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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรม
ศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 40 คน 
ประกอบด้วยคือ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 15 คน ครู จ านวน 15 คน ศึกษานิเทศก์ จ านวน 5 คน และ
ผู้ปกครอง จ านวน 5 คน จาก 11 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ให้ข้อมูลได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสังเกต เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory approach) ผลการวิจัย พบว่า สภาพการ
บริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมความเท่าเทียม ความ
เสมอภาคและความยุติธรรมทางการศึกษา การจัดท าหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหาร
และครูในสังคมพหุวัฒนธรรม และการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะมีสภาพการ
บริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทแต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ต้อง
ด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ ความรู้ของผู้บริหารและ
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ครูที่เก่ียวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัย รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้เรียน 
 
ค าส าคัญ: การศึกษาปฐมวัย, พหุวัฒนธรรมศึกษา, การบริหารจัดการ 
 
Abstract 
 This qualitative research aims to examine statuses of multicultural education 
management for early childhood education in Southern border provinces. There were 40 key 
informants consisting of 15 administrators and 15 teachers from 15 schools in 11 educational 
service area offices including 5 supervisors and 5 parents. All key informants were recruited by 
using purposeful selection. The research instruments were semi-structured interview protocols 
and observation forms. Data collections were conducted by using in-depth interviews and 
observations. Grounded theory approach was employed for data analysis. The statuses of 
multicultural educational management for early childhood education in Southern border 
Thailand were found in different forms including a) promoting identities of schools and local 
cultures, b) promoting equity and social justice in education, c) developing early childhood 
education curriculum that aligns with multicultural education perspectives, d) providing 
learning experiences for early childhood children that fits multicultural education, e) 
supporting professional development for administrators and teachers and f) building 
community relations. Despite the statues of multicultural education management for early 
childhood education are appropriate for contexts of the area, some aspects should be 
continually developed and improved especially knowledge and skills of administrators and 
teachers about multicultural education for early childhood education including the curriculum 
content development that is in accordance with contexts and cultural differences of learners.  
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บทน า 
 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัดปัตตาน ียะลา นราธิวาส สตูลและ 4 
อ าเภอของจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความซับซ้อน ทั้งนี้เนื่องจากผู้คนมี
ความแตกต่างกันทางด้านภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 
2552) อีกทั้งยังประสบปัญหาความไม่สงบมาอย่างยาวกว่า 10 ปี และเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมถึงความไม่ไว้ใจระหว่างผู้คนในพื้นที่ (สถาบันราชานุกูล, 2554) ด้วยบริบทดังกล่าวรัฐบาลและนักการศึกษา
หลายฝ่ายต่างเห็นพ้องกันว่าการพัฒนาด้านการศึกษาจะเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่สงบได้อย่างแท้จริงและ
ยั่งยืน (ข่าวไทยพีบีเอส, 2561) ดังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความสนใจในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นอย่างมาก และได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (2560-2579) โดยมีจุดมุ่งหมาย
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นให้มีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
ด ารงชีวิต เน้นแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีก
ทั้งมุ่งให้ความส าคัญการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา (ส านักงานรัฐมนตรี, 2560) โดยมี
การก าหนดแผนการพัฒนาเพื่อจะใช้ในวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาให้ประชาชนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และยังสอดคล้อง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม โดยไม่
ปล่อยปละละเลยหรือทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มด้อยโอกาสที่มีความยากล าบากและ
ขาดโอกาส (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีลักษณะพิเศษอันเนื่องมาจากบริบทของสภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นแนวทางส าคัญที่ได้รับการบูรณาการทั้ง
หลักการของสังคมและวัฒนธรรม เพื่อน ามาซึ่งการยอมรับในความหลากหลายของอัตลักษณ์และวัฒนธรรม ทั้งนี้
เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนต้องท าความเข้าใจ ยอมรับความแตกต่างของเด็ก
และเยาวชนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและหาแนวทางจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก
โดยเฉพาะการจัดให้มีการผสมผสานเร่ืองพหุวัฒนธรรมในการเรียนการสอนในห้องเรียน (สุธิรัส ชูชื่น, 2555) โดย
มีเป้าหมายส าคัญคือ การสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนและเตรียมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู ไดอย่างมุ่งมั่นบนพื้นฐานของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้เด็กได้มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เข้าใจ ยอมรับและเคารพความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ 
สัญชาติ สถานะทางสังคม ความสามารถและบทบาททางเพศ ตลอดจนประสบความส าเร็จทางการเรียนและ
สามารถเข้าสูสังคมไดอย่างมีความสุข (เอกรินทร์ สังข์ทอง และคณะ, 2557) ดังนั้นพื้นฐานการศึกษาที่ส าคัญใน
การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จึงควรจัดตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งเด็กช่วงวัยนี้มีพัฒนาการการเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดถึงหกขวบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
แนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนักการศึกษาที่มีมุมมองที่ตรงกันว่าพหุวัฒนธรรมศึกษานั้นมีความส าคัญ
ส าหรับการศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ศึกษาพบว่าเด็กในวัยนี้มีพัฒนาการที่เร็วมากต่อความเข้าใจ
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เกี่ยวกับบทบาททางเพศ ชาติพันธุ์ และความพิการของบุคคล การสอนเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ในช่วงปฐมวัยจะช่วยให้เด็กพัฒนาคุณลักษณะส่วนของเด็กเอง อีกทั้งช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะช่วงที่มีความเหมาะสมคือช่วงอายุ 5 ขวบ เด็กจะมีความสามารถในการ
เรียนรู้รูปแบบของวัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ดีกว่าเด็กโต (Aldridge, Calhoun และ Aman, 2000) ซึ่งเด็กวัยนี้จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสร้างพื้นฐาน เจตคติ และความพร้อมทางการเรียนบนพื้นฐานของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมก่อนที่จะศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป แต่จากข้อมูลที่พบในปัจจุบันสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเด็กในวัยนี้ (Brooks และ 
Sungtong, 2014) ซึ่งครูส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและในด้านของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา (Phoon, Abdullah 
และ Abdullah, 2012) ในด้านของการจัดการเรียนการสอนซึ่งสถานศึกษาสายสามัญของกระทรวงศึกษาธิการมี
จัดการเรียนการสอนและใช้สื่อการสอนเป็นภาษาไทย ท าให้เด็กในพื้นที่ที่ใช้ภาษามลายูเป็นหลักในชีวิตประจ าวัน
ปรับตัวไม่ทันจึงท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในวิชาการแขนงต่างๆ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเยาวชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานและต่ าที่สุดในประเทศ รวมถึงปัญหาการรับรู้เชิงสัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาติไทย และพลเมืองไทย (มูนีเร๊าะ ผดุง และคณะ, 2556) นอกจากยังมีเด็กบางคนที่ได้กับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลทางด้านจิตใจ ท าให้เด็กเกิดความเครียดเรื้อรัง เกิดความหวาดระแวง 
วิตกกังวล ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งเป็น
กลุ่มที่บอบบางและช่วยเหลือตนเองได้น้อยการที่ต้องเผชิญเหตุการณ์ที่น่ากลัวและรุนแรงหรือได้เห็นความรุนแรง
และความสูญเสียต่อหน้านั้น รวมทั้งการอยู่ท่ามกลางความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจอาจส่งผลต่อพฤติกรรมทาง
อารมณ์และจิตใจในระยะยาวได้ (สถาบันราชานุกูล, 2554) 
 จากความส าคัญสามารถกล่าวได้ว่า หากสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาทางด้านพหุวัฒนธรรม
ศึกษาโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาปฐมวัยได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของผู้คนใน
พื้นที่ก็จะช่วยเด็กปฐมวัยได้รับการปลูกฝังและเข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จนเกิดการยอมรับต่อกัน 
ซึ่งจะช่วยลดอคติและความไม่เข้าใจต่อกัน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่า งสันติสุข 
จากประเด็นความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจจะศึกษาสภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับพหุ
วัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลวิจัยที่ได้จะช่วยให้นักการศึกษา ผู้บริหาร 
ครู และผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานในการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับ
การศึกษาปฐมวัยว่ามีความสอดคล้องหรือครอบคลุมในประเด็นรวมถึงท าให้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่สถานศึกษาได้มี
การด าเนินการภายใต้บริบทเฉพาะของพื้นที่ 
 
ค าถามการวิจัย 
 สภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
อย่างไร 
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วัตถุประสงค์วิจัย 
 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ งานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยที่เน้นศึกษาพื้นที่ในเชิงลึก (Rice และ 
Ezzy, 1999) ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา (Case study) ซึ่งเป็นการออกแบบการวิจัยที่มุ่งศึกษา
บริบทและแนวปฏิบัติทางสังคมขององค์กรหรือหน่วยงาน (Creswell, 1998) ในการศึกษาดังกล่าวนี้เป็นการมุ่ง
ศึกษาในเชิงลึกในส่วนของโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับ
การศึกษาปฐมวัยของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรวมทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 15 คน ครู จ านวน 15 
คน, ศึกษานิเทศก์ จ านวน 5 คน และผู้ปกครอง จ านวน 5 คน ซึ่งมาจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อ าเภอ ของ
จังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอเทพา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposeful selection) (Patton, 2002) เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่
ครอบคลุมพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ  ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
เก่ียวกับการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัย และยินยอมและสมัครใจในการเข้าร่วม
โครงการวิจัย และผู้วิจัยจะใช้ชื่อสมมติเพื่อปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมวิจัยซึ่งเป็นไปตาม
หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญคือ 1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยมีแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง จ านวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ครู ฉบับที่ 3 แบบ
สัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ ฉบับที่ 4 แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง โดยแต่ละฉบับประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นข้อมูล
ทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน ซึ่งครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติที่
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานและการปฏิบัติ การด าเนินการวางแผนบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาการ
ก าหนดนโยบาย การจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน และ
ส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) แบบสังเกตการวิจัย ประกอบด้วย 2.1) แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ 2.2) แบบสังเกต
ไม่มีส่วนร่วม โดยมีเนื้อหาที่สังเกต ดังนี้ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยทั่วไปทั้งภายในห้องเรียนและภายนอก
ห้องเรียน, ภารกิจของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับ
การศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา เป็นต้น การสร้างเครื่องมือวิจัยเริ่มจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด              
พหุวัฒนธรรมศึกษากับการศึกษาปฐมวัยทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์บริบทวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เช่น จารุณี มณีกุล, 2551; บัญญัติ ยงย่วง, 
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2553; เอกรินทร์  สังข์ทอง, 2551; นภเนตร ธรรมบวร, 2549; กระทรวงศึกษาศึกษา, 2546; อามัดไญนี ดาโอะ, 
2551; เอกรินทร์  สังข์ทอง และคณะ, 2557; เกสรี  สุวรรณเรืองศรี, 2542; สุมิตร สุวรรณ, 2554; Bank, 1988; 
Banks, 2001; Banks, 2008; Bennett, 1995; Cushner et al., 2006; Ramsey และ Williams, 2003; 
Sleeter และ Grant, 1988; Aldridge, 2000; Lynch และ Hanson, 1998; Ojala, 2010; Phoon, 
Abdullah, และ Abdullah, 2012; Abdulla, 2009; Tarman และ Tarman, 2011) เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดใน
การสร้างเครื่องมือเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัย หลังจากนั้นจึง
น าเครื่องมือวิจัยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
จากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมส าหรับการศึกษาปฐมวัย ตรวจสอบความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับของประเด็นข้อค าถาม วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และรวมถึงการใช้ภาษา แล้ว
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญให้ได้แบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
 3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยใช้หลักการสร้างสัมพันธภาพที่ดี (Rapport) กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ซึ่งเป็นหลักที่ส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Creswell, 1998: 15) โดยผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญทั้ง 40 คน โดยการแนะน าตนเอง อธิบายเก่ียวกับความส าคัญของการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยรวมถึงการปกปิดและรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อนัด
วัน เวลาในการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่งถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่ปฏิบัติงานของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ พร้อมด้วยแบบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent form)  และขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมูลวิจัย โดย
ท าการประสานงานกับโรงเรียน เพื่อนัดหมายผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลาที่แจ้ง หลังจากนั้นผู้วิจัยจะ
เดินทางไปเก็บข้อมูลตามวันเวลาที่ได้นัดหมายไว้ในแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 
(Face-to-face) โดยใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ 
ฯลฯ และร่วมกับการสังเกตห้องเรียน บริเวณโรงเรียน แล้วบันทึกลงในแบบสัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมด้วย 
ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559 - มกราคม พ.ศ. 2560 โดยท า
การลงพื้นที่จริงด้วยตนเองทุกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและได้สัมผัสสภาพจริงของพื้นที่ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบสร้างทฤษฎี
จากข้อมูล (Grounded theory approach) ซึ่งวิธีการดังกล่าวเน้นการท าความเข้าใจ ในการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมตามแนวคิดของ Strauss และ Corbin (1990) โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการ
วิเคราะห์โดยอาศัยกระบวนการลดทอนข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะโดยเริ่มจากการถอดเทปจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 40 คน และเร่ิมด าเนินจาก 1) การใส่รหัสข้อมูล (Open-coding) ประเด็นต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยง
การบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัย 2) การหาแนวความคิดที่สัมพันธ์กัน 



Veridian E-Journal, Silpakorn University 

ISSN 1906 - 3431 

Humanities, Social Sciences and arts      

Volume 12 Number 4  July –  August 2019     

 
 

 277  

 

(Axial/Theoretical coding)โดยมุ่งเน้นประเด็นหลักและประเด็นรอง (Core categories and Subcategories) 
เพื่อตอบโจทย์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัยในมิติต่างๆ 
3) การคัดสรรหรือหาแก่นของเรื่อง (Selective coding) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเลือกข้อมูลโดย
กระบวนการทั้งสามขั้นตอนจะมีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสลับไปสลับมาในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง (Constant comparative techniques) ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบจนกว่าข้อมูลจะมีความอิ่มตัว (Saturation) กล่าวคือไม่ปรากฏแนวคิดใหม่
หรือประเด็นใหม่ของข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัย 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวโดยสามารถสังเคราะห์ข้อมูลเป็นประเด็นหลัก (Main themes) 
และ ประเด็นรอง (Sub-themes) ต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับการสุ่มทางทฤษฏี(Theoretical sampling)เพื่อให้ได้
ประเด็นในการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังที่จะน าเสนอรายละเอียดในส่วนของผลการวิจัยต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าสภาพของการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความหลากหลายในวิธีการและกระบวนการโดยมีการ
ด าเนินงานผ่านกิจกรรม แผนงานและแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก (Themes) ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่1) การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) การส่งเสริมความเท่าเทียม 
ความเสมอภาคและความยุติธรรมทางการศึกษา 3) การจัดท าหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม 4) 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา 5) การพัฒนาวิชาชีพของ
ผู้บริหารและครูในสังคมพหุวัฒนธรรม และ 6) การสร้างสัมพันธ์กับชุมชน โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 1. การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเด่นชัดในเรื่องของการจัดการศึกษากับการ
เชื่อมโยงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีผลมาจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต สถานะทางสังคมและความพิการ ทั้งนี้ภูมิหลังของเด็กจะเป็นข้อมูล พื้นฐานที่ส าคัญที่
สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญและสร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้สถานศึกษาจึงได้ด าเนินการร่วมกันในก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผ่านการวิเคราะห์สภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของสังคม บริบท 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม  และตลอดจนการหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งจะถูกก าหนดเป็นมาตรการ
ในแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างเป็นวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ดังที่ ผู้บริหารจังหวัดสตูล กล่าวไว้ว่า “สถานศึกษาของเราได้ก าหนดไว้ในพันธกิจของโรงเรียน
ที่ว่า เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนและได้ตระหนักถึงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชี วิต
ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นและได้รับความร่วมมือคณะกรรมการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” ทั้งนี้ใน
การด าเนินการการส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
แนวทางในการด าเนินการเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้  
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  1.1 การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม  
  สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการร่วมกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนโดยครู
จะเชื่อมโยงกับแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละภาคเรียน และจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้ เช่น หน่วยอาหาร 
หน่วยอาชีพ หน่วยของเล่นของใช้ หน่วยชุมชน หน่วยจังหวัดน่าอยู่ หน่วยผลไม้ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการเข้าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อจะช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและ
เข้าใจอัตลักษณ์และวัฒนธรรมมากขึ้นโดยผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเด็กปฐมวัยกับบุคคลภายนอก เพื่อน และครู ในการปฏิบัติร่วมกัน ดังที่ ครูจังหวัดนราธิวาส อธิบายว่า 
“เราเชิญผู้ปกครองมาให้ความรู้เด็กอนุบาลในการท าข้าวต้มมัดในเทศกาลส าคัญ การท าตูป๊ะ  และการท าของ
เล่นของใช้จากใบลาน ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในชุมชน และผู้ปกครองที่นี่จะให้ความส าคัญกับกิจกรรม
กับเด็กปฐมวัยค่อนข้างมาก และมีผู้ปกครองจะหมุนเวียนกันมาท ากิจกรรมให้กับเด็กอนุบาลบ่อยครั้ ง” 
นอกจากนี้การส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กจะเรียนรู้กิจกรรมผ่านกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา              
ที่สถานศึกษาได้จัดร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนซึ่งจะตรงกันกับวันหรือเทศกาลที่ส าคัญในชุมชน ดังเช่น กิจกรรม
หล่อเทียนพรรษา กิจกรรมกวนอาซูรอ กิจกรรมเมาลิด เป็นต้น อีกทั้งเด็กเรียนรู้กิจกรรมวันส าคัญร่วมกับ
ครอบครัวในวันส าคัญตามเทศกาลต่างและประสบการณ์ต่าง ๆ มาเล่าให้กับเพื่อนในห้องเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าเด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกิจกรรมส าคัญผ่านกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให้กับเด็กทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ท าร่วมกันกับครอบครัว แต่
ในบางกิจกรรมเด็กสามารถที่จะเรียนร่วมกันได้แต่ในทางปฏิบัติบางกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับศาสนาเด็กจะมี
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อพื้นฐานที่ส าคัญ  
  1.2 การแต่งกายที่สะท้อนอัตลักษณ์  
  การแต่งกายของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ที่สร้างความโดดเด่น
ให้กับพื้นที่และมีลักษณะเฉพาะ การก าหนดการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้กับเด็กที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถสวมเครื่องแบบนักเรียนตามหลักศาสนาอิสลาม
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและความต้องการของผู้ปกครอง อีกทั้งการแต่งกาย
ด้วยเครื่องแบบนักเรียนจะไม่ได้เหมือนกันทุกสถานศึกษา เนื่องจากบางสถานศึกษาได้ก าหนดกฎระเบียบการแต่ง
กายที่ชัดเจน โดยก าหนดให้เด็กแต่งกายที่เหมือนกันทุกคนตามแบบฟอร์มของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
ผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอิสลามจ าเป็นจะต้องสร้างความรับรู้และความเข้าใจถึงกฎระเบียบของสถานศึกษา
ก่อนที่จะพาเด็กเข้าศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ นอกจากนี้สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญในการแต่งกายตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นในวันศุกร์และการแต่งกายในกิจกรรมวันส าคัญที่สถานศึกษาได้จัดขึ้น ดังเช่น วันคริสต์มาส วัน
ฮารีรายอ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการให้ความส าคัญและการสร้างความรับรู้ร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งจะน ามาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและป้องกันความขัดแย้งที่
จะเกิดขึ้นท่ามกลางตามแตกต่างทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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  1.3 การบริหารจัดการโภชนาการอาหารกลางวันของเด็กปฐมวัย  
  สถานศึกษาต่างให้ความส าคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม และสถานศึกษาใหญ่จึงจัดอาหารเด็กปฐมวัยในรูปแบบของอาหารฮาลาล ซึ่งเด็กและครูทุกคน
สามารถรับประทานร่วมกันได้ทุกคน อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างแม่ครัวผู้ดูแลอาหาร และอีกหนึ่ง
รูปแบบคือการจัดอาหารโดยแยกครัวไทยพุทธและครัวมุสลิม โต๊ะรับประทานอาหารจะแยกจากกันระหว่าง
เด็กไทยพุทธและเด็กมุสลิม โดยมีครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลการรับประทานอาหารของเด็ก นอกจากนี้
อุปกรณ์ ภาชนะ โต๊ะอาหาร ก็แยกใช้และแยกเก็บด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ในการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
และความพร้อมของสถานศึกษาในการด าเนินการในรูปแบบดังกล่าว 
  1.4 การมุ่งเน้นการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  
  การปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะถูกเชื่อมโยงกับหลัก
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับเด็กปฐมวัยในการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันที่
สอดคล้องกับศาสนกิจของเด็กแต่ละคน ดังเช่น กิจกรรมทักทายยามเช้าและก่อนกลับบ้าน โดยมีครูไทยพุทธและ
มุสลิมยืนต้อนรับเด็กในช่วงเช้าและส่งเด็กกลับบ้านในช่วงเย็น เด็กจะเรียนรู้การแสดงความเคารพครูและ
ผู้ปกครองในแบบสากลคือการไหว้ ซึ่งสังเกตได้ว่าเด็กได้รับการปลูกฝังให้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการไหว้ ในทุก
สถานศึกษา และการแสดงความเคารพแบบสลามตามแบบวิถีอิสลามส าหรับเด็กมุสลิม, การปฏิบัติกิจกรรมหน้า
เสาธง การร้องเพลงชาติร่วมกัน การสวดมนต์ของเด็กไทยพุทธและการกล่าวขอดุอาอ์ของเด็กมุสลิม, การปฏิบัติ
ตนก่อนรับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง เด็กมุสลิมกล่าวค าขอดุอาอ์ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง 
และกล่าวค าขอบคุณพร้อมกันก่อนรับประทานอาหาร, ตลอดจนกิจกรรมการนอนพักผ่อนกลางวันของเด็ก
ปฐมวัย บางสถานศึกษาให้เด็กไทยพุทธสวดมนต์ก่อนนอนและเด็กมุสลิมก็จะนั่งสงบนิ่ง อีกทั้งการให้ความส าคัญ
ในการจัดเด็กปฐมวัยเข้านอนในตอนกลางวัน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายจะถูกจัดให้แยกนอน เพื่อให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมที่ครูจัดขึ้นในห้องเรียน จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามี
ความโดดเด่นในเร่ืองวัฒนธรรมท้องถิ่นและอัตลักษณ์เป็นภูมิหลังของเด็กปฐมวัย ทั้งเร่ืองของภาษา ศาสนา ความ
เชื่อ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสถานะทางสังคม เป็นสิ่งที่มีพลังอ านาจที่ติดตัวมาพร้อมกับเด็กวัยนี้  จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องมีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรม 
 2. การส่งเสริมความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความยุติธรรมทางการศึกษา  
 การจัดการศึกษาในสถานศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานศึกษาให้ความส าคัญการจัด
การศึกษาโดยการส่งเสริมความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความยุติธรรม รวมถึงการเคารพการอยู่ร่วมกันและ
เห็นคุณค่าของความแตกต่างของวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของสังคมในสถานศึกษา ดังที่ ผู้บริหาร
จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “การจัดการศึกษาเราก็ต้องจัดให้เกิดความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันไม่ได้
แบ่งแยกว่าเด็กคนไหนรวย หรือจน เราจะจัดให้เท่าเทียมกันหมด” ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
ทุกคนได้มีสิทธิเท่าเทียมกันทางด้านการจัดการศึกษา ส่วน ผู้บริหารจังหวัดสตูล อธิบายในมิติดังกล่าวว่า “เราก็
ต้องดูหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ซึ่งในการบริหารจัดการควรที่จะให้เด็กได้รับการบริการทางด้านการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงทุกคน” และ ศึกษานิเทศก์จังหวัดสงขลา กล่าวเสริมว่า “การจัดการศึกษาจะต้องให้สิทธิเด็กทุกคนอย่าง
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เท่าเทียมกัน คือให้เด็ก ผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนเราได้ โรงเรียนใกล้บ้านไกลบ้านก็แล้วแต่
ความสะดวก...เราต้องจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกันหมดอีกทั้งเด็กทุกประเภท” ส่วนในด้านของการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาได้มีการก าหนดให้เป็นนโยบายของสถานศึกษาซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน
และรายงานประจ าปีของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งได้ตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองนี้เป็นอย่างมาก 
ดังเช่น การส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง การค านึงถึงการได้รับสิทธิทางการศึกษา
ของเด็กทุกคน การให้บริการทางการศึกษาส าหรับเด็กอยู่ในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ การ
สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาส าหรับเด็กยากจนโดยผ่านกรรมการสถานศึกษา การดูแลเด็กทุพลภาพ โดยให้
ความส าคัญในการดูแลเด็กที่มีน้ าหนัก-ส่วนสูงต่ าหรือสูงกว่าเกณฑ์ โดยการจัดท าอาหารเช้าไว้คอยบริการให้กับ
เด็กทุกคน การส่งเสริมอาหารว่างและอาหารกลางวันส าหรับเด็กที่น้ าหนักไม่ถึงเกณฑ์ และดูแลควบคุมอาหาร
ส าหรับเด็กที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ การส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้มีพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ การ
จัดการศึกษาให้กับเด็กต่างด้าว เด็กที่ไร้สัญชาติหรือเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ซึ่งเด็กเหล่านี้จะต้อง
ลงทะเบียนผ่านระบบเพื่อขอรับสิทธิต่าง ๆและการขอรับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลซึ่งได้เท่ากับเด็กที่มีสัญชาติ
ไทย การจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ โดยจัดให้มีครูผู้ดูแลเด็กพิการซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ดังที่ ผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “เด็กพิการเราก็มีเด็กเหล่านี้เค้าเรียนรู้ร่วมกันได้ ซึ่งมีเด็ก LD 
ทั้งเด็กอนุบาลและประถม ซึ่งจะมีคุณครูคอยให้การดูแลและคอยบริการ ซึ่งคุณครูที่ดูแลเด็กเหล่านี้ได้รับการ
อบรมจากทางโรงพยาบาลที่รับผิดชอบและผอ.จะใช้การเฉลี่ยโดยให้เด็กพิเศษอยู่ห้องละไม่เกิน 5 คน และเด็กจะ
ได้รับคูปองการศึกษาพิเศษ” ส่วน ครูจังหวัดยะลา ได้ย้ าว่า การให้ความส าคัญในสิทธิและความเท่าเทียมต่อเด็ก
นั้นยังรวมถึงการดูแลเด็กพิเศษ ซึ่งในส่วนของการศึกษาปฐมวัยก็จะปรากฏเด็กในกลุ่มนี้ สถานศึกษาต้องเห็น
ความส าคัญและมีครูที่ดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้สถานศึกษายังได้ค านึงถึงความเสมอภาคในด้านของการปฏิบัติ
ศาสนกิจของเด็กทุกคนซึ่งถือได้ว่าเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่สถานศึกษาได้ให้ความตระหนักถึงการ
อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม ดังที่ ครูจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวว่า “...ในการปฏิบัติแต่ละ
กิจกรรมสถานศึกษาได้ให้ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน อย่างเช่น การให้เสมอภาคกับเด็กทั้งสองวัฒนธรรม 
ซึ่งมีทั้งสวดมนต์ของนักเรียนไทยพุทธ ท่องดุอาอ์หน้าเสาธงของอิสลามก็ต้องจัดกิจกรรมด้วย” สอดคล้องกับ ครู
จังหวัดนราธิวาส ได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรม ว่า “กิจกรรมไม่แบ่ง แบบว่าต้องอิสลามต้องพุทธ คือต้อง
ท าให้เหมือนกัน แต่ครบทุกศาสนา ทุกประเพณี และก็วันหยุดท าบุญก็เช่นกันค่ะ ก็มีทั้งไทยพุทธวันสารทเดือนสบิ 
วันรายอก็มีวันหยุดให้ ตรุษจีนก็มีวันหยุด อีกทั้งสถานศึกษายังได้ให้ความส าคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียม 
ความเสมอภาค และความยุติธรรมที่จะเกิดกับบุคลากรทางการศึกษาในด้านของการปฏิบัติตนและเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ดังเช่น การสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร การยกย่องเชิดชูเกียรติของบุคลากร ตลอดจนการให้ความส าคัญใน
เรื่องของความเสมอภาคในการเลื่อนขั้นโดยค านึงถึงความเป็นธรรม โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีผลงานและพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ ครูจังหวัดนราธิวาส อธิบายว่า “ใช่ค่ะครูเอง
ก็มีความหลากหลายมาก ซึ่งผู้บริหารเองให้ความส าคัญกับทุกคนมาก ไม่มีสูงต่ า แต่ทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนจะ
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกันทุกคน ผู้บริหารให้โอกาสบุคลากรทุกคน เช่น ในการท าผลงาน ส่งครูไปอบรม และ
เชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูในสถานศึกษา”  
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 3. การจัดท าหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม 
 สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโดยให้ความส าคัญในการจัดท าหลักสูตร
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับพื้นที่และบริบทโดยให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  3.1 การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 สอดคล้องกับบริบทสังคม วัฒนธรรม 
  เนื่องจากการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความแตกต่างทางด้านภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิต จึงจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท นอกจากนี้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะและมีความความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาบางแห่งยังขาดการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
เนื้อหาในหลักสูตรยังขาดการเชื่อมโยงกับสภาพบริบทสังคมที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่สามารถน ามาใช้ได้อย่างทั่วไปแต่ไม่ได้มีความเป็นเฉพาะเจาะจงหรือมีความเหมาะสมกับบริบท ดังที่ ครูจังหวัด
นราธิวาส กล่าวว่า “ส่วนใหญ่หลักสูตรสถานศึกษาก็จะอยู่ที่ผู้บริหารเสียส่วนใหญ่หรืออยู่ข้างบน (ห้อง
ผู้อ านวยการ) ก็ไม่ได้ท าอะไรมากมาย และก็ยังไม่ได้จัดท าใหม่” และสอดคล้องกับครูจังหวัดสงขลา อธิบายว่า 
“จริง ๆ คุณครูที่สอนได้ร่วมกันท าหลักสูตร ซึ่งเป็นจุดอ่อนของครู และมักจะลืมดูในเร่ืองของการจัดการเรียนการ
สอน การจัดการศึกษาปฐมวัย แต่ก็ยังขาดในเร่ืองความเข้าใจหลักสูตร และการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อให้เชื่อมโยง
กับสภาพบริบท” และนอกจากนี้ครูจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแบบของครูและไม่ได้น าแผนการจัด
ประสบการณ์มาจากหลักสูตร จึงท าให้เป็นจุดที่ต้องแก้ไขและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการน า
หลักสูตรมาใช้และน ามาสู่การจัดประสบการณ์สอดคล้องกับบริบทอย่างแท้จริง  
  3.2 การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรท้องถิ่น  
  สถานศึกษาบางแห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร 
เพื่อใช้ควบคู่กับหลักสูตรแกนกลาง ทั้งนี้หลักสูตรท้องถิ่นซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสภาพที่เป็น
ปัญหา จุดเด่น เอกลักษณ์ของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้น ามาก าหนดเป็นสาระการ
เรียนรู ้การก าหนดสาระที่ควรเรียนรู้ประกอบด้วย เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก จะเชื่อมโยงกับเรื่องมารยาท อาหาร-
เครื่องดื่ม, เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กจะเชื่อมโยงกับ อาชีพ ประเพณี, ธรรมชาติรอบตัว จะ
เชื่อมโยงกับ แหล่งเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยว ภัยธรรมชาติ และสาระสิ่งต่าง ๆ รอบตัวจะเชื่อมโยงกับการคมนาคม 
ภาษา วัฒนธรรม อีกทั้งกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องตอบสนองความสนใจสอดคล้องกับความ
ถนัดของเด็ก โดยค านึงถึงช่วงอายุเป็นหลัก และจะต้องยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นหลักของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
นอกจากนี้ในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นได้รับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชน ดังที่ ครูจังหวัดปัตตานี 
กล่าวว่า “เราน าเอาหลักสูตรท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการอย่างเช่นเหมือนหน่วยจังหวัดปัตตานี สอนการท าข้าวย า 
และให้เด็กพาขนมมา บางทีเด็กอนุบาล 2 แรกๆ มันยากเกินส าหรับค าแนะน า ลูกซื้อขนมที่ลูกรู้จัก หรือ
ผู้ปกครองเขาก็เข้ามีส่วนร่วมซื้อตูปะ นาสิดาแฆ (เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวปักษ์ใต้แถบจังหวัดปัตตานี ยะละ 
นราธิวาส) คือเอามาจะได้มาทานและจะได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ขนมนี้เขาเรียกว่าอะไร” นอกจากนี้ผู้ปกครองเข้ามา
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเด็กซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย 
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 4. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
การจัดประสบการณ์ที่ท้าทายส าหรับครูปฐมวัยเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับสถานศึกษานอกพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพราะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณี 
และสถานศึกษาก็ได้ให้ความส าคัญและตระหนักกับเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ซึ่งจากการศึกษาวิจัย พบว่า การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับบริบทสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
  ทักษะภาษาของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่ส าคัญที่จะต้องได้รับ
การดูแลและพัฒนาเด็กให้สามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างเร็ว เนื่องจากเด็กมุสลิมสื่อสารด้วยภาษามลายูถิ่นอีก
ทั้งเป็นภาษาหลักที่เด็กใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และเมื่อเด็กเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาจึงเกิดการ
ปรับตัวในการเรียนรู้ช้ากว่าเด็กที่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทย ดังที่ ศึกษานิเทศก์จังหวัดยะลา กล่าวไว้ว่า 
“เด็กอนุบาลหนึ่งไม่พูดภาษาไทยเลย ไม่เข้าใจด้วย ไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียว คือหนึ่ งเขาไม่เข้าใจสิ่งที่คุณครูพูดนั่น
คือปัญหา ครูพูดไปว่าไม่ใช่เด็กพูดไม่ได้อย่างเดียว เด็กไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูพูดด้วยถ้าพูดภาษาไทย” ทั้งนี้จึงท าให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาหลายแห่งมีมาตรการที่เข้มงวดในเร่ืองของการ
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย และมีแนวทางในการที่พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะการสื่อสารให้เร็ว
ขึ้นดังนี้ 1) การใช้ภาษาไทยกับเด็กมุสลิมเพียงภาษาเดียว ซึ่งเป็นการสื่อสารที่พยายามให้เด็กได้เรียนรู้ พูดและ
สร้างความเข้าใจด้วยค าศัพท์ง่าย ๆ และพูดซ้ า ๆอย่างสม่ าเสมอจนเด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ 2) การใช้ภาษา
ควบคู่ระหว่างภาษาไทยกับภาษามลายูถิ่น ซึ่งในช่วงของเดือนแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ครูจะใช้ภาษาควบคู่
และหลังจากนั้นครูจะใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ 3) การจัดครูปฐมวัยมุสลิมเข้า
ประจ าชั้นในระดับปฐมวัยปีที่ 1 เพื่อให้สร้างความเข้าใจในการสื่อสารและให้เด็กปรับตัวเกิดความไว้วางใจและ
เรียนรู้ภาษาที่สองเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ตัวเด็กปฐมวัยเองที่ใช้ชีวิตรู้ร่วมกันในชั้นเรียนกับเด็กที่
สามารถพูดภาษาไทยได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของเด็กได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน  
  4.2 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงบริบทสังคมวัฒนธรรม  
  การเชื่อมโยงเร่ืองของวัฒนธรรม ซึ่งครูผู้สอนจะใช้การบูรณาการร่วมกับการสนทนาพูดคุยกับเด็ก
ในยามเช้าหรือในช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยให้เด็กเป็นผู้เล่าและครูจะ
เชื่อมโยงกับสถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบัน ดังครูจังหวัดปัตตานี กล่าวไว้ว่า “หน่วยชุมชนของเรา ครูให้เด็กเล่าว่า
วันนี้ชุมชนท ากิจกรรมอะไร เด็ก ๆเห็นอะไรบ้างในระหว่างมาโรงเรียน ให้เด็ กเล่าเหตุการณ์และครูก็จะมา
เชื่อมโยงให้เข้ากับสภาพของเด็กที่อยู่รวมกันในชั้นเรียน เช่น เด็กบอกว่าวันนี้เห็นคนแก่ไปวัด ซึ่งครูจะใช้ค าถาม
เชื่อมโยงต่อไปว่าไปท าอะไร(ท าบุญ)แล้วคนอิสลามเค้าไป(ท าบุญ)ที่ไหน เด็กก็ได้ท าตอบแล้วว่าไทยพุทธไปวัด 
อิสลามไปมัสยิด” ซึ่งจะใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนกับเด็ก ๆก่อนท ากิจกรรมอื่น ๆในแต่ละวันช่วงเช้าแต่ก็เพียงผิว
เผิน ทั้งนี้การจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับบริบทสังคมของเด็กจึงถือว่ายังน้อยมาก เพราะเนื่องจากสถานศึกษา
ต้องการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยในการเตรียมความที่จะขึ้นระดับชั้นประถมปีที่ 1 โดยการเน้นการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เป็นส่วนมาก และสถานศึกษาบางแห่งได้ก าหนดเป็นนโยบาย
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หลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเร่ืองของการอ่านออกเขียนได้ ดังที่ ผู้บริหารจังหวัดยะลา กล่าวไว้ว่า “ตอนนี้จะ
ฝึกให้เด็กให้ฝึกการอ่านออก เขียนได้ ซึ่งมันก็อยู่ในนโยบายของอนุบาลอยู่แล้ว”ส่วน ครูจังหวัดปัตตานี กล่าว
เสริมว่า “ครูเอจะเป็นผู้ที่สรรหาแบบฝึก เวลาสอนหน่วยไหน เด็กจะต้องอ่านออกเขียนได้  ครูท าตารางเรียน
พยัญชนะมา แต่ว่า ณ ตอนนี้สอนอักษรกลาง สูง แล้วก็ต่ า”จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาเด็กโดยมุ่งสู่การพัฒนาในเร่ืองการอ่านออกเขียนได้มากกว่าการจัดประสบการณ์ที่สะท้อนความหลาก
ลายวัฒนธรรม และขาดการเชื่อมโยงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  4.3 การจัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม  
  สื่อการเรียนรู้ที่ครูน ามาจัดให้กับเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ครูให้ความตระหนักค่อนข้างมากในการ
เลือกซื้อ เลือกใช้ ตลอดจนการผลิตสื่อ ซึ่งสื่อที่น ามาใช้ให้กับเด็กจะไม่ขัดต่อหลักความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม
ของเด็ก นอกจากนี้ยังพบกับความยากล าบากในการจัดซื้อสื่อประเภทสื่อส าเร็จรูป ซึ่งจะเป็นสื่อทั่วไปตาม
ท้องตลาดอีกทั้งไม่สามารถเลือกซื้อที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ ดังนั้นครูจึงใช้วิธีการอธิบายในการใช้สื่ออย่างละเอียดเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดเมื่อเด็กน าไปเล่าให้กับ
ผู้ปกครองที่เป็นมุสลิม นอกจากนี้สื่ออุปกรณ์ที่ครูน ามาจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก เช่น การประกอบอาหารในชั้น
เรียน ครูจะใช้วิธีการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการน าวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งเน้นย้ าผู้ปกครองในการเลือกซื้อ
อาหารที่มีตราฮาลาลและละเว้นอาหารที่ประกอบด้วยหมู เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ร่วมกันและไม่เกิดการ
แบ่งแยกปฏิบัติ 
  4.4 การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน  
  ครูปฐมวัยเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเด็กปฐมวัย ครูจะเป็นศูนย์กลางของ
การอยู่ร่วมกันของเด็กที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งบรรยากาศในห้องเรียนจะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น เด็ก
ส่วนใหญ่เกิดความไว้วางใจครู ซึ่งผลมาจากพฤติกรรมของครูซึ่งพบว่าครูส่วนใหญ่จะให้ความรักความเมตตากับ
เด็กค่อนข้างมาก สังเกตได้จากการสัมผัส การโอบกอดในยามเช้าก่อนท ากิจกรรมและก่อนกลับบ้าน ตลอดจนการ
ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างกฎกติกาของการอยู่ร่วมกับในห้องเรียน อีกทั้งการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
ให้กับเด็กปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้เด็กมีความรู้สึกไม่แปลกแยกในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่
หลากหลายและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
  4.5 การจัดแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน  
  สภาพห้องเรียนเด็กปฐมวัยวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่จะถูกตกแต่งภาพที่มีสีสัน
สวยงาม ตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และพยัญชนะภาษาไทย น ามาติดไว้เต็มพื้นที่ของห้องเรียน และเด็กได้
เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในช่วงกิจกรรมโฮมรูมก่อนกลับบ้าน นอกจากนี้สถานศึกษาบางแห่งได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันของเด็กโดยการเชื่อมโยงด้วยการใช้สัญลักษณ์ของการอยู่ร่วม โดยการน าภาพสัญลักษณ์ ชาติ (ธง
ชาติไทย) ศาสนา (รูปโบสถ์ มัสยิด วัด รวมอยู่ด้วยกัน) และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์มาตกแต่ง
ไว้ในห้องเรียน เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านสัญลักษณ์และเกิดเข้าใจได้มากกว่าการอธิบายและยังพบอีกว่าสถานศึกษา
บางแห่งครูใช้สัญลักษณ์ศาสนาของครูมาจัดไว้ในห้องเรียนโดยขาดการค านึงอยู่ร่วมกันของเด็กที่มีความ
หลากหลายอยู่ร่วมกันกับครู 
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 5. การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารและครูในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 การพัฒนาทักษะทางด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาและการจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่มีหน่วยงานให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้เท่าที่ควร ผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนาทักษะนี้ค่อนข้างน้อย  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ฝึกอบรมการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตามกระแสของนโยบายของรัฐบาล ดังที่ผู้บริหารจัดหวัดปัตตานี 
กล่าวว่า “บ้านเราไม่ค่อยจะเน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะ ที่จริงเราก็จะต้องมาท าความเข้าเกี่ยวบริบทของเราที่แท้จริง
เสียก่อน ก่อนที่จัดการการศึกษาให้กับเด็ก ท าอย่างไรที่ให้เด็กได้เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตนเอง และให้
ความส าคัญกับวัฒนธรรมของเพื่อน ตรงนี้แหละที่ควรจะสอน และได้มีการอบรมบ้าง บ้านเราจะไปอบรมตามเท
รนกันเสียมากกว่า” นอกจากนี้ผู้บริหารและครูที่ได้รับการบรรจุใหม่และไม่ได้เป็นบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้จัดการฝึกอบรม
เกี่ยวกับทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับบริบทและอัตลักษณ์ที่มี
ความหลากหลายวัฒนธรรม  
 6. การสร้างสัมพันธ์กับชุมชน  
 สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการ
สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาของพื้นที่ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชน ดังนั้นสถานศึกษาจึงเปิดโอกาสให้กับผู้ปกรอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามี
บทบาทและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวสามารถเสนอข้อคิดเห็นต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษา การเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู การเข้ามามีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมในห้องเรียนของเด็กปฐมวัย และการเข้ามาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้กับเด็กในกิจกรรมต่าง ๆ ดังที่ ครูจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า “เราได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัด
ให้กับเด็กและเชิญผู้ปกครองมาให้ความรู้ เช่น เรื่องการเพาะถั่วงอก ปลูกต้นไม้...กิจกรรมวันส าคัญของแต่ละ
ศาสนา ของไทยพุทธ ก็จะมีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ของคริสต์ก็จะมีกิจกรรมวันคริสต์มาส ของอิสลามก็จะเป็น
กิจกรรมวันเมาลิด วันฮารีรายอ ผู้ปกครองจะเข้ามีส่วนร่วมทุกครั้ง” นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมกับเด็กในพื้นที่ดังกล่าว เช่น การเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬา กิจกรรมวันส าคัญ ตลอดจนการช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ
สถานศึกษา ดังที่ ผู้บริหารจังหวัดยะลา ได้อธิบายว่า “เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ชุมชนของเราจะแน่นแฟ้น 
ชาวบ้านร่วมกันแข่งกีฬา จะจัดภายในโรงเรียน มีชาวบ้านก็เข้ามาร่วมแข่งชักเย่อ แข่งกีฬาพื้นบ้านบ้าง ซึ่งทาง
โรงเรียนก็จะซื้อน้ าตาลทราย ของใช้พวกนี้ให้เป็นของรางวัล ถ้าเหมือนกับปีใหม่กับวันเด็กเราจะจัดที่เดียวกัน 
โรงเรียนก็จะจัดหารางวัลมาให้เด็ก อย่างเช่น จักรยานบ้าง ของใช้บ้าง แล้วก็เด็กก็ได้คนละชิ้น ส่วนอบต. ก็มา
สนับสนุนของขวัญให้กับเด็กและตรวจตราในเรื่องของความปลอดภัยตลอดการจัดกิจกรรม” จะเห็นได้ว่า
ผู้ปกครองและชุมชนต่างให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนด้วย
แรงกายแรงใจ และช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเป็นอย่างดี   
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อภิปรายผล 
 สภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัย : กรณีศึกษาสถานศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีความหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย 1) การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 2) การส่งเสริมความเท่าเทียมและความยุติธรรมทางการศึกษา 3) การจัดท าหลักสูตรปฐมวัยที่
สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม 4) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม
ศึกษา 5) การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารและครูในสังคมพหุวัฒนธรรม และ 6) การสร้างสัมพันธ์กับชุมชน จาก
สภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัยดังกล่าว มีความสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ สถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการยอมรับและเคารพความแตกต่างของผู้เรียนโดย
เริ่มต้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย ดังเช่นงานวิจัยของเกสรี สุวรรณเรืองศรี (2542) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง “การ
พัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการสอนระดับ
อนุบาลในชุมชนไทยมุสลมิภาคใต้” พบว่า การสอนระดับอนุบาลโดยใช้โปรแกรมดังกล่าวแสดงให้เห็นการยอมรับ
และเห็นคุณค่าวัฒนธรรมตนเองและวัฒนธรรมอื่น ส่วน D’Oyler และ Stanley (1990) อธิบายว่าควรมีการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของผู้เรียนตั้งแต่วัยเด็กเนื่องจากชั้นเรียนของ
ผู้เรียนมีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ รวมถึงความเชื่อ อคติ และทัศนคติทางชาติพันธ์ ดังนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่
สถานศึกษาต้องหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจโดยเร่ิมต้นตั้งแต่ระดับชั้นเรียน  
 สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีความโดดเด่นในเรื่องการความเชื่อมโยง
วัฒนธรรมท้องถิ่นและอัตลักษณ์ เป็นภูมิหลังวัฒนธรรมของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ภาษา ศาสนา ความเชื่อ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสถานะทางสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่มีพลังอ านาจที่มีติดตัวมาพร้อมกับเด็กวัยนี้ (Pang, 2001) 
ทั้งนี้สอดคล้องกับ Baruth และ Manning (1992) ที่กล่าวว่าการมุ่งเน้นวัฒนธรรมท้องถิ่นและอัตลักษณ์ซึ่งเป็น
ภูมิหลังวัฒนธรรมของเด็กปฐมวัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาเจตคติของเด็กในอนาคตโดยเฉพาะต่อวัฒนธรรมที่มี
ความแตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับ Moradi (2004) ที่กล่าวว่าการอนุญาตให้ผู้เรียนแต่งกายตามวัฒนธรรมของ
ท้องถิน่หรือตามหลักศาสนาจะช่วยสนับสนุนให้เด็กได้ศึกษาและได้รับประสบการณ์จริงในความเหมือนและความ
แตกต่างกันของแต่ละบุคคลอย่างละเอียด ซึ่งจะมีผลท าให้มีความเข้าใจในเร่ืองพหุวัฒนธรรมมากข้ึน   
 สภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัยอีกประการที่สถานศึกษาได้มี
การด าเนินการและให้ความส าคัญคือการส่งเสริมความเท่าเทียม ความเสมอภาคและความยุติธรรม รวมถึงการ
เคารพการอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะในส่วนของนักเรียน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะภายหลัง
ของการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ท าให้ผู้คนรู้สึกถึงการแบ่งแยก การให้ความส าคัญกับการเคารพการอยู่
ร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมความเท่าเทียม ความเสมอภาคและความยุติธรรมจะช่วยให้ผู้คนในพื้นที่มีความเข้าใจ
กันมากขึ้นซึ่งถือได้ว่าการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัยในประเด็นดังกล่าวนี้ถือเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งยวด ดังที่ Banks (2001) อธิบายว่าสถานศึกษามีหน้าที่ที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการยอมรับการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เกิดความยุติธรรมระหว่างกลุ่มเด็กต่าง
วัฒนธรรม เช่นเดียวกันกับ Bennett (2003) ที่กล่าวว่าพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยจะ
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ช่วยให้สร้างผู้เรียนเรียนรู้การยอมรับซึ่งกันและกัน สร้างให้เกิดความยุติธรรมและก าจัดความแตกต่างทางด้านเชื้อ
ชาติ เพศ และรูปแบบอื่นๆ ซึ่งน าไปสู่การมีอคติและการแบ่งแยกทางสังคม  
 ผลจากการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่พยายามจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่แต่ยังขาดความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งยังถือเป็นจุดอ่อนของสภาพการ
บริหารจัดการในพื้นที่ ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Abdullah (2009) ที่กล่าวว่า
การสร้างหลักสูตรเป็นสิ่งที่มีความท้าทายส าหรับสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากบางครั้งสถานศึกษาส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญแค่กิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบฉาบฉวยหรือจัดเป็นเพียงแค่ตามฤดูกาลซึ่งจริงๆ การสร้ างหลักสูตร
พหุวัฒนธรรมศึกษานั้นจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครองและหลักสูตรที่สร้างขึ้น
จะต้องช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจมุมมอง เหตุการณ์หรือประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับความหลากหลายของชาติพันธุ์ และ
กลุ่มทางวัฒนธรรมซึ่งประเด็นเหล่านี้ต้องมีการหล่อหลอมผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตร เช่นเดียวกันกับ Banks 
(2008) ที่กล่าวว่าสถานศึกษามีบทบาทที่ส าคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการเนื้อหาในรูปแบบ
ต่างๆ ในหลักสูตรเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจโลกทัศน์ของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมซึ่งจ าเป็นต้องมีการหล่อ
หลอมตั้งแต่วัยเด็ก 
 ในแง่ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา
สถานศึกษามีการด าเนินงานได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับสภาพทางสังคมโดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารของเด็กปฐมวัย การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ การจัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศและประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน แนวปฏิบัติดังกล่าวเป็น
หัวใจหลักของการจัดการศึกษาปฐมวัย เพราะการศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
เมื่อมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนสอดคล้องกับบริบทและ
สังคมที่เด็กอาศัยอยู่ จะท าให้เด็กเติบโตไปเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (Bredekamp, 
2011) ส่วน นันทิยา รักตประจิต (2548) อธิบายว่า สิ่งหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยคือ 
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกชั้นเรียนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย สื่อและอุปกรณ์การเรียน
การสอนมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอและมีลักษณะเกื้อกูลและใกล้ชิดกับชุมชน (วรกาญจน์ สุขสดเขียว, 2561) 
อีกทั้งครูต้องค านึงถึงการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมในการ
ใช้นิทานพื้นบ้าน การใช้สื่อที่ท ามาจากวัสดุท้องถิ่น เพื่อให้เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเด็กปฐมวัย
ในพื้นที่ (สุวรรณา ไชยะธน, 2561) ดังที่ ได้กล่าวถึงประสบการณ์นอกชั้นเรียนถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน
การจัดสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก การจัดการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กคือการ
จัดการที่ให้คุณค่าว่าประสบการณ์เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน มีความส าคัญเท่าเทียมกัน ดังนั้นการจัด
สภาพแวดล้อมในจัดชั้นเรียนเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะชั้นเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก และยังเป็น
ตัวแทนของความหลายทางวัฒนธรรมที่เด็กจะต้องมาอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นครูควรสร้างบรรยากาศให้เกิดความ
เข้าใจของความหลากหลายวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมอื่น 
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 จากผลการวิจัยในประเด็นการพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารและครูในสังคมพหุวัฒนธรรมพบว่าผู้บริหาร
และครูได้รับการพัฒนาทักษะนี้ค่อนข้างน้อย ซึ่งในมุมมองของบัญญัติ ยงย่วน และ คณะ (2553) มองว่าเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทและอัตลักษณ์ที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม รวมถึงการปรับทัศนคติที่มีต่อสังคมพหุ
วัฒนธรรมในเชิงบวก บุคลากรควรเรียนรู้ในเรื่องของความแตกต่าง ทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี
ความหลากหลาย และรวมทั้งการใช้ภาษาและเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการสื่อสารกับผู้ปกครองและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และต้องช่วยเหลือให้เด็กได้มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเด็กเอง นอกจากนี้ครูปฐมวัยควรมี
การพัฒนาทักษะทางด้านพหุวัฒนธรรม ได้แก่ ทักษะในการออกแบบกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเร้าความ
สนใจของผู้เรียน โดยที่การจัดกิจกรรมและแนวปฏิบัติทุกอย่างในโรงเรียนจะต้องมีความน่าสนใจและมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน (อามัดไญนี ดาโอะ, 2551; ฐิติมดี อาพัทธนานนท์, 2551) ครูต้องมีทักษะในการสื่อสารใน
ห้องเรียนมีความเข้าใจพื้นฐานในภาษาของการสื่อสารของเด็กเป็นหลัก เปิดใจกว้างยอมรับข้อจ ากัดในการสื่อสาร
ระหว่างครูและเด็ก และหม่ันศึกษาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ (บัญญัติ  ยงย่วน, 2550; อามัดไญนี ดาโอ๊ะ, 
2551) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการการศึกษาที่เชื่อมโยง
กับแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ผู้บริหารและครูต้องวาง
แผนการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาในความหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลบนพื้นฐานของความแตกต่าง ความหลากหลายของภาษา ค่านิยม ศาสนา 
ความเชื่อ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเด็ก อีกทั้งเด็กวัยนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสร้างพื้นฐาน เจตคติ 
และความพร้อมทางการเรียนบนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมก่อนที่จะศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อไป ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือแนวทางการพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารและครูในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่ง
สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ส าหรับการสร้างความสัมพันธ์กั บ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมเป็นอย่างดีซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสส าหรับ
โรงเรียนในพื้นที่ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้เป็นเพราะทุก
โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา ซึ่งฐิติมดี อาพัทธนานนท์ (2551) กล่าวว่าการจัดการศึกษานั้นถือได้ว่าชุมชนเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ที่จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กในสถานศึกษา ซึ่งชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน การปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน การปรับทัศนคติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจน
การแต่งตั้งผู้ปกครองหรือสมาชิกของชุมชนที่มีพื้นฐานแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมให้กับครูและเด็ก (จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์, 
2544) ซึ่งจะท าให้สถานศึกษามีช่องทางที่ดีที่มีการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกของชุมชน มีการพบปะ เยี่ยมเยียน
ชุมชนได้อย่างสม่ าเสมอ  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมมีการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ 
และสามารถพัฒนาแนวทางปฏิบัติในแต่ละด้านเพื่อให้มีความโดดเด่น เช่น การพัฒนาเป็นแผนงาน คู่มือ หรือ
กิจกรรมที่สามารถถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่น ๆที่อยู่ในบริบทเดียวกันสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 2. ผลการวิจัยเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร ครู เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการก าหนดนโยบายและน าไปประยุกต์ใช้การให้
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา หากสถานศึกษาสามารถน าไปการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็
จะส่งผลดีต่อการบริหารงานในสถานศึกษา น ามาซึ่งการบริหารงานที่มีระบบและท าให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน  
 3. ผลการวิจัยพบว่าในมิติของการพัฒนาทักษะทางด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัย
ของผู้บริหารและครูยังมีข้อจ ากัด ผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนาทักษะพหุวัฒนธรรมค่อนข้างน้อยอีกทั้งยังไม่มี
หน่วยงานให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เท่าที่ควร สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการ
พัฒนาทักษะดังกล่าวเพิ่มขึ้นและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 4. หน่วยงานที่รับผิดชอบทางการศึกษาได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงาน
ระดับนโยบาย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ควรส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ให้มีการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมี
ความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่อันจะน าไปสู่การสร้างความเข้าใจ การยอมรับและเพื่อการสร้างสันติภาพที่ดีงามใน
พื้นที่ได้อย่างยั่งยืน 
 5. ผลจากการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษายังขาดการพัฒนาหลักสูตรที่มีการเชื่อมโยงกับสภาพ
บริบททางสังคมที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในประเด็นดังกล่าวนี้สถานศึกษาอาจสร้างความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ควรยึดแนวทางตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พ.ศ. 2560 เป็นส าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
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