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มีความเข้าใจกันมานานว่าการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวฒั นธรรมคือการให้ความสําคัญเกีย่ วกับ
ภาษา ศาสนา และวั ฒนธรรมประเพณี ซึ่ ง เป็ นความเข้า ใจที ่แ คบมากเมื ่อ เที ย บกับ ความหมายของ
พหุ ว ั ฒนธรรม สํา หรั บ ขอบเขตความหมายที ่ชัด เจนของพหุ ว ั ฒนธรรมนั้ น National Council for
Accreditation of Teacher Education (NCATE)(2002) ได้อธิบายไว้ว่า “พหุ วฒั นธรรมคือการสร้างความ
เข้าใจเกี่ย วกับสังคม การเมื อง เศรษฐกิ จ การศึก ษา และประวัติ ศาสตร์ โ ดยใช้โครงสร้ างของ กลุ่มชน
(ethnicity) เชื้อชาติ(race) สถานะของครอบครั ว(socioeconomic status) เพศ(gender) ความสามารถพิเศษ
(exceptionalities) ภาษา(language) ศาสนา(religion) บทบาททางเพศ(sexual orientation) และพื้นที่ทาง
ภูมศิ าสตร์ (geographical area)”
สอดคล้องกับ Mitchell and Salsbury (1999) ซึ่ งอธิ บายว่า “การจัดการศึก ษาตามแนวทาง
พหุวฒั นธรรม หมายถึง การศึกษาที่ พยายามสร้างแนวความคิดค่านิ ยมเชิงบวกเกี่ ยวกับการอยูร่ ่ วมกันของ
มนุษย์และนําไปสู่การปรับปรุ งความสามารถในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนทุกคน”
นอกจากนี้ Banks and Banks (2003) ได้อ ธิ บ ายเกี ่ย วกับ การจัด การศึ ก ษาตามแนวทาง
พหุวฒั นธรรมไว้วา่ “คือแนวทางในการปฏิรูปที่ออกแบบมาเพือ่ เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาใน
องค์รวม เพือ่ นักเรี ยนที่มาจากความหลากหลายของ เชื้อชาติ กลุม่ ชน เพศ ความสามารถพิเศษของนักเรี ยน
และชนชั้นทางสังคม โดยจัดประสบการณ์ ในเกิ ดความเท่ าเที ยมกันทางการศึกษาทั้งในโรงเรี ยน วิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย”
จากที่ ก ล่ าวมาข้างต้น สรุ ปความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัด การศึกษาตามแนวทางพหุ ว ฒ
ั นธรรมได้
3 ประเด็นคือ
1. การจัดการศึก ษาตามแนวทางพหุ วฒั นธรรม ไม่ใช่ จ าํ กัดเฉพาะ กลุ่มชน ภาษา ศาสนา
เท่ านั้น แต่ ย งั รวมถึ ง ความแตกต่ างทางชนชั้น ของสังคม บทบาททางเพศ และความสามารถพิเศษ
ของผูเ้ รี ยนอีกด้วย
2. การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุ วฒั นธรรม มุ่งให้เห็ นคุ ณค่ าในความแตกต่ างอย่างมาก
ของกลุม่ ต่าง ๆ ในระบบสังคมของสถานศึกษา
3. การจัดการศึก ษาตามแนวทางพหุ ว ัฒนธรรมมุ่งที่ผ ลสัมฤทธิ์ ทางการศึก ษาของผูเ้ รี ย น
ทุกคน

2
ลักษณะของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวฒ
ั นธรรม
การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุ วฒั นธรรม มีหลักสําคัญที่จะต้องศึกษาอย่างน้อย 3 ประการคือ
แนวคิดหรื อมโนทัศน์(idea or concept) แนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา(educational reform movement)
และกระบวนการทางการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวฒั นธรรม(process)

- แนวคิดทางพหุวฒ
ั นธรรมจะต้องเพือ่ ผู้เรียนทุกคน โดยไม่แบ่งแยก เพศ ชนชั้นทางสังคม
กลุม่ ชน เชื้อชาติ หรื อลักษณะทางวัฒนธรรม จะต้องมีความเท่าเทียมกันในโอกาสที่ จะได้รับการเรี ยนรู้ใน
สถานศึกษา และมุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในสถานศึกษา
- การจัด การศึ ก ษาตามแนวทางพหุ วัฒ นธรรมเป็ นแนวทางในการปฏิรูป ทางการศึ ก ษา
ซึ่งเป็ นเรื่ องยากมากในการที่จะเปลีย่ นแปลงสถาบันการศึกษาซึ่งมีผเู้ รี ยนจํานวนมาก หลากหลายชนชั้น มี
ความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม ให้มีโอกาสที่ เท่าเทียมกันทางการศึกษา ดังนั้นการปฏิรูป
การศึกษาตามแนวการศึก ษาพหุ วฒั นธรรมจะต้องเป็ นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในลักษณะองค์รวม ไม่ได้จาํ กัดเฉพาะการเปลีย่ นแปลงหลักสูตรเท่านั้น
- การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมเป็ นกระบวนการ มีเป้ าหมายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาที ่มีเสรี ภ าพและความยุ ติธรรม จะต้องมีการขจัดความคิ ดที่เป็ นอคติและการแบ่ งแยกของกลุ่ม
ต่าง ๆ ในผูเ้ รี ยนให้หมดไป โดยเป็ นกระบวนการที่จะต้องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องเพือ่ เพิ่มความเท่าเทียมกันทาง
การศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนทุกคน
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวฒ
ั นธรรม
การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุ วฒั นธรรมจะพัฒนาได้ดว้ ยความหมายหลายของหลัก สูตรและ
แนวทางปฏิบตั ิ สถาบันการศึก ษาจะต้องออกแบบเพื่อสนองความต้องการที่ หลากหลายของผูเ้ รี ยนกลุ่ม
ต่าง ๆ ด้วยเหตุ น้ ี Grant and Sleeter (อ้างถึงใน Banks, 1989) จึงกล่าวว่า “การจัดการศึกษาตามแนวทาง
พหุวฒั นธรรมไม่สามารถเห็นได้จากการกระทําในรายวิชาหรื อหลักสูตรเดียว นักการศึกษาจะต้องใช้การจัด
การศึกษาตามแนวทางพหุ วฒั นธรรมในแนวทางที่กว้าง หลากหลายในหลักสูตรและการปฏิบตั ิที่ส่งผลถึง
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ความเท่าเทียมกันทางการศึกษา” ดังนั้น การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุ วฒั นธรรมจึงเป็ นการบูรณาการ
สถานศึก ษาในลักษณะองค์ร วม เพื่อให้ส่งผลถึงความเท่ า เที ยมกันทางการศึก ษาในขอบเขตของ เพศ
เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความสามารถพิเศษของผูเ้ รี ยน และวัฒนธรรมประเพณี
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวฒ
ั นธรรม
บุคคลแต่ละคนจะเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มซึ่งมีลกั ษณะวัฒนธรรมที่เป็ นของตนเอง และหลาย ๆ กลุ่ม
จะรวมตัวกันเป็ นสังคมใหญ่ การอยูร่ อดของกลุ่มเกิดจากการเห็นคุณค่าของกระบวนการคิดและสัญลักษณ์ที่
เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรม ปั จจัยทางศาสนา เชื้อชาติ อายุ เพศ ชนชั้นทางสังคม และการศึกษา จะ
เป็ นตัวสําคัญที่กาํ หนดเกี่ยวกับความเชื่อ ความรู้สึก และการกระทําของบุคคล ในลักษณะของการรวมกลุ่ม
ต่าง ๆ ของสังคมใหญ่ ย่อมมีการประสานของกลุม่ ต่าง ๆ ในสังคม บุคคลแต่ละคนนอกจากจะเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มหนึ่ งแล้ว ยังเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุม่ อืน่ ๆ ในขณะเดี ยวกันด้วย ซึ่ งอาจมีลกั ษณะที่ชดั เจนในกลุม่
หนึ่งและมีลกั ษณะที่นอ้ ยหรื อไม่มีเลยในอีกกลุ่มหนึ่ ง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการเป็ นสมาชิกกลุม่ ต่าง ๆ ในสังคม
(ที่มา : Banks and Banks. Multicultural Education Issues and Perspectives, 1989; p 14)
จากรู ปแสดงให้เห็นว่า ในระบบสังคม (Social System) จะประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ ที่แบ่งลักษณะ
ของกลุ่มตามโครงสร้างของ สัญชาติ กลุม่ ชน ศาสนา ความสามารถพิเศษ ชนชั้นทางสังคม และเพศ ซึ่ง
บุคคลสามารถเป็ นสมาชิกที่มลี กั ษณะเฉพาะของกลุม่ หนึ่ งและอาจเป็ นสมาชิกของหลายกลุม่ ที่แตกต่างกันใน
เวลาเดียวกัน ดังนั้น การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวฒั นธรรม จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึ งถึงความ
แตกต่างของแต่ละกลุม่ และการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบันจะต้องตอบสนองต่อความแตกต่างดังกล่าว
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โครงสร้ างทางสั งคมของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวฒ
ั นธรรม
ในการศึกษาทางพหุ วฒั นธรรมได้แบ่ งประเภทของโครงสร้ างทางสังคมซึ่ งเป็ นตัวแปรที่ส่งผลต่อ
การจัดการศึกษาที่หลากหลายเพือ่ ความเท่าเทียมกันของผูเ้ รี ยนทุกคน

โครงสร้างทางสังคมของการศึกษาพหุวฒั นธรรม
(ที่มา : Banks and Banks. Multicultural Education Issues and Perspectives, 1989; p 16)
จากรู ปแสดงถึงโครงสร้างทางสังคมของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวฒั นธรรม ซึ่งเป็ นตัวแปร
ที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน โดยอาจจะเป็ นอิทธิพลจากตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ งหรื อจากตัวแปรหลาย
ตัวประกอบกัน ไม่วา่ จะเป็ นเพศ เชื้อชาติ ชนชั้นทางสังคม ศาสนา ความสามารถพิเศษ และตัวแปรอื่น ๆ
ย่อมมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนทั้งสิ้น ด้วยเหตุน้ ี การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุ
วัฒนธรรมจึ งต้องให้ ความสําคัญต่ อตัว แปรต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยไม่เน้นความสําคัญ เพียงแค่ ภาษา
ศาสนา หรื อตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ งโดยเฉพาะ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวฒ
ั นธรรม
เป้ าหมายสําคัญของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวฒั นธรรม คือการเปลีย่ นแปลงสถานศึกษาซึ่ง
มีท้ งั นักเรี ยนชาย-หญิ ง ผูม้ ีค วามสามารถพิเศษ นักเรี ยนจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย ชนชั้น ทางสังคม
เชื้ อชาติ และกลุ่มชน โดยการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนที่มีความเท่ าเทียมกันให้เกิดขึ้ นใน
สถานศึ ก ษา ดังนั้น ความสําคัญของเป้ าหมายในการจัดการศึก ษาพหุ ว ฒ
ั นธรรม คื อการเพิ่มขึ้ น ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทุกคน ภายใต้ขอ้ สมมติ ฐานที่ว่า ผูส้ อนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนให้นกั เรี ยนทุกคนที่มาจากกลุ่มที่หลากหลาย โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและลักษณะการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนแต่ละคน
นอกจากนี้ เป้ าหมาของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุ วฒั นธรรม ยังต้องช่วยให้ผเู้ รี ยนพัฒนา
เจตคติบางบวกต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ กลุม่ ชน และศาสนา จากการศึกษางานวิจยั ต่าง ๆ
มีห ลักฐานที่เชื่อได้วา่ เจตคติทางลบและทัศนคติท่ีติดตัวตัวมาของผูเ้ รี ยนจากลุม่ ต่าง ๆ เกิดจากการถ่ายทอด
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จากบุคคลต่าง ๆ ในสังคมและสื่ อมวลชน ซึ่ง Cortes เรี ยกว่า “หลักสูตรสังคม(Societal Curriculum)” ส่ งผล
ให้ผเู้ รี ยนจํานวนมาก มี ความเข้าใจ ความเชื่ อ และทัศนคติที่ผิดเกี่ ยวกับบุ คคลกลุ่มต่ าง ๆ ในสังคม ถ้า
สถานศึกษาไม่ช่วยพัฒนาเจตคติทางบวกเกี่ยวกับความแตกต่างของกลุ่ม เขาเหล่านั้นก็จะมีความคิดที่เป็ น
ทางลบจนตัวไปจนเป็ นผูใ้ หญ่ เพราะฉะนั้น สถานศึกษาจะต้องมีข้นั ตอนหรื อกระบวนการ ในการที่จะช่วย
พัฒนาผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลุ่มชน และเชื้อชาติ
ตั้งแต่ก่อนเข้าเรี ยน ตลอดจนการเข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับ
การจัด การศึ ก ษาตามแนวทางพหุ ว ัฒ นธรรมจะต้อ งช่ ว ยพัฒ นาให้ผู้ เรี ยนมี ค วามมั่น ใจใน
ความสามารถที่จะประสบความสําเร็ จ ในการศึกษา สถานศึกษาต้องช่ว ยสร้ างความเข้าใจและทัศนคติ
เกี่ย วกับความแตกต่ างทางวัฒ นธรรม มีทักษะทางสังคมที่จ ะสามารถพิจ ารณาความแตกต่ างของกลุ่ม
สามารถปรับตัวเพือ่ การอยูร่ ่ วมกัน และเรี ยนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เมือ่ ผูเ้ รี ยน
มองเห็ น ความเป็ นจริ ง ของความแตกต่ า งของกลุม่ เขาจะได้รั บ ความเข้ าใจที ่ถ่ อ งแท้ส่ งผลไปสู่ ก าร
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอันนําไปสู่การเป็ นสังคมแห่ งพหุ วฒั นธรรมในที่สุด
ระบบสังคมในสถานศึกษา (The School as a Social System)
สิ่งหนึ่ งที่นกั การศึกษาต้องยอมรับในการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวฒั นธรรมคือความแตกต่าง
ที่ มีอยู่ในสังคมของการจัด การศึกษา ดังนั้น การนําพหุ วฒั นธรรมไปใช้ในประสบความสําเร็ จ จะต้อง
คํานึงถึงระบบสังคมในสถานศึกษาอันประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ ได้แก่ นโยบายสถานศึกษา
วัฒนธรรมองค์กร รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ภาษา การสื่ อสาร การมีส่วนร่ วม การให้คาํ ปรึ กษา การวัดและ
ประเมินผล สื่ อและอุปกรณ์ การสอน หลักสู ตร วิธีการสอน และเจตคติ ความเชื่อ และการกระทําของ
บุคลากร เป็ นต้น
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ระบบสังคมในสถานศึกษา
(ที่มา : Banks and Banks. Multicultural Education Issues and Perspectives, 1989; p 22)
แนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุ วฒั นธรรมที่แท้จริ งมิใช่ ตวั แปรที่อยู่ในระบบ
สังคมของสถานศึกษาเท่านั้น แต่ตอ้ งมีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างของหลักสูตร ส่วนประกอบของรายวิชา ไม่
เพี ย งแค่ น้ ั น การจั ด ศึ ก ษาในสั ง คมพหุ วัฒ นธรรมและการสอนในรายวิ ช าที ่ ไ วต่ อ ความรู ้ สึ ก
จะไร้ซ่ึงประสิ ทธิภาพหากอยูใ่ นมือของครู ท่ีมเี จตคติทางลบต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม ดังนั้น ครู ท่ีไม่
มีล ั กษณะของความเข้าใจต่ อ การจั ดการศึก ษาตามแนวทางพหุ ว ั ฒนธรรมถื อ ว่า เป็ นอัน ตรายอย่างยิ่ ง
จึงมีความจําเป็ นต้องช่วยให้ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มและเจตคติ
ทางบวกต่อความเสมอภาคและเห็นคุณค่าของการนําการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวฒั นธรรมไปใช้
การนําการจัด การศึก ษาตามแนวทางพหุ ว ัฒนธรรมไปใช้ ต้องมีก ารปฏิรู ป หรื อ เปลี่ยนแปลง
ลัก ษณะการใช้คาํ พูด ในการสื่ อสารระหว่างครู และนักเรี ยน วัฒ นธรรมของของสถานศึก ษา หลักสู ต ร
กิจกรรมนอกหลักสูตร เจตคติเกี่ยวกับภาษาของแต่ละกลุ่ม การวัดและประเมินผล กิจกรรมกลุ่ม รู ปแบบ
ของสถาบัน โครงสร้างทางสังคม ความเชื่อ ค่านิยม และเป้ าหมายของสถานศึกษา
ความสนใจที่สาํ คัญคือการมุง่ ไปที่หลักสูตรแฝงของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องประกอบด้วย
หลักสูตร 2 ลักษณะคื อ หลักสู ตรที่ชดั เจน(manifest curriculum) และหลักสูตรแฝง (hidden curriculum)
หลักสูตรที่ชดั เจน จะต้องประกอบด้วย คู่มือ เอกสาร ป้ ายประกาศ แผนการสอน ที่แสดงส่ วนประกอบ
ของสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มคี วามสําคัญและสร้างวัฒนธรรมของสถานศึกษา แสดงเจตคติบางบวก
เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และช่วยให้ผเู้ รี ยนจากกลุม่ ต่าง ๆ ประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู้
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อย่างไรก็ตาม หลักสูตรแฝง ย่อมมีความสําคัญน่าเชื่อถือกว่าหลักสูตรที่เปิ ดเผย โดยลักษณะของหลักสูตร
แฝงจะไม่ ถูก เปิ ดเผยโดยผูส้ อนแต่ ผูเ้ รี ยนจะสามารถรั บรู้ ได้ จากกิ จ กรรมการจั ดการเรี ยนการสอนของ
สถานศึกษา
จากความสําคัญและเป้ าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุ วฒั นธรรมดังกล่าวสรุ ปได้ว่า
การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุ วฒั นธรรมคือแนวคิดที่เริ่ มจากการให้ความสําคัญต่อผูเ้ รี ยนทุกคน โดยต้อง
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ท่ีมลี กั ษณะของความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเอง
ไปในแนวทางที่ดีที่สุด องค์ประกอบสําคัญที่จะนําสถานศึกษาให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาที่ แสดงถึงความเท่ าเที ยมกัน ไม่ได้มุง่ ไปที่ต ัวแปรตัวใดตัวหนึ่ ง แต่สถานศึกษาต้องมีการ
ปฏิรูปในลักษณะองค์รวม มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งหลักสู ตร อีกทั้งเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่ อง โดยมี
เป้ าหมายของความเป็ นเลิศ คือ ความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ขจัดการแบ่งแยก และส่ งผลถึงความเป็ น
สังคมแห่งพหุวฒั นธรรม
ปัจจัยขัดขวางและเกือ้ หนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวฒ
ั นธรรม
การดําเนิ นการเพื่อจัดการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุ วฒั นธรรม อาจจะมีได้ท้ งั ปั จจัยที่ขดั ขวาง
และเกื้ อหนุ นต่ อการศึก ษาพหุ วฒั นธรรม แนวทางที่สามารถดําเนิ น การเพื่อลดปั ญหาต่ าง ๆ ที่ จะเกิดขึ้ น
สามารถทําได้ 3 แนวทางคือ
1. การขจัดความมีอคติ
2. การเชื่อมช่องว่างระหว่างผูเ้ รี ยน
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมือ
1. การขจัดความมีอคติ
อคติ (Prejudice) คื อลักษณะที ่ตรงข้ามกับ เจตคติ (Attitude) หรื อเจตคติ ทางลบที่บุคคลมีต่ อผูท้ ่ี
บุคคลต่างกลุม่
โครงสร้ างที่เหมือนกันของเจตคติและอคติ
- องค์ ประกอบทางความรู้ (Cognitive components) หมายถึง ความเชื่อ ที่มีต่ อสมาชิ ก
ที่อยูต่ ่างกลุ่ม
- องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ (Affective components) หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อสมาชิก
ของกลุ่ม
- องค์ป ระกอบทางพฤติ ก รรม (Behavioral components) หมายถึง พฤติ ก รรมที่ บุค คล
แสดงออกต่อสมาชิกของกลุม่
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- องค์ ประกอบทางความรู้ บุคคลจะมีความเชื่อต่ อสมาชิกที่อยู่ในกลุม่ เดียวกัน (In-group)
และสมาชิ ก ที ่ที่ อยู่ต่ า งกลุ ่ม (Out-group) ในระดับที ่ไม่ เท่ ากัน (Stereotype) โดยมีค วามโน้ม เอี ยงไป
ในทางบวกสําหรับสมาชิกในกลุ่ม และทางลบสําหรับสมาชิกต่างกลุม่
- องค์ประกอบทางด้ านอารมณ์ โดยทัว่ ไปของอคติ คือความรู้สึกทางลบต่อสมาชิกนอกกลุ่ม
ซึ่งอารมณ์ ความรู ้ สึก นั้น จะมี อิทธิ พลต่ อพฤติก รรมที่รู้ สึก หงุด หงิ ดหรื อเฉยเมยเมื่อต้องร่ วมกิจ กรรมจาก
สมาชิกนอกกลุ่ม
- องค์ ประกอบทางพฤติกรรม ความประพฤติ ของบุ คคลจะออกมาทางลบเพราะรู้สึก ว่า
บุ ค คลนั้น เป็ นสมาชิ ก นอกกลุ ม่ พฤติ ก รรมทางลบนั้น อาจจะเป็ นได้ท้ ัง โดยคํ าพูด และภาษาท่ า ทางที ่
แสดงออกทางกาย
แนวทางขจัดอคติ
Theory 1: Intergroup conflict or competition โดยการให้ความสําคัญของความขัดแย้งหรื อการ
แข่งขันกันระหว่างกลุ่ม ทฤษฎีน้ ีพบว่าการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มจะก่อให้เกิดอคติที่นาํ ไปสู่ความขัดแย้ง
และแบ่ งแยกซึ่ งกันและกัน พฤติ กรรมที่แสดงออกถึงความมีอคติ คื อ การไม่ร่ ว มสนุ ก การหลีก เลี่ยง
ความรู ้สึกที่ไม่เหมือนกันต่อสมาชิกของกลุ่ม และการกระทําที่รุนแรงต่อสมาชิกนอกกลุ่ม เพื่อลดความมี
อคติที่เกิดขึ้ น Muzafir Sherif (1956) ได้กล่าวว่า “แนวทางที่ดีที่สุดเพือ่ ขจัดอคติระหว่างกลุม่ คือการ
ออกแบบกิจกรรมฉุกเฉิน ที่บงั คับให้สมาชิกของแต่ ละกลุ่มจําเป็ นต้องทํางานร่ วมกัน เมื่อสองกลุ่มทํางาน
ร่ วมกันจะส่งผลให้อคติระหว่างกลุม่ ลดลง”
Automatic Processing Theory of Prejudice โดยมีแนวคิดว่า บุคคลจะมีความคิดเกี่ยวกับการ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างกลุม่ แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอนคือ
1) Automatic step เมื่อ บุ ค คลได้พบกับบุ ค คลต่ างกลุ่ม เขาจะมีค วามคิ ด เป็ น
2 ทางคือ
- มีอคติ (ความรู ้สึกหยุดที่ข้ นั ตอนนี้)
- ไม่ มอี คติ (ดําเนิ นการต่อไปในขั้นตอนที่ 2)
2) Correction step เป็ นขั้นตอนที่มีการปรับแก้ความเข้าใจที่ผดิ ต่อบุคคลหรื อกลุ่มที่
ได้พบ ขั้นตอนนี้จะส่งผลอย่างมากต่อความนึ กคิดของบุคคล และหากไม่มีอคติ
ความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลหรื อกลุ่มก็จะดําเนินต่อไป
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2. การเชื่อมช่ องว่ างระหว่ างผู้เรียน
ดังที่ได้ทราบมาในเบื้องต้น เกี่ยวกับเป้ าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุ วฒั นธรรม คือ
การสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนทุกคน กระบวนการที่ จะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมของ
ผูเ้ รี ยนได้คือ การเชื่อมช่องว่างระหว่างผูเ้ รี ยนที่มคี วามแตกต่างทางเชื้อชาติ สถานภาพทางสังคม เพศ และ
ศาสนา ซึ่งความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเหล่านี้ จะส่งผลต่อการเรี ยนรู้และพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
การเชื่อมช่องว่างระหว่างผูเ้ รี ยน ปัจจัยสําคัญที่ตอ้ งคํานึงถึง ได้แก่
- การแยกตัว
ผูเ้ รี ยนที่เป็ นคนกลุ่มน้อย หรื อพลเมืองชั้นสอง มักแยกตัวออกจากกลุม่ ใหญ่ ไม่เข้ากลุ่ม รวมกลุ่ม
กันเอง ชอบนัง่ แถวหลัง ครู ตอ้ งช่วยย้ายให้เขานัง่ แถวหน้า ให้มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน และได้รับการเอาใจ
ใส่เป็ นพิเศษ
- การสร้ างความสัมพันธ์
สําหรับผูเ้ รี ยนที่ยากจน ครู ตอ้ งสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยให้มาก เพราะเขามักเห็นคนอื่นแตกต่างจาก
ตัวเขา ครู ตอ้ งสร้างโอกาสในผูเ้ รี ยนกลุม่ นี้ได้ทาํ งานที่ตอ้ งใช้ความสัมพันธ์มาก ๆ การสร้างบรรยากาศที่ดี
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีผลการเรี ยนสูงขึ้น
- การสอนทักษะสังคม
ครู ต ้องสอนทักษะที่จ าํ เป็ นต่ อการดํารงชีวิต วัฒ นธรรมที่แตกต่างกันจะสอนให้คนมีวิถีชีวิต ที่
แตกต่างกัน ผูเ้ รี ยนต้องถูกอบรมให้มพี ฤติกรรมที่เหมาะสมจึงจะทําให้เขาอยูใ่ นโรงแห่งความเป็ นจริ งได้
- การสอบที่มมี าตรฐาน
ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องผ่านการทดสอบการเรี ยนรู้ที่มีมาตรฐาน และสถานศึกษาต้อทําให้ผเู้ รี ยนทุกคน
ทุกระดับความสามารถ ประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู้
- การจัดโครงสร้ างทางปั ญญา
ครู ตอ้ งจัดโครงสร้างทางปัญญาให้ผเู้ รี ยน ครู ตอ้ งไม่คิดว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีโครงสร้างทางปั ญญาที่ดี
พอสําหรับการเชื่อมโยงสิ่งที่เรี ยนรู ้ใหม่กบั ความรู้เดิม ถ้าผูเ้ รี ยนยังไม่มคี รู ตอ้ งสร้างให้
ครู และผูเ้ กี่ ยวข้องต้องใช้เทคนิ คการสอนที่หลากหลาย สร้ างบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้สนับสนุ น
และส่งเสริ มความสัมพันธ์อย่างจริ งจังด้วยความจริ งใจ เพื่อเชื่อมช่ องว่างระหว่างผูเ้ รี ยนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมให้ประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู้สูงสุดตามระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่ วมมือ
การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ส่ ง เสริ มให้ ผูเ้ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พั นธ์ และทํ างานร่ วมกั นเป็ นกลุ ่ม ๆ ละ 4-5 คน สมาชิ ก ในกลุ ่ม มี ร ะดับ
ความสามารถแตกต่ างกัน เช่ น เพศ เชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา และความสามารถทางการเรี ยน สามารถ
สื่อสารกัน และร่ วมกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยสมาชิ ก แต่ ละคนมีค วามรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนและต่องานกลุม่ โดยมีเป้ าหมายร่ วมกัน และได้รับรางวัลร่ วมกันเมือ่ กลุม่ ประสบความสําเร็ จ
การเรี ยนแบบร่ วมมือเป็ นผลที ่เกิดจากการมีส่วนร่ วมของสมาชิกทุกคนร่ วมกันปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีการใช้กระบวนการกลุ่มและการสื่อสารภายในกลุ่มจนสมาชิกเกิดความเข้าใจตรงกันและเกิด
การเรี ยนรู้ร่วมกัน ดังนั้น การเรี ยนแบบร่ วมมือจึงเป็ นผลที่ เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ซ่ึ งกันและกันระหว่าง
สมาชิก การตระหนักว่าการปฏิบตั ิของตนมีผลต่อกลุม่ รู้สึกประสบความสําเร็ จและความภูมใิ จร่ วมกัน
องค์ประกอบของการเรียนแบบร่ วมมือ การเรี ยนแบบร่ วมมือกันประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
(ศุภวรรณ์ เล็กวิไล, 2540)
1. การมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันหรื อการพึ่งพาอาศัยกันในทางบวก (Positive Interdependence)
2. การส่งเสริ มปฏิสมั พันธ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interaction)
3. การรับผิดชอบรายบุคคล (Individual Accountability)
4. ทักษะทางสังคม (Social Skill)
5. กระบวนการกลุ่ม (Group Process)
องค์ประกอบการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือทุ กองค์ประกอบต่ างมีความสัมพันธ์ซ่ึ งกันและกันโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ทักษะทางสังคม ทักษะในการทํางานกลุ่มย่อย และกระบวนการกลุ่ม จําเป็ นต้องได้รับการฝึ กฝน
และสามารถนําทักษะต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่
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