง้สติ มีสมาธิ 
2. กระตุน้การคิดของผูเ้รียนโดยการ
แลกเปล่ียนประสบการณท์ี่ไดจ้ากการท า
กิจกรรม สะทอ้นคิดถึงคณุค่าของส่ิงที่ได ้
3. สนบัสนนุใหเ้พ่ือนรว่มชัน้เรียนประเมิน

1. สนทนาแลกเปล่ียนประสบการณ์
รว่มกนักบัเพ่ือนและผูส้อน เพ่ือสรุป
ความรูท้ี่ได ้
2. ประเมินการเรียนรูข้องตนเองและ
ประเมินการเรียนรูข้องเพ่ือน 
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ข้ันการสอน บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
ผูเ้รียน  
3. กระตุน้ใหผู้เ้รียนสะทอ้นคิดความรูสึ้ก
ของตนเอง โดยใหผู้เ้รียนเขียนแสดงความ
คิดเห็น ความรูสึ้กของตนเอง 

3. เขียนบนัทึกการสะทอ้นคิด เพ่ือสะทอ้น
คณุค่าของกิจกรรมว่าช่วยใหต้นเองได้
พฒันาไดอ้ย่างไร และเรียนรูอ้ะไร 

 
การวัดระดับภาวะผู้น าเชงิพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์งานวิจัยและสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่ เลี ้ยง 
นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาและนักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปแลว้ และสังเคราะหเ์ป็นองคป์ระกอบของ
ภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรม ดงันี ้

ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม หมายถึง คณุลกัษณะ ความสามารถของบุคคลในการรบั
ฟังอย่างจริงใจและซื่อตรง เพื่อเขา้ใจคุณค่าของวฒันธรรมอื่น ใชก้ารส่ือสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจ 
แสดงออกถึงการเคารพและยอมรบัวฒันธรรมท่ีแตกต่าง มีความสามารถในการปรบัตัวใหเ้ขา้กับ
สถานการณ ์คาดการณผ์ลท่ีจะเกิดขึน้เพื่อหาแนวทางสนบัสนุนและช่วยเหลือผูอ้ื่น และน าความรู้
ท่ีมีมาประยุกตใ์ชเ้พื่อจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ได ้ประกอบดว้ยคณุลักษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้
ทางพหวุฒันธรรม เจตคติท่ีดีทางพหวุฒันธรรม และทกัษะทางพหวุฒันธรรม รายละเอียดดงันี ้

ความรูท้างพหุวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการรับรู ้เข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่าง และความหลากหลายทางวฒันธรรมของคนในสังคม มีความรูเ้กี่ยวกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ภาษาท้องถิ่นท่ีจ าเป็นต่อการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่น สามารถประเมินสถานการณ ์
พฤติกรรมของผูอ้ื่นเพื่อคน้หาแนวทางส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนประสบการณท์างวัฒนธรรม
ระหว่างกนั 

เจตคติท่ีดีทางพหวุฒันธรรม หมายถึง การเปิดใจกวา้งเพื่อยอมรบัความรูสึ้กและมมุมอง
ของผูอ้ื่น เห็นคณุค่าของการเคารพวัฒนธรรมอื่นท่ีแตกต่างจากตน สามารถยืดหยุ่นทางความคิด
และมุมมองเมื่อตอ้งพบกับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างเพื่อปรบัตัวใหเ้หมาะสม 
เอาใจใส่และแสดงความสนใจในการเปล่ียนแปลงของบุคคล เห็นความส าคัญของการแสดงออก
ทางพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความรูสึ้กของบุคคลอื่น แสดงออกถึงความสนใจในการเรียนรูว้ฒันธรรม
อื่นท่ีแตกต่างจากตน และเห็นประโยชนข์องการสนับสนุนใหม้ีการแลกเปล่ียนความรูก้ับคนต่าง
วฒันธรรม 

ทักษะทางพหุวัฒนธรรม หมายถึง การรบัฟังอย่างจริงใจและมีสติรูต้ัว ปฏิสัมพันธ์กับ
ผูอ้ื่นดว้ยความเคารพใหเ้กียรติอย่างเปิดเผยและซื่อตรง ความสามารถในการสงัเกตอารมณข์องคู่
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สนทนาและจัดการกบัอารมณก์ารแสดงออกของตนเองเมื่อตอ้งส่ือสารกบับุคคลท่ีมีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากความเขา้ใจผิด การคิดเป็นขั้นตอนเพื่อคน้หา
ทางเลือกในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และเลือกวิธีการปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกบับริบท เพื่อใหส้ามารถอยู่ในสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 

โดยระดับภาวะผู้น าเชงิพหุวัฒนธรรมในแตล่ะด้าน วัดไดด้ังนี ้

1) ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นความรูท้างพหวุฒันธรรม 

- ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบแบบปรนยั ผ่านเกณฑ ์80% ขึน้ไป 

 
 
 

ระดับภาวะผู้น าเชิง 
พหุวัฒนธรรม 
ด้านความรู้ทาง 
พหุวัฒนธรรม 

ความหมาย 

นอ้ยที่สดุ 
(ไดค้ะแนน 40%) 

 

นกัศึกษาครูรบัรูเ้กี่ยวกับขนบธรรมเนียม พิธีการทางศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสตแ์ละ
ศาสนาพุทธ รวมถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมของคนในพืน้ที่ เขา้ใจภาษากลางแต่
ไม่เข้าใจภาษามลายูและภาษาถิ่นใต้เพ่ือใช้ในการติดต่อกับผู้อื่น ไม่ให้ความสนใจ
ประเมินสถานการณ์และพฤติกรรมของผูอ้ื่น เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการแลกเปล่ียน
ประสบการณไ์ด ้

นอ้ย 
(ไดค้ะแนน 50%) 

 

นกัศึกษาครูรบัรู ้และมีความเขา้ใจเบือ้งตน้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม พิธีการทางศาสนา
อิสลาม ศาสนาคริสตแ์ละศาสนาพุทธ รวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในพืน้ที่  เขา้ใจ
ภาษากลางและเขา้ใจค าศัพทภ์าษามลายู ภาษาถิ่นใตเ้ล็กนอ้ย สามารถพูดคุยติดต่อ
กบัเพ่ือนต่างวัฒนธรรมได ้ไม่สามารถประเมินสถานการณแ์ละพฤติกรรมของผูอ้ื่น เพ่ือ
หาแนวทางส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณไ์ด ้

ปานกลาง 
(ไดค้ะแนน 60%) 

 

นกัศึกษาครูรบัรู ้และมีความเขา้ใจเบือ้งตน้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม พิธีการทางศาสนา
อิสลาม ศาสนาคริสตแ์ละศาสนาพุทธ รวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในพืน้ที่  เขา้ใจ
ภาษากลางและเขา้ใจค าศัพทภ์าษามลายู ภาษาถิ่นใต้บา้ง สามารถพูดคุยติดต่อกับ
เพ่ือนต่างวัฒนธรรมได ้สามารถประเมินสถานการณ์และพฤติกรรมของผูอ้ื่น เพ่ือหา
แนวทางส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณไ์ด ้
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เกณฑก์ารแปลความหมาย 

คะแนน  แปลผล 
80% ขึน้ไป ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบั 

มากท่ีสดุ 
70-79% ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบัมาก 
60-69% ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบั 

ปานกลาง 
50-59% ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบันอ้ย 
40-49%  ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบั 

นอ้ยท่ีสดุ 
 

 

 

 

 

ระดับภาวะผู้น าเชิง 
พหุวัฒนธรรม 
ด้านความรู้ทาง 
พหุวัฒนธรรม 

ความหมาย 

มาก 
(ไดค้ะแนน 70%) 

นกัศึกษาครูรบัรู ้และมีความเขา้ใจที่ถกูตอ้งเกี่ยวกบัขนบธรรมเนียม พิธีการทางศาสนา
อิสลาม ศาสนาคริสตแ์ละศาสนาพุทธ รวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในพืน้ที่  เขา้ใจ
ภาษากลางและเขา้ใจค าศัพทภ์าษามลาย ูภาษาถิ่นใตบ้า้ง แต่สามารถพดูคยุติดต่อกับ
เพ่ือนต่างวัฒนธรรมได ้สามารถประเมินสถานการณ์และพฤติกรรมของผูอ้ื่น เพ่ือหา
แนวทางส่งเสริม และใหค้ าแนะน าในการแลกเปล่ียนประสบการณไ์ด ้

มากที่สดุ 
(ไดค้ะแนน 80%) 

 

นกัศึกษาครูรบัรู ้และมีความเขา้ใจที่ถกูตอ้งเกี่ยวกบัขนบธรรมเนียม พิธีการทางศาสนา
อิสลาม ศาสนาคริสตแ์ละศาสนาพุทธ รวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในพืน้ที่  เขา้ใจ
ภาษากลางและเข้าใจค าศัพท์ภาษามลายู ภาษาถิ่นใต้ดี สามารถพูดคุยติดต่อกับ
เพ่ือนต่างวัฒนธรรมได ้สามารถประเมินสถานการณ์และพฤติกรรมของผูอ้ื่น เพ่ือหา
แนวทางส่งเสริม และใหค้ าแนะน าในการแลกเปล่ียนประสบการณไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 
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2) ภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นเจตคติท่ีดีทางพหวุฒันธรรม 
ระดับภาวะผู้น าเชิง
พหุวัฒนธรรมด้าน

เจตคติที่ดี 
ทางพหุวัฒนธรรม 

ความหมาย 

นอ้ยที่สดุ 
(ไดค้ะแนน 40%) 

 

นกัศึกษาครูไม่เปิดใจ ไม่ใหค้วามสนใจเรียนรูว้ฒันธรรมอื่น เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในพืน้ที่สามจังหวัดที่ต่างจากตน รบัรูค้วามรูสึ้กของผูอ้ื่นบา้งเล็กนอ้ยแต่ไม่
สงัเกตเห็นความเปล่ียนแปลงทางอารมณ ์สีหนา้ และค าพดูท่ีเกิดขึน้ของผูอ้ื่น 

นอ้ย 
(ไดค้ะแนน 50%) 

 

นักศึกษาครูเปิดใจให้ความสนใจเรียนรูว้ัฒนธรรมอื่น เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในพืน้ที่สามจังหวดัที่แตกต่างจากตน รบัรูค้วามรูสึ้กของผูอ้ื่นและสงัเกตเห็น
ความเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ สีหน้า และค าพูดที่เกิดขึน้ของผู้อื่น และบอกวิธีการ
ปรบัตวัใหเ้หมาะสมเม่ือพบเจอสถานการณท์ี่แตกต่างได ้

ปานกลาง 
(ไดค้ะแนน 60%) 

 

นักศึกษาครูเปิดใจให้ความสนใจเรียนรูว้ัฒนธรรมอื่น เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในพืน้ที่สามจังหวัดที่แตกต่างจากตน  รบัรูค้วามรูสึ้กและสังเกตเห็นความ
เปล่ียนแปลงทางอารมณ์ สีหนา้ และค าพูดที่เกิดขึน้ของผูอ้ื่น แสดงออกถึงการเคารพ
แนวคิด วิถีชีวิตคนต่างวัฒนธรรม และบอกวิธีการปรับตัวให้เหมาะสมเม่ือพบเจอ
สถานการณท์ี่แตกต่างได ้

มาก 
(ไดค้ะแนน 70%) 

 

นักศึกษาครูเปิดใจให้ความสนใจเรียนรูว้ัฒนธรรมอื่น เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในพืน้ที่สามจังหวัดที่แตกต่างจากตน  รบัรูค้วามรูสึ้กและสังเกตเห็นความ
เปล่ียนแปลงทางอารมณ์ สีหนา้ และค าพูดที่เกิดขึน้ของผูอ้ื่น แสดงออกถึงการเคารพ
แนวคิด วิถีชีวิตคนต่างวัฒนธรรม และบอกวิธีการปรับตัวให้เหมาะสมเม่ือพบเจอ
สถานการณท์ี่แตกต่างโดยค านึงถึงการแสดงออกที่ส่งผลต่อความคิดของผูอ้ื่น 

มากที่สดุ 
(ไดค้ะแนน 80%) 

 

นักศึกษาครูเปิดใจให้ความสนใจเรียนรูว้ัฒนธรรมอื่น เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในพืน้ที่สามจังหวัดที่แตกต่างจากตน  รบัรูค้วามรูสึ้กและสังเกตเห็นความ
เปล่ียนแปลง ทางอารมณ์ สีหนา้ และค าพูดที่เกิดขึน้ของผูอ้ื่นเพ่ือปรบัตัวใหเ้หมาะสม 
โดยค านึงถึงการแสดงออกที่ส่งผลต่อความคิดของผูอ้ื่น แสดงออกถึงการเคารพแนวคิด 
วิถีชี วิตคนต่างวัฒนธรรม  และสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความรู้กับคนต่าง
วฒันธรรม 



 

เกณฑก์ารแปลความหมาย 

คะแนนเฉล่ีย แปลผล 
80% ขึน้ไป ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบั 

มากท่ีสดุ 
70-79% ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบัมาก 
60-69% ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบั 

ปานกลาง 
50-59% ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบันอ้ย 
40-49%  ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบั 

นอ้ยท่ีสดุ 
 

3) ภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรม  
ระดับภาวะผู้น าเชิง
พหุวัฒนธรรมด้าน
ทักษะทางพหุ
วัฒนธรรม 

ความหมาย 

นอ้ยที่สดุ 
(ไดค้ะแนน 40%) 

 

นกัศึกษาครูไม่สามารถรบัฟังไดอ้ย่างตั้งใจ ขาดการแสดงออกถึงมีความจริงใจในการ
ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างจากปกติ ยังใช้สีหน้า 
ท่าทาง และค าพดูไม่เหมาะสม  

นอ้ย 
(ไดค้ะแนน 50%) 

 

นกัศึกษาครูสามารถรบัฟังไดอ้ย่างตัง้ใจ แสดงออกถึงความจริงใจในการปฏิสมัพนัธต์่อ
ผูอ้ื่น แต่เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างจากปกติ ยังใชสี้หน้า ท่าทาง และ
ค าพูดไม่เหมาะสมกับบุคคลที่มีความต่างทางวัฒนธรรม ยังไม่สามารถคิดไตร่ตรอง
สถานการณท์ี่เกิดขึน้อย่างมีเหตผุล 

ปานกลาง 
(ไดค้ะแนน 60%) 

 

นกัศึกษาครูสามารถรบัฟังและเขา้ใจอย่างตั้งใจมีสติรูต้ัว แสดงออกถึงความจริงใจใน
การปฏิสัมพันธ์ต่อผูอ้ื่น แต่เม่ือตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างจากปกติ ยังใช้สี
หน้า ท่าทาง และค าพูดไม่เหมาะสมกับบุคคลที่มีความต่างทางวัฒนธรรม ยังไม่
สามารถคิดไตรต่รองสถานการณท์ี่เกิดขึน้อย่างมีเหตผุล 

มาก 
(ไดค้ะแนน 70%) 

 

นกัศึกษาครูสามารถรบัฟังและเขา้ใจอย่างตั้งใจมีสติรูต้ัว แสดงออกถึงความจริงใจใน
การปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น เม่ือตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างจากปกติ ใช้สีหน้า 
ท่าทาง และค าพูดได้เหมาะสมกับบุคคลที่มีความต่างทางวัฒนธรรม สามารถคิด
ไตรต่รองสถานการณท์ี่เกิดขึน้อย่างมีเหตผุล  

มากที่สดุ นกัศึกษาครูสามารถรบัฟังและเขา้ใจอย่างตั้งใจมีสติรูต้ัว แสดงออกถึงความจริงใจใน
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ระดับภาวะผู้น าเชิง
พหุวัฒนธรรมด้าน
ทักษะทางพหุ
วัฒนธรรม 

ความหมาย 

(ไดค้ะแนน 80%) 
 

การปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น เม่ือตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างจากปกติ ใช้สีหน้า 
ท่าทาง และค าพูดได้เหมาะสมกับบุคคลที่มีความต่างทางวัฒนธรรม สามารถคิด
ไตร่ตรองสถานการณท์ี่เกิดขึน้อย่างมีเหตุผล จัดการกบัปัญหา และปรบัการปฏิบตัิตน
ไดเ้หมาะสมกบับริบทในพืน้ที่สามจงัหวดัและแลกเปล่ียนเรียนรูก้ับผูอ้ื่นได ้

เกณฑก์ารแปลความหมาย 

คะแนน แปลผล 

80% ขึน้ไป ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบั 
มากท่ีสดุ 

70-79% ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบัมาก 
60-69% ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบั 

ปานกลาง 
50-59% ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุัฒนธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบันอ้ย 
40-49%  ระดบัภาวะผูน้  าเชิงพหวุฒันธรรมดา้นทกัษะทางพหวุฒันธรรมอยู่ในระดบั 

นอ้ยท่ีสดุ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งท่ี 1 
เร่ือง ความหลากหลายของวฒันธรรมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(เวลา 8 คาบ) 
เนือ้หา 

- ความหลากหลายของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 

- ความสมัพนัธข์องวฒันธรรมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายสภาพความหลากหลายของวฒันธรรมในพืน้ท่ีสามจงัหวดั 

ชายแดนภาคใตไ้ด ้

2. ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มลูท่ีเกี่ยวกบัวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของสาม 

จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ด ้

3. ผูเ้รียนสามารถส่ือสารกบัผูอ้ื่นดว้ยวจันภาษาท่ีเหมาะสมได ้

4. ผูเ้รียนเห็นคณุค่าของกิจกรรมที่ไดท้ า 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
สัปดาห ์ที่ 1  

ขัน้เตรียมความพรอ้ม เป็นขั้นของการเตรียมความพรอ้มก่อนเร่ิมการเรียนรูทุ้กครัง้ เนน้ให้

นกัศึกษาครูไดต้ัง้สติ และมีสมาธิ (Mindfulness) เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ เนน้การท า

สมาธิโดยอาศยับทเพลง เช่น บทน าสมาธิดว้ยแสงสว่าง ดั่งดอกไมบ้าน 

ขั้นที่ 1 เปิดโอกาส (Opportunity) 

ผูส้อนสนทนากับผูเ้รียนเกี่ยวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมของคนในโลก ในสังคม

ประเทศไทย และในพื ้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกตัวอย่างขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วฒันธรรมท่ีนกัศึกษาควรรูจ้กั ไดแ้ก่ ศาสนาอิสลาม เช่น  การทักทาย การถือศีลอด การประกอบ

พิธีฮัจญ์ การอาบน า้ละหมาด  การท าละหมาด วันส าคัญต่าง ๆ ศาสนาคริสต ์เช่น ศีล 7 ศีล ข้อ

ปฏิบัติ หลักแห่งความรกั วันส าคัญต่าง ๆ  ศาสนาพุทธ เช่น พิธีกรรมท่ีส าคัญ การรกัษาศีล วัน

ส าคญัต่าง ๆ ผ่านการสนทนาและดูคลิปวิดีโอ  โดยท ากิจกรรม “ใครไวกว่า ไดก้่อน” ผูเ้รียนแต่ละ

คนคน้หาขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมจากแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ เช่น Google เพื่อน าเสนอกับ

เพื่อนในหอ้ง โดยแต่ละคนตอ้งไม่ซ า้กัน ร่วมกันสนทนา จากนั้นผูเ้รียนดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความ
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หลากหลายทางวัฒนธรรม และสนทนาร่วมกันถึงประเด็นท่ีผู้เรียนยังไม่เข้าใจและต้องการรู ้

เพิ่มเติม 
ขั้นที่ 2 กระตุน้ความสงสัย (Power question) 

ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสัยเกี่ยวกับเนือ้หาท่ีไดเ้รียนรู ้จากคลิปวิดีโอ

ท่ีไดดู้ กระตุ้นให้ผูเ้รียนคิดเกี่ยวกับความเป็นไปในโลก โดยใชค้ าถามปลายเปิด มีหลายค าตอบ 

เนน้ไปท่ีค าถามเชิงใหคิ้ดเชิงวิเคราะห ์
ขั้นที่ 3 จูงใจให้คิด (Inspiration) 

ผูส้อนยกตวัอย่างสถานการณค์วามขดัแยง้ เช่น การแสดงความคิดเห็นอย่างไม่เหมาะสม

ในโซเชียลต่าง ๆ การไม่เข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่างไปจากตน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดโดยการ

สนทนาและอภิปรายรว่มกัน สมาชิกในหอ้งเรียนฝึกฝนการฟังค าตอบท่ีแตกต่างไปจากของตนเอง

เพื่อเปิดรบัมมุมองท่ีแปลกใหม่ 

ขั้นที่ 4 ปฏิสมัพันธ ์(Engagement)  

ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ เพื่อจ าลองบทบาทและสถานการณต์ามโจทยท่ี์เลือก 

ผู้ เรียนแต่ละกลุ่ ม เป็นผู้ คิดสถานการณ์ เอง โดยเป็นสถานการณ์ ความขัดแย้งในด้าน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม จากนัน้หยิบสลากเพื่อแสดงบทบาทสมมติ 

ขั้นที่ 5 ไตรต่รองสะท้อนคิด (Reflection) 

ผูเ้รียนอภิปรายร่วมกันเพื่อหาทางออกท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากสถานการณใ์นบทบาทสมมติ 

จากนั้นไตร่ตรองเขียนบันทึกการสะท้อนคิด (Reflection) เพื่อสะทอ้นคิดถึงคุณค่าของกิจกรรม

ทัง้หมดท่ีไดท้ ามาว่าช่วยใหต้นเองพฒันาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร 

สัปดาหท์ี่ 2 

ขัน้เตรียมความพรอ้ม เป็นขั้นของการเตรียมความพรอ้มก่อนเร่ิมการเรียนรูทุ้กครัง้ เนน้ให้

นกัศึกษาครูไดต้ัง้สติ และมีสมาธิ (Mindfulness) เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ เนน้การท า

สมาธิโดยอาศยับทเพลง เช่น บทน าสมาธิดว้ยแสงสว่าง ดั่งดอกไมบ้าน 

ขั้นที่ 1 เปิดโอกาส (Opportunity) 

ผูเ้รียนเรียนรูจ้ากกรณีศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากนั้นสนทนา

รว่มกนั เพื่อเปิดโอการใหผู้เ้รียนไดส่ื้อสาร โดยกิจกรรมในขัน้นีค้าดหวงัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูค้วามต่าง

และเคารพความแตกต่างของกนัและกนั 
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ขั้นที่ 2 กระตุน้ความสงสัย (Power question) 

ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสยัจากกรณีศึกษาท่ีไดศึ้กษา จากนัน้ผูเ้รียน

ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ เช่น Google Facebook หรือฐานงานวิจัยเกี่ยวกับความ

หลากหลายของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในพืน้ท่ีสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้ทัง้ในแง่

ดีและปัญหาท่ีพบ  กระตุ้นให้ผูเ้รียนคิดเกี่ยวกับความเป็นไปในโลก โดยใช้ค าถามปลายเปิด มี

หลายค าตอบ เนน้ไปท่ีค าถามเชิงใหคิ้ดเชิงวิเคราะห ์
ขั้นที่ 3 จูงใจให้คิด (Inspiration) 

ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมอภิปรายขอ้คน้พบท่ีไดแ้ละแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีไดพ้บ

เจอมา โดยผูส้อนใหผ้ลป้อนกลับอย่างสม ่าเสมอและกระตุ้นให้ผูเ้รียนร่วมกันสะทอ้นคิด จากนั้น

ผู้สอนยกตัวอย่างสถานการณ์ความขัดแย้ง เช่น การแสดงความคิดเห็นอย่างไม่เหมาะสมใน

โซเชียลต่าง ๆ การไม่เขา้ใจวฒันธรรมท่ีแตกต่างไปจากตน เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดโดยการสนทนา

และอภิปรายร่วมกัน สมาชิกในห้องเรียนฝึกฝนการฟังค าตอบท่ีแตกต่างไปจากของตนเองเพื่อ

เปิดรบัมมุมองท่ีแปลกใหม่ 
ขั้นที่ 4 ปฏิสมัพันธ ์(Engagement)  

ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ เพื่อจ าลองบทบาทและสถานการณต์ามโจทยท่ี์เลือก 

ผู้ เรียนแต่ละกลุ่ ม เป็นผู้ คิดสถานการณ์ เอง โดยเป็นสถ านการณ์ ความขัดแย้งในด้าน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม จากนัน้หยิบสลากเพื่อแสดงบทบาทสมมติ 
ขั้นที่ 5 ไตรต่รองสะท้อนคิด (Reflection) 

ผูเ้รียนอภิปรายร่วมกันเพื่อหาทางออกท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากสถานการณใ์นบทบาทสมมติ 

จากนั้นไตร่ตรองเขียนบันทึกการสะท้อนคิด (Reflection) เพื่อสะทอ้นคิดถึงคุณค่าของกิจกรรม

ทัง้หมดท่ีไดท้ ามาว่าช่วยใหต้นเองพฒันาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร 
สื่อ แหลง่การเรียนรู้ 

    - โทรศพัทม์ือถือ 

- คอมพวิเตอร ์

- search engine ต่าง ๆ  

- คลิปวิดีโอ  

- พหวุฒันธรรมคืออะไร   

https://www.youtube.com/watch?v=O-OR3yxohIo 

https://www.youtube.com/watch?v=O-OR3yxohIo
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- ภาพรวมทางพหวุฒันธรรมในไทย  

https://www.youtube.com/watch?v=v_3l5vYGQzg&list=PLezFsrqeLPRM1

3ntEC5Qh0Ko4CfJDrrES&index=3     

- Visions of ASEAN ตอนท่ี 85 : สงัคม-วฒันธรรม อาเซียน 

https://www.youtube.com/watch?v=wnUhGVHBZD4 

- พหวุฒันธรรม วิถีชีวิตในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

  https://www.youtube.com/watch?v=euCRYoKxnlc 

- ความหลากหลายทางวฒันธรรมในอาเซียน 

  https://www.youtube.com/watch?v=GlHYJUZCNIw 

- Pattani - A fascinating cultural mix in the deep south of Thailand 

  https://www.youtube.com/watch?v=6jySG-iavOA 

- กบนอกกะลา: แฟชั่นชดุมสุลิม 

   https://www.youtube.com/watch?v=diwD9mxeYE4 

- มิตรภาพ2ศาสนา 

  https://www.youtube.com/watch?v=1Z5XnsEf0so 

- โจทยส์ถานการณจ์ าลอง 

การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 - แบบประเมินการท ากิจกรรม  

 - แบบบนัทึกการสะทอ้นคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_
https://www.youtube.com/watch?v=wnUhGVHBZD4
https://www.youtube.com/watch?v=euCRYoKxnlc
https://www.youtube.com/watch?v=GlHYJUZCNIw
https://www.youtube.com/watch?v=6jySG-iavOA
https://www.youtube.com/watch?v=diwD9mxeYE4
https://www.youtube.com/watch?v=1Z5XnsEf0so
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แบบบันทึกการสะท้อนคดิ (Reflection) 

แผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 1 ความหลากหลายของวฒันธรรมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

 จากการชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน วิถีชีวิตใน

สามจังหวดัชายแดนภาคใต ้และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชั่วโมงเรียน ใหผู้เ้รียนเขียนการสะทอ้น

คิดในหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. จงเขียนอธิบายว่าจากประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอ (Key experiences) นกัศึกษาไดเ้รียนรู้

อะไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. หลงัจากไดพ้บเจอประสบการณค์รัง้นี ้ใหเ้ขียนบอกความรูสึ้กของตวัเองและบอกวิธีการ

ตอบสนองต่อประสบการณท่ี์เกิดขึน้ (Personal response) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. นกัศึกษาอยากแบ่งปัน (To share) เร่ืองราวอะไรใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อ …………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งท่ี 2 
เร่ือง การรบัฟังอย่างตัง้ใจ (เวลา 8 คาบ) 

เนือ้หา 

- วธีิการรบัฟังอยา่งตัง้ใจ 

- การสนทนาแลกเปลี่ยนความรูก้บัคนต่างวฒันธรรม 

- การสงัเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง ทางอารมณ ์สีหนา้ และค าพดูท่ีเกิดขึน้ของผูอ้ื่น 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนเขา้ใจวิธีการฟังอย่างตัง้ใจและปฏิบติัไดถ้กูตอ้ง 

2. ผูเ้รียนส่ือสารกบัผูอ้ื่นดว้ยวจันภาษาท่ีเหมาะสม 

3. ผูเ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละสงัเกตอวจันภาษาของผูอ้ื่นได ้

4. ผูเ้รียนเห็นคณุค่าและความส าคญัของการสนทนากบัผูอ้ื่นดว้ยท่าทีท่ีเหมาสม 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
สัปดาหท์ี่ 1  

ขัน้เตรียมความพรอ้ม เป็นขั้นของการเตรียมความพรอ้มก่อนเร่ิมการเรียนรูทุ้กครัง้ เนน้ให้

นกัศึกษาครูไดต้ัง้สติ และมีสมาธิ (Mindfulness) เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ เนน้การท า

สมาธิโดยอาศยับทเพลง เช่น บทน าสมาธิดว้ยแสงสว่าง ดั่งดอกไมบ้าน 

ขั้นที่ 1 เปิดโอกาส (Opportunity) 

ผู้เรียนสนทนากับบุคคลต่างวัฒนธรรมหรือท่ีเคยอาศัยอยู่ในพื ้นท่ีท่ีมีความต่างทาง

วัฒนธรรม  อาทิ รุ่นพี่ท่ีเป็นคนต่างพืน้ท่ี ท่ีมาท างานในพืน้ท่ีสามจังหวัด และรุ่นพี่ท่ีมีภูมิล าเนา

สามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีประสบการณไ์ปท างานท่ีอื่นผ่านโปรแกรมท่ีใชส้นทนา เช่น ZOOM,  

Microsoft Teams, Facebook  เพื่อเรียนรูแ้นวคิด ประสบการณข์องผูอ้ื่น และใหไ้ดเ้ห็นมุมมองท่ี

หลากหลายในการใชเ้ตรียมการจดัการเรียนรู ้และการใชช้ีวิต 

ขั้นที่ 2 กระตุน้ความสงสัย (Power question) 

ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสยัและสนใจเกี่ยวกบัการสงัเกตอวจันภาษา 

อาทิ “เราจะสงัเกตอวจันภาษาของผูอ้ื่นไดอ้ย่างไร” “อวจัภาษาใดท่ีสงัเกตง่ายที่สดุและยากท่ีสดุ” 

ขั้นที่ 3 จูงใจให้คิด (Inspiration) 

ผูเ้รียนดูคลิปวิดีโอเรื่อง “ภาษากายของคุณเปล่ียนตัวตนของคุณได”้จากนั้นแบ่งกลุ่มท า

กิจกรรมอภิปรายขอ้คน้พบท่ีไดแ้ละการสงัเกตอวจันภาษาของบุคคลจากการดคูลิปวิดีโอ  
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ผูเ้รียนกบัผูส้อนร่วมกันยกตัวอย่างอวัจนภาษาท่ีเห็นไดเ้ด่นชัด โดยผูส้อนใหผ้ลป้อนกลับ

อย่างสม ่าเสมอและกระตุน้ใหผู้เ้รียนรว่มกนัสะทอ้นคิดผ่านการพดูสนทนา 
ขั้นที่ 4 ปฏิสมัพันธ ์(Engagement)  

ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อนสนทนาร่วมกัน ในหัวข้อ “หากเป็นฉัน ฉันจะท าอย่างไร” โดย

ยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ีผู้เรียนต้องไปอาศัยอยู่ในสถานท่ีท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ให้

ผูเ้รียนแต่ละคนบอกวิธีการของตัวเองในการปรบัตวั จากนั้นเขียนลงกระดาษโพสตอ์ิท แลว้ติดลง

บนผนังเป็นกลุ่ม เมื่อครบทุกคนทุกกลุ่ม ผูเ้รียนแต่ละคนท ากิจกรรม “Gallery walk” โดยผูเ้รียน

เดินอ่านแนวทาง วิธีการของเพื่อนทกุคนในหอ้งเรียน แลว้เลือกวิธีการท่ีใกลเ้คียงกบัของตนเอง 

ขั้นที่ 5 ไตรต่รองสะท้อนคิด (Reflection) 

ผูเ้รียนท่ีมีวิธีการปรบัตวัท่ีคลา้ยกันจับกลุ่มเพื่อพดูคยุว่าเพราะอะไรจึงมีวิธีการท่ีใกลเ้คียง

กัน จากนั้นผู้เรียนรวมกลุ่มใหญ่ และอภิปรายร่วมกันเพื่อหาแนวทาง วิธีการท่ีเหมาะสมในการ

ปรับตัว และไตร่ตรองเขียนบันทึกการสะท้อนคิด (Reflection) เพื่อสะท้อนคิดถึงคุณค่าของ

กิจกรรมว่าช่วยใหต้นเองพฒันาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร 
สัปดาหท์ี่ 2  

ขัน้เตรียมความพรอ้ม เป็นขั้นของการเตรียมความพรอ้มก่อนเร่ิมการเรียนรูทุ้กครัง้ เนน้ให้

นกัศึกษาครูไดต้ัง้สติ และมีสมาธิ (Mindfulness) เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ เนน้การท า

สมาธิโดยอาศยับทเพลง เช่น บทน าสมาธิดว้ยแสงสว่าง ดั่งดอกไมบ้าน 
ขั้นที่ 1 เปิดโอกาส (Opportunity) 

จบักลุ่มท ากิจกรรม “ฟังฉันฟังเธอ” มีกติกาในการท ากิจกรรม คือ ผูเ้รียนจับกลุ่มย่อย นั่ง

เป็นวงกลม กลางวงจะมีตุ๊ กตา หากใครเป็นผู้จับตุ๊ กตาคนนั้นจะเป็นผู้พูด โดยผู้พูดเล่า

ประสบการณข์องตวัเองเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การใชช้ีวิตในพืน้ท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้โดยขณะท่ีมีผูพู้ด ผูฟั้งตอ้งฟังอย่างตัง้ใจโดยไม่ซกัถาม หรือขดั และตอ้งสงัเกตสี

หนา้ ท่าทาง อารมณข์องผูเ้ล่าไปดว้ย ท ากิจกรรมจนครบทุกคนในกลุ่ม จากนัน้ผูเ้รียนเขียนบันทึก

การสะทอ้นคิดท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม เช่น ความรูสึ้ก ส่ิงท่ีไดแ้ละจะน าไปปรบัใช้ 
ขั้นที่ 2 กระตุน้ความสงสัย (Power question) 

ผูส้อนใชค้ าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสยัและสนใจเกี่ยวกบัการสงัเกตอวจันภาษา 

อาทิ “เพราะอะไรคนท่ีเป็นครูตอ้งการสังเกตอวัจนภาษาของผูอ้ื่น” และ “การสังเกตอวัจนภาษา

ของผูอ้ื่นส่งผลอย่างไรต่อการเป็นครูพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ 
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ขั้นที่ 3 จูงใจให้คิด (Inspiration) 

ผู้เรียนดูคลิปวิดีโอเรื่อง “บูรณาการภาษาไทย เพื่อเข้าใจวิถีชีวิต” จากนั้นแบ่งกลุ่มท า

กิจกรรมอภิปรายขอ้คน้พบท่ีไดแ้ละการสงัเกตอวจันภาษาของบุคคลจากการดคูลิปวิดีโอ  

ผูเ้รียนกบัผูส้อนร่วมกันยกตัวอย่างอวัจนภาษาท่ีเห็นไดเ้ด่นชัด โดยผูส้อนใหผ้ลป้อนกลับ

อย่างสม ่าเสมอและกระตุน้ใหผู้เ้รียนรว่มกนัสะทอ้นคิดผ่านการพดูสนทนา 

ขั้นที่ 4 ปฏิสมัพันธ ์(Engagement)  

ผูส้อนก าหนดสถานการณ์จ าลองใหผู้เ้รียนเกี่ยวกับการปรบัตัวใหเ้ขา้กับบริบทของพืน้ท่ี 

ผูเ้รียนศึกษาบทบาทของตนเองตามสถานการณจ์ าลองนัน้ แลว้แบ่งกลุ่ม เพื่อจ าลองบทบาทและ

สถานการณ์ ตัวอย่างสถานการณจ์ าลอง เช่น ครูปานใจยา้ยมาจากจังหวัดขอนแก่นเพื่อมาสอน

หนังสือท่ีจังหวัดปัตตานี ครูปานใจไม่เคยมาจังหวัดปัตตานีมาก่อน จึงมีความสับสนว่าจะใชช้ีวิต

อยู่อย่างไร ครูน า้หวานเห็นดังนั้นจึงเขา้ไปช่วยเหลือแนะน าครูปานใจเรื่องการเดินทางมาโรงเรียน 

อาหารการกิน การใชช้ีวิต ผ่านไป 1 เดือน ครูปานใจก็ยงัมีปัญหาเรื่องการใชช้ีวิต เพราะไม่เขา้ใจ

ภาษาท่ีนักเรียนใชส่ื้อสาร ไม่เขา้ใจวิถีชีวิตของนักเรียน เมื่อผูอ้  านวยการรูเ้ร่ืองจึงเขา้มาคยุกับครู

ปานใจ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ 

ขั้นที่ 5 ไตรต่รองสะท้อนคิด (Reflection) 

ผูเ้รียนอภิปรายร่วมกันเพื่อหาทางออกท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากสถานการณ์จ าลองดังกล่าว 

และไตร่ตรองเขียนบนัทึกการสะทอ้นคิด (Reflection) เพื่อสะทอ้นคิดถึงคณุค่าของกิจกรรมว่าช่วย

ใหต้นเองพฒันาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร 

สื่อ แหลง่การเรียนรู้ 

 - โปรแกรม ZOOM, Microsoft Teams, Facebook 

- กระดาษโพสตอ์ิท 

- กิจกรรม Gallery walk 

  - วิทยากร 

- คลิปวิดีโอเร่ือง  

- ภาษากายของคณุเปลี่ยนตวัตนของคณุได”้ 

https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_wh

o_you_are/transcript?referrer=playlist-

the_most_popular_talks_of_all&language=th 
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 - บูรณาการภาษาไทย เพื่อเขา้ใจวิถชีีวิต 

 https://www.youtube.com/watch?v=5KfeuU-obGA 

- โจทยส์ถานการณจ์ าลอง 

การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 - แบบประเมินการท ากิจกรรม  

 - แบบบนัทึกการสะทอ้นคิด 
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แบบบันทึกการสะท้อนคิด (Reflection) 
แผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 2 การรบัฟังอยา่งตัง้ใจ 

 ครูกรรณิการแ์ละครูสายสมร มีภมูิล าเนาอยู่จงัหวดัตาก แต่มาบรรจแุละสอนอยู่ท่ีโรงเรียน

ประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี เป็นเวลา 2 ปี แรกเร่ิมการท างานปัญหาของครูกรรณิการแ์ละครู

สายสมร คือ การไม่เขา้ใจวัฒนธรรมและภาษาท่ีนักเรียนใช ้ท าใหส่ื้อสารกับผูเ้รียนไม่เขา้ใจ แต่ครู

กรรณิการเ์ปิดใจเรียนรูแ้ละท าความเข้าใจภาษาตลอดจนวัฒนธรรมท่ีไม่คุ้นเคย หมั่นสังเกต

ท่าทางของผูเ้รียนท่ีแสดงออก ฟังส่ิงท่ีผูเ้รียนเล่าโดยไม่วิจารณ ์และติเตียนผูเ้รียน ซึ่งตรงขา้มกบัครู

สายสมรท่ีไม่เปิดใจเรียนรูแ้ละไม่ท าความเขา้ใจผูเ้รียนเลย  

ใหน้กัศึกษาสะทอ้นคิดจากสถานการณด์งักล่าว  

1. จงเขียนอธิบายว่าจากประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอ (Key experiences) นกัศึกษาไดเ้รียนรู้

อะไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. หลงัจากไดพ้บเจอประสบการณค์รัง้นี ้ใหเ้ขียนบอกความรูสึ้กของตวัเองและบอกวิธีการ

ตอบสนองต่อประสบการณท่ี์เกิดขึน้ (Personal response) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. นกัศึกษาอยากแบ่งปัน (To share) เร่ืองราวอะไรใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ชือ่ ………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งท่ี 3 
เร่ือง ภาษาทอ้งถิ่นในชีวิตประจ าวนั (8 คาบ) 

เนือ้หา 

- ภาษามลายถูิ่นในชีวิตประจ าวนั 

- ภาษามลายถูิ่นใตใ้นชีวิตประจ าวนั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละใชค้ าศพัทภ์าษามลายถูิ่นและภาษาถิ่นใตภ้ายใตส้ถานการณ ์

ท่ีก าหนดใหไ้ด ้

2. ผูเ้รียนใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณจ์ริง/ สถานการณจ์ าลองท่ีเกิดขึน้ในหอ้งเรียน  

ชมุชน และสงัคมได ้

3. ผูเ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัของการใชภ้าษาในการส่ือสาร 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
สัปดาหท์ี่ 1  

ขัน้เตรียมความพรอ้ม เป็นขั้นของการเตรียมความพรอ้มก่อนเร่ิมการเรียนรูทุ้กครัง้ เนน้ให้

นกัศึกษาครูไดต้ัง้สติ และมีสมาธิ (Mindfulness) เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ เนน้การท า

สมาธิโดยอาศยับทเพลง เช่น บทน าสมาธิดว้ยแสงสว่าง ดั่งดอกไมบ้าน 

ขั้นที่ 1 เปิดโอกาส (Opportunity) 

ผูเ้รียนชมข่าวและคลิปวิดีโอเกี่ยวกบัการสนทนาภาษามลายถูิ่น จากนั้นตัวแทนผูเ้รียนท่ีรู ้

และเขา้ใจภาษามลายูถิ่นออกมาเปิดบตัรค าภาษามลายู อ่านออกเสียงและแปลเป็นภาษาไทยให้

เพื่อนฟังและเรียนรูไ้ปพรอ้มกนั (ผูท่ี้รูแ้ละเขา้ใจภาษามลายถูิ่น เป็นผูค้อยช่วยเหลือแนะน าเพื่อน) 
ขั้นที่ 2 กระตุน้ความสงสัย (Power question) 

ผูส้อนใช้ค าถามกระตุ้นผู้เรียนว่าภาษามลายูถิ่นมีคุณค่าและมีความส าคัญอย่างไรใน

พืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเพราะอะไรเราถึงตอ้งเรียนรูภ้าษามลายถูิ่น 

ขั้นที่ 3 จูงใจให้คิด (Inspiration) 

ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมวิเคราะหส่ิ์งท่ีไดช้มผ่านคลิปวิดีโอ เช่น “เร่ืองทลายก าแพง
แห่งภาษาท่ีภาคใต”้ โดยผูส้อนใหผ้ลป้อนกลบัอย่างสม ่าเสมอและกระตุน้ใหผู้เ้รียนรว่มกันสะทอ้น
คิดว่าการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในหอ้งเรียนระดบัประถมศึกษามีความส าคญัอย่างไร และส าคญั
ต่อใครบา้ง  
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ขั้นที่ 4 ปฏิสมัพันธ ์(Engagement)  

จัดสถานการณ์จ าลองเพื่อใหผู้้เรียนรูจ้ักและใชค้ าศัพท์ภาษามลายูถิ่น เป็นเรื่องราวใน

ชีวิตประจ าวนั เช่น ไปตลาด ไปซือ้ของ หรือยกตวัอย่างการสอนเร่ืองสีในหอ้งเรียนชัน้ประถมศึกษา

ปีท่ี 1 เช่น สี 12 สี ไดแ้ก่ กูนิง: สีเหลือง, แมเราะ: สีแดง, ฮีแต: สีด า, แมะเราะมูดอ : ชมพู, ฮีเจา: 

เขียว, ลีเมา: ส้ม,บีรู: ฟ้า, บีรู สตาร:์ ม่วง, ปูเต๊ะ: ขาว, โกโกร: น า้ตาล, กลาบู: เทา โดยหัวข้อ

ค าศัพทภ์าษามลายูถิ่นท่ีผูเ้รียนตอ้งการเรียนในแต่ละสปัดาห ์ใหผู้เ้รียนเลือกมาจากการโหวตส่ิงท่ี

อยากรูแ้ละส่ิงท่ีตอ้งรู ้ทั้งนีส้ถานการณ์จ าลองอาจจ าลองหอ้งเรียน ตลาด หรือส่ิงอื่น ๆ ท่ีผู้เรียน

สนใจ 

    เมื่อท ากิจกรรมตามโจทยส์ถานการณจ์ าลองแลว้ ผูเ้รียนรว่มเล่นเกมทายค าศพัทภ์าษา

มลาย ูเพื่อสรุปค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนรู ้ 

(*ผูเ้รียนน าเสนอสถานการณจ์ าลองสัน้ ๆ เพื่อใชภ้าษามลาย ูก่อนเร่ิมเรียนคาบต่อไปทกุ

ครัง้) 
ขั้นที่ 5 ไตรต่รองสะท้อนคิด (Reflection) 

ผูเ้รียนไตรต่รองเร่ืองราวท่ีไดพ้บเจอผ่านการเขียนบันทึกการสะทอ้นคิด (Reflection) เพื่อ

สะทอ้นคิดถึงคุณค่าของกิจกรรมว่าช่วยใหต้นเองพฒันาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร และเขียนแผนผัง

มโนทศันส์รุปค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนรู ้
สัปดาหท์ี่ 2 

ขัน้เตรียมความพรอ้ม เป็นขั้นของการเตรียมความพรอ้มก่อนเร่ิมการเรียนรูทุ้กครัง้ เนน้ให้

นกัศึกษาครูไดต้ัง้สติ และมีสมาธิ (Mindfulness) เปิดใจใหก้วา้งพรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ เนน้การท า

สมาธิโดยอาศยับทเพลง เช่น บทน าสมาธิดว้ยแสงสว่าง ดั่งดอกไมบ้าน 
ขั้นที่ 1 เปิดโอกาส (Opportunity) 

ผูเ้รียนชมข่าวและคลิปวิดีโอเกี่ยวกบัการสนทนาภาษามลายถูิ่น จากนั้นตัวแทนผูเ้รียนท่ีรู ้

และเขา้ใจภาษามลายูถิ่นออกมาเปิดบตัรค าภาษามลายู อ่านออกเสียงและแปลเป็นภาษาไทยให้

เพื่อนฟังและเรียนรูไ้ปพรอ้มกนั (ผูท่ี้รูแ้ละเขา้ใจภาษามลายถูิ่น เป็นผูค้อยช่วยเหลือแนะน าเพื่อน) 
ขั้นที่ 2 กระตุน้ความสงสัย (Power question) 

ผูส้อนใช้ค าถามกระตุ้นผู้เรียนว่าภาษามลายูถิ่นมีคุณค่าและมีความส าคัญอย่างไรใน

พืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเพราะอะไรเราถึงตอ้งเรียนรูภ้าษามลายถูิ่น 
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ขั้นที่ 3 จูงใจให้คิด (Inspiration) 

ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมวิเคราะหส่ิ์งท่ีไดช้มผ่านคลิปวิดีโอ เช่น “โรงเรียนทวิภาษา 
แก้ปัญหาการเรียนของเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยผู้สอนให้ผลป้อนกลับอย่าง
สม ่าเสมอและกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมกนัสะทอ้นคิดว่าการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในหอ้งเรียนระดับ
ประถมศึกษามีความส าคญัอย่างไร และส าคญัต่อใครบา้ง  

ขั้นที่ 4 ปฏิสมัพันธ ์(Engagement)  

จัดสถานการณ์จ าลองเพื่อใหผู้้เรียนรูจ้ักและใชค้ าศัพท์ภาษามลายูถิ่น เป็นเรื่องราวใน

ชีวิตประจ าวนั หรือค าศพัทเ์กี่ยวกับส่ิงของต่าง ๆ ในหอ้งเรียน เช่น กีซี: เกา้อี,้ แมจอ: โต๊ะ, ปาแปฮี

แต: กระดานด า, ญาปุห: ไมก้วาด, ซูรดั: หนงัสือ, กาแล: ดินสอ, กาแลกาโป: ชอลก์ หรือค าศพัทท่ี์

เกี่ยวกบัรา่งกายของเรา ไดแ้ก่ มกูอ: ใบหนา้, กือนิง: คิว้, มาตอ: ดวงตา, ฮีดง: จมูก,  ปีปี: แกม้, มู

โล๊ะ: ปาก, ฆีฆี: ฟัน, ลีเดาะฮ: ลิน้, ดากู: คาง, ตรีงอ: ห,ู กูกู: เล็บ, ตาแง: มือ, ลือแง: แขน, ลตูุ๊: เข่า

,  โดยหัวขอ้ค าศัพทภ์าษามลายูถิ่นท่ีผูเ้รียนต้องการเรียนในแต่ละสัปดาห ์ใหผู้เ้รียนเลือกมาจาก

การโหวตส่ิงท่ีอยากรูแ้ละส่ิงท่ีตอ้งรู ้ทัง้นีส้ถานการณจ์ าลองอาจจ าลองหอ้งเรียน ตลาด หรือส่ิงอื่น 

ๆ ท่ีผูเ้รียนสนใจ 

    เมื่อท ากิจกรรมตามโจทยส์ถานการณจ์ าลองแลว้ ผูเ้รียนร่วมเล่นเกมทายค าศพัทภ์าษา

มลาย ูเพื่อสรุปค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนรู ้ 

(*ผูเ้รียนน าเสนอสถานการณจ์ าลองสัน้ ๆ เพื่อใชภ้าษามลาย ูก่อนเร่ิมเรียนคาบต่อไปทกุ

ครัง้) 

ขั้นที่ 5 ไตรต่รองสะท้อนคิด (Reflection) 

ผูเ้รียนไตรต่รองเร่ืองราวท่ีไดพ้บเจอผ่านการเขียนบันทึกการสะทอ้นคิด (Reflection) เพื่อ

สะทอ้นคิดถึงคุณค่าของกิจกรรมว่าช่วยใหต้นเองพฒันาอย่างไรและรูสึ้กอย่างไร และเขียนแผนผัง

มโนทศันส์รุปค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนรู ้

สื่อ แหลง่การเรียนรู้ 

- โทรศพัทม์ือถือ 

    - คอมพวิเตอร ์  

    - คลิปวิดีโอ 

- ทลายก าแพงแห่งภาษาท่ีภาคใต ้

https://thailandunicef.blogspot.com/2013/04/blog-post.html) 

https://thailandunicef.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
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- โรงเรียนทวิภาษา แกปั้ญหาการเรียนของเด็กในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้– บี

บีซีไทย 

https://www.youtube.com/watch?v=KmCWgKINUn4 

- ข่าวจากเว็บเพจ 

    - โจทยส์ถานการณจ์ าลอง 

    - เกมทายค า 

 - บตัรค า 

การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 - แบบประเมินการท ากิจกรรม  

 - แบบบนัทึกการสะทอ้นคิด 
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แบบบันทึกการสะท้อนคิด (Reflection) 
แผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 3 ภาษาทอ้งถิ่นในชีวิตประจ าวนั 

เด็กชายนรุดิน เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  มีปัญหาคือไม่เขา้ใจภาษาไทยเท่าไหร่

นกั เน่ืองจากท่ีบา้นพดูภาษามลายถูิ่นหรือภาษายาวี ครูประจ าชัน้พยายามใหเ้ด็กชายนรุดินเรียนรู้

การใชภ้าษาถิ่นควบคู่ไปกับการฝึกฝนภาษาไทย จึงจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมการใชท้ัง้สอง

ภาษา ไดแ้ก่ การรอ้งเพลง ท่องกลอน ค าคลอ้งจอง เป็นส่ือในการสอนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

เพราะเป็นการเรียนรูท่ี้เป็นประสบการณต์รงในชีวิตจริง  

จากการไปสอบสอนและท ากิจกรรมท่ีโรงเรียนในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา นกัศึกษาไดพ้บ

เจอสถานการณเ์ช่นนีห้รือไม่ และคิดอย่างไรกับการใชภ้าษามลายถูิ่นหรือภาษาถิ่นใตใ้นโรงเรียน 

ใหน้กัศึกษาเขียนสะทอ้นคิด 

1. จงเขียนอธิบายว่าจากประสบการณท่ี์ไดพ้บเจอ (Key experiences) นกัศึกษาไดเ้รียนรู้

อะไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. หลงัจากไดพ้บเจอประสบการณค์รัง้นี ้ใหเ้ขียนบอกความรูสึ้กของตวัเองและบอกวิธีการ

ตอบสนองต่อประสบการณท่ี์เกิดขึน้ (Personal response) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. นกัศึกษาอยากแบ่งปัน (To share) เร่ืองราวอะไรใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู ้

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อ …………………………………………………………… 
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แบบประเมินการท ากิจกรรม 
แบบประเมินการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ค าชีแ้จง 1. แบบบนัทึกนีม้ีผูป้ระเมิน 3 ฝ่าย คือ ตนเอง เพื่อน และผูส้อน  

   2. เขียนคะแนนในช่องรายการประเมินโดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนต่อไปนี ้

ระดบัคะแนน 1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัเมื่อไดร้บัการชกัชวนจากเพื่อนหรือ 

ผูส้อน 

ระดบัคะแนน 2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัเมื่อมีตวัแบบจากเพือ่นหรือผูส้อน 

ระดบัคะแนน 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัดว้ยตนเอง และชกัชวนเพื่อนใหป้ฏิบติั 

เลขที่ ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน 
แสดงความ
คิดเห็นและ
เหตุผลบน
พืน้ฐาน

ข้อเท็จจริง 

บอก
แนวทาง
การปฏิบัติ
ตนในพืน้ที่

ที่ต่าง
ออกไป 

รับฟัง
ความ
คิดเห็น
ของผู้อื่น
อย่าง
ต้ังใจ 

ปรับเปล่ียน
ความคิดเม่ือ
มีข้อมูล

เพ่ิมเติมจาก
การ

แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

รวม 

       
       
       
       
       
       
 

ลงชื่อผู้ประเมิน..............................................................(ตนเอง   เพื่อน  ผู้สอน) 
 
เกณฑก์ารประเมิน (รวมคะแนนจากผู้ประเมินทั้งสามคน) 

 12-17 คะแนน ปรบัปรุง  18-23 คะแนน พอใช ้

24-29 คะแนน   ดี  30-36 คะแนน ดีมาก 
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แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร 

ค าชีแ้จง 1. แบบบนัทึกนีม้ีผูป้ระเมิน 3 ฝ่าย คือ ตนเอง เพื่อน และผูส้อน  

  2. เขียนคะแนนในช่องรายการประเมินโดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนต่อไปนี ้

ระดบัคะแนน 1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัดว้ยตนเองยงัไม่ค่อยได ้ตอ้งไดร้บัการ 

ช่วยเหลือ 

ระดบัคะแนน 2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง แต่ตอ้งไดร้บัค าแนะน า 

เพิ่มเติม 

ระดบัคะแนน 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง สามารถเป็นแบบอย่าง 

ของเพื่อน 

เลขที่ ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน 
ตรงประเด็น
เลือกใช้
ค าพูดได้
เหมาะสม 

เคารพผู้ฟัง
ไม่พูดแทรก 

มีความ
จริงใจใน
การ

ปฏิสัมพันธ ์

ใช้สีหน้า 
ค าพูด 

แสดงออก
ทางสีหน้า
เหมาะสม 

รวม 

       
       
       
       
       
       
 

ลงชื่อผู้ประเมิน..............................................................(ตนเอง   เพื่อน  ผู้สอน) 
 
เกณฑก์ารประเมิน (รวมคะแนนจากผู้ประเมินทั้งสามคน) 

 12-17 คะแนน ปรบัปรุง  18-23 คะแนน พอใช ้

24-29 คะแนน   ดี  30-36 คะแนน ดีมาก 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ปาลิดา สายรตัทอง พฒันพิชยั 
วัน เดือน ปี เกิด 28 กนัยายน 2525 
สถานที่เกิด จงัหวดัสรุินทร ์
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2549   

ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร)์ เกียรติยมอนัดบัสอง   
สาขาประถมศึกษา  
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