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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามุมมองของผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทยที่มีต่อพหุวัฒนธรรมนิยม และพหุวัฒนธรรมศึกษา รวมถึงปัญหาที่ยากล าบากเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม และศึกษาภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม ของผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 30 คนที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมจ านวน 30 คน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้องและตัวผู้วิจัยเอง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้เทคนิคการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล และใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของข้อมูล  ผลการวิจัย
พบว่ามุมมองของผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับ การรับรู้และพ้ืนฐานต่างๆ ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็นสามมุมมองหลักๆ คือ1) แบบแคบ 2) แบบกว้าง และ 3) แบบไม่แน่ใจ กล่าวคือ 1) แบบแคบซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่มองว่า
พหุวัฒนธรรมเป็นเรื่องเก่ียวกับวัฒนธรรมและศาสนา 2) แบบกว้างซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยมองว่าพหุวัฒนธรรมไม่ได้จ ากัดแค่เรื่องศาสนา
และวัฒนธรรม แต่ยังรวมถึงมิติต่างๆ ทางสังคมที่แตกต่างกัน 3) แบบไม่แน่ใจซึ่งเป็นส่วนน้อยมองว่าตนเองไมม่ีความแน่ใจและไม่มั่นใจ
ว่าพหุวัฒนธรรมคืออะไร ส่วนพหุวัฒนธรรมศึกษาในมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคือการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับ ความต้องการของบุคคลในชุมชน วิถีชีวิต โอกาส เป้าหมาย กระบวนการ และ บริบท ปัญหาที่ยากล าบาก
ต่อการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม การเผชิญสถานการณ์
ความไม่สงบ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การสร้างความน่าเชื่อถือต่อสังคม ปัญหาของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ การขาดการ
สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐได้แก่ การสร้างความตระหนัก
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และความอ่อนไหวต่อพหุวัฒนธรรมศึกษา การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างานกับภาคีทุกภาคส่วน และ การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ค าส าคัญ 

พหุวัฒนธรรมนิยม , พหุวัฒนธรรมศึกษา , ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม , สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรของประเทศประกอบด้วยชาวไทย
ประมาณ 75% ไทย-จีน 14% และอีกประมาณ 11% เป็นชาวไทยเชื้อสายอื่น ประเทศไทยประกอบด้วยชาวไทยพุทธประมาณ 94.6% 
ไทยมุสลิม 4.6% และชาวไทยเชื้อสายคริสต์เตียน 0.7% (Fund for Peace, 2006) โดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้ของประเทศก็มีความ
หลากหลายทางด้าน วัฒนธรรม และประเพณีสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่ง
ประกอบด้วยปัตตานี ยะลา และนราธิวาสมีลักษณะเฉพาะและมีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
จากภูมิภาคอ่ืนของประเทศ  80 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคดังกล่าวนับถือศาสนาอิสลาม พูดภาษามาลายู และมี
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย (True, 2004) ส่วนประชากรที่เหลือประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์
นับถือศาสนาพุทธ ประชากรทั้งสองกลุ่มต่างมีวิถีชีวิตตามแบบฉบับของตนโดยเฉพาะด้านภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
(Albritton, 1999) ในส่วนของกระบวนการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอาจกล่าวได้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีรูปแบบการจัด
การศึกษาที่แตกต่างไปจากภูมิภาคอ่ืน ที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดคือสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะสังคมไทยมุสลิมนั้นมี
รูปแบบของการจัดการศึกษาที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม (บรรจง ฟ้ารุ่งสาง และคณะ, 2551) 
นอกจากนี้แนวโน้มในปัจจุบันของการจัดการศึกษาน าไปสู่การแข่งขันทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม (Sungtong, 2007) ในขณะเดียวกันโรงเรียนของรัฐเองก็มีจัดปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษา
เพ่ือให้สอดรับกับวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ และศาสนาของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนไทยมุสลิมที่เข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาภาค
บังคับของรัฐบาล ด้วยเหตุผลดังกล่าวการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนในภูมิภาคดังกล่าวโดยเฉพาะสังคมไทยมุสลิมต้องมีความ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมและปัจจัยองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ดังที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549: 10) 
กล่าวว่า “การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องยึดหลักการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนที่มีลักษณะเฉพาะบนพ้ืนฐานของหลักศาสนา” เช่นเดียวกัน พงษ์
พัชรินทร์ พุธวัฒนะ (2550: 121) ที่มีแนวคิดว่า“การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่”  

การจัดการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้คนในพ้ืนที่มีความแตกต่างกันจึงเป็นประเด็นที่ท้าทายส าหรับนัก
การศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐบาลในการจัดการศึกษาให้สอดคล้ องกับวัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่ ความต้องการ และวิถีชีวิตของผู้คนที่ประกอบไปด้วยชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนาและระดับของศักยภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างกัน  ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้อ านวยการสถานศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการ จัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพที่สอดรับและสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศักยภาพของผู้เรียนรวมถึงบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มาจากพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  นักการศึกษาโดยเฉพาะ Kavanaugh (2005) กล่าว
ว่าบทบาทที่ส าคัญดังกล่าวขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคม ความเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของชุมชนและผู้ปกครอง  (Portin และ Shen (2005) Gardiner และ 
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Enomoto (2006) มีมุมมองว่าผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องมีความตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้เรียนซึ่ง
ค่อนข้างมีความอ่อนไหวต่อระบบและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เช่นเดียวกับ Riehl (2000) ที่เน้นว่าผู้อ านวยการ
สถานศึกษาต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียนและต้องสามารถแสดงภาวะผู้ น าเชิงพหุวัฒนธรรม 
(Multicultural leadership) ต่อภาวการณ์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่นเดียวกับ Sungtong (2007) ที่เสนอว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจต้องพิจารณาหรือค านึงถึงภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้คนในพ้ืนที่   

อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนและอ่อนไหวในแง่ของกลวิธีและบริบทการจัด
การศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้คน ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากบริบทและผู้ คนในพ้ืนที่มีพ้ืนฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กอปรกับมีแรงเสียดทานที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งได้แก่
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นหลังเดือน มกราคม พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนโดยเฉพาะผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู 
และนักเรียนตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ มีครู นักเรียน รวมถึงผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรงในพื้นที่ นอกจากนี้เหตุการณ์ความไม่สงบน าไปสู่ความหวาดกลัว และความไม่ไว้วางใจต่อกันของผู้คนทั้งชาวไทยพุทธและ
ไทยมุสลิม ปัจจัยประการที่สองเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการเรียนรู้ และพัฒนาให้สอดคล้อง ในขณะเดียวกันต้องส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สร้างให้เกิดการยอมรับ
ระหว่างกัน ตลอดจนต้องบริหารจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้คนในพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้เรียนที่ยังคงมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ต่ ากว่านักเรียนในภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเหล่านั้นสามารถแข่งขันและประกอบอาชีพได้ 

หลักการพหุนิยมทางการปกครองและวัฒนธรรมที่เรียกว่า “หลักรัฐประศาสโนบาย 6 ประการถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2465 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือมุ่งเน้นให้ข้าราชการในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและปฏิบัติต่อชาวมาลายูในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมเพ่ือความกินดีอยู่ดีและความ
สามัคคีของผู้คนในพ้ืนที่ แต่ล้มเหลวในแง่ของการปฏิบัติในเวลาต่อมาหลักจากรัฐไทยได้น าเสนอเสนอนโยบายผสมกลมกลืนในสมัยปี 
พ.ศ. 2475 (พรรณงาม เง่าธรรมสาร, 2552) ท าให้นโยบายดังกล่าวขาดความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพหุ
วัฒนธรรม (Multicultural education) ซึ่งเป็นแนวคิดดั้งเดิมที่พัฒนาจากประเทศตะวันตกกลับได้รับการกล่าวถึงและถูกน ามากล่าว
อ้างในการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  แนวคิดการจัดการศึกษา
ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ อภิปราย และน าเสนอจากเวทีวิชาการไปสู่สถาบันและสถานศึกษาต่างๆ ในพ้ืนที่ บนพื้นฐานของแนวคิดการ
จัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารมีพ้ืนฐานทางด้านทักษะการน าหรือภาวะผู้น าในการบริหารจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับมิติทางด้านวัฒนธรรมซึ่งเชื่อมโยงกับความเชื่อ ทัศนคติ ประเพณี ศาสนา รวมถึงบริบทต่างๆ ของสถานศึกษาที่
ครูผู้สอน หรือผู้เรียนมีพื้นฐานที่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้รวมถึงสมรรถนะทางด้านการเรียน ความต้องการของนักเรียน ครู และสมาชิก
ของชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้อง
แสดงออกให้เห็นถึงภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม (Multicultural leadership) ซึ่งมีความส าคัญในการขับเคลื่อนหรือจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความหลากหลายดังกล่าวข้างต้นซึ่งไม่ได้รวมถึงมิติทางด้านวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังร วมถึงมิติต่างๆ ทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีความเชื่อมโยงกับระบบการจัดการศึกษา  

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ มีการศึกษาเก่ียวกับมิติของการจัด
การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยเน้นหนักไปทางด้านมิติทางสังคมและเศรษฐกิจและ
นโยบาย (บรรจง ฟ้ารุ่งสางและคณะ , 2551) และส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับมิติทางด้านการศึกษา เช่นนโยบายทางการศึกษา 
(Arphattananon, 2010)  แต่พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยน้อยมาก ทั้งๆ ที่พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่มีความพิเศษและจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านพหุ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนที่สามารถเสริมสร้างการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและสอดรับกับอัตลักษณ์ กับผู้คนใน
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พ้ืนที่ จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะนักการศึกษาซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่จึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้อ านวยการสถานศึกษาใน
ฐานะที่เป็นผู้น าสถานศึกษาและมีบทบาทที่ส าคัญในการก าหนดนโยบาย รูปแบบการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตรการเรียนการ
สอน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน การวิจัยดังกล่าวนี้มุ่งเน้นศึกษามุมมอง (Perspectives) ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมนิยม (Multiculturalism) และการจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม (Multicultural education) ว่า
ผู้บริหารมีแง่คิดหรือมุมมองอย่างไร การแสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมนิยมและการศึกษาพหุวัฒนธรรมจะช่วยให้ทราบ
ถึงความรู้ความเข้าใจและทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา การมีมุมมองที่กว้างและลึกซึ้งเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษา
จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้คนในพ้ืนที่ นอกเหนือจากการศึกษาเกี่ยวกับมุมมองต่อพหุ
วัฒนธรรมนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษาแล้วผู้วิจัยยังศึกษาถึงปัญหาที่ยากล าบาก (Dilemmas) ของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม การศึกษาความยากล าบากที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรมนี้จะท าให้ทราบถึง
ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ ประการสุดท้ายผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น าเชิงพหุ
วัฒนธรรม (Multicultural leadership) ของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้น าของโรงเรียนโดยมุ่งศึกษาการแสดงออกหรือการ
กระท า (Action) กลยุทธ์ หรือวิธีการต่างๆ ที่ผู้บริหารด าเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนของรัฐสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การแสดงออกทางด้านภาวะผู้น าจะช่วยให้
เข้าใจนวัตกรรม ตัวแบบ หรือ วิธีการต่างๆ เพ่ือไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา นอกจากนี้ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อวงการการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการในการเข้าใจเกี่ยวกับบริบทในการจัด
การศึกษาในภาคใต้รวมถึงรูปแบบของภาวะผู้น า กลวิธีต่างๆ ที่ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้อ านวยการโรงเรียนใช้ในการบริหารจัดการเรียน
การสอนในสังคมพหุวัฒนธรรม ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจะมีส่วนช่วยส่งเสริมทางด้านการก าหนดนโยบายของผู้บริหารระดับสูงในระดับ
กระทรวง หรือเขตพ้ืนที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาวะผู้น าเชิงพหุ
วัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการบริหารและจัดการสถานศึกษาในยุคความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพสิ่งแวดล้อมในสามจังหวั ดชายแดน
ภาคใต้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษามุมมองของผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐที่มีต่อพหุวัฒนธรรมนิยม (Multiculturalism) และพหุวัฒนธรรมศึกษา 
(Multicultural education) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาที่ยากล าบาก (Dilemmas) ของผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม (Multicultural leadership) ของผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

วธิีการวิจัย 

การออกแบบงานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา (Bogdan และ Biklen, 2003) เนื่องจากการศึกษาแบบกรณีศึกษาประกอบ
ไปด้วยธรรมชาติของกรณีต่างๆ หรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีลักษณะแตกต่างกัน หรือสถานการณ์ทางสังคมที่มีความหลากหลาย (Yin, 
2005) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยนี้เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยปัตตานี ยะลาและ
นราธิวาส จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposeful selection) (Law และคณะ, 1998) นามสมมติจะถูกใช้
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แทนชื่อของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกท่านในการวิจัย (Fraenkel และ Wallen, 2006) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วยแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่คู่มือโรงเรียน เอกสารการประชุมตัวผู้วิจัยเอง (Researcher as a key 
instrument) ทั้งนี้ผู้วิจัยถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการวิจัย (Glesne, 1999; ชาย  โพธิสิตา, 2549) ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรง (face-to-face) โดยใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการ
สัมภาษณ์ในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Seidman, 1998) งานวิจัยดังกล่าวใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล 
(Grounded theory techniques) (Glaser และ  Strauss, 1967; Strauss และ  Corbin, 1990; Charmaz, 2006) เ ทคนิ ค ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเริ่มต้นจากการเก็บและรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ จัดแยกประเภทข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบ (Patterns) 
หรือใจความหลัก (Themes) ก่อนที่จะมีการสร้างสมมติฐานและกรอบแนวคิดส าหรับค าอธิบายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่ศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวอิงหลักการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive approach) ซึ่งอาศัยข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เลือก
มาตามระเบียบวิธี แล้วจึงท าการวิเคราะห์หาข้อสรุป (Generalization) หรือค าอธิบายเชิงทฤษฎีจากลักษณะหรือบริบทโดยทั่วไป (a 
particular context) ไปสู่ข้อสรุป (to a conclusion) เกี่ยวกับปรากฏการณ์นั้นๆ ซึ่งผู้วิจัยมีกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล 9 
ขั้นตอนคือ  

1) ถอดเทปบทสัมภาษณ์ ค าต่อค าจากบทสัมภาษณ์ทั้งหมด 30 บทสัมภาษณ์และบันทึกบทสัมภาษณ์ในไฟล์เอกสารด้วย
โปรแกรม Microsoft word  

2) จัดเก็บบทสัมภาษณ์ที่ถอดเทปแล้วลงในแฟ้มเอกสาร  
3) ตรวจสอบบทสัมภาษณ์อีกครั้ง  
4) จัดแยกประเภทของข้อมูล  
5) เริ่มด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล  
6) วิเคราะห์หารูปแบบและใจความหลักของข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
7) สร้างกรอบแนวคิดหลัก  
8) ตรวจสอบและสะท้อนคิดการวิเคราะห์ข้อมูล  
9) ยืนยันการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสุดท้ายเพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อสรุปของข้อค้นพบจากการวิจัย  
ผู้วิจัยสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยอาศัยหลักใช้เวลาที่เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ศึกษา แลกเปลี่ยนหรืออภิปราย

ความคิดกับเพ่ือนนักวิจัย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย ตรวจสอบข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้ช่วยวิจัย และ 
ผู้วิจัยใช้หลักของการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี (Rapport) 
 

ผลการวจิัย 

ผลการวิจัยพบว่ามุมมองของผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมนิยม (Multiculturalism) มีความหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับการรับรู้ ประสบการณ์และพ้ืนฐานต่างๆ ดังที่ Banks (1999) กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่นักการศึกษาจะมีมุมมองต่อพหุ
วัฒนธรรมนิยมแตกต่างกัน ซึ่งจากผลของการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็นสามมุมมองหลักๆ คือ1) แบบแคบ 2) แบบกว้าง และ 3) แบบ
ไม่แน่ใจ กล่าวคือ 1) แบบแคบซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่มองว่าพหุวัฒนธรรมเป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศาสนา 2) แบบกว้าง
ซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยมองว่าพหุวัฒนธรรมไม่ได้จ ากัดแค่เรื่องศาสนาและวัฒนธรรม แต่ยังรวมถึงมิติต่างๆ ทางสังคมที่แตกต่างกัน 3) 
แบบไม่แน่ใจซึ่งเป็นส่วนน้อยมองว่าตนเองไม่มีความแน่ใจและไม่มั่นใจว่าพหุวัฒนธรรมคืออะไร ผู้บริหารที่มีมุมมองแบบแคบเกี่ยวกับ
พหุวัฒนธรรมนิยมสะท้อนให้เห็นถึงการมีมุมมองเฉพาะซึ่งมีความเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวนี้มี
ความสอดคล้องกับการศึกษาพหุวัฒนธรรมนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษาในประเทศมาเลเซียซึ่งค้นพบว่านักการศึกษามักมีมุมมอง
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เฉพาะต่อประเด็นกล่าว (Abdullah และ Ghaffar, 2011)  ผู้บริหารที่ไม่มั่นใจว่าพหุวัฒนธรรมนิยมคืออะไรนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการ
ยังขาดความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมนิยม ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญเรื่องหนึ่งในการจัดการศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส่วนผู้บริหารส่วนน้อยที่มองว่าพหุวัฒนธรรมนิยมไม่ได้เป็นเรื่องแค่ศาสนา และวัฒนธรรมนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความรู้
ความเข้าใจและเป็นสัญญาณท่ีดีต่อการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของผู้คนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

พหุวัฒนธรรมศึกษาในมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคือการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของบุคคลในชุมชน วิถีชีวิต โอกาส เป้าหมาย กระบวนการ และ บริบท มุมมองเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษาที่พัฒนาโดยนักคิดทางชาติตะวันตกเช่น Nieto (1996) ; Banks (1997); และ Howard 
(1999) รวมถึงนักวิชาการไทย เช่น อามัดไญรี ดาโอะ (2551 ; อมรา พงศาพิชญ์, 2549) อย่างไรก็ตามมีข้อสงเกตที่น่าสนใจที่ว่า
ผู้บริหารยังเน้นเจาะจงอยู่ที่การจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายในเชิงบูรณาการกับความต้องการของผู้คนและบริบทของพ้ืนที่เป็น
ส าคัญแต่ยังขาดการเน้นย้ าให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้รู้จักเรียนรู้สังคมภายนอกที่ไม่ใช่บริบทของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การมีมุมมองที่เฉพาะดังกล่าวอาจส่งผลต่อการเตรียมพร้อมให้นักเรียนมีสมรรถนะในการเป็นพลเมืองโลก (World 
citizen) โดยเฉพาะประเทศไทยก าลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้โดยลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม จากผลการวิจัยในภาพรวม
การที่ผู้บริหารมีมุมมองที่หลากหลายและต่างกันอาจเนื่องจากมาพหุวัฒนธรรมนิยม โดยเฉพาะพหุวัฒนธรรมศึกษาเป็นเรื่องที่ยังใหม่ใน
สังคมภาคใต้และประเทศไทย และรัฐเองอาจยังขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเชิงน โยบายที่จะท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความเข้าใจประเด็นดังกล่าวอย่างถ่องแท้จึงท าให้ผู้บริหารมีมุมมองที่แตกต่างกันและยังขาดความเข้าใจที่คลุมเครือซึ่งอาจส่งผลต่อ
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารัฐจะมีนโยบายอย่างต่อเนื่องในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้คนในพ้ืนที่ อย่างไรก็
ตามงานวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเผชิญกับปัญหาที่ยากล าบากต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมอัน
ได้แก่ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งยังพบว่ามีความเข้าใจที่แตกต่างกันเกี่ยวกับบริบทของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ซึ่งบ่งชี้ให้ถึงความอ่อนไวของการจัดการศึกษาซึ่งอาจน าไปสู่ความขัดแย้งได้ (ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ , 2524) รวมถึง
การเผชิญสถานการณ์ความไม่สงบ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การสร้างความน่าเชื่อถือต่อสังคม โดยเฉพาะผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็น
เพศหญิงอาจต้องท างานยากล าบากมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสังคมในพ้ืนที่ยังขาดการให้ความส าคัญกับบทบาททางเพศ (Gender roles) 
กล่าวคือพวกเขาเหล่านั้นยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับในการเป็นผู้น าสถานศึกษา  รวมถึงปัญหาของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
การขาดการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นความยากล าบากดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายโดยเฉพาะ
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของผู้คนในพ้ืนที่ให้เกิดความยอมรับซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้เมื่อกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนซึ่ง
ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเผชิญกับความยากล าบากในการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมแล้ว ย่อมส่งผลต่อ
เส้นทางการสร้างให้เกิดความเข้าใจต่อกันซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการปูทางไปสู่สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จากการวิจัยพบว่าถึงแม้ว่าผู้อ านวยการโรงเรียนจะเผชิญกับความยากล าบากต่างๆ รวมถึงภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่ งานวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐใน
การแสดงออกถึงความพยายามเพ่ือจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาอันได้แก่ 1) การสร้างความตระหนักและ
ความอ่อนไหวต่อพหุวัฒนธรรมศึกษา การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการท างานกับภาคีทุกภาคส่วน และ การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น การแสดงออกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงออกที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมและ
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สอดคล้องตามหลักแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมที่ว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความตระหนักทางด้าน
พหุวัฒนธรรม (Kunzman, 2003) มีความเข้าใจความแตกต่างของสังคมพหุลักษณ์ (Shields และ Sayani, 2005) ตลอดจนมีความ
อ่อนไหวต่อการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความแตกต่างทางสังคม (Enomoto, 2007) ที่ส าคัญต้องดึงชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วม (Sather และ Henze, 2001; Foster (1989) และผู้บริหารต้องเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองและครูเพ่ือให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษา (Hong และคณะ, 2010) เป็นต้น 

 

อภิปรายผล 

หลักการและแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมในพ้ืนที่ได้ถูกพัฒนามาอย่างยาวนาน กรอปกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้
น าเสนอร่างนโยบายในการจัดการศึกษาเพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุขในเขตพัฒนาพิเศษเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐส่วน
หนึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักพหุวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงการยังไม่ประสบความส าเร็จในการน านโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติรวมถึงผู้อ านวยการโรงเรียนเองในการพยายามส่งเสริม
ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมนิยม การที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมีมุมมองที่แคบและไม่คลอบคลุมเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมนิยมและการ
จัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมิติของพ้ืนที่  
นอกจากนี้เนื่องด้วยบริบทเฉพาะของพ้ืนที่ท าให้ผู้อ านวยการของรัฐเกิดความยากล าบากในการจัดการศึกษาอันส่งผลต่อการส่งเ สริม
การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างของผู้คนในพ้ืนที่ อย่างไรก็
ตามถึงแม้ว่าผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐจะเผชิญความยากล าบากแต่ก็ยังแสดงออกถึงความพยายามในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
บนพื้นฐานของบริบทในพ้ืนที่ด้วยความมุ่งมานะและมีความเหมาะสมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสัญญานเชิงบวกของการอยู่ร่วมกันของสังคม
อย่างสันติ ทั้งนี้สมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาใน พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

ผลจากการวิจัยพบว่ามุมมองของผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษาของผู้บริหาร
มีความแตกต่างกันและส่วนใหญ่มีมุมมองที่แคบซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษา ดังนั้นเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง
ควรสร้างให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันโดยการจัดอบรม สัมมนาหรือให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้อ านวยการ
เหล่านั้นเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของพหุวัฒนธรรมนิยมรวมถึงการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุ
วัฒนธรรม   

1.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เผชิญกับปัญหาที่ ยากล าบากหลายประการในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและปัญหาของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น ดังนั้นผู้ก าหนดนโยบายหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาควรเข้ามามี
บทบาทโดยตรงในการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวรวมถึงการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา
คุณภาพผู้เรียน ปัญหาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้อาจก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาตาม
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แนวทางพหุวัฒนธรรมและบริบทของพ้ืนที่อย่างแท้จริงหรืออาจน ายุทธศาสตร์เดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงและน าไปสู่การปฏิบัติให้
รูปธรรมอย่างชัดเจนและควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

1.3 ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมเป็นสิ่งส าคัญส าหรับบริบทการจัดการศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ดังนั้นเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ก าหนดนโยบายควรส่งเสริมภาวะผู้น าดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้สามารถน า
รูปแบบหรือแนวทางการแสดงออกทางด้านภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมไปใช้โดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างความตระหนักและความ
อ่อนไหวต่อพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของภาวะผู้น าทางด้านพหุวัฒนธรรมที่ผู้บริหารในพื้นที่ควรมีและให้ความส าคัญ 
รวมถึงองค์ประกอบหรือแนวทางอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ านวยการของรัฐสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของ
ผู้คนในพื้นที่ อันจะน าไปสู่การสร้างให้เกิดการยอมรับ ความไว้วางใจและสันติสุขในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

จากผลการวิจัยดังกล่าวควรมีการศึกษาวิจัยขยายผลในเชิงพัฒนาโดยการน ารูปแบบหรือแนวทางของภาวะผู้น าเชิงพหุ
วัฒนธรรมไปใช้ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานในรูปของการวิจัยเครือข่ายกับสถานศึกษารวมถึงการสร้างเครือขายภาคีภาคประชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 

 


