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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ช่วงอายุ 
อายุแรกเกิด - 6 ป ี

(ช่วงปฐมวัย) 
อายุ 7-22 ปี 

(ภาคบังคบัและการเตรียมตัวท างาน) 
อายุ 23-59 ป ี
(วัยท างาน) 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 
(ผู้สูงอายุ) 

รูปแบบการ
จัด

การศกึษา 

ในระบบ 
     การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาที่เหมาะสมนอกจากนั้นต้องมีทักษะความ
พร้อมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านทักษะการใช้ภาษาไทย โดยใช้ควบคู่แบบทวิ
ภาษา (ภาษาไทย-ท้องถิ่น)  
2. ด้านพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) โดย
เน้นให้เด็กเกิดการยอมรับความแตกต่างทางด้านภาษา 
ประเพณี ศาสนา และวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานของสิทธแิละ
เสรีภาพของบุคคล โดยมุ่งไปทางสื่อ เช่น นทิานพ้ืนบ้าน 
การละเล่น 
3. ด้านพหุปัญญา ตามทฤษฏี 9 ด้าน 

ในระบบ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. การพัฒนาทางด้านอิสลามศึกษา 
  1.1 การน าหลักสูตรอิสลามศึกษามาปรับให้เหมาะกับการเรียนรู้ในช่วงชั้นต่างๆ 
  1.2 การสอนสายสามัญควบคู่กับสายศาสนา 
2. การพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยใช้พหุภาษา ทวิภาษา การใช้การจัดการองค์ความรู้ 
3. การพัฒนาทักษะภาษามลายูกลาง โดนใช้ส่ือต่างๆ เช่น ชุดซ่อมเสริมการอ่าน 
4. หลกัสูตรสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 
5. การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
..................................................................................................................... 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
1. ก่อนอุดมศึกษา                            
   -ทักษะแรงงาน 
   -อาชีพที่เช่ือมโยงกับท้องถิ่น 
2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   - การเตรียมความพร้อมกับทักษะการส่ือสารภาษามลายูกลาง 
   - อิสลามศึกษา 
   - การเตรียมทักษะอาชีพ 
   - การพัฒนาครูที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

นอกระบบ 
     การพัฒนาวัยท างานให้เป็นบุคคลใฝ่รู้ ใฝ่ เรียนและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามต้องการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 
โดยผ่านการฝึกอบรมและทักษะอาชีพ ตามความต้องการ
และความจ าเป็น ให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่เช่น  
- การพัฒนาทางด้านทักษะอาชีพที่เหมาะ  ชาชัก กริช 
หมวดกะปิเยาะ  ฯลฯ 
- แหล่งเรียนรู้ทางด้านอาชีพในชุมชน 
- แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
- การศึกษาทางไกล 

นอกระบบและตามอัธยาศัย 
     เป็นการศึกษาเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิตและการ
ดูแลตนเอง 
- การพัฒนาอาชีพท้องถิ่น 
- การสร้างความมั่นคงในการด าเนินชีวติ 
- การสร้างคุณค่าของผู้สงูอาย ุ
     การศึกษาที่ เ กิดจากความต้องการและเป็น
กิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนาชุมชน แหล่งเรียนรู้
ของผู้สูงอายุ ได้แก่ 
- ห้องสมุดประชาชน 
- ห้องสมุด เฉลิมราชกุมารี 
- ห้องสมุดเคลื่อนที ่
- ห้องสมุดชุมชน 
- ศูนย์วทิยาศาสตร ์
- หอประวัติศาสตร ์
- ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน 
- การศึกษาทางไกล 
- วิทยุเพ่ือการศึกษา 
- สถานีโทรทัศนท์้องถิ่นภาษาไทยมลายูและจีนกลาง 
- ศูนย์การเรียนอัลกุรอานตามบ้านของปราชญ์       
อัลกุรอาน และศูนย์ท่องจ า อัลกุรอาน  
- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 

นอกระบบและตามอัธยาศัย 
     การจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มุ่งให้
เด็กเกิดพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ประกอบด้วย   
1. สนามเด็กเล่น ที่มีเครื่องเล่น สนาม ครบทุกด้านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2. แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาต ิได้แก่ ทุง่นา สวนหย่อม 
สระเล้ียงปลา มัสยิด วัด ฯลฯ 
3. แหล่งเรียนรู่ในโรงเรียน ได้แก่ สวนสมุนไพร ร้านค้า
สหกรณ์ ห้องสมุด ฯลฯ 
4. ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร ์
สวนสาธารณะ ฯลฯ 

นอกระบบ 
- ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.) ส่งเสริมให้มีการจัด
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยกับประชาชนที่ไม่ต้องการศึกษาใน
ระบบการศึกษา 
- ปอเนาะ เป็นศูนย์การศึกษาที่เกิดจากความต้องการของชุมชน 
- ตาดีกา 

ตามอธัยาศัย 
     เป็นองค์ความรู้ที่พัฒนาจนตกผลึกเกิดองค์ความรู้ใหม่ 
และมีการถ่ายทอดผ่านคนสู่คน ได้แก่ 
   - โปรแกรมการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - โปรแกรมการศึกษาส าหรับผู้น าศาสนา 
   - โปรแกรมการศึกษาส าหรับผู้ประกอบการ 

ตามอธัยาศัย 
    เป็นการศึกษาที่เป็นรูปแบบการเรียนด้วยตนเอง ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
- ห้องสมุดประชาชน    - ศูนย์วทิยาศาสตร์     -หอประวัติศาสตร์                                         
- ศูนย์อินเตอร์เน็ต      - การศึกษาระบบนิเวศตามธรรมชาติ   - ศูนย์วฒันธรรม 
- สถานที่จัดงานการให้ข้อมูลความรู้ และข่าวสารต่างๆ   - หอศิลป์ 

แนวคิด ความเสมอภาค                           ประชาชนมีส่วนร่วมและเปน็ศูนย์กลาง                           ให้โอกาสอย่างทั่วถึง                               มีความหลากหลายและยืดหยุ่น                  เป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมวฒันธรรม 

การศึกษาตลอดชีวิต 
ภาพประกอบท่ี 3 กรอบแนวคิด 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ช่ือเรื่อง       : รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ผู้วิจัย          : ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ และคณะ 
ปีท่ีพิมพ์       : 2559 
แหล่งทุน      : เทศบาลนครยะลา 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา รวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพและ
รูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการน าเสนอข้อสรุป
รูปแบบ เงื่อนไข ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้แบ่งระยะการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ 

1. การศึกษารวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ       

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์
ความรู้เกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใน
เขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 57 เรื่อง 

และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ      

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคสนาม  จากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 198 คน 2. การสังเคราะห์ และ
สร้างรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยการประชุม
ปฏิบัติการของคณะผู้วิจัยเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. การตรวจสอบรูปแบบ
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยการสนทนากลุ่ม(Focus Group) กับผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 29 คน และ 4. การน าเสนอข้อสรุปรูปแบบ 

เงื่อนไข ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้น าเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวทีประชาคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล จ านวน 540 คน ท้ังนี้มีการ
รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 -2559 และได้น าข้อมูลมาสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
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ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้  

 1. รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่ 0 – 5 ปี (ช่วงก่อนวัยเรียน) 
  1.1 รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในช่วงอายุต้ังแต่ 0 – 2 ปี 
   เป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กวัยทารก โดยพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานสาธารณสุข , หน่วยงานด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ รวมท้ังหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดท าหลักสูตรส าหรับพ่ อแม่ผู้ปกครอง                                      
ในด้านวิธีการส่งเสริมพัฒนาการ,การส่งเสริมภาระทางโภชนาการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีสมบูรณ์
ตามวัย 
  1.2 รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในช่วงอายุต้ังแต่ 2 – 3 ปี  
   การจัดการศึกษาโดยชุมชนในพื้นท่ีโดยการมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดหรือศูนย์เราเฎาะ ตลอดจนการศึกษาท่ีร่วมกับหน่วยงานทางสาธารณสุขเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความรู้ทางด้านการอบรมเล้ียงดูเด็กก่อนวัยเรียนทางด้านพัฒนาการและโภชนาการ รวมท้ัง
การแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยกับเด็กก่อนวัยเรียน 
  1.3 รูปแบบการจัดการศึกษาในระบบขั้นพื้นฐานในช่วงอายุต้ังแต่ 3 – 5 ปี  
   การจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์และสมดุลตาม
วัย,ด้านการจัดสวัสดิศึกษาหรือสภาพความปลอดภัยในโรงเรียนให้,ด้านการส่ือสารภาษาไทยและ
ภาษาแม่, ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ วัฒนธรรมและด้านการส่งเสริมการคิด โดยมีสาระ
ประกอบด้วย  2  ส่วน คือ 1) สาระการเรียนรู้ตามกรอบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
ใน 4 สาระ คือ เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอง เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลและสภาพแวดล้อม 
ธรรมชาติรอบตัวและส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตัว 2) สาระการเรียนรู้ตามบริบทของพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 
คือ สาระการเรียนรู้ด้านภาษาไทยและภาษาแม่ (มลายู) สาระการคิดและน าเสนอความคิด และสาระ
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

 เง่ือนไขความส าเร็จ  
  1. สถานศึกษาต้องมีส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน 
ประกอบด้วย 
   1.1 สนามเด็กเล่นท่ีมีเครื่องเล่นสนามครบทุกด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   1.2 แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น สวนผลไม้ ทุ่งนา สวนหย่อม บ่อเล้ียง
ปลา สวนยาง สวนปาล์ม มัสยิด วัด เป็นต้น  
   1.3 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น สวนสมุนไพร ร้านค้าสหกรณ์ ห้องสมุด 
สนามกีฬา เป็นต้น  
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   1.4 ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สวนสาธารณะ 
ศาล สถานีต ารวจ เป็นต้น   
  2. สนับสนุนให้ครู/ผู้ดูแลเด็กต้องมีมาตรฐานวิชาชีพอนุบาล/ปฐมวัย และมีจ านวน
ครบตามสัดส่วนของเด็ก 
  3. สนับสนุนให้มีการนิเทศติดตาม ครู/ผู้ดูแลเด็ก อย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบพี่เล้ียง                  
ท่ีมีความเช่ียวชาญให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
 2. รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่ 7 - 22 ปี (ภาคบังคับและการเตรียมตัว
ท างาน)    
  รูปแบบการจัดศึกษาในช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยท่ีมีระยะยาวนานของการอยู่ในระบบ
การศึกษา จึงได้แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ  
  2.1 รูปแบบการศึกษาในช่วงอายุ 7 – 18 ปี (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
มีหลักการในการศึกษาดังนี้ 
   2.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีการบูรณาการอิสลามศึกษากับสาระเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสอดคล้องตามบริบทและความต้องการของท้องถิ่น 
   2.1.2 ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยการเรียนการสอนแบบสองภาษา 
(ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 
   2.1.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการในสาระการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนมีการ
น าเสนอผลผลิตจากกระบวนการคิด 
   2.1.4 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือใน
การแสวงหาความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
   2.1.5 ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม ตลอดจนจิตส านึกความเป็นไทยและหลักการประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
   2.1.6 ส่งเสริมการร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
โดยอาศัยหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

 โดยมีรูปแบบ 2 ส่วน คือ รูปแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยสามารถจัดแบบบูรณาการเนื้อหาอิสลามศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือจัดควบคู่ระหว่างหลักสูตรอิสลามศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน โดยต้องมีการส่งเสริมการสอนแบบสองภาษา กระบวนการคิด และทักษะในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ครูผู้สอนมีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาระการเรียนรู้และมีจ านวนครบตาม
มาตรฐาน 
  2. ครูผู้สอนต้องมีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  3. โรงเรียนต้องมีความพร้อมของส่ือและแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องสมุด ส่ืออิเลคทรอนนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 
  4. การบริหารจัดการของโรงเรียนต้องใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล การ
มีส่วนร่วม ตามหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

 2.2 รูปแบบการศึกษาทางวิชาชีพ  มีการจัดการศึกษาทางวิชาชีพ ดังนี้ 
   2.2.1 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรตามความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นท่ี
โดยมีการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีเน้นการฝึกภาคปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
   2.2.2 ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในพื้นท่ี 
   2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการในสาระการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตลอดจน มีการ
น าเสนอผลผลิตจากกระบวนการคิด 
   2.2.4 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือใน
การแสวงหาความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
   2.2.5 ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม ตลอดจนจิตส านึกความเป็นไทยและหลักการประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และการบูรณาการอิสลามศึกษากับการเรียนด้านวิชาชีพ 
   2.2.6 ส่งเสริมการร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
โดยการท ากิจกรรมจิตบริการชุมชน 

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ครูผู้สอนมีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามวิชาชีพและมีจ านวนครบตามมาตรฐาน 

 



จ 
 

 
 

  2. ครูผู้สอนต้องมีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  3. สถานศึกษาต้องมีความพร้อมของส่ือและห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ ตลอดจน
แหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
  4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสถานประกอบการท่ีได้มาตรฐาน 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 2.3 รูปแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
 2.3.1 ส่งเสริมระบบการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถและมีความเข้าใจในบริบทของสังคม
ในท้องถิ่น 
 2.3.2 ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
โดยการบูรณาการกับหน่วยงานในชุมชนและใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ 
 2.3.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดย
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับภูมิปัญญาสากล สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3.4 ส่งเสริมการวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการแก้ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น โดยการใช้โจทย์การวิจัยจากท้องถิ่นตามลักษณะพื้นท่ี เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้ท่ีสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 
 2.3.5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
เพื่อให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเรียนรู้ ปรับตัวในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
ได้ 
 2.3.6 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในระดับสากล เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของบุคลากรและนักศึกษาและสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและผลงานวิชาการตามกรอบเกณฑ์มาตรฐาน 
  2. ความร่วมมือของหน่วยงานการใช้บัณฑิตเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์สู่การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. การบูรณาการและแสวงหาความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพื่อก าหนดโจทย์การ
วิจัยท่ีสามารถแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  
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  4. ประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 2.4 รูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 
   2.4.1 ส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยร่วมกันสถาบันปอเนาะ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.4.2 ส่งเสริมทักษะทางอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น                 
เพื่อใช้ส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

2.4.3 ส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการพึ่งพาตนเอง 
สามารถด ารงชีวิตได้ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม 
   2.4.5 ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม ตลอดจนจิตส านึกความเป็นไทยและหลักการประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ครูผู้สอนสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาระ
การเรียนรู้และมีจ านวนครบตามมาตรฐาน 
  2. ความร่วมมือระหว่างการศึกษาเอกชน สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนตาดีกา กับ
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ต้องมีความใกล้ชิด และมีการวางแผนการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
  3. ความพร้อมของส่ือและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน เป็นต้น 
  4. เครือข่ายความร่วมมือในชุมชน ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กรในชุมชน  

  3. รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่ 23 - 60 ปี (วัยท างาน) มีรูปแบบการจัด
การศึกษา ดังนี้  
 3.1 ส่งเสริมให้มีพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ชาชัก กริช หมวกกะปิเยาะ 
ผ้าพื้นเมือง กรงนก เป็นต้น โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ บัญชี ต้นทุน เทคโนโลยี เป็นต้น  
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 3.3 ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นท่ี เช่น มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยชุมชน สถาบันอาชีวศึกษา เพื่อร่วมมือกันจัดท าหลักสูตรระยะส้ันท่ีตรงกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น 
 3.4 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดท ามาตรฐานทางวิชาชีพในท้องถิ่นและมีการก ากับ
ติดตามเพื่อให้วิชาชีพมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิชาชีพชาชัก วิชาชีพการท ากริช หรือ
วิชาชีพการท ากรงนก เป็นต้น  

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ความร่ ว มมื อร ะหว่ า งอง ค์กร ชุมชน ท้อง ถิ่ น  ผู้ ประกอบการ /วิ ชา ชีพ 
สถาบันการศึกษา รวมท้ังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพของชุมชน
ท้องถิ่น 
  2. การมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีส่ือท่ีหลากหลาย และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนผู้สนใจท่ัวไป  
  3. การรวมตัวของกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เกิดเอกภาพและการพัฒนาอย่างท่ัวถึง  

 4. รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป (วัยผู้สูงอายุ) การจัดการศึกษา
ของวัยสูงอายุ ควรเป็น ดังนี้  
 4.1 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือแพทย์ทางเลือกร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน 
 4.2 ส่งเสริมการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยผู้อายุ เช่น การจักสาน การปลูกต้นไม้
ประดับ ไม้สมุนไพร อาชีพด้านการฝีมือ เป็นต้น 
 4.3 ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดทักษะฝีมือของผู้สูงอายุท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะใน
ท้องถิ่น เพื่อสืบสานด้านอาชีพและการยกย่องคุณค่าของผู้สูงอายุ เช่น การท ากรงนกเขาชวา การท า
หมวกกะปิเยาะ การท ากริช เป็นต้น 
 4.4 ส่งเสริมให้สถานประกอบการรับผู้สูงอายุท่ีมีฝีมือและมีสุขภาพดี เข้าท างานเพื่อ
ทดแทนแรงงานและสร้างรายได้ส าหรับผู้อายุ 

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อายุ 
เช่น  อง ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โรงพยาบาล 
สถาบันการศึกษา เป็นต้น  
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  2. การมีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ  
  3. ความเข้มแข็งของกลุ่มของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 

อภิปรายผลการวิจัย  
 ข้อคันพบจากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นส าคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ 1. รูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย  2. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะการคิด และ                          
3. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งสามารถ
อภิปรายตามประเด็น ดังนี้  

1.  รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย ท้ังนี้จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6, 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของนักเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้                                  
ได้คะแนนเฉล่ีย 40.56 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ (44.48) แสดงให้เห็นว่าปัญหา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเป็นปัญหาท่ีส าคัญ จะเห็นจาก
การสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา “เราจะพบว่าการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็น
ภาษาทางราชการในการส่ือสารรวมท้ังใช้ส าหรับการเรียนการสอน การออกข้อสอบ                                  
แต่นักเรียนเราอ่านภาษาไทยไม่ได้ อันนี้เราก็เสียเปรียบแล้ว เมื่อเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
อย่างอื่นก็เดินยาก” ด้ังนั้นจะพบว่ามีการพัฒนาวิธีการสอนภาษาไทยรวมถึงส่ือการสอน                            
จะเห็นได้จาก การจัดเรียนการสอนโดยใช้ภาภาษาถิ่นและภาษาไทยเป็นส่ือการสอน กรณี
การจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีส่ีจังหวัดภาคใต้                            
(สุวิไล เปรมศรีรัตน์ 2551) โดยมีการด าเนินการน าร่องมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบันผล
การศึกษาพบว่าสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่
ในระยะการขยายผล รวมถึงการใช้ส่ือท่ีเป็นภาษามลายู ร่วมกับภาษาไทย เช่น การพัฒนา
หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดพหุภาษาส าหรับผู้เริ่มเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารในพื้นท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สุนทร ปิยะวสันต์ 2552) ผลการศึกษาก็พบว่าเป็นส่ือการสอนท่ี
เหมาะกับบริบทวัฒนธรรมและสามารถพัฒนาทักษะทางภาษา ปัญหาการอ่านภาษาไทย                            
ไม่ออก ก็เป็นวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดยะลา “ผมใช้การแจกลูกประสมค าส าหรับเด็กท่ียังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้                                  
ซึ่ ง ใช้ไ ด้ผลมาต้ังแต่อดีตแล้วและปัจจุบันยังใช้ไ ด้ดีนะครับ ”  (ประถม เตโช 2559)  
นอกจากนั้นก็ยังมีการวิจัยในช้ันเรียนท่ีมีการพัฒนาการใช้ภาษาไทยอีกมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้แบบฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการพัฒนาทักษะ
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ภาษาไทยก็ยังต้องมีการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนานักเรียนท่ีส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 ท่ีใช้ภาษามลายยูถิ่นในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันจะใช้ภาษาไทยเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนภาษาไทยท่ีเหมาะสมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการน ารูปแบบการสอนท่ี
ใช้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากคนในพื้นท่ีมาประยุกต์ใช้ เช่นการสอน
ทวิภาษา การสอนแบบพหุภาษา และการสอนแบบแจกลูกประสมค า เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการ
สอนเหล่านี้ ต้องมีการบูรณาการและมีการขยายผลให้ มีการใช้การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทย รวมท้ังต้องมีการจัดต้ังสถาบันการพัฒนาทางด้านทักษะภาษาไทย เพื่อให้มีการ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนทางด้านภาษาและเผยแพร่ส าหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีเหมาะสมหรับพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 

2. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะการคิด  จากผลการประเมินการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6,                                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของนักเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉล่ีย  34.04 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ (38.06)  
นอกจากนั้นยังพบว่าการศึกษาต่อของนักเรียนในพื้นท่ีสนใจเข้าเรียนสาขาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามีจ านวนน้อย  จะเห็นได้จากการเปิดรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาต้องเปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติมเข้าเรียนในสาขาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในทุกปีการศึกษา จากปัญหาดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถหรือ
ทักษะทางด้านการคิดค านวนซึ่งเป็นพื้นฐานส าหรับการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ 
รวมท้ังการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นกระบวนการทางด้านสมองในการแก้ปัญหาต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี 2554 : 188 - 189) ส าหรับการแก้ปัญหาการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในพื้นท่ีมีการศึกษารูปแบบการบริหารและจัด
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : 
SMP) ท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในโรงเรียนจังหวัดภาคใต้ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งได้ด าเนินการมาต้ังแต่
ปีพ.ศ. 2558 ผลการประเมินเบื้องต้นอยู่ในระดับดี  (มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2559 
ฐานข้อมูลออนไลน์ smp-yru.blogspot.com) และจากผลการจัดเวทีประชาคม มีการ
เสนอแนะให้มีการขยายโครงการ  ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (Science and 
Mathematics Program : SMP) ท่ัวทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีศูนย์ประสานงานแต่ละ
จังหวัด แต่อย่างไรก็ตามเม่ือมีการพิจารณาถึงส่งเสริมทักษะการคิดขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นทักษะท่ี
จ าเป็นและใช้มากในชีวิตประจ าวันรวมท้ังใช้เป็นพื้นฐานในการคิดขั้นสูงต่อไป โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และความคิดสร้างสรรค์ 
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานท่ี  4 (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน (2547 : 6) จากผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบรูปแบบ
การพัฒนาทักษะการคิดดังกล่าวค่อนข้างน้อย ท้ังนี้ เพราะการคิดเป็นลักษณะของ
กระบวนการหรือวิธีการไม่ใช่เนื้อหาสาระหรือเนื้อหาความรู้ การสอนจึงเป็นเรื่องยากส าหรับ
ครูซึ่งต้องอาศัยความรู้ ท้ังด้านความหมาย ขั้นตอนการคิด และตัวบ่งช้ีในการคิด (ทิศนา                                
แขมมณี 2554 : 191 - 192)   
ดังนั้นการส่งเสริมรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านความคิดควรจัดควบคู่ไปกับการ

พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง การศึกษารูปแบบการส่งเสริมผู้เรียนให้มีการประดิษฐ์                                    
การวิเคราะห์เหตุการณ์ การตัดสินใจ การรับรู้เท่าทันส่ือ รูปแบบของโรงเรียนท่ีส่งเสริมการคิดเพื่อ
สร้างนวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาโดยมีการสนับสนุนทางด้านนโยบายและงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการคิดท้ังระบบต่อไป 

3. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จาก
ผลการวิจัยท่ีพบว่าทุกระดับการศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ี
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งผลปรากฏจากสถานการณ์ความรุนแรงท่ี เกิดขึ้นใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 จนกระท่ังปัจจุบัน สาเหตุท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคือ
ความไม่ เข้าใจถึงการอยู่ ร่วมกันในต่างวัฒนธรรม การยอมรับซึ่ งกันและกัน  โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี  9 ได้พระราชทานแนวทาง “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกัน และเป็น
หัวใจท่ีส าคัญในการด าเนินงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 2551) ดังนั้นการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมความเข้าใจท่ีมุ่งสู่สันติภาพหรือสันติศึกษา (Peace Education) โดยการส่งเสริม
ทักษะท่ีจ าเป็นได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ความร่วมมือ การสะท้อนคิด ไม่ใช้
ความรุนแรงในการส่ือสาร การเห็นอกเห็นใจ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการมีจินตนาการเชิง
สันติ รวมท้ังรูปแบบการจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) ท่ีต้อง
ท าความเข้าใจถึงธรรมชาติของความแตกต่างและยอมรับในความหลากหลายของแต่ละ
บุคคล โดยมุ่งให้ความส าคัญกับสิทธิและความเสมอภาค และความเป็นพลเมืองตามแบบ
ประชาธิปไตย ท้ังนี้ต้องส่งเสริมในนักเรียนเกิดความเช่ือมั่นและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
และยอมรับความหลากหลายได้ (จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ และคณะ 2556)   
ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ

วัฒนธรรม จึงควรจัดท าหลักสูตรด้านสันติศึกษาในแต่ละระดับโดยมีเนื้อหาให้เหมาะสมในแต่ละระดับ 
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และใช้หลักการในการยอมรับความแตกต่าง การเคารพในความเช่ือความเห็นของแต่ละบุคคล การ                              
ไม่ใช้ความรุนแรงในการส่ือสารและการแก้ปัญหา และการน้อมน าแนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา มาใช้ส าหรับการพัฒนารูปแบบดังกล่าว รวมท้ังมีการบูรณาการเนื้อหาเหล่านี้อยู่ในรายวิ ชา
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการอยู่ร่วมกันด้วยสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. ด้านนโยบาย   

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา 
ชาติโดยมีการส ารวจสภาพปัญหา บริบทและความพร้อมของโรงเรียนก่อนก าหนดนโยบาย 
   1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการศึกษาน าร่องก่อนน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
เพื่อทราบปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นและมีวิธีการป้องกัน 

1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรการมีนโนบายในการก าหนดมาตรฐานการ
สนับสนุนงบประมาณและด าเนินการให้มีความเท่าเทียม 

2. ด้านหลักสูตร  

  2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วย
การเรียนการสอนแบบสองภาษา (ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
หลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 
  2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมหลักสูตรการพัฒนาระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการในสาระการเรียนรู้ใน
ลักษณะต่างๆ ตลอดจนมีการน าเสนอผลผลิตจากกระบวนการคิด 
  2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือในการแสวงหาความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
  2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม                                    
พหุวัฒนธรรม การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ตลอดจนจิตส านึกความเป็นไทยและหลักการ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   2.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้เรียน
ทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ ผู้ประกอบการใน
พื้นท่ี 
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  2.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมให้มีพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น 
ชาชัก กริช หมวกกะปิเยาะ ผ้าพื้นเมือง กรงนก เป็นต้น โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมหลักสูตรด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ บัญชี 
ต้นทุน เทคโนโลยี เป็นต้น  
 2.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมความร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นท่ี เช่น 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันอาชีวศึกษา เพื่อร่วมมือกันจัดท าหลักสูตรระยะส้ันท่ีตรงกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 2.9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือแพทย์ทางเลือกร่วมกับแพทย์
แผนปัจจุบัน 
 2.10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมการหลักสูตรส าหรับฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม
กับวัยผู้อายุ เช่น การจักสาน การปลูกต้นไม้ประดับ ไม้สมุนไพร อาชีพด้านการฝีมือ เป็นต้น 
 2.11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้มีหลักสูตรการถ่ายทอดทักษะฝีมือของ
ผู้สูงอายุท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในท้องถิ่น เพื่อสืบสานด้านอาชีพและการยกย่องคุณค่าของผู้สูงอายุ 
เช่น การท ากรงนกเขาชวา การท าหมวกกะปิเยาะ การท ากริช เป็นต้น 

3. ด้านการบริหารจัดการ  

 3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้การบริหารจัดการของโรงเรียนต้องใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม ตามหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

        3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดท าภาระงานและมีการ 
ก าหนดกรอบอัตราต าแหน่งให้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน  

4. ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาครู  

4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรวางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตครูให้
ตอบสนองสาขาท่ีขาดแคลนอย่างเป็นระบบ 

4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบโดยมี
สถาบันพัฒนาครูที่ได้มาตรฐาน 
 4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้มีระบบการนิเทศติดตามครูอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้ระบบพี่เล้ียงท่ีมีความเช่ียวชาญให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
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4.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมครูผู้สอนต้องมีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน  

 5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน ประกอบด้วย สนามเด็กเล่นตามเกณฑ์มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องสมุด ส่ืออิเลคทรอนนิกส์, แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ, แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน และ ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน  

5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเพื่อจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ตลอดจนการสนับสนุนอินเตอร์เน็ต/อุปกรณ์ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

5.3 การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนควรก าหนดให้สอดคล้องตามหลักศาสนาและมี
ความหลากหลาย 

5.4 ควรมีรูปแบบการช่วยเหลือนักเรียนเป็นเฉพาะรายกรณีควบคู่กับการให้ค าปรึกษา 

ส าหรับการบ าบัดยาเสพติดควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานด้านการบ าบัด/ความมั่นคงและ

ครอบครัว 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน                              

แต่ละรูปแบบ เช่น รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาพัฒนาทักษะการคิด และรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 

2. ควรมีการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ศูนย์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP) ศูนย์พัฒนาทางด้าน
การคิด และศูนย์ส่งเสริมสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตต้นแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ี
ชายแดนภาคใต้ 

 

 



 
 

บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของประชากรของประเทศ    

ให้เป็นคนดีมีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน  การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีลักษณะพิเศษอันเนื่องมาจากบริบทของสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม  การปฏิรูป
การศึกษาจึงเป็นแนวทางส าคัญ ซึ่งควรบูรณาการท้ังหลักการของสังคมและวัฒนธรรม เพื่อจะน ามาซึ่ง
การยอมรับในหลากหลายของอัตลักษณ์ภาษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม เป็นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและเครื่องบ่งช้ีความเจริญของประเทศด้วย  (สุธิรัช ชูช่ืน. 2555 : 124) แต่อย่างไรก็ตามการ
จัดการศึกษาในพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคใต้ท่ีผ่านมายังประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้ 
1) การไม่ผ่านการประเมินคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงาน
รองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) พบว่ายังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจ านวน
ประมาณ 200 แห่งท่ียังไม่ผ่านการรับรอง อีกท้ังยังมีปัญหาการออกกลางคัน  และอัตราการเข้าศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ต่ ากว่าค่าเฉล่ียของระดับประเทศ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า  ซึ่ง
การทดสอบของส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50  และต่ ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ  ท้ังนี้ยังรวมถึงนักเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี6  ก็ต่ ากว่าค่าเฉล่ียทุกวิชา นอกจากนั้นก็ยังพบอีกว่านักเรียนในช่วงช้ันท่ี  1 ยังอ่าน
หนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ถึงร้อยละ  30.82 3) ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จากสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพ
การศึกษา จะเห็นได้จากโรงเรียนถูกเผาท าลายมากกว่า 200 แห่ง ครูและบุลากรทางการศึกษาเสียชีวิต
และพิการมากกว่า 300 คน โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอน  เฉล่ียปีละ 30-40 วัน หรือคิดเป็น       
ร้อยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมด นอกจากนั้นยังมีปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ระบบการเทียบโอน
หน่วยกิตสายสามัญกับสายศาสนา  ระบบการอุดหนุนเงินในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  ความ
หลากหลายของประเภทโรงเรียนท่ียังขาดความเช่ือมโยงกับการบริการของภาครัฐ เป็นต้น 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวหากยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
การศึกษาโดยรวมของประเทศ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังนี้เพราะการจัด
การศึกษาต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ โดยต้องมีมุมมองจากหลาย
แง่มุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองท่ีเป็นคนในพื้นท่ี และมุมมองของนักการศึกษาท่ีเข้าใจบริบทของการ
จัดการศึกษาในท้องถิ่น รวมท้ังการก าหนดเงื่อนไขส าหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ  เพื่อใช้
ส าหรับเป็นแนวทางส าหรับการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของพื้นท่ี                 
ท่ีมีความหลากหลากทางวัฒนธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นท่ี อันจะไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษา รวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษา          
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

2. เพื่อน าเสนอข้อสรุปรูปแบบ เงื่อนไข และความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ได้รูปแบบ เงื่อนไข และความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจัดการศึกษาได้ต่อไป 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.2 ข้อมูลรูปแบบ เงื่อนไข และความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  

2.1 ข้อมูลด้านเอกสารทางวิชาการ ประกอบด้วย บทความวิชาการ งานวิจัย และเอกสาร
ทางราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2.2 กลุ่มบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 198 คน 

2.3 กลุ่มนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 29 คน  

2.4 กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 540 คน  

3. ขอบเขตด้านสถานท่ี จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล 
4. ขอบเขตด้านเวลาท้ังส้ิน 24 เดือน คือต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2559  
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นิยามค าศัพท์การวิจัย  

รูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้มีพัฒนาการท้ัง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ 

1. การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน  ซึ่ง
การศึกษารูปแบบนี้จัดในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเรียกอย่างอื่น 
สามารถจัดการศึกษาในช้ันเรียนหรือเป็นการศึกษาทางไกล 

2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ียืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ วิธีการ
จัดการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผลโดยค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละบุคคล  เช่น การศึกษานอกโรงเรียน การฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ  
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส สามารถศึกษาได้จากบุคคล สภาพแวดล้อม ส่ือหรือแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ การศึกษาแบบนี้มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเลือกเนื้อหาท่ีสนใจตรงกับความ
ต้องการของตนเองและสามารถศึกษาในเวลาท่ีปลอดจากภารกิจอื่นได้  เช่น การฟังบรรยายพิเศษ 
การศึกษาจากเอกสาร การเยี่ยมชมการสาธิต การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

 

 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

1. บริบทและนโยบายการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

1.1 บริบทเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.2 นโยบายในการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.3 นโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 สภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้   

2. ระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต  
2.2 การจัดการศึกษาในระบบ 
2.3 การจัดการศึกษานอกระบบ 
2.4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

3. การจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.1 สภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 หลักสูตรการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องอิสลามศึกษา 

   4. แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบ 
5. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

1. บริบทและนโยบายการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

1.1. บริบทเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในการก าหนดให้จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส สตูล และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และวันท่ี 28 

พฤศจิกายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ช่ือ การจัดการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ว่า “การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
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แผนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แผนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ท่ีมา : (ส านักงานศึกษาธิการภาค 12, 2558 : 13) 

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ส าคัญทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และความมั่นคงของภาคใต้และประเทศ โดยมีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างจากพื้นท่ีอื่นๆ ของประเทศ 

และมีความใกล้ชิดท้ังทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน 

จังหวัดสงขลา 
 สงขลา ต้ังอยู่ฝ่ังตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจูดท่ี 6.17 – 7.56 เหนือ ลองติจูด
ท่ี 100.01 – 101.06 ตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเล 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 947 กิโลเมตร           

มีอาณาเขต ดังต่อไปนี้  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 

ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิสของ  

ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
มีพื้นท่ี 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,853,249 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นล าดับท่ี 27 

ของประเทศ และใหญ่เป็นล าดับท่ี 3 ของภาคใต้ แบ่งเป็น 16 อ าเภอ คืออ าเภอเมือง เมืองสงขลา        

อ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธุ์ อ าเภอสทิงพระ อ าเภอสิงหนคร อ าเภอควนเนียง อ าเภอรัตภูมิ 
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อ าเภอบางกล่ า อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอนาหม่อม อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี อ าเภอ        

สะบ้าย้อย อ าเภอสะเดา และอ าเภอคลองหอยโข่ง 
จ านวน ศาสนสถาน รวม 876 แห่ง  
จ านวน ประชากร ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ท้ังส้ิน 3,686,868 คน แยกเป็นเพศชาย 

1,817,576 คน เพศหญิง 1,869,296 คน คิดเป็นสัดส่วน 49.30 : 50.70 

จังหวัดสตูล 
 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝ่ังทะเลอันดามัน  ซึ่งเป็น
ชายฝ่ังทะเลทางด้านตะวันตก อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 6 องศา ลิปดา และ 7 องศา 2 ลิปดา และเส้นแวงท่ี 

99 องศา 5 ลิปดา และ 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี
ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 1,754,701 ไร่ พื้นท่ีส่วนท่ีเป็นเกาะประมาณ 105 

เกาะ มีชายฝ่ังทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง และ

อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอสะเดา และเปอร์ลิส ของประเทศมาเลเซีย 
 ทิศใต้  ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห ์ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับกับทะเลอันดามัน 

ประชากร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมท้ังส้ิน 312,673 คน แยกเป็นเพศชาย 155,575 

คน เพศหญิง 157,098 คน คิดเป็นสัดส่วน 49.76 : 50.24 

จังหวัดปัตตานี 
 จังหวัดปัตตานี ต้ังอยู่ภาคใต้ของประเทศ ห่างจากกรุงเทพฯ 1,055 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 

ประมาณ 1,940.36 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,212,723 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดอ่าวไทย 

ทิศใต้  ติดเขตอ าเภอเมืองยะลา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา และอ าเภอบาเจาะ 

จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศตะวันออก ติดอ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดกับเขตอ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

จังหวัดปัตตานี เป็นอาณาจักรท่ีเก่าแก่และมีความเจริญรุ่งเรือนท าให้เป็นแหล่งศูนย์รวมของ
ประชากรหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา มาต้ังแต่ในอดีต ปัจจุบันเป็นแหล่งชุมชนท่ีมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น 

โดยเฉพาะลุ่มน้ าปัตตานี 
 จ านวนประชากร ณ เดือนธันวาคม 2557 รวมท้ังส้ิน 686,186 คนแยกเป็นเพศชาย 339,872 

คน เพศหญิง 346,314 คน คิดเป็นสัดส่วน 49.53 : 50.47 
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จังหวัดยะลา 
 เป็นจังหวัดท่ีอยู่ใต้สุดของประเทศไทย มีพื้นท่ีประมาณ 4,521 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

2,858,116 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
 ทิศตะวันออก อ าเภอบาเจาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รัฐเปรัด ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศใต้  รัฐเปรัด ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก จังหวัดสงขลา และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
 จ านวนประชากร ณ เดือน ธันวาคม 2557 ท้ังส้ิน 511,911 คน แยกเป็นเพศชาย 254,056 คน 

เพศหญิง 257,855 คน คิดเป็นสัดส่วน 49.63 : 50.37 

จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อท่ีท้ังหมด 4,475.43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,797,143 ไร่ มี

ประชากร ณ เดือนธันวาคม 2557 จ านวน 774,795 คน เพศชาย 383,850 คน เพศหญิง 390,949 คน 

คิดเป็นสัดส่วน 49.54 : 50.46 ประชากรจังหวัดนราธิวาสนับถือศาสนาอิสลาม  82% พุทธ 17% 

ศาสนาอื่นๆ 1% มีมัสยิด 624 แห่ง วัด 70 แห่ง โบสถ์คริสต์ 4 แห่ง (ส านักงานศึกษาธิการภาค 12, 
2558 : 13 - 16) 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตามท่ีปรากฏในแผนท่ี
ประเทศไทยปัจจุบันมีพื้นท่ีโดยรวมท้ังส้ินประมาณ 10,936.864 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นท่ี
จังหวัดปัตตานี 1,940,356 ตารางกิโลเมตร จังหวัดยะลา 4,521.078 ตารางกิโลเมตร และจังหวัด
นราธิวาส 4,475.430 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีดังกล่าวมีท่ีต้ังห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวง
แผ่นดินไปทางทิศใต้ท่ีต้ังจังหวัดประมาณ 1,000 กิโลเมตร คือเป็นระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงปัตตานี 
1,055 กิโลเมตร กรุงเทพฯ ถึงยะลา 1,084 กิโลเมตร และกรุงเทพฯ ถึงนราธิวาส 1,114 กิโลเมตร โดย
มีพรมแดนทางบกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ติดต่อกับรัฐเคดาห์ 
(Kedah) และรัฐเปรัค (Perak) ของประเทศมาเลเซียตอนเหนือ จังหวัดยะลาแม้ว่าไม่มีพรมแดนติดต่อ
กับทะเลแต่เป็นทางผ่านของสายน้ าจากรัฐเปรัคในประเทศมาเลเซียท่ีไหลมาบรรจบกับสายน้ าใน
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลาของไทยกลายเป็นแม่น้ าปัตตานีและไหลลงสู่ปากอ่าวของแม่น้ าปัตตานี 
พรมแดนด้านทิศใต้ของอ าเภอตากใบ  อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอแว้ง และอ าเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จังหวัดปัตตานีไม่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับพื้นท่ี
ของประเทศมาเลเซีย แต่ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดปัตตานีติดต่อกับชายฝ่ังทะเลของไทย
เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาส ด้วยเหตุท่ีดินแดนบางส่วนของจังหวัดยะลาและนราธิวาสติดต่อกับ           

บางรัฐในประเทศมาเลเซียท าให้รัฐบาลไทยและมาเลเซียได้ตกลงจัดต้ังด่านผ่านแดนระหว่างประเทศ
ไทยและมาเลเซียขึ้นถึง 3 ด่าน ได้แก่ ด่านสุไหงโก-ลก และด่านตากใบ จังหวัดนราธิวาส และด่าน เบตง 

จังหวัดยะลา 
ประชากรไทยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทายาททางชาติพันธุ์และสืบทอดวัฒนธรรม

อันหลากหลายด้วยศาสนา ภาษาและเช้ือสาย กล่าวคือประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเช่ือสายมลายูท่ี
นับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษามลายูถ่ินในชีวิตประจ าวัน พร้อมกันนั้นมีการใช้ภาษาไทยกลางเป็น
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ภาษาท่ีสอง ซึ่งหากได้มองคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านลักษณะความแตกต่างทางชาติพันธุ์
ในภาพกว้าง ก็สามารถแบ่งคนเหล่านี้ได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ มลายู ไทย และจีน หากมองคนกลุ่ม
ดังกล่าวตามความแตกต่างทางศาสนาก็จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ศาสนิกท่ีโดดเด่น คือ มุสลิมหรือผู้ท่ี           

นับถือศาสนาอิสลาม และพุทธศาสนิกชนหรือผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธ 
เมื่อประมาณสิบเอ็ดปีท่ีผ่านมา คือ ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 มีข้อมูลจากส านักงาน

สถิติแห่งชาติระบุว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ านวนประชากรรวมท้ังส้ิน  1,748,681 คน ใน
จ านวนนี้เป็นคนไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม รวมท้ังส้ิน 1,386,880 คนและเป็นคนท่ีใช้ภาษามลายูใน
ครัวเรือนรวมท้ังส้ิน 997,637 คน คนกลุ่มนี้เป็นคนไทยโดยสัญชาติท่ีก าหนดความเป็นตัวตนของ
ตนเองด้วยบริบททางวัฒนธรรมมลายูอิสลาม (Malay Islamic culture) และเรียกตนเองว่า “ออแฆ
นายู” หรือ “ออแฆมลายู”แปลว่า ‘คนมลายู’ หมายถึงคนเช้ือสายมลายูหรือคนเช้ือสายอื่น ๆ ท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามและใช้วิถีชีวิตอย่างคนมลายู คนเหล่านี้ได้ก าหนดกลุ่มตนเองโดยการอิงบริบททางภูมิ-
วัฒนธรรมว่าเป็น ‘ไทยมุสลิมเช้ือสายมลายูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้’ หรือ ‘มลายูมุสลิมไทย              

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้’ หรืออย่างท่ีเรียกกันส้ัน ๆ ว่า ‘มุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้’ เป็นต้น 

มุสลิมกลุ่มนี้เป็นผู้ท่ีสืบทอดและสืบสานลักษณะความเป็นวัฒนธรรมมลายูท่ีต้ังอยู่บนฐานคิดซึ่งถูก
ก าหนดด้วยกรอบศาสนาอิสลามเป็นหลัก  กล่าวคือเป็นวัฒนธรรมมลายู-อิสลามท่ีเกิดจากการ
ผสมผสานแนวคิดแบบด้ังเดิมตามบรรพบุรุษท่ีไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามกับแนวคิดใหม่
ตามท่ีได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับชาวพลโลกในส่วนอื่นๆ  กระบวนการเช่นนี้มีผลท าให้บริบททาง
วัฒนธรรมมลายูแบบด้ังเดิม (Malay traditional culture) เกิดการพลวัตในลักษณะการทับซ้อนด้วย
ระลอกคล่ืนของวัฒนธรรมชนชาติ (มลาย)ู วัฒนธรรมอันเนื่องด้วยศาสนา (อิสลาม) วัฒนธรรมแห่งชาติ 

(ไทย) และวัฒนธรรมต่างชาติอื่นๆ ท่ีคนมลายูมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ จนกลับกลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตนหรือความเป็นตัวตน (the self) อย่างท่ีปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ส่วนคนไทยท่ีนับ
ถือศาสนาพุทธเป็นกลุ่มคนเช้ือสายไทยและจีนโดยส่วนใหญ่ ท่ีมีลักษณะทางวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม
(วัฒนธรรมชนชาติ) อย่างไทยและจีนท่ีผสมผสานกับความเป็นสากลนิยมพร้อมกันนั้นได้สะท้อนถึง
ลักษณะตัวตนท่ีโยงยึดอยู่กับหลักพระพุทธศาสนา 

ส าหรับด้านการศึกษานั้นรัฐบาลเกือบทุกสมัยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด  

นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิรูปทางการศึกษาและ
มีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการขยายการจัดการศึกษาสู่หัวเมือง ส่งผลให้มีการจัดต้ังโรงเรียนเพื่อให้
เยาวชนไทยในมณฑลปัตตานีในสมัยนั้นได้ศึกษาเล่าเรียน  รัฐบาลในสมัยต่อๆมาก็ได้ก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องตามล าดับ 

1.2 นโยบายในการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและการเปล่ียนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเห็น
ได้จากการศึกษา (สมพงษ์ ปานเกล้า 2541. อ้างอิงจาก สายสวาท ปัจวิทย์. 2549) ประกอบกับข้อมูล
จากแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาชายแดนสามจังหวัดภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุข  ปี 2548-2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการพอจะสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่  1 แสดงนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้                 

(พ.ศ.2411-2549) 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ภายในประเทศและใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายการศึกษาและการจัด
การศึกษาในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
พ.ศ. 2411- 2453 

(รัชกาลท่ี 5) 
- ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ปรับปรุงโครงสร้างปกครอง 
- ต้ังมณฑลเทศาภิบาล ให7้ หัว
เมือง ขึ้นต่อมณฑลนครศรีธรรมราช 

(พ.ศ.2493) 
- ออกข้อบังคับลักษณะปกครอง
ท้องท่ี ร.ศ. 117 ก าหนดต าแหน่ง
ผู้ว่าราชการเมือง ยกเลิกเจ้าเมือง
ท่ัวพระราชอาณาจักร (พ.ศ.2441) 
- ต้ังมณฑลปัตตานี รวม 4 เมือง คือ
เมืองปัตตานี เมืองสายบุรี  เมือง
ยะลา เมืองนราธิวาส แยกออกจาก
มณฑลนครศรีธรรมราช  (พ .ศ . 
2449) 

- มีพระบรมราชโองการประกาศ
จัดการเล่าเรียนในหัวเมือง โดยแต่งต้ัง
พระราชา  คณะช้ันผู้ใหญ่ให้ เป็น
ผู้ อ า น ว ย ก า ร รั บ ผิ ด ชอ บ ก า ร จั ด
การศึกษามณฑลต่างๆ  รวมถึง  7       
หัวเมืองปักษ์ใต้ ใช้วัดเป็นโรงเรียนและ
พระสงฆ์เป็นครูผู้สอน โดยมุ่งให้ราษฎร
เป็นพลเมืองดี มีจิตส านึกยึดหลักความ
มั่นคงแห่งชาติและความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ (พ.ศ.2441) 
- ยกเลิกต าแหน่งผู้อ านวยการท่ัวไปใน
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น หั ว เ มื อ ง 

(พ.ศ.2445) 
- ปรับแผนการศึกษา พ.ศ.2445 เป็น
แผนการศึกษา พ.ศ. 2450 โดยก าหนด
นโยบายส าหรับมณฑลปัตตานีไว้ว่า
เป็นมณฑลท่ีราษฎรนับถือศาสนาท่ี
ต่างออกไป 

พ.ศ.2453-2468 

(รัชกาล ท่ี 6) 
- ประกาศใช้ พ.ร.บ. ลักษณะ
ปกครองท้องถิ่นที่มีนายอ าเภอ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านท่ัวพระ
ราชอาณาจักร (พ.ศ.2457) 
- ก าหนดให้ราษฎรช่วยเหลือ
งบประมาณด้านการศึกษาเรียกว่า
การจ่ายเงินศึกษาพลี 
- ยุบมณฑลปัตตานี (พ.ศ.2465) 
- ประกาศหลักรัฐประศาสโนบาย
ส าหรับมณฑลปัตตานี 6 ประการ 

(6 ก.ค. 2466) 

- ยังคงนโยบายท่ีให้ประชาชนสามารถ
อ่านเขียนและพูดภาษาไทยได้ต่อจาก
สมัยรัชกาลท่ี 5 
- พระราชบัญญัติการประถมศึกษา 

พ.ศ.2464 มีผลบังคับใช้ มณฑลปัตตานี
ถูกก าหนดให้จัดการศึกษาภาคบังคับ
ทุกต าบล 
- เกิดมีกลุ่มต่อต้านนโยบายรัฐบาลโดย
การน าของต่วนกูอับดุลกาเดร์  ขึ้นใน     
ปี พ.ศ.2465 
- นโยบายจัดการศึกษาเน้นการขยาย
การศึกษาให้เป็นการศึกษาแห่งชาติ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้               

(พ.ศ.2411-2549) 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ภายในประเทศและใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายการศึกษาและการจัด
การศึกษาในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
พ.ศ.2468-2478 

(รัชกาลท่ี 7) 
- ยกเลิกการปกครองมณฑล
(พ.ศ.2469) 
- รัชกาลท่ี 7 เสด็จ อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี 
- เปล่ียนแปลงการปกครองแผ่นดิน
เป็นระบอบประชาธิปไตย            

(24 มิ.ย.2475) 
- ประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นผิดฉบับแรก 

ยกเลิกผู้ว่าราชการเมือง                

(พ.ศ. 2476) 

- ยังคงหลักรัฐประศาสโนบายท่ีรัชกาล
ท่ี 6 ทรงก าหนดไว้ แต่ลดการเน้นให้
เด็กมุสลิมพูดภาษาไทยได้โดยให้คง
สภาพการด าเนินการแบบค่อยเป็น
ค่อยไป ไม่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึก
ว่าฝุาฝืน ศาสนบัญญัติและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
ไม่เคร่งครัดในการเกณฑ์เด็กให้เข้า
เรียนตามกฎหมายและยังคงสภาพ
ภาษามลายูในโรงเรียนประถมศึกษา 

พ.ศ. 2475-2481 - คณะราษฎรประกาศหลัก 6 

ประการส าหรับเป็นแนวทางการ
บริหารแผ่นดิน 
- ยุบ เลิกมณฑลเทศาภิบาล 

(พ.ศ.2476) 

- การจัดการศึกษาส าหรับชาวไทย
มุสลิมมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเริ่มปรากฏมากขึ้น  มีการ
ประชุมร่วมครั้งแรกระหว่างข้าราชการ
ในท้องถิ่นกับผู้น าทางศาสนาอิสลาม 

เมื่อวันท่ี 25 ม.ค. 2475 ณ จังหวัด
ปัตตานี  ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ    

ผ่อนผันการหยุดเวลาเล่าเรียนและให้มี
การสอนภาษามลายูได้ 

พ.ศ. 2482-2487 - รัฐบาล จอมพล ป.พิบูล สงคราม 

ประกาศนโยบาย “รัฐนิยม” 

จ านวน 12 ฉบับ 
- นโยบายรัฐนิยมฉบับท่ี 10 เมื่อ
วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2484 ว่าด้วย
การแต่งกายของประชาชนชาวไทย
เป็นนโยบายท่ีชาวไทยมุสลิม ถือว่า
กระทบกระเทือนรุ่นแรงมาก เพราะ
บังคับให้ประชาชนต้องแต่งกาย 

- รัฐบาลประกาศนโยบายรัฐนิยมฉบับ
ท่ี 9 เมื่อวันท่ี 24 มิ.ย. 2483 เรื่องภาษา
และหนัง สือไทยกับหน้าท่ีพลเมือง
ก า ห น ด ให้ ย ก ย่ อ ง เ ค า ร พ นั บ ถื อ
ภาษาไทยและต้องรู้สึกเป็นเกียรติใน
การพูดและใช้ภาษาไทย 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้               

(พ.ศ.2411-2549) 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ภายในประเทศและใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายการศึกษาและการจัด
การศึกษาในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
 แบบตะวันตกและท าให้คนไทย

มุสลิมรู้สึกว่าถูกกลืนชาติ 
 

พ.ศ.2488-2521 - มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลถึง 6 

คณะ 
- ต้ังคณะกรรมการการพิจารณา
ปัญหาการปกครอง 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2491) 

- รัฐบาลของนายปรี ดี  พนมยงค์        
(24 มี.ค. 2489-1 มิ.ย.2489) รัฐได้
เปล่ียนท่าทีแข็งกร้าวต่อชาวไทยมุสลิม
ลง นโยบายต่าง ๆ ค่อนข้างผ่อนปรน
มากขึ้น เช่น อนุญาตให้โต๊ะครูสอน
ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และศาสนา
อิสลามได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการขัดกับ
ลักษณะการสอนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2486 เนื่องจาก
รั ฐ บ า ล ไ ด้ รั บ ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น จ า ก
ผู้แทนราษฎรชาวไทยมุสลิม 
- รัฐบาลของ พลตรี ถวัลย์ ธ ารงนาวา
สวัสด์ิ (23 ส.ค.2489-30 พ.ค.2490) 
หะยีสุหลง เบ็ญอับดุลการ์เดร์ ประธาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
ปัตตานีได้เป็นตัวแทนชาวไทยมุสลิม
จังหวัดภาคใต้ ยืนค าขอ 7 ประการ    
ต่อรัฐบาล และคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติ
เห็นชอบค าขอท่ีว่า “การจัดการศึกษา
ในช้ันประถมศึกษาให้มีการศึกษา
ภาษามลายูตลอด” 
- รัฐบาลจอมพล  ป.พิบูลสงคราม 

(พ.ศ.2491-2500) ได้จัดให้มีการสอน
ภาษามลายูในโรงเรียนประถมศึกษา
ตามโครงการใช้หลักสูตรพิเศษ  สอน
ภาษามลายูและการศาสนาในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมีการปฏิบัติท่ีเป็น
จริง 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้               

(พ.ศ.2411-2549) 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ภายในประเทศและใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายการศึกษาและการจัด
การศึกษาในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
  - รัฐบาลรักษาการช่ัวคราวของนาย

พจน์ สารสิน 21 ก.ย. 2500 – 26 ธ.ค. 
2500 ได้ปรับปรุงการศึกษาของภาค
การศึกษา 2 ด้วยการสร้างคุรุสัมมนา
การ และสร้างอาคารประกอบพร้อม
ติดต้ังโรงพิมพ์ขนาดย่อมท่ีสามารถ
พิมพ์หนังสือแบบเรียนได้  3 ภาษา 

ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ 
พ.ศ. 2502-2506 - จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ด ารง

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี                       
(9 ก.พ. 2502 - 8 ธ.ค. 2506) 
- ต้ังกรรมการพัฒนาภาคใต้      

(พ.ศ. 2501) ผลงานส าคัญคือการ
จัดต้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- รัฐบาลได้พยายามจัดการศึกษาให้
เป็นไปด้วยความราบรื่นโดยมุ่งหวังจะ
ให้ชาวไทยมุสลิมส านึกในความเป็น
พลเมืองอย่างแท้จริง  และเพื่อบรรลุ
เปูาหมายความเป็นปึกแผ่น  ความ
มั่นคงภายใน และความเป็นเอกภาพ
ของประเทศ 
- มีมติจากการประชุมเพื่อปรับปรุง
ปอเนาะเมื่อวันท่ี 17 พ.ย. 2503 ว่าให้มี
ระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงปอเนาะใน
ภาคศึกษา 2 โดยมีการจดทะเบียน ให้มี
หลักสูตรและก าหนดเวลาเรียนและ
ก าหนดวิชาท่ีสอนแบ่งได้เป็นหมวด
วิชาศาสนา วิชาภาษาไทย และหมวด
วิชาชีพ มีการทดสอบความรู้และให้มี
การออกประกาศนียบัตรรวมถึงให้
ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ 
- ประกาศใ ช้ระ เบียบว่ า ด้วยการ
ปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคศึกษา 

2 พ.ศ. 2504 โดยให้ปอเนาะยื่นขอ   
จดทะเบียนหากจัดการสอนได้ดี        
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้               

(พ.ศ.2411-2549) 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ภายในประเทศและใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายการศึกษาและการจัด
การศึกษาในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
  จะได้รับอุดหนุนจากกระทรวงโดยให้

ปอเนาะท่ีจดทะเบียนแล้วจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรศาสนา  วิชา
ภาษาไทย และวิชาชีพ 
- มีมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 16 เม.ย 2506 

ให้เร่งรัดด้านการศึกษาโดยให้เรียน
ภาษาไทยและใช้ภาษาไทยเป็นภาษา
หลักแพร่หลายและให้เร่งรัดงานด้าน
ปอเนาะและสามัญศึกษาซึ่งจะท าให้
ราษฎรเข้าใจรัฐบาลยิ่งขึ้น และให้มีการ
อบรมกวดขันเจ้าหน้าท่ี โดยเลือกสรร
คนดี ตลอดท้ังพิจารณาด้านสวัสดิการ 

เช่น  มีเบี้ยเล้ียงเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง 

พ.ศ. 2507-2516 - จอมพลถนอม กิตติขจร ด ารง 

ต าแหน่งนายรัฐมนตรี                           
(9 ธ.ค.2506-7 มี.ค. 2512) 
ด าเนินการบริหารราชการแผ่นดิน
ใต้กรอบ “แผนพัฒนาภาคใต้” 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2507-2509) 
- ต้ังกองประสานราชการใน
กรมการปกครองใน พ.ศ. 2507 

(พ.ศ.2524 เป็น ศอ.บต.และยุบใน 

พ.ศ. 2545) 
- จอมพลถนอมฯ และพลเอก
ประภาสฯ ถูกโค่นล้ม โดย
ขบวนการ 14 ต.ค. 2516 
- นายสัญญาฯ เป็นนายกรัฐมนตรี
พระราชทาน 

- มุ่งพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพื่อให้มีจิตส านึกความเป็นคน
โดยแท้จริง  สนับสนุนการปรับปรุง
ปอเนาะให้จดทะเบียนอย่างท่ัวถึง 
- เร่งรัดปรับปรุงการอาชีวศึกษาท้ัง
ด้านเทคนิคเกษตรกรรมให้ไ ด้ผลดี
ยิ่งขึ้น 
- มีมติเห็นชอบเมื่อปี 2509 ว่า ห้ามต้ัง
ปอเนาะขึ้นมาใหม่ หากฝุาฝืนจะถูก
ลงโทษ ปอเนาะท่ีต้ังอยู่แล้ว บังคับให้
ขออนุญาตและจดทะเบียนภายใน        

6 เดือน  ให้แปรสภาพปอเนาะเป็น
โรงเรียนราษฎร์ให้เสร็จภายใน 3-5 ปี 
- จัดการศึกษาส าหรับชาวไทยมุสลิมใน
ช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 2               
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้               

(พ.ศ.2411-2549) 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ภายในประเทศและใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายการศึกษาและการจัด
การศึกษาในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
  (พ.ศ.2510 - 2514) ก าหนดโครงการ

ขยายผลโครงการทดลองการสอน
ภาษาไทยด้วยวิธีพิเศษและแปรสภาพ
ปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์ 

พ.ศ. 2516-2535 - มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็น
นายกรัฐมนตรี (1ปี) 
- ธ.ค. 2518 มีการเดินขบวน
ประท้วงรัฐบาลท่ีจังหวัดปัตตานี 
 

- มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ส าหรับชาวไทยมุสลิมเมื่อวันท่ี 29 ม.ค. 
2519 ว่ารัฐบาลจะให้ความเสมอภาค
แก่คนไทยทุกคนทุกกลุ่มทุกศาสนาเท่า
เทียมกัน สิทธิพิเศษซึ่งบุคคลบางกลุ่ม
เคยได้รับจะถูกยกเลิก แต่ให้เข้าเรียน
ในสถาบันการศึกษาของภาคใต้ 
- รัฐบาลจะปรับปรุงการศึกษาระดับ
ก่อนมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

พ.ศ. 2519-2523 - พล ร.อ.สงัด ฯ ยึดอ านาจ มรว.
เสนีย์ ปราโมช ต้ังนายธานินทร ์กรัย
วิเชียร เป็นนายกรัฐมนตร ี
- คณะทหารฯ ปลดนายธานินทร์ 
กรัยวิเชียร ต้ังพลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี             
(11 พ.ย. 2520- 21 ธ.ค. 2521), 
(12 พ.ค. 2521-3 มี.ค.2533) 
- ประกาศใช้นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เมื่อ ม.ค. 2521 

- นโยบายในการจัดการการศึกษามั่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความส านึกใน
ความเป็นคนไทยท่ีมีความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
และมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาประจ าชาติ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้               

(พ.ศ.2411-2549) 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ภายในประเทศและ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พ.ศ. 2523 - 2535 - พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี   
(3 มี.ค.2523-19 มี.ค.2526, 30 

เม.ย 2526-3 ส.ค.2531) 
- ประกาศใช้ค าส่ัง สร.             
ท่ี 8/ 2524 จัดต้ัง ศอ.บต.      
และ พตท.43                                        

(แทน ศปต และกอ.รสต) 
- มิถุนายน 2533 มีการชุมนุมท่ี
มัสยิดกือเซะ เรียกร้องไห้ทาง
ราชการเพิกถอนมัสยิดกือเซะ
จากการเป็นโบราณสถาน 

- มีนโยบายมุ่งเน้นจะให้การศึกษาเป็น
รากฐานของการปกครอง  การอาชีพและ
การพัฒนาชนบท มุ่งเน้นการประสานงาน
การศึกษาท้ังด้านนโยบายการบริหารและ
การมอบอ านาจไปสู่ระดับปฏิบัติเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการขัดการศึกษา 

พัฒนารูปแบบการประสานงานวิทยาลัย
และการจัดการอาชีวศึกษาและปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริหารการประถมศึกษา 
- มีการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยมุสลิม
จังหวั ดชายแดนภาคใ ต้ เ ข้ า เ รี ยน ต่อ
มหาวิทยาลัย อุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามภาคใต้  ส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทยส าหรับเยาวชนมุสลิมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน
ปอเนาะ 
- ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยการเร่งรัดจัดการศึกษา
ทุกระดับ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ  ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพทุก
ระดับ เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนเร่งพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารการศึกษาและเร่งรัดให้มีการจัด
สวัสดิการและคุ้มครองสวัสดิการครูใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- ปี 2526 โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลามเปล่ียนเป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน 

พ.ศ. 2525 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้               

(พ.ศ.2411-2549) 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ภายในประเทศและ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พ.ศ. 2535 – 2544 - มีการจัดต้ังรัฐบาลหลายคณะ
ประกอบด้วยรัฐบาลของ   
นายอานันท์ ปันยารชุน (2534-
2535) นายชวน หลีกภัย 

(2535-2538) นายบรรหาร 

ศิลปะอาชา (2538-2539)     
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ    

(2539-2540) และรัฐบาลของ
นายชวนหลีกภัย (2540-2544) 
- มีมติ เมื่อ 12 ก.ย. 2535 

เห็นชอบแผนเปิดเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- ปี 2538 มีเหตุคนร้ายลอบ
วางเพลิง 34 โรงเรียนพร้อมกัน 

ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- มีการปฏิรูปการศึกษาและประกาศใช้ 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็น
สถานศึกษาตามมาตรา 15(1) และ 15(2) 
ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
- มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2544-2549 - พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรี (26 ก.พ. 2544 -
19 ก.ย. 2549) 
- ประกาศใช้ค าส่ัง สร.ท่ี 

123/2545 ลงวันท่ี 30 เม.ย. 
2545 ยกเลิกค าส่ัง สร.ท่ี 

8/2524 และ 56/2539 ยุบ 

ศอ.บต.และ พตท. 43 ต้ังแต่ 1 

พ.ค.2545 

- ออกระเบียบกระทรวงว่าด้วยสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2547 เพื่อเปิดโอกาส
ให้ปอเนาะต่าง  ๆ มาจดทะเบียนขึ้นเป็น
สถาบัน ศึกษาปอเนาะ ท่ีถู ก ต้อง ตาม
กฎหมาย 
- วางระบบเทียบวุฒิทางการศึกษาจาก
ต่างประเทศ 
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม  เพื่ อเ ช่ือมโยงกับ
การศึกษาต่อและการมีงานท าของเยาวชน 
- ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้
มีรายการสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่นเพื่อ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ เป็นภาษามลายูและ
จีนกลาง 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้               

(พ.ศ.2411-2549) 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ภายในประเทศและ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  - จัดคาราวานสร้างเสริมสันติสุขให้ความรู้
และปลูกฝังความรักชาติและเจตคติท่ี
ถูกต้องในสถานศึกษา 
- ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ด้ าน อิ ส ล าม ศึ ก ษ ากั บ
มหาวิทยาลัยอัล-ฮัสฮัร เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีความเข้มแข็ง  ถูกต้องตาม
หลักศาสนา  สามารถเป็นศูนย์กลางของ
อิสลามศึกษาในภูมิภาค 
- มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 25 ต.ค. 2548 ให้
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาฟัรฏูอีน ประจ ามัสยิด พ.ศ. 2548 ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดท้ังสามจังหวัดให้การรับรองโดยใช้
เวลาเรียน  6 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
ห ลั ก สูต ร ก า ร ศึก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ 

จากตารางท่ี 1 แสดงนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2411-2549 และเหตุการณ์ส าคัญๆในประเทศและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ท่ี
เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นอกจากนั้นศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาตามความต้องการท่ีเหมาะสม น าคุณค่าแห่งศาสนา ภาษา ชาติพันธุ์ 
รวมท้ังศิลปะ พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นทุนอันทรงคุณค่า สร้างความเจริญรุ่งเรือง
และความมั่นคงให้กับประเทศ อีกท้ังสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานให้กับสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐ  และ
เอกชน (แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. 2556-2557) ดังนั้นการจัด
การศึกษาจึงได้รับการส่งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มี
บทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา  



18 
 

1.3 นโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นับต้ังแต่การกระจายอ านาจการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นนโยบายส าคัญ

ท่ีก าหนดให้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีระบุให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรม  และฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการภายใน
ท้องถิ่นนั้น และเข้ามีส่วนร่วมจัดการศึกษาอบรมของรัฐ เจตนารมณ์ดังกล่าวได้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ว่า การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง      

หรือทุกระดับตามความพร้อม  ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  และให้
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา
รวมท้ังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลังจากนั้นได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดแนวปฏิบัติในการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เทศบาลเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล  

องค์การบริการส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการศึกษาและให้ถ่ายโอน
ภารกิจ การให้บริการสาธารณะท่ีรัฐด าเนินการอยู่ ภายในระยะเวลา 4-10 ปี ซึ่งภารกิจการให้บริการ
สาธารณะดังกล่าว ครอบคลุมถึงการศึกษาด้วย รวมท้ังก าหนดให้การจัดสรรภาษีอากร เงินอุดหนุน  

และรายได้อื่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มข้ึนนอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ แนวนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2549)  

1. การพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา โดยมีแนวทางใน
การด าเนินการดังนี ้ 

1) สนับสนุนและด าเนินการให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการจัดการศึกษาใน
รูปแบบท่ีหลากหลายได้อย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพ และได้ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด  โดยการ
ประสาน ร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์ของชุมชน
ท้องถิ่นและผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2) ด าเนินการให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถการจัดการศึกษาได้ตามนโยบายการศึกษาแห่งรัฐ และให้
สอดคล้องตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2552 และแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาและให้ได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

2. การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยมี
แนวทางในการด าเนินการดังนี้  
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1) จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้  ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติงาน  เพื่อประโยชน์ต่อหน้าท่ีราชการและความก้าวหน้าในการท างานอาชีพของตน
รวมท้ังสนับสนุน  ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้เข้ารับการพัฒนาความรู้ ความสามารถส าหรับการ
ปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเป็นวิชาชีพเฉพาะ หรือต้องใช้เทคโนโลยีท่ีจะต้องมีการฝึกฝนเป็นพิเศษ โดยใน
ระยะแรกอาจใช้งบประมาณของรัฐ หลังจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนอย่างเพียงพอ 

2) สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ท่ีเน้นท้ังความรู้ คู่
คุณธรรม และสอดคล้องตามหลักการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ 

3. การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ี            
พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตท่ีดีงาม โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้  

1) ด าเนินการให้มีแผนงานและโครงการในการปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมในวิถีชีวิตท่ีดีงาม โดยให้สถาบันในท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความสุข และเป็นสังคมท่ีเอื้ออาทรต่อกัน 

2) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา อบรม และถ่ายทอดศาสนธรรมในสถานศึกษา 

ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าถึงศาสนธรรมอย่างแท้จริง 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศาสนาให้มีส่วนร่วมด าเนินการ และจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการจัดการศึกษา และการเผยแพร่ศาสนธรรมเพื่อการเสริมสร้างความรู้และศีลธรรมอันดียังความ
สงบสุขให้เกิดแก่ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น 

4) จัดให้มีกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และส่งเสริมศาสนบุคคล ได้แก่ พระสงฆ์ผู้น า
ศาสนา นักบวช ครู คณาจารย์ ผู้น าชุมชนและสถาบันสังคมอื่น ๆ   

4. การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่ม
สมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้  

1) สนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้คนใน
ท้องถิ่นมีความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและเพื่อ
การประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ท่ีมั่นคงของคนและชุมชนท้องถิ่น 

5. การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ ความคิดความประพฤติและ
คุณธรรมของคน โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

1) ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาให้บ้าน ชุมชนและ
สถานประกอบการในพื้นท่ีเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน เช่น 

การจัดต้ังเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน การสนับสนุนเงินทุนโครงการริเริ่มท่ีมีลักษณะส่งเสริม
การเรียนรู้ของครอบครัวและชุมชน รวมท้ังส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์วัฒนธรรม/พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น     

ท่ีเก็บรวบรวมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ หัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2) จัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนท้องถิ่นมีโอกาสได้เรียนรู้
อย่างสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต โดยใช้คุณธรรม  
เป็นฐาน 

3) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
แท้จริงเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความได้เปรียบของชุมชนท้องถิ่นเกิดความรักผูกพัน 

และหวงแหนชุมชน พร้อมท่ีจะร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนของตนให้เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
4) สนับสนุนให้มีศูนย์ความรู้ของชุมชนท่ีสามารถให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี ท้ังใน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนความสามารถในการเรียนรู้ภายในชุมชน
ต่างๆ มีการพัฒนาบทบาทของห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนการขยายประโยชน์จากศูนย์ทรัพยากร
การเรียนรู้ของสถานศึกษาด้วย เช่น เปิดโอกาสให้ใช้สถานท่ีเพื่อการเรียนรู้ของคนในชุมชน 

6. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการเรียนรู้ของสังคมไทย  โดยมี
แนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาความรู้และการเรียนรู้ในทุกด้านอย่างเหมาะสม
เพื่อน ามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท้องถิ่น 

2) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชน ท้องถิ่นสามารถท าวิจัยเพื่อสร้างความรู้จากฐานของ
ภูมิปัญญาความรู้ของท้องถิ่น และการแสวงหาความร่วมมือท้ังทางด้านวิชาการและเงินทุนสนับสนุน
จากภายนอก เพื่อเป็นการต่อยอดและเพิ่มพูนความรู้ของท้องถิ่นท่ีมีอยู่เดิมให้กว้างขวาง และน ามาใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าเดิม 

3) สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาความรู้หรือทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน  

7. การสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม 

ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
1) สร้างฐานข้อมูลระดับท้องถิ่นท่ีมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างถูกต้อง  ทันสมัย และให้     

ทุกคนมีความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อเป็นฐานในการสร้างสรรค์และแลกเปล่ียนความรู้
และการเรียนรู้ร่วมกัน 

2) สร้างความร่วมมือในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์แลกเปล่ียนความรู้ท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน รวมท้ังสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มรายได้และ
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

8. การส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคมวัฒนธรรม ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม บนฐาน
ของศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

1) จัดให้มีแผนงานและโครงการส่งเสริมสถาบันศาสนา  และให้ประชาชนในชุมชน
เรียนรู้ศาสนธรรมและระบบวิถีชีวิตของตน  เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการมีหลักธรรม   
ประจ าใจ 
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2) จัดให้มีแผนและโครงการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้เห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม มรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เพื่อน าไปสู่การสืบสานและ
สร้างสรรค์ได้ต่อไป 

3) จัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น สร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม
คิดร่วมท าในการท านุบ ารุงรักษา และอนุรักษ์มรดกด้านศิลปะ  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4) จัดระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีในการรับผิดชอบและร่วมปกปูองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  รวมท้ังมีความรู้และเข้าใจวิธีการท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประหยัดและคุ้มค่า 

9. การจ ากัด ลด ขจัดปัญหาทางโครงสร้างท่ีก่อให้เกิด และหรือคงไว้ซึ่งความยากจน ด้อย
โอกาสและศักด์ิศรีของคนและสังคมไทย  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยมีแนวทางในการ
ด าเนินการดังนี้ 

1) ก าหนดแผนงานและโครงการเพื่อด าเนินการถ่ายโอน การเปล่ียนผ่านภารกิจการจัด
การศึกษา ให้ได้ตามเปูาหมายและแนวทางดังก าหนดตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดการด้านการศึกษา                     

การจัดสรรทรัพยากร การก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานรวมท้ังการประสานความร่วมมือ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2) ก าหนดแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นท่ีมีการบูรณาการแผนงานและโครงการพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมท้ังแผนงานและโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมท่ี
เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม เพื่อขจัดความซ้ าซ้อน 

และท าให้เกิดการประหยัด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน / องค์กรประชาคม / ภาคเอกชน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลเพื่อให้มีการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง 

3) ก าหนดสัดส่วนรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ต่าง ๆ ท่ีจัดเก็บเพิ่ม
ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาอย่างเหมาะสม รวมท้ังมีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์
ในการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณในการจัดการศึกษาระหว่างอง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดียวกัน เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4) จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 

5) จัดระบบข่าวสารข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส          

มีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณะทุกด้านได้อย่างเท่าเทียมกัน 
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10. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ  โดยมีแนวทางในการ
ด าเนินการดังนี้ 

1) สนับสนุนให้มีประชาคมเทคโนโลยีในชุมชนท้องถิ่น  โดยเช่ือมโยงกับประชาคมใน
ระดับภาคถึงระดับประเทศ เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลท่ีมีความสนใจในความรู้ และการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ซึ่งกันและ
กัน โดยผ่านทางเทคโนโลยีและการส่ือสารต่างๆ รวมท้ังการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้
ระหว่างคนในชุมชนและระหว่างชุมชน 

11. การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาคนและสังคมไทย โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

1) พัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลังโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและหารายได้
ให้เพิ่มขึ้น เพื่อสามารถด าเนินภารกิจด้านการจัดการศึกษาได้ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้คุณภาพและมาตรฐานตามท่ีก าหนด 

2) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรเพื่อการศึกษาของท้องถิ่น 
3) จัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ี

ก าหนด 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ : ระดับองค์กรปฏิบัติในท้องถิ่น 
การจัดเตรียมและพัฒนากลไกการน าแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 

1) ก าหนดกลไกการประสานแผนร่วมกับหน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง โดยจัดให้มี
องค์กรท าหน้าท่ีในการประสานแผนด้านต่างๆ และท าหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารแผนในเขตพื้นท่ี 

2) ติดตาม เสนอแนะการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

3) ติดตามและเสนอแนะการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณของแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ท่ีเน้นผลลัพธ์ของงานในด้านปริมาณคุณภาพ 

และผลผลิต 
4) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของแผนให้กับเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องทุกระดับท้ังด้านการบริการแผนและการน าสู่การปฏิบัติ 
5) พัฒนาระบบการส่ือสารภายในเขตพื้นท่ี เพื่อให้ทุกฝุายท่ีรับผิดชอบการน าแผนไป

ปฏิบัติมีความเข้าใจในสาระของแผนอย่างชัดเจนและสอดคล้องกัน โดยจัดให้มีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีใน
การประชาสัมพันธ์แผนในระดับเขตพื้นท่ี ท าหน้าท่ีวางเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อแลกเปล่ียนและ
เผยแพร่ภายใน และระหว่างองค์กรให้มีความถูกต้อง คล่องตัว และรวดเร็ว   

6) ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ทุกองค์กรในเขตพื้นท่ีรับรู้ข่าวสารข้ อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติผ่านส่ือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

7) ก าหนดภารกิจของงาน เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานก าหนดกรอบงาน เพื่อให้ ทุก
ฝุายท่ีร่วมรับผิดชอบได้เข้าใจอย่างชัดเจน 
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8) ก าหนดรูปแบบและวิธีการก ากับ ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานท่ีไม่ซับซ้อน
เพื่อน าผลไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติ  และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบได้โดยง่าย 

จะเห็นได้ว่านโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่ง
เป็นพื้นท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษมากกว่าท้องถิ่นอื่น ๆ ท้ังในแง่ของความเป็นมาทางประวัติศาสตร์  การเป็น
ดินแดนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามท่ีอีกท้ังมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ  ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเช้ือสายมลายูซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม  ด้วยลักษณะเฉพาะท่ี
แตกต่างไปจากพื้นท่ีอื่น ๆ รัฐบาลจึงให้ความส าคัญและก าหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจท่ีต้องด าเนินนโยบายในการพัฒนาและแก้ปัญหาท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  

การศึกษา ด้านความปลอดภัย แม้ว่ารัฐบาลจะได้ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการกระจายอ านาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามี
ส าคัญต่อการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาในพื้นท่ี
ยังคงมีปัญหา อุปสรรคหลายประการ ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดในล าดับต่อไป 

1.4 สภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   
ก่อนจะกล่าวถึงสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ าเป็นต้อง

ทราบถึงสภาพปัญหาการจัดการศึกษาระดับชาติ  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

(2545 : 30 – 35) ได้สรุปปัญหาวิกฤติเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไว้ดังนี้ 
1. สัดส่วนของประชากรวัยท างานและสูงอายุในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้น  ขณะท่ีปัจจุบัน พบว่า 

คุณภาพการศึกษาของประชากรไทยโดยเฉล่ียต่ าลง  ซึ่งไม่อาจตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อย่างเต็มท่ี 

2. ภาวะทุพโภชนาการและการขาดแคลนอาหาร  มีผลท าให้เด็กปฐมวัยและวัยการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานอยู่ในอัตราเส่ียงของการเกิดภาวะทุพโภชนาการถึง 4.5 ล้านคน จากจ านวน 8 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 64.5 ภาวะดังกล่าวมีผลทางลบต่อพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ของเด็กไทย 

3. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท าให้อัตราการว่างงานสูงขึ้น  คนตกงานมากขึ้น การปรับ เปล่ียน
อาชีพเพื่อให้มีงานท าเป็นไปได้ยาก เนื่องจากแรงงานไทยมีการศึกษาค่อนข้างต่ า และขาดทักษะท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นเหตุของปัญหาความขัดแย้ง
ในสังคม และการพัฒนาประเทศไม่ยั่งยืน 

5. กฎ กติกา และระเบียบใหม่ๆ ท่ีมาพร้อมกับโลกาภิวัฒน์ และการรวมกลุ่มของชุมชน
นานาชาติ ส่วนหนึ่งน ามาซึ่งความเสียเปรียบ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

6. ความขาดแคลนงานวิจัยและพัฒนาท่ีสร้างและพัฒนาฐาน “ความรู้และการเรียนรู้” ของ
ประเทศ ก่อให้เกิดการพึ่งพิงจากภายนอกในระดับสูง รวมท้ังความอ่อนแอทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นเหตุของความด้อยศักยภาพในการแข็งขันในเวทีโลก 
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7. การเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในเรื่องความเป็นประชาธิปไตย  ความรักชาติและ
ค่านิยมไทยตลอดจนเข้ามามี ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศของประชาชนตาม
กระบวนการพัฒนาทางการเมืองยังท าได้ไม่เต็มท่ี 

8. ความเส่ือมถอยทางด้านศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามระบบวิถีชีวิตท่ีดีงามของคนไทย 

9. การละเลยไม่เห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปะ  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

และการถูกครอบง าโดยวัฒนธรรมต่างชาติ 
10. ปัญหาสังคม ได้แก่ ความยากจน ยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก อาชญากรรม และการ

ทารุณกรรมต่อเด็กและเยาวชนทวีความรุนแรงขึ้น อันเนื่องมาจากการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
มหาภาค ละเลยการพัฒนาแบบสมดุลด้านสังคม ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม น าไปสู่ความขัดแย้งและ
ความไม่เป็นธรรมในสังคม 

11. การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่สามารถสร้างความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในการเข้ารับการบริการการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง อันเนื่องมาจากการขาดรูปแบบการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลาย ท้ังในเรื่องหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนซึ่งไม่สามารถสนองต่อวิถีชีวิต
และความต้องการของเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ สภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาท่ีอยู่ห่างไกล
ของผู้เรียน ภาวะความยากจน ยาเสพติด ความเจ็บปุวยของกลุ่มเด็กวัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

12. การจัดการอาชีวศึกษาและการศึกษาอบรมวิชาชีพยังขาดศักยภาพและความคล่องตัว
ในการด าเนินงาน มีความซ้ าซ้อนในการบริการ ค านึงถึงความพร้อมของผู้จัดมากกว่าความต้องการ
ของตลาดแรงงานและผู้เรียน  

13. การศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังจัดได้ไม่มากความ
หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานท่ีจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ  รวมท้ัง
การขาดแคลนก าลังคนทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในบางสาขาวิชา  เช่น ปรัชญา 

ภาษาศาสตร์ การอนุรักษ์งานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม การเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนท่ียากจน  ได้
เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเป็นไปได้ยาก  เนื่องจากระบบการสอบคัดเลือกยังเป็น
ระบบแพ้คัดออก 

14. การศึกษานอกระบบยังจัดได้ไม่เพียงพอกับจ านวนประชากรและสภาพความ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  การเช่ือมโยงและเทียบโอนผลการ
เรียนระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยยังท าได้น้อย ขาด
การส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน และสถาบันทางสังคมในการจัดการศึกษานอก
ระบบเท่าท่ีควร 

15. การศึกษาตามอัธยาศัยในปัจจุบันยังไม่สามารถสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้ได้  

เนื่องจากแหล่งการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ และไม่กระจายอย่างท่ัวถึง  กิจการด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ยังเป็นบริการเชิงพาณิชย์ ให้ข่าวสารข้อมูล และความรู้ เพื่อบันเทิงและ
ธุรกิจมากกว่าการพัฒนาการเรียนรู้ของคนและสังคม  

16. การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและกระจาย
ความรู้ สู่สถานศึกษา ชุมชน  และสังคมไทยยังท าได้ไม่มากเท่าท่ีควร  อันเนื่องด้วยปัญหาด้าน
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งบประมาณ ข้อจ ากัดทางด้านความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีส าคัญอย่าง
ยิ่งคือ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

17. มีปัญหาการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านส่ือทุกประเภทไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและกลุ่ม
ประชากรท่ัวประเทศ การน าเสนอเนื้อหาสาระส่วนใหญ่เป็นการให้ข่าวสาร ข้อมูลเรื่องท่ัวๆไป และ
มุ่งเน้นความบันเทิงเป็นหลัก  ขาดความรู้ด้านวิชาการท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญ  ท้ังทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ท่ีเอื้อต่อการเสริมปัญญา แนวคิด และการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรมของประชาชน 

18. คุณภาพการศึกษาของไทยมีมาตรฐานค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของอีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน  เด็กและเยาวชนไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และคอมพิวเตอร์ 
ยังไม่ได้มาตรฐาน ขาดการปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น การใฝุรู้ใฝุเรียน การคิด การวิเคราะห์ 
และใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ความมีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์ เป็นต้น นอกจากนี้วิธีการสอน
ของครูยังใช้วิธีการบอกความรู้โดยยึดวิชาเป็นท่ีต้ัง ไม่ยึดผู้เรียนเป็นท่ีต้ัง ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเผชิญ
และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 

19. ความด้อยคุณภาพมีเหตุปัจจัยมาจากความบกพร่องและความด้อยคุณภาพของปัจจัย
การผลิตด้านครู  หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน  การวัดผล
ประเมินผล ขาดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  รวมท้ังขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และผู้ปกครองของผู้เรียน 

20. แม้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  แต่วิชาชีพครูไม่ได้รับการยอมรับเท่าท่ีควร  สถานภาพและ
ภาพลักษณ์ของครูตกต่ าในสายตาของสังคม อันเนื่องจากขาดการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูท่ีมี
คุณภาพท้ังด้านการผลิต การพัฒนา การบริหารงานบุคคล เงินเดือน ค่าตอบแทน การยกย่องเชิดชู
เกียรต ิและการดูแลครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

21. ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตครู  และพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ
พฤติกรรมกลุ่มเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ   

22. พระภิกษุ สามเณร นักบวช และผู้น าศาสนา ยังไม่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาให้เป็นผู้สอนและเผยแพร่ศาสนธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และกลมกลืนกับวิถีชีวิตของ    

แต่ละศาสนา ตลอดจนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนายังคงเน้นพิธีกรรมมากกว่าการเน้นด้าน
หลักธรรม ท่ีมุ่งให้ศาสนิกชนได้เข้าใจ และเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาได้อย่างแท้จริง 

23. กระบวนการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ยังขาดการบูรณาการระหว่างความรู้ ความเข้าใจ
วิชาสามัญกับด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม การเรียนการสอนจึงอยู่ในลักษณะแยกออกจากวิถีชีวิต
ท่ีแท้จริงท่ีมนุษย์พึงเรียนรู้ด้วยระบบของความรู้คู่คุณธรรม 

24. ขาดเอกภาพด้านนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มีการรวมศูนย์อ านาจไว้ท่ีส่วนกลาง
เป็นส่วนใหญ่ สถานศึกษาขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างอิสระ  ขาดการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และองค์กรต่างๆในสังคม 
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25. ขาดการระดมทรัพยากรและการลงทุนจากส่วนต่างๆ  ของสังคมเท่าท่ีควรขาดการ
ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิสูงสุด 

26. บทบาทของสถาบันและบุคลากรทางศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนาถูกลงบทบาทด้าน
การศึกษาลง สถาบันศาสนาซึ่งเคยเป็นพลังส าคัญและแหล่งการเรียนรู้  การฝึกอบรมของกุลบุตร
กุลธิดาของศาสนิกชนได้รับการยอมรับในฐานะท่ีพึ่งทางใจลดน้อยลง 

27. การเรียนการสอนวิชาศาสนาในสถานศึกษายังมีปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ  คือ 

ขาดความเอาใจใส่จากผู้บริหารการศึกษา ขาดครูเฉพาะทาง ครู คณาจารย์ พระภิกษุ และบุคลากร
ศาสนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีการถ่ายทอดศาสนธรรม  และการเรียน
การสอนด้านศาสนา การเรียนการสอนศาสนาจึงเป็นเรื่องท่ีเข้าใจยากส าหรับผู้เรียน  ตลอดจนขาดส่ือ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน  นอกจากนี้ยังขาดความ
ต่อเนื่องการเรียนการสอนวิชาศาสนาจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

28. แม้ทรัพยากรของสถาบันศาสนามีเป็นจ านวนมาก แต่ยังน ามาใช้เพื่อการพัฒนาคนและ
สังคมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมน้อยเกินไป ยังคงเน้นถาวรวัตถุมากกว่าประโยชน์เพื่อการพัฒนาจิตใจ 

คุณธรรม จริยธรรมของประชาชนอย่างแท้จริง 
29. สังคมไทยตกอยู่ในสังคมวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ส่วนรวม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  ประกอบกับคนไทยจ านวนมากยังขาด
ความสามารถในการกล่ันกรอง และเลือกใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมต่างชาติท่ีหลากหลายซึ่งเข้ามา
พร้อมกับเทคโนโลยีสานสนเทศ และส่ือบันเทิงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน และมีเหตุผลน าไปสู่การครอบง า
ทางวัฒนธรรมและเร่งให้เกิดพฤติกรรมบริโภคนิยม  ส่งผลให้วิถีชีวิตในสังคมไทยเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เกิดปัญหาศีลธรรมเส่ือม และปัญหาทางสังคมต่างๆ ตามมา 

30. ศิลปะและประเพณีแสดงเอกลักษณ์ของชาติยังไม่ได้รับการสืบสานอย่างพอเพียงเพื่อ
ความยั่งยืน ให้ทรงคุณค่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน 

31. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยรวมท้ังศิลปะไทยท่ีทรงคุณค่าถูกละเลยผู้ทรง       

ภูมิปัญญาไม่ได้รับการดูแลและยกย่องจากสังคมให้อยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
32. การบริหารและการจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมขาดประสิทธิภาพ ยังไม่สามารถ

ดูแลรักษาศิลปะและวัฒนธรรมให้ทรงคุณค่าอย่างเป็นมาในอดีต ในขณะเดียวกัน การสร้างสรรค์และ
การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จเท่าท่ีควร  รวมท้ังศิลปินยัง
ไม่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้ก าลังใจในการสร้างสรรค์ให้มีผลงานท่ีมีคุณค่า
ต่อไป 

33. การจัดการพลศึกษาและการกีฬาท่ีผ่านมา ยังมีปัญหาท้ังในด้านของโครงสร้างและ
เนื้อหาของหลักสูตร การบริหารจัดการ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมท้ังงบประมาณสนับสนุน  

ในส่วนของสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น พบได้จากการศึกษา
ของ เสริมศักดิ ์วิศาลาภรณ์  (2552) ท่ีได้ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อ าเภอ จังหวัด
สงขลา คือ สะบ้าย้อย นาทวี เทพา และ จะนะ ด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการแบบผสม ประกอบด้วย 

การศึกษาและตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group)      
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การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน  7 คน การส ารวจระดมความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม  และการ
น าเสนองานวิจัยฉบับร่างในท่ีประชุมผู้เกี่ยวข้อง  และน าการวิพากษ์ วิจารณ์รายงานวิจัยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน อย่างไรก็ตามการวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล  สามารถสรุปประเด็น
ปัญหาท่ีส าคัญได้ 9 ด้าน ได้ดังนี้  

1. ด้านความปลอดภัย 
ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์นักเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อมเนื่องจาก

ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะต้องปิดโรงเรียนบ่อยครั้งและถึงแม้ในช่วงเปิดเรียนเวลา
ในการจัดการเรียนการสอนก็น้อยกว่าปกติเพราะการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของครูอยู่ในช่วงเวลา
ประมาณ 09.30-14.30 นาฬิกา ตามท่ีหน่วยความปลอดภัยก าหนดให้เข้า-ออกจากพื้นท่ี ประกอบกับ
นักเรียนไม่มีโอกาสเรียนเสริมหรือเรียนเพิ่มเติมได้เหมือนกับนักเรียนในพื้นท่ีอื่นๆ  สถานท่ีเรียน       
ขาดความพร้อม ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และท าให้ครูท่ีมี
ประสบการณ์สูงๆ ขอย้ายออกนอกพื้นท่ีครูที่บรรจุใหม่เข้าไปเป็นพนักงานราชการมีประสบการณ์น้อย 
ครูที่มีขีดความสามารถจากภูมิภาคอื่นๆ มีความหวาดกลัวไม่กล้าสมัครเข้าไปสอนในพื้นท่ี การเดินทาง
เข้าไปนิเทศติดตาม ประเมินผลท าได้น้อยมาก การท่ีหน่วยบริหารไม่สามารถเข้าถึงโรงเรียนจึงน ามาสู่
ผลกระทบท่ีรุนแรงท้ังในด้านความมั่นคงและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 

2. ด้านความไม่เข้าใจตรงกัน 
ความไม่เข้าใจตรงกันระหว่างภาครัฐกับชุมชนและสถาบันการศึกษาเอกชนในพื้นท่ีโดยฝุาย

รัฐมักมองโรงเรียนเอกชนในแง่ลบ ท าให้ประเด็นท่ีจะส่งเสริม สนับสนุนไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน บางครั้งรัฐบริหารด้วยความระแวงมากกว่าส่งเสริม ในส่วนของชุมชนและ
ท้องถิ่นบางครั้งแปลความเจตนารมณ์ของรัฐไม่ตรงสภาพ  มองว่าการด าเนินการของรัฐมักมีวาระ   

ซ่อนเร้น เช่น การก าหนดให้มีหลักสูตรสองภาษามีนัยท่ีจะท าให้ภาษามลายูถิ่นหมดไปจากประเทศ
ไทย และการเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมสถาบันการศึกษาของท้องถิ่นเป็นการเข้าไปแทรกแซงการจัด
การศึกษาโดยชุมชน 

3. ด้านความเช่ือ ค่านิยม 
ความเช่ือ ค่านิยมตามวิถีชีวิตของมุสลิมในการเล่าเรียนศาสนามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต

ของประชาชนของพื้นท่ีในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งในทัศนะของอิสลาม มุสลิมท่ีดีจะต้อง
เป็นผู้ท่ียึดมั่นกับหลักค าสอนของอิสลามเป็นวิถีในการด าเนินชีวิตท่ีถูกต้องและการรู้จักศาสนาควร
จะต้องผ่านกระบวนการศึกษา ซึ่งต้องเป็นการศึกษาด้านอิสลามท่ีมีความเข้มข้น  มีคุณภาพและเป็น
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตตามวิถีทางศาสนาได้อย่างเคร่งครัด  
ประกอบกับความเช่ือของผู้ปกครองท่ีว่า เป็นการไม่สมควรหากส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนของรัฐซึ่งมี
การจัดการเรียนการสอนรวมกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นวัฒนธรรมของ
ชาวพุทธไม่มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นมุสลิมจะกระทบต่อความเช่ือทางศาสนาอิสลาม ด้วยสาเหตุนี้
ผู้ปกครองจึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญ
ของการแบ่งแยกระหว่างนักเรียนไทยพุทธและนักเรียนไทยมุสลิม 
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4. ด้านการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ตลอดเวลาท่ีผ่านมานโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกผูกไว้

กับตัวบุคคล และมักจะเปล่ียนแปลงตามการโยกย้ายเปล่ียนแปลงของบุคคลเหล่านี้ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายท าให้ผู้ปฏิบัติสับสน  และเมื่อมีการน า
นโยบาย แผนงาน มาตรการไปสู่การปฏิบติัเพียงแต่ประเมินว่าได้ท าแล้ว แต่ขาดการวิเคราะห์ประเมิน
ถึงส่ิงท่ีท าว่ามีคุณภาพ หรือเกิดผลตามเปูาหมายหรือไม่ 

5. ด้านความเหล่ือมล้ าระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรียนรัฐ 
การสนับสนุน ส่งเสริมครูในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสอนในพื้นท่ีเส่ียงภัยและสอน

นักเรียนไทยเช่นเดียวกัน มีความเหล่ือมล้ ากันระหว่างครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับครู
ในโรงเรียนของรัฐ ท้ังในด้านเงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทน การพัฒนาตนเอง โดยครูในโรงเรียน
เอกชนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนไม่ตรงตามวุฒิ ไม่ได้รับเงินวิทยฐานะและเงินค่าเส่ียงภัย 

6. ด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในทุกจังหวัด ซึ่งหากพิจารณาจากจ านวน

สถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ีน่าจะเพียงพอ แต่ยังขาดโปรแกรมหรือหลักสูตรท่ีสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียน จึงมีนักเรียนในพื้นท่ีจ านวนไม่น้อยท่ีไปเรียนต่อในต่างพื้นท่ีหรือต่างประเทศ โดยเฉพาะ
คณะหรือสาขาเกี่ยวกับอิสลามศึกษาด้านต่างๆ ยังให้บริการไม่เพียงพอกับนักเรียนท่ีปีหนึ่งๆ จบด้าน
ศาสนามากกว่าจ านวนท่ีรับได้ นักเรียนท่ีจบสายศาสนาจึงไม่มีท่ีเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาอิสลาม
ในประเทศเนื่องจากมีท่ีนั่งไม่เพียงพอ อีกท้ังคุณภาพด้านอิสลามศึกษายังอาจไม่ค่อยได้รับการยอมรับ
จากชุมชนเพียงพอนอกจากนี้ยังมีอุปสรรคเรื่องการขาดครู อาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
สอนเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยและนักเรียนท่ีสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้มี                 
พื้นฐานความรู้วิชาสามัญไม่เพียงพอจะศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมั่นใจ 

7. ด้านการแบ่งแยกของนักเรียนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม 
การจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ

ประถมศึกษาเป็นช่วงท่ีนักเรียนไทยมุสลิมส่วนมากเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล ซึ่งถือเป็น
ช่วงเวลาท่ีนักเรียนไทยพุทธและนักเรียนไทยมุสลิมมีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียน แต่เมื่อถึงระดับ
มัธยมศึกษาในขณะท่ีนักเรียนไทยพุทธเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนของรัฐหรือโรงเรียน
เอกชนท่ัวไป นักเรียนไทยมุสลิมส่วนใหญ่จะย้ายไปเรียนท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเนื่องจาก
มีการเรียนการสอนวิชาศาสนาท่ีเข้มข้นกว่า ส่งผลให้เด็กนักเรียนท้ังสองกลุ่มเริ่มแยกออกจากกันและ
อาจแยกจากกันอย่างส้ินเชิงในท่ีสุดเมื่อถึงระดับอุดมศึกษาเมื่อนักเรียนไทยมุสลิมเลือกเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาอิสลามท่ีมีในประเทศ ส่วนนักเรียนไทยพุทธเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวไปท่ี
มีอยู่หลากหลายท้ังในและต่างพื้นท่ี 

8. ด้านการขาดหน่วยงานบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนโดยตรงในพื้นท่ี 
การมอบอ านาจให้เขตพื้นท่ีส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นท่ี ตาม

ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่ี 7/2551 เรื่องมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เจตนาเพื่อให้การปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมสนับสนุนการจัด



29 
 
การศึกษาโรงเรียนเอกชนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ จึงมอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขต  ยกเว้นผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
กรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าท่ีผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และมีอ านาจ
หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด  สภาพการด าเนินการตามค าส่ังดังกล่าว  ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ก าหนดให้มีบุคลากรในกลุ่มการศึกษาเอกชน  แต่ละเขต
พื้นท่ีการศึกษาเขตละ  5 คน แต่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานจริงยังไม่เพียงพอ และการฝากภาระการ
สนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนเอกชนให้เขตพื้นท่ีการศึกษาช่วยดูแล อาจไม่เหมาะสมส าหรับบริบทพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะลักษณะของโรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีจั งหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
หลากหลาย และส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและมีจ านวนค่อนข้างมากกว่าพื้นท่ี
อื่นๆ ประกอบกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในพื้นท่ีเองมีภาระงานมาก และก็มีบุคลากรในกลุ่ม 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ไม่เพียงพอในการดูแลโรงเรียนเอกชน  ถึงแม้
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก าหนดให้มีอัตราก าลังบุคลากร    
ในกลุ่ม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตละ 5 คน แต่
ส่วนใหญ่มีประมาณ 3 คนและบางเขตพื้นท่ีเช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยะลา 
เขต 3 ไม่มีบุคลากรในกลุ่มดังกล่าวเลย ท าให้การดูแลโรงเรียนเอกชนซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากในพื้นท่ี 
และส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ไม่สามารถท าได้อย่างท่ัวถึง 

9. ด้านการประเมินโดยใช้มาตรฐานเดียว 
การประเมินต่างๆ ของรัฐใช้มาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศก่อให้เกิดปัญหาเพราะบริบท

ต่างกัน การประเมินในบริบทท่ีแตกต่างควรใช้วิธีการท่ีแตกต่าง  ควรมีเกณฑ์ส่วนกลางและเกณฑ์
ส าหรับแต่ละบริบทตามความเหมาะสม  โดยเฉพาะในบริบทชายแดนภาคใต้ซึ่งประชาชนมากกว่า    
ร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลามและมีวิถีชีวิตแบบมุสลิม การใช้ชีวิตในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามนักเรียนก็มีวิถีชีวิตแบบมุสลิม  เกณฑ์บางอย่างท่ีใช้ประเมินจึงไม่มีความเหมาะสม  อีกท้ัง
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15(1) ส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ยังไม่จบปริญญาตรีและส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการ 
ประกอบกับรัฐบาลยื่นมือเข้าไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมได้ไม่กี่ปี โรงเรียนเพิ่งต่ืนตัวได้ไม่กี่ปีก็ให้ สมศ. 
เข้ามาประเมินโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับโรงเรียนอื่นๆ  ท่ีได้รับการส่งเสริมพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนั้น บรรจง ฟูารุ่งสาง (2550) ศึกษานโยบายของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2540 – 2550 พบว่า 1) ปัจจัยท่ีมีผลต่อนโยบายการศึกษาของรัฐในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ท่ีส่งผลต่อการก าหนดนโยบายการศึกษา  คือ ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ ปัจจัยด้านความมั่นคง 
ปัจจัยด้านการศาสนา และวัฒนธรรม และปัจจัยด้านการบริหารราชการ ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อ
น าไปสู่แนวทางการปฏิบัติการศึกษาต้องค านึงปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวจึงจะสอดคล้องกับการด าเนินการ
ศึกษาในพื้นท่ีอย่างสัมฤทธิผลได้ในอนาคต 2) ด้านนโยบายการศึกษาของรัฐบาลท่ีมีต่อสังคมท้องถิ่น
ภาคใต้ในลักษณะการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนภาคใต้  พบว่า การจัดการศึกษาท่ีผ่านมารัฐเน้นการจัด
การศึกษาจากนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติท้ังฉบับ  พ.ศ. 2542-2545 นับเป็น
นโยบายท่ีมุ่งหวังการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  
ส าหรับพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ได้มีการสร้างยุทธศาสตร์การศึกษาท่ีเป็นไปตามแนวพระราชบัญญัติ
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ดังกล่าว และควรน ามาสร้างนโยบายท่ีเหมาะสมกับสภาวการณ์ในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น  3) ด้านผลทาง
นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  พบว่า รัฐได้ประสบผลส าเร็จส่วนหนึ่งคือ ด้านการขยายโอกาสทาง
การศึกษาแต่ยังต้องสร้างกรอบการด าเนินการให้เข้ากับสภาวการณ์ท้องถิ่น รวมท้ังการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบการบริหารการศึกษา  หลักสูตรการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรท่ีนับว่าเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการจัดการศึกษาชายแดนภาคใต้ให้ชัดเจนมากขึ้น  และ  4) ด้านประมวล            
แนวทางการจัดการศึกษาภาคนโยบายส าหรับพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันและอนาคต 
พบว่า รัฐควรมีนโยบายการสร้างยุทธศาสตร์ใหม่ท่ีสามารถพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นในลักษณะท่ี
เหมาะสมกับบริบทสังคมวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกมิติของสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง            
บนพื้นฐานสันติวิธี การเรียนรู้เพื่อเข้าใจการด ารงอยู่ของประชาคมท้ังระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
มีมิติของการด ารงอยู่ในสังคมนานาชาติได้อย่างสันติ 

จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่านโยบายการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยังต้องเน้นให้มีการกระจายอ านาจและสอดคล้องกับบริบทของความหลากหลายในท้องถิ่น  

ดังนั้นจึงมีการศึกษาถึงรูปแบบการศึกษาต่างๆท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในการจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะขอเสนอตามล าดับต่อไป 

สาธิต อภัยโรจน์ (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) : 
กรณีศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลา สตูล 

ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้มติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชน โดยก าหนดให้มีการเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการหลัก  ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนอยู่ 7 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ปกปูองและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการยกระดับเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่ระดับสากล 
5. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมของเด็กและเยาวชน 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้เยาวชนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพึ่งพาตนเอง 
7. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมงานวิจัยด้านเด็กและเยาวชน 
ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมและโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

ปรากฏในแผนปฏิบัติการหลัก พ.ศ. 2548 – 2550 ตามนโยบายเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545 – 2554 ซึ่งทุกจังหวัดได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เด็กและเยาวชน  
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2. ระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาตลอดชีวิต  
การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง การจัดกระบวนการทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เป็นการจัดการการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาในระบบโรงเรียน  (Formal Education) 
การศึกษานอกระบบ (Non - Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย  (Informal 
Education) โดยมุ่งผู้เรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง  (สืบค้นเมื่อ 6 เมษายน 2559, จาก 

www.kruinter.com / file/62820150822224256.(kruinter.com).pdf). 
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ ์(2552) กล่าว สถานท่ีต่างๆ รอบๆ ตัวเราเป็นสถานท่ีท่ีจะให้ความรู้แก่เรา

ได้ตลอดเวลา เป็นแหล่งท่ีมีความรู้อย่างมหาศาล อยู่ท่ีว่าเรามีโอกาสได้เข้าสู่สถานท่ีท่ีจะให้เราได้
เรียนรู้อย่างไร แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นแหล่งท่ีบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ตาม
ศักยภาพและโอกาส ตามความสามารถ 

กุลิดา ทัศนพิทักษ์ (2554) กล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นพฤติกรรมของผู้เรียนในการ
พัฒนาตนเองท่ีจะเรียนรู้ รับความรู้ และสามารถเรียนรู้ได้สูงสุด ได้ตลอดเวลา และทุกสถานท่ี ด้วย
ความต้ังใจและไม่ต้ังใจในทุกแหล่งการเรียนท้ังจากโรงเรียน บุคคล ครอบครัว หรือหน่วยงานอื่นๆ และ
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

การศึกษาตลอดชีวิตเป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาใน
ปัจจุบัน แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตมิใช่เรื่องใหม่ แต่มีมานานแล้วในคัมภีร์อัลกุรอานมีค าสอนว่า 

บุคคลพึงเรียนรู้ต้ังแต่ในเปลถึงหลุมฝังศพ  (From cradle to grave) หรือจากครรภ์มารดาถึงสุสาน 

(From womb to tomb) คอมินิศ (Comenius) นักศึกษาในสมัยนั้นได้พูดถึงรายละเอียดของ
กระบวนการศึกษาตลอดชีวิตว่าควรจัดให้มีโรงเรียน  ส าหรับทุกคน กล่าวคือ โรงเรียนส าหรับทารก          

แรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน เด็กเยาวชนวัยเรียน คนหนุ่มสาว และคนชราในช่วง 60 กว่าปีท่ีผ่านมานี้         
ได้มีการเผยแพร่เรื่องเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ และเพิ่มความสนใจไปสู่ท่ัวโลก ในการประชุมระหว่าง
ชาติว่าด้วยเรื่องการศึกษาผู้ใหญ่ (World Conference on Adult Education) ท่ีจัดโดย UNESCO                 

ท่ีกรุงมอนตรีอัล ประเทศแคนาดา ค.ศ. 1960 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน ค.ศ. 1972 และกรุงไนโรบี 
ค.ศ. 1986 ได้พัฒนาแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต อันมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. มนุษย์แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะมนุษย์เราเรียนรู้จาก
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และสังคม เช่น การท ามาหากิน กานเล่น การพักผ่อน การเข้าร่วมพิธีกรรม และ
การสมาคม เป็นต้น 

2. การศึกษาท่ีแท้จริงไม่ได้จ ากัดแต่เพียงในโรงเรียน  แต่ครอบคลุมถึงการศึกษานอก
โรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเกิดได้ตามโอกาสจึงไม่มีวันส้ินสุด 

3. การศึกษาตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้คนท่ัวไปได้รับการศึกษา เพราะสามารถเลือกเรียนตาม
รูปแบบท่ีตนต้องการ ยืดหยุ่นได้ตามโอกาสทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกแห่งตามโอกาสจะอ านวย 

ฉะนั้นมนุษย์จึงมีโอกาสจะพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการศึกษาอย่างไม่มีจุดจบไปตลอดชีวิต 
หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต (สุมาลี สังข์ศรี. 2544 : 43-54) 

1. การศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตมนุษย์ 
2. บุคคลมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

http://www.kruinter.com/
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3. การศึกษาไม่ได้ส้ินสุดลงเมื่อบุคคลจบจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
4. การศึกษาตลอดชีวิตเป็นภาพรวมของการศึกษาท้ังหมด 
5. การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาท่ีมีการผสมผสานกันท้ังในแนวตั้งและแนวนอน 
6. การศึกษาตลอดชีวิตเน้นความเท่าเทียมกันของโอกาสทางการศึกษา 
7. การศึกษาตลอดชีวิตควรมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 
8. การศึกษาควรมีความเป็นประชาธิปไตยหรือให้อิสระแก่ผู้เรียน 
9. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
10. ให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
11. ให้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของชีวิตและสภาพปัญหาท่ีต้องเผชิญในชีวิตจริง 
12. บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาตลอดชีวิต 
13. ชุมชนมีบทบาทส าคัญ 
14. ต้องอาศัยส่วนร่วมของทุกฝุาย 
15. การศึกษาตลอดชีวิตเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บุคคลพึ่งตนเองได้ 

รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีกล่าวมาข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของมานิตย์     
ซาชิโย (2555 : 293 -294) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนย์ตุ้มโฮม   

ลูกหลานบ้านเหล่าลิง พบว่า 1. การเรียนรู้ในเรื่องภาษา ศิลปะ เพื่อขัดเกลาจิตใจ อาชีพเพื่อการด ารง
ชีพของสมาชิก โดยการปรับแนวคิด สาธิตเรียนรู้ชุมชนอื่นๆ น ามาปฏิบัติต่อยอด 2. การค้นหาความ
ถนัด โดยการเรียนรู้ส่ิงเดิมเสริมสร้างส่ิงใหม่ 3. การสร้างเครือข่าย โดยพัฒนาต่อยอดความรู้ให้มีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. การปลูกฝัง โดยการเรียนรู้พื้นฐานวิถีชุมชน  บนความพอเพียง สุดารัตน์                         
จ่าภาชยากานต์ เรือนสุวรรณ และจ าเนียร พลหาญ (2556 : 91-94) ศึกษาแนวการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตของชุมชนส าหรับผู้สูงอายุต าบลหนองฮี  อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าสภาพการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตของชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
มีความต้องการการจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน และรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามความต้องการ
ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการวิธีการจัดการศึกษาในรูปแบบของการฝึกอบรม  โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ 

นอกจากนั้นระบบการศึกษาไทยยังจัดเป็นระบบการศึกษา  ได้ท้ัง 3 รูปแบบ และให้มีการ
เทียบโอนการเรียนรู้ท้ัง  3 รูปแบบ โดยบัญญัติการศึกษาตามมาตรา  15 กล่าวว่า การจัดระบบ
การศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

2.2 การจัดการศึกษาในระบบ 
เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัด

และการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา 
การศึกษาในระบบ (Formal Education) คือ การศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา 

หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา
ท่ีแน่นอน ท่ีส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษานั้น  เกิดขึ้นท้ังท่ีห้องเรียน รวมถึงการเรียนรู้
นอกห้องเรียน อาทิ ท่ีบ้าน หรือการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยยึดเอาห้องเรียนเป็นฐานกลางใน



33 
 
การจัดการศึกษาเรียนรู้ (สืบค้าเมื่อวันท่ี15 กันยายน2558, จาก  http://mediathailand. 
blogspot.com/2012/05/blog-post_3505.html). 

การศึกษาในระบบมีสามระดับ  คือ การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2.2.1 การศึกษาระดับปฐมวัยหรือก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานรัฐได้สนับสนุนให้มีการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยอย่าง
จริงจัง เมื่อ พ.ศ. 2536 ซึ่งขณะนั้นเรียกตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ว่าการศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อให้การศึกษาระดับนี้มีมาตรฐานเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
มอบหมายให้กรมวิชาการ จัดท าแนวการจัดประสบการณ์และพัฒนาเป็นหลักสูตร  ก่อนประถมศึกษา 

พุทธศักราช 2540 และประกาศให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กระดับก่อนประถมศึกษาท่ัวประเทศใช้
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ระดับก่อนประถมศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 

คณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้ประชุมพิจารณาหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 ได้ร่าง
หลักสูตรก่อนประถมศึกษาฉบับปรับปรุงและน าเสนอเข้าท่ีประชุมรับฟังความคิดเห็น  ซึ่งผู้เข้าประชุม
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนพ่อแม่และผู้ปกครอง มติท่ีประชุมได้เปล่ียนช่ือ
หลักสูตรก่อนประถมศึกษาเป็นหลัดสูตรการศึกษาปฐมวัย  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้มีการประชุมพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้หลักสูตรมี
ความสมบูรณ์ท่ีสุด ท้ังนี้ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา
และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ 

ผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ  จนได้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช พ.ศ. 2546 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหว่างบุคคล 

จึงก าหนดจุดหมายถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
- ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยท่ีดี 
- กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

- มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
- ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักการออกก าลังกาย 
- ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
- รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
- อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

http://mediathailand.blogspot.com/2012/05/blog-post_3505.html


34 
 

- ใช้ภาษาส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
- มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
- มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
- มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และทักษะในการแสวงหาความรู้ 

ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงในการพัฒนาทักษะอีกประการ  คือ วิชาภาษาไทยท่ีเป็นภาษาพื้นฐาน    

ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีผู้อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ รวมท้ังไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เป็นจ านวนมาก  วิชาภาษาไทยเป็นวิชาในกลุ่มทักษะ       

ท่ีต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเป็นเวลานาน ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย ส่งผลต่อความสามารถใน
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆ  

ภายใต้ข้อจ ากัดและปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียน
แนวคิดการจัดการความรู้  (Knowledge management) จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น การจัดการเรียนเป็นเครื่องมือผ่อนแรงในการเรียนรู้และพัฒนา
งานจากการรวมหมู่พลังท่ีแตกต่างและหลากหลาย  สร้างความสัมพันธ์ในหมู่ ผู้ปฏิบัติงาน จาก
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถในการ      

อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ  เรชา ชูสุวรรณ และคณะ (2550) พบว่า 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน น าแนวคิดในการจัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือ  เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีสามารถพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  มีองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็น

ระบบและส่งผลต่อกัน 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านพฤติกรรมการสอนของครู และด้าน
รูปแบบการสอนภาษาไทย คือ รูปแบบการใช้กระบวนการทางภาษา รูปแบบท่ีใช้วรรณกรรมน าภาษา 

และรูปแบบท่ีใช้การเช่ือมโยงภาษาระหว่างภาษาท้องถิ่น โดยใช้ส่ือภาพ เรื่องราว สถานการณ์จริง และ
ค าท่ีใกล้นักเรียน 

2.2.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา 

มีความสุขและความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดจุดมุ่งหมาย  ถือ
เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

2. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝุรู้ ใฝุเรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า 
3. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทาง

วิชาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีคิด วิธีการ
ท างานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และทักษะ   

การคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการด าเนินชีวิต 
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5. รักการออกก าลังกาย ดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค 
7. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่น

ในวิถีชีวิตและการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญา

ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
9. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงาม 
10. การศึกษาระดับประถมศึกษา โดยปกติใช้เวลาเรียน 6 ปี 
11. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็นสองระดับ ดังนี ้
 - การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี 
 - การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี แบ่งเป็น

สองประเภท ดังนี ้
1. ประเภทสามัญศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 
2. ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ

อาชีพ หรือ ศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป 
จากงานวิจัยของมุสลีฮะฮ์ สุหลง อลิสรา ชมช่ืน และธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2557 : 865 - 867) 

ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน  

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ให้นักเรียน          

ได้ท ากิจกรรมท่ีสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม อีกท้ังให้ผู้ปกครอง สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการและการพัฒนาการศึกษา การจัดสรรงบประมาณเพื่อผลิตส่ือการเรียนรู้ การจัดมุมหนังสือ 

แหล่งค้นคว้าให้ผู้เรียนได้อย่างท่ังถึง  การจัดอบรมหรือให้ค าแนะน าแก่ครูเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง การสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูแก่ปัญหาด้านพฤติกรรมและการเรียนของ
ผู้เรียนด้วยการท าวิจัยในช้ันเรียน นันทพล วิทยานนท์ (2555 : 161 - 164) ศึกษารูปแบบการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า รูปแบบการจัดการ
บริหารงานวิชาการ รูปแบบการจัดการด้านบริหารงานบุคคล  รูปแบบการจัดการด้านงานด้าน
งบประมาณ และงานบริหารงานท่ัวไป 

2.2.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา มุ่งตอบสนองผู้เรียนในวัยเรียน  วัยท างาน และวัย
สูงอายุ เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวส าหรับงาน ท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต                     

มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบน าไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ ในขณะท่ีอุดมศึกษา
ไทยนั้นควรมีศักยภาพในการสร้างความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแข่งในระดับสากล สนับสนุนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาลเครือข่ายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ  คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับ
ปริญญา การใช้ค าว่า “อุดมศึกษา” แทนค าว่า “การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย” ก็เพื่อจะให้ครอบคลุม



36 
 
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา  ท่ีเรียนภายหลังท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน               

(อับดุลสุโก ดินอะ. 2555) 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในระบบ  
1. ถ่ายทอดหรือปลูกฝัง เนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจท่ีเหมาะสมเพื่อให้ผู้ได้รับการศึกษา

วางตัวได้เหมาะสมในสังคม และมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนัด  ความสนใจ หรือตาม
โอกาสของแต่ละบุคคล 

2. เตรียมเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้และจัดให้เด็กในวัยเรียน  ได้รับ
การศึกษาเพื่อเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่องเพื่อให้มีพัฒนาการท้ังทางร่างกาย เชาวน์ปัญญา ความ
สนใจท่ีเหมาะสมมีความพร้อมในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป 

3. เพื่อพัฒนาเด็กในวัยเรียนทุกระดับให้ได้รับการศึกษา เพื่อประโยชน์ส าหรับการเตรียม
ตัวระดับพื้นฐาน และเพื่อมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพการงานต่อไป 

4. ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชน
มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  ซึ่งอาจ
ด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเน้นการวิเคราะห์ วิจัยระดับสูง มุ่งคิดค้นเนื้อหาสาระท่ีแปลกใหม่
จากเดิม นอกจากนี้ยังรวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทางเช่น  ด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคคลเต็มความสามารถและตอบสนองวิสัยทัศน์ในการพัฒนา

ประเทศ เน้นพัฒนากลุ่มเปูาหมายในลักษณะบูรณาการ  คือ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน ท้ังทาง
ร่างกาย สติปัญญาคุณธรรม ความคิด ความส านึก ความรับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งตามปกติเป็นหน้าท่ีของ
สถานศึกษา และอาจจัดเสริมเติมในลักษณะฝึกอบรมเฉพาะหรือแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน
ปกติ 

เป้าหมายของการจัดการศึกษาในระบบ  
1. เด็กก่อนวัยเรียน เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมท้ัง 

4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้แก่ กิจกรรมการเคล่ือนไหวตามจังหวะ 

กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นต้น 
2. บุคคลในวัยเรียน เป็นการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเปูาหมาย ดังต่อไปนี ้ 

2.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มักใช้เวลาประมาณสิบสองปี เป็นส่วนใหญ่ ในช่วงปลาย
ของการศึกษาเยาวชนที่สนใจสายอาชีพ แทนท่ีจะศึกษาสายสามัญ ก็อาจเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษา 

สายอาชีพได้ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนอาชีวศึกษา ประเภทต่าง ๆ  
2.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้เรียนท่ีมุ่งศึกษาต่อ

ก็อาจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรวมสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพต่ ากว่าปริญญาด้วย 
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องค์ประกอบของการจัดการศึกษาในระบบ  
1. สาระเนื้อหาในการศึกษา การจัดการศึกษาในระบบ จะจัดท าหลักสูตรเป็นตัวก าหนด

เนื้อหาสาระหลักสูตรในหลักสูตรกลางแต่ละระดับ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
สามารถจัดเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่นได้ด้วย  โดยมีเนื้อหาสาระท่ีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 

เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  ท้ังนี้ต้อง
ทบทวนเนื้อหาสาระ เพื่อปรับแก้ไขให้ถูกต้องทันสมัย และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้เรียน 

2. ครู ครูผู้สอน หรือผู้ให้การเรียนรู้ ผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ได้แก่ ครู และอาจารย์ ซึ่งถือ
เป็นผู้ประกอบอาชีพช้ันสูง  บุคคลเหล่านี้ต้องได้รับการอบรมท้ังในด้านเนื้อหา และวิธีการถ่ายทอด 

เพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้ และสาระวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่ือและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา เช่น อาคารสถานท่ี โต๊ะเก้าอี้ กระดานเขียน หนังสือ 

แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดท้ังอุปกรณ์ท่ีทันสมัยท่ีมีราคาแพงท้ังหลาย เช่น อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่ือและอุปกรณ์เหล่านี้เป็นส่วนประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจัดการศึกษา 

4. รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การศึกษาในระบบยุคปฏิรูปการศึกษา เน้นความส าคัญท่ี
ตัวผู้เรียน รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่แตกต่างไปจากเดิม  ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การน าชมนอกสถานท่ีเรียน 

การใช้อุปกรณ์เครื่องมือประกอบ 
5. สถานศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม การจัดการศึกษาในระบบ ยังต้องอาศัยช้ันเรียน

ยังเป็นส่ิงจ าเป็น ดังนั้นอาคารสถานท่ีห้องเรียน และบรรยากาศแวดล้อมท่ีใช้ในการจัดการศึกษาเป็น
ส่ิงจ าเป็นซึ่งจะต้องจัดบรรยากาศแวดล้อมท่ีเอื้อการเรียนรู้ 

6. ผู้เรียน ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาถือเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีสุดของการจัดการศึกษา  

เพราะผู้เรียนคือผู้รับการศึกษาและเป็นเปูาหมายหลักของการจัดการศึกษา  การปรับเปล่ียนความรู้
และพฤติกรรมของผู้เรียน  เป็นดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา  การจัดการศึกษาจึง
ครอบคลุมข้ันตอนท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้ังแต่การเตรียมความพร้อม ส าหรับการเรียนรู้ การ
ให้การศึกษาอบรมการประเมินและการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่ อง (สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 

2559, จาก http://mediathailand.blogspot.com/2012/05/blog-post_3505.html) 

ทฤษฏีพหุปัญญา 
ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัย 

ฮาวาร์ด เป็นผู้หนึ่งท่ีพยายามอธิบายให้เห็นถึงความสามารถท่ีหลากหลาย  โดยคิดเป็น          

“ ทฤษฎีพหุปัญญา ” (Theory of Multiple Intelligences) เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มี
หลายด้านท่ีมีความส าคัญเท่าเทียมกัน  ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง  แล้วแต่ละด้าน
ผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป ในปี 
พ.ศ. 2526 การ์ดเนอร์ ได้เสนอว่าปัญญาของมนุษย์มีอยู่อย่างน้อย  7 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้าน
ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว  ด้านดนตรี ด้าน     

มนุษยสัมพันธ์ และด้านการเข้าใจตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้เพิ่มเติมเข้ามาอีก 1 ด้าน คือ ด้าน
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ธรรมชาติวิทยา เพื่อให้สามารถอธิบายได้ครอบคลุมมากขึ้น  จึงสรุปได้ว่า พหุปัญญา ตามแนวคิดของ
การ์ดเนอร์ ในปัจจุบันมีปัญญาอยู่อย่างน้อย 8 ด้าน ดังนี้ 

1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถในการใช้ภาษารูปแบบ
ต่างๆ ต้ังแต่ภาษาพื้นเมือง จนถึงภาษาอื่นๆ ด้วย สามารถรับรู้ เข้าใจภาษา และสามารถส่ือภาษาให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ตามท่ีต้องการ ผู้ท่ีมีปัญญาด้านนี้โดดเด่น ก็มักเป็น กวี นักเขียน นักพูด นักหนังสือพิมพ์ 
ครู ทนายความ หรือนักการเมือง 

2. ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) คือ 

ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์ และการคิดค านวณ
ทางคณิตศาสตร์ ผู้ท่ีมีปัญญาด้านนี้โดดเด่น ก็มักเป็น นักบัญชี นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ นักวิจัย 

นักวิทยาศาสตร์ นักเขียนโปรแกรม หรือวิศวกร 
3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) คือ ความสามารถในการรับรู้ทาง

สายตาได้ดี สามารถมองเห็นพื้นท่ี รูปทรง ระยะทาง และต าแหน่ง อย่างสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน แล้ว
ถ่ายทอดแสดงออกอย่างกลมกลืน  มีความไวต่อการรับรู้ในเรื่องทิศทาง  ส าหรับผู้ท่ีมีปัญญาด้านนี้    
โดดเด่น จะมีท้ังสายวิทย์ และสายศิลป ์สายวิทย ์ก็มักเป็น นักประดิษฐ์ วิศวกร ส่วนสายศิลป์ ก็มักเป็น
ศิลปินในแขนงต่างๆ เช่น จิตรกร วาดรูป ระบายสี เขียนการ์ตูน นักปั้น นักออกแบบ ช่างภาพ หรือ
สถาปนิก เป็นต้น 

4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว  (Bodily Kinesthetic Intelligence) คือ 

ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก โดยใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

รวมถึงความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น 

ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส ส าหรับผู้ท่ีมีปัญญาด้านนี้โดดเด่น มักจะเป็นนักกีฬา 

หรือไม่ก็ศิลปินในแขนง นักแสดง นักร้อง นักเต้น นักบัลเล่ย์ หรือนักแสดงกายกรรม 
5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถในการซึมซับ และเข้าถึง

สุนทรียะทางดนตรี ท้ังการได้ยิน การรับรู้ การจดจ า และการแต่งเพลง สามารถจดจ าจังหวะ ท านอง 

และโครงสร้างทางดนตรีได้ดี และถ่ายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง  เคาะจังหวะ เล่นดนตรี และร้อง
เพลง ส าหรับผู้ท่ีมีปัญญาด้านนี้โดดเด่น มักจะเป็นนักดนตรี นักประพันธ์เพลง หรือนักร้อง 

6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการเข้าใจ
ผู้อื่น ท้ังด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต สีหน้า 

ท่าทาง น้ าเสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรอง ลดความ
ขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อื่นได้ดี เป็นปัญญาด้านท่ีจ าเป็นต้องมีอยู่ในทุกคน แต่ส าหรับผู้ท่ีมีปัญญาด้านนี้    
โดดเด่น มักจะเป็นครูบาอาจารย์ ผู้ให้ค าปรึกษา นักการฑูต เซลแมน พนักงานขายตรง พนักงาน
ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ นักการเมือง หรือนักธุรกิจ 

7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการ
รู้จัก ตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ  

และสถานการณ์ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเผชิญหน้า เมื่อไหร่ควรหลีกเล่ียง เมื่อไหร่ต้องขอความช่วยเหลือ    

มองภาพตนเองตามความเป็นจริง รู้ถึงจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องของตนเอง ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าตน    

มีจุดแข็ง หรือความสามารถในเรื่องใด 
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มีความรู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความคาดหวัง ความปรารถนา และตัวตนของ
ตนเองอย่างแท้จริง เป็นปัญญาด้านท่ีจ าเป็นต้องมีอยู่ในทุกคนเช่นกัน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า และมีความสุข ส าหรับผู้ท่ีมีปัญญาด้านนี้โดดเด่น มักจะเป็นนักคิด นักปรัชญา หรือนักวิจัย 

8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) คือ ความสามารถในการรู้จัก และ
เข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ ์และการรังสรรค์ต่างๆ ของธรรมชาติ มีความ
ไวในการสังเกต เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ มีความสามารถในการจัดจ าแนก แยกแยะ
ประเภทของส่ิงมีชีวิต ท้ังพืชและสัตว์ ส าหรับผู้ท่ีมีปัญญาด้านนี้โดดเด่น  มักจะเป็นนักธรณีวิทยา 

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือนักส ารวจธรรมชาติ 
ทฤษฎีนี้ได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ  

เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นความส าคัญใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้ 
1. แต่ละคน ควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปัญญาด้านท่ีถนัด เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ 
2. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับ

ปัญญาท่ีมีอยู่หลายด้าน 
3. ในการประเมินการเรียนรู้ ควรวัดจากเครื่องมือท่ีหลากหลาย เพื่อให้สามารถครอบคลุม

ปัญญาในแต่ละด้าน 
ทฤษฎีพหุปัญญา ของการ์ดเนอร์ ช้ีให้เห็นถึงความหลากหลายทางปัญญาของมนุษย์  ซึ่งมี

หลายด้าน หลายมุม แต่ละด้านก็มีความอิสระในการพัฒนาตัวของมันเองให้เจริญงอกงาม  ใน
ขณะเดียวกันก็มีการบูรณาการเข้าด้วยกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน แสดงออกเป็นเอกลักษณ์ทางปัญญา
ของมนุษย์(ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา.สืบค้นเมื่อ10 เมษายน 2559, จาก http://www.babybestbuy 

.in.th/ shop/t-eory_of_multiple_intelligences) 

การศึกษาพหุวัฒนธรรม 
การจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมศึกษาเป็นทางเลือกส าหรับผู้ก าหนดนโยบายในการ

ก าหนดนโยบายการศึกษาให้กับพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังเช่น  3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และทางรอดส าหรับผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้อง  คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 

เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมศึกษานั้น  จ าเป็นต้องปฏิรูป
การศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการท าหลักสูตรท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  1. การเตรียมความพร้อม 
1.1 ระดับนโยบาย  
1.2 ระดับปฏิบัติการ 

2. การจัดท าหลักสูตร 
3. รูปแบบการเรียน 

3.1 รูปแบบท่ีเน้นเนื้อหา 
3.2 รูปแบบท่ีเน้นตัวนักเรียน 
3.3 รูปแบบท่ีเน้นสังคม (สุธิรัช ชูช่ืน. 2555 : 132-134) 
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บทบาทครูกับการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ครูต้องมีความรู้ เจตคติและทักษะการส่ือสารในช้ันเรียนสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน และจัด

กิจกรรมในบทเรียน  เพื่อนักเรียนได้เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ
หลากหลาย คือผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมเจตคติในเรื่องของการยอมรับในบุคคลและกลุ่ม
บุคคลท่ีมีความแตกต่างจากตนไม่ว่าความแตกต่างนั้นเป็นเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ต้อง
ปราศจากความอคติต่อนักเรียนท่ีมีลักษณะแตกต่างจากตนและเรียนรู้นักเรียนกลุ่มต่างๆ เพื่อน าไปสู่
การส่ือสารและการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม การจัดการศึกษาในสังคม                    

พหุวัฒนธรรม 5 ประการ 
1. การสอนในสภาพที่แตกต่างของความสามารถพิเศษและวัฒนธรรมของผู้เรียน  
2. การสร้างความสัมพันธ์ไมตรีในมนุษย์ 
3. การสร้างหลักสูตรที่เจาะจงหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่มของผู้เรียน 
4. การสร้างให้เกิดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรม 
5. การส่งเสริมแนวทางพหุวัฒนธรรมให้เกิดในสังคม (ชุมศักดิ ์อินทร์รักษ์. 2557) 

2.3 การจัดการศึกษานอกระบบ 
เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดย
เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม 

การศึกษานอกระบบ หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมท่ี
ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเปูาหมายนั้น และ
มีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา  หรือเพื่อจัดระดับ
ผลการเรียนรู้ (ราชกิจจานุเบกษา. 2551 : 2) 

หลักการของการจัดการศึกษานอกระบบ 
หลักการจัดการศึกษานอกระบบ  ยึดหลักการและความมุ่งหมายโดยภาพรวมตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ควบคู่กับหลักการการศึกษานอกระบบ หลักความเสมอภาค การมี
ส่วนร่วมในความรับผิดชอบ กระบวนการเรียนรู้ ความหลากหลาย ความยืดหยุ่น การบูรณาการ การ
กระจายอ านาจ เพื่อให้การศึกษานอกระบบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ความเช่ือพื้นฐานของการจัดการศึกษานอกระบบ เป็นความเช่ือท่ีแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน
ว่าการศึกษาอาจเกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง  ไม่เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น  การศึกษานอกระบบอาจ
พิจารณาได้ 2 มิติ คือ 

มิติท่ี 1 เป็นการศึกษาท่ีจัดขึ้นนอกเหนือจากท่ีจัดในโรงเรียน  โดยมีหลักสูตรวิธีการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลเช่นเดียวกัน แต่ก็มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สภาพของชุมชน ผู้เรียนสามารถน าเนื้อหาจากสภาพแวดล้อม หรือความต้องการของผู้เรียนมาก าหนด
เป็นหลักสูตรก็ได้ แนวคิดดังกล่าวให้ความส าคัญกับความเป็นมนุษย์ท่ีมีเลือดเนื้ อ มีชีวิต จิตใจ                   
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มีอารมณ์ มีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ มีเสรีภาพท่ีจะเลือกและตัดสินใจ สามารถรับผิดชอบต่อส่ิงท่ี
ตนตัดสินใจ เป็นมนุษย์ท่ีพัฒนาได้ด้วยตนเอง มิใช่เครื่องจักรหรือผู้จ านนท่ีจะถูกใครบังคับช้ีน าได้ โดย
ไม่ยินยอม มนุษย์เป็นผู้ท่ีสามารถคิดเองได้ สามารถคิดเป็น รู้จักผิดชอบช่ัวดี ประเด็นส าคัญคือ มนุษย์
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มิใช่ถูกสอน เมื่อเขาปรารถนาท่ีจะเรียน ก็จะขวนขวายท่ีจะเรียน และ
สามารถเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งจนน าความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนของ
ตนได้ 

มิติท่ี 2 เป็นการศึกษาท่ีจัดขึ้นส าหรับผู้ท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน  เป็นผู้ท่ีไม่สามารถเข้าถึง
บริการท่ีโรงเรียนจัดให้ได้ โดยข้อจ ากัดต่าง ๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ท่ีส าคัญคือส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและการ
ท างานมาระดับหนึ่ง สามารถรับผิดชอบตนเองได้ การจัดการศึกษาจึงใช้หลักการสอนผู้ใหญ่ 
(Andragogy) เป็นหลักการส าคัญ นั่นก็คือ เป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  และ
ครูผู้สอนในการวางแผนการเรียนร่วมกัน  ต้องเข้าใจเหตุผลของการเรียน มีเปูาหมายของการเรียน         

ท่ีชัดเจน ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ ผู้เรียนจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้       
ท่ีจะร่วมตัดสินใจกับกลุ่มเพื่อนและครูว่าจะเรียนอะไร อย่างไร มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน
ของตนเอง ผู้จัดการศึกษาส าหรับผู้ท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียนจะต้องเข้าใจธรรมชาติ  จิตใจและอารมณ์
ของกลุ่มเปูาหมายและจัดโอกาสให้เรียนด้วยตนเอง  เรียนจากของจริง เอาความรู้และประสบการณ์
จากการท างานมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้วย  การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ท้ังด้านร่างกาย ความคิด จิตใจ สติปัญญา และ
สภาพแวดล้อม 

ความเช่ือพื้นฐานท่ีส าคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบ  ซึ่งเป็นลักษณะท่ี                

โดดเด่นของประเทศไทย คือ ความเช่ือท่ีว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความสุขเป็นเปูาหมายสูงสุดของชีวิต 

การคิดตัดสินใจ การเลือกกระท าหรือไม่กระท าใด ๆ ล้วนใช้เหตุผล ข้อมูลประกอบการคิดอย่าง               

รอบด้านอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ท้ังด้านร่างกาย  สุขภาพ อนามัย จิตใจ ฐานะความ
เป็นอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับสังคม ท้ังสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ 

รวมท้ังข้อมูลทางวิชาการคือความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น ๆ การคิดแบบคิดเป็นจึงเป็น
การใช้ข้อมูลประกอบการคิดอย่างรอบด้าน  น ามาสู่การตัดสินใจเลือกท่ีจะเช่ือ เลือกท่ีจะกระท า โดย
สามรถอธิบายเหตุผลของตนเองได้ ซึ่งความคิดของแต่ละคนไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันเสมอไป  การ
จัดการศึกษานอกระบบ จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง หัวใจส าคัญ คือการ
ยอมรับและเคารพในการตัดสินใจของผู้เรียน  ซึ่งเป็นรากฐานของความเป็นประชาธิปไตย  ใน
ระดับพื้นฐานด้วย 

กลุ่มเปูาหมายการศึกษานอกระบบส่วนมากเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่  ซึ่งเป็นผู้มีวุฒิภาวะ                

มีประสบการณ ์มีความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพ ดูแลครอบครัว และมีข้อจ ากัดมากมายในการ
เรียนรู้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวท าให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่เหมือนกับเด็ก  เพราะมีอะไรท่ีแตกต่าง
กันหลายอย่าง เช่น ความคิดอ่าน ประสบการณ์ ความพร้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึง
จ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม                   

น าความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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การศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต มีภารกิจส าคัญท่ีมุ่งให้
ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง  โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตาม
มาตรฐานของสังคมซึ่งเป็นสิทธิท่ีคนทุกคนพึงได้รับ นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึกษาท่ีต่อเนื่อง
จากการศึกษาพื้นฐานน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนและสังคมในท่ีสุด 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบจึงยึดหลักการส าคัญ  5 ประการ คือ หลัก
ความเสมอภาคทางการศึกษา  หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง  หลักการบูรณาการ                   

การเรียนรู้และวิถีชีวิต หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  และหลักการเรียนรู้ร่วมกัน
และการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้  

1. หลักความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มเปูาหมายของการศึกษานอกระบบส่วนมาก
เป็นผู้พลาดโอกาส และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งอาจมีความแตกต่างทางด้านสถานภาพในสังคม 

อาชีพเศรษฐกิจ และข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ
ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ หากแต่สร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง     

เท่าเทียมกัน 
2. หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง การจัดการศึกษานอกระบบจะต้องจัดการ

เรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตน  สามารถเรียนรู้ เกิด
ความส านึกท่ีจะพัฒนาตนเองได้  เป็นคนคิดเป็น ปรับตัวเพื่อให้ทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงของ
สังคม โดยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เรียนด้วยตนเอง พึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม 

3. หลักการบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิต หลักการนี้อยู่บนพื้นฐานของการจัดการ
เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหา วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน  ซึ่งเป็นหลักการ
ท่ีส าคัญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ส่ิงดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  การ
จัดการเรียนรู้เป็นลักษณะของการบูรณาการจึงมีความเหมาะสม  โดยบูรณาการสาระต่าง ๆ เพื่อการ
เรียนรู้ และบูรณาการวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
อย่างเป็นองค์รวม 

4. หลักความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หลักการนี้เป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักความต้องการของตนเอง  สามารถจัดการศึกษาให้กับตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ครู กศน. มีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียน
ร่วมก าหนดวัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  ซึ่ง
เป็นกระบวนการการศึกษานอกระบบท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. หลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้เรียน
นับว่าส าคัญ เป็นการส่งเสริมและสร้างกัลยาณมิตรในกลุ่มผู้เรียน ก่อให้เกิดความร่วมมือความผูกพัน 

เอื้ออาทร การช่วยกันและกัน ปลูกฝังวินัยในตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีควรเกิดขึ้นส าหรับ
ผู้เรียนท่ีมีวุฒิภาวะ ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน ก็นับว่าเป็นหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา
นอกระบบ ชุมชนสามารถเข้ามาร่วมในการจัดท าหลักสูตร  สถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากรเป็น
แหล่งเรียนรู้  และสนับสนุนในเรื่องอื่นๆ  เพื่อผลิตผู้เรียนท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนต่อไป                           

(อญัชลี ธรรมะวิธีกุล. 2553) 
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ความหมายของการศึกษาต่อเนื่อง 
การศึกษาต่อเนื่องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการศึกษานอกระบบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ โดยเป็น

การจัดการศึกษา เพื่อสนองความต้องการ และความจ าเป็นของบุคคล ต่อเนื่องไปจากการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา องค์การยูเนสโก นิยามการศึกษาต่อเนื่องว่าเป็น “ความคิดรวบยอดอย่าง
กว้างๆ ซึ่งรวมถึงโอกาสท้ังปวงตามความต้องการและความจ าเป็นในการเรียน  นอกเหนือไปจาก
การศึกษาเพื่อการอ่านออกเขียนได้ขั้นพื้นฐาน  เป็นการศึกษาท่ีให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคคล” 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อเนื่อง  
- สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะเพื่อการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ 
- ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ เพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
- ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเพื่อพัฒนา

สังคมและชุมชน 
ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน

เพิ่มข้ึน ดังนี้  
1. มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน 

และการฝึกอบรม ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ท้ังนี้ให้พัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลายและทันสมัย  สามารถ
ให้บริการได้อย่างกว้างขวาง 

2. มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเปูาหมาย มีความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข โดยเน้นกิจกรรมของสถานศึกษา 3 D รวมท้ังกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

3. มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแต่ละชุมชนโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรม การเข้าค่าย 

การประชุมสัมมนา การศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และรูปแบบอื่นๆท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายเพื่อให้
กลุ่มเปูาหมายน าความรู้ไปพัฒนาสังคมและชุมชน 

4. พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องท่ีสถาบัน  กศน.ภาคทุกแห่ง เพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการน าไปใช้ 

เป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  
หลักสูตรประเภทนี้โดยท่ัวไปจะเปิดกว้างส าหรับประชาชนท่ัวไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กลุ่มเปูาหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีมีอายุ  15 ปีขึ้นไป ท่ีสนใจและต้องการเรียนรู้เพื่อน า
ความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน โดยมีทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย
เป็นอย่างดี ยกเว้นในบางหลักสูตรอาจก าหนดให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมท่ีจ าเป็นกับการเรียนรู้ใน                       

หลักสูตรนั้น ๆ ผู้เรียนท่ีเรียนตามหลักสูตรประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ท่ีผ่านการวัดผลประเมินผลตาม
วิธีการและเกณฑ์ท่ีก าหนด จะได้รับวุฒิบัตรซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  
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- เพิ่มคุณสมบัติหรือศักยภาพในการสมัครงานและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
- เทียบโอนความรู้เข้าสู่หลักสูตรอื่น ๆ ตามเกณฑ์และวิธีท่ีแต่ละสถานศึกษาก าหนด 

รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  
การศึกษาต่อเนื่องมีรูปแบบการจัด 6 รูปแบบ ดังต่อไปนี ้ 

รูปแบบท่ี 1 การจัดการศึกษาหลังการเรียนรู้หนังสือแล้ว 
การศึกษาในรูปแบบนี้มีเปูาหมายท่ีจะคงสภาพ และส่งเสริมการรู้หนังสือ คิดเลขเป็น

และมีทักษะในการแก้ปัญหาได้ มีทักษะความรู้ พื้นฐานในการท างาน และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อการเทียบโอน 
การศึกษาในรูปแบบนี้ก าหนดให้เป็นทางเลือกทางการศึกษาท่ีจะเลือกเรียนทางสาย

สามัญหรือสายอาชีพ 
รูปแบบท่ี 3 การจัดการศึกษาเพื่อการมีรายได้  การศึกษาในรูปแบบนี้ช่วยให้ผู้เรียน

สามารถเลือกการเรียน เพื่อเป็นทักษะในการประกอบอาชีพ โดยผู้เรียนสามารถท่ีจะประกอบอาชีพได้ 

การเรียนในรูปฝึกทักษะอาชีพนี้ สามารถจัดได้ในหลายลักษณะ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนโดยตรง โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่สามารถหารายได้อย่างพอเพียง 

รูปแบบท่ี 4 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาในรูปแบบนี้มีเปูาหมาย
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียนและชุมชนเกี่ยวกับความรู้  ทัศนคติเพื่อสร้างคุณค่าและ
ทักษะ เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละคนในอันท่ีจะเป็นสมาชิกของชุมชน 

รูปแบบท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสนใจส่วนบุคคล 
การศึกษาในรูปแบบนี้จัดเพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละคนมีส่วนร่วมและเรียนรู้เกี่ยวกับ                         

ท่ีสังคมต้องการ วัฒนธรรม ความเช่ือ สุขภาพอนามัยและความสนใจทางด้านศิลปะ 
รูปแบบท่ี 6 การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับอนาคต 
การศึกษาในรูปแบบนี้ จัดให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ผู้ช านาญการสาขาต่าง ๆ ผู้น าท้องถิ่น 

ประชาชน นักธุรกิจ และนักวางแผน เกี่ยวกับทักษะใหม่ ๆเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคท่ีจะพัฒนา
ตนเองและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเขาเหล่านั้นรับผิดชอบให้เหมาะสมกับความเจริญเติบโตของสังคม และ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปยุคสมัย (สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2559, จาก http://mediathailand. 
blogspot.com/2012/05/blog-post_8756.html.) 

รูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  และบูรณาการ 2 แนวคิด ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ได้แก่ แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ Knowles ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ท า
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา และตลอดชีวิต กับแนวคิดการจัดหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
เป็นรายบุคคล ได้แก่ (เกสรา สุรพันธ์พิชิต. 2554 : 1-2) 

ปอเนาะ : การจัดการศึกษาในปอเนาะไม่ว่าจะอยู่ในระบบของสถาบันศึกษาปอเนาะหรือ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้กลายเป็นวิถีของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  แต่เมื่อ
สถานการณ์โลกเกิดการเปล่ียนแปลงเข้าสู่โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ท าให้ความเป็นพหุสังคมได้
แพร่กระจายไปสู่สังคมมุสลิมมากยิ่งขึ้น  มุสลิมเองก็ต้องด าเนินการชีวิตกับต่างศาสนิกท่ีมีวัฒนธรรม           
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ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการจัดการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันต่างๆ  ต้อง
สามารถปรับปรุงและบูรณาการกับหลักการศาสนาได้ (อับดุชชะกุร์ บิน ชาฟีอีย์ ดินอะ. 2552. สืบค้น
เมื่อ 8 เมษายน 2559, จาก www.prachatai.com/journal/2007/03/12156) 

ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน  เป็นหน่วยงานการศึกษา  มีหน้าท่ีส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในพื้นท่ี  (ส านักงาน กศน.จังหวัด
ยะลา. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2559, จากhttp://yaia.nfe.go.th) 

และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี ้
1. ฝึกอบรมศิลปะโบราณ และศิลปวัฒนธรรม 
2. จัดนิทรรศการศิลปะโบราณ ในรูปแบบนิทรรศการถาวร และนิทรรศการเคล่ือนท่ีเพื่อ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน การจัดฝึกอบรมวิชาศิลปะโบราณ และศิลปวัฒนธรรม 
4. พัฒนาหลักสูตร ส่ือ กระบวนการเรียนรู้ บุคลากรด้านวิชาชีพ ศิลปะโบราณ และ

ศิลปวัฒนธรรม 
5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนา เผยแพร่ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะโบราณ และศิลปวัฒนธรรม 

ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล. 2553) 
นอกจากนั้นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการมีงานท าเป็นอีกมิติหนึ่งท่ี

ส าคัญจ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการสอนอาชีพต่างๆ  อย่างหลากหลายท้ังรูปแบบ ทักษะท่ัวไป 

คือ การสอนทักษะพื้นฐานแรงงานเพื่อตลาดงานสมัยใหม่ไปจนถึงรูปแบบท้องถิ่น  หรือการสอนอาชีพ
ท่ีเช่ือมโยงกับตลาดท้องถิ่น ท้ังในแง่การพัฒนาหลักสูตร กลุ่มงานอาชีพ และเทคโนโลยี รวมท้ัง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  (อมราวิชช์ นาครทรรพ และคณะ. 
2550) 

2.4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ  ศักยภาพ ความพร้อมและ

โอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม หรือแหล่งความรู้อื่นๆ 
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2552ก) กล่าว การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาท่ีมีรูปแบบท่ี

หลากหลาย และไม่เป็นทางการ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการศึกษาตามอัธยาศัย พึงท าความ
เข้าใจได้ว่า แม้ว่าเราจะไม่สามารถจับตัวตนของการศึกษาตามอัธยาศัยได้ชัดเจนแน่นอน แต่เราก็รู้ว่ามี
การศึกษาชนิดหนึ่งมีอยู่จริง ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ 

การศึกษาตามอัธยาศัย หมายความว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวันของบุคคล ซึ่ง
บุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ตามความสามารถ ความต้องการ โอกาส 

ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล (ราชกิจจานุเบกษา. 2551 : 2) 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2545 : 32) อธิบายว่า การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการ

จัดกิจกรรม ท่ีเป็นกระบวนการเพื่อให้บุคคลได้ศึกษา ได้เรียนรู้ ได้ท้ังความรู้ และการเรียน การท่ีจะให้
บรรลุเปูาหมายดังกล่าวการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เช่น การให้

http://www.prachatai.com/journal/2007/03/12156
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ความรู้ และประสบการณ์ผ่านส่ือหลายๆประเภท แหล่งความรู้ท่ีผู้เรียนสามารถเลือกเรียน  เลือกหา
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

ความส าคัญของการศึกษาตามอัธยาศัย 
ความส าคัญด้านการเรียนรู้ในช่วงชีวิตของบุคคล การเรียนรู้เริ่มต้นจากในครรภ์มารดา เด็ก

สามารถเรียนรู้ได้ต้ังแต่ในครรภ์มารดาและสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ดนตรี 
จริยธรรม บิดา มารดา สามารถให้ลูกได้เรียนรู้ต้ังแต่ในครรภ์ นอกจากการศึกษาตามอัธยาศัยยังเป็น
การศึกษาท่ีบุคคลจะได้รับ ต้ังแต่เกิดจนตาย การศึกษาตามอัธยาศัยจึงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้
ในช่วงชีวิตของบุคคล ดังแสดงในแผนภูมิ ต่อไปนี้ 

การศึกษาตลอดชีวิต 

นอกระบบ ในระบบ 

 
ในระบบ 

 
นอกระบบ 

 

นอกระบบ 

อัธยาศัย 

 
นอกระบบ 

 
อัธยาศัย 

อัธยาศัย อัธยาศัย นอกระบบ 
อัธยาศัย 

อายุ 0                    3 ปี                     6 ปี                         22 ปี                                      60 ปี 
           แรกเกิด              ก่อนวัยเรียน          วัยเรียน                        วัยท างาน                   วัยสูงอายุ 

              ภาพประกอบท่ี 2 แผนภูมิแสดงช่วงอายุของบุคคล และประเภทของการศึกษา 
              ท่ีมา : สนง.คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 6). 

ประเภทของการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
1. การเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน  (Tacit learning) หมายถึง การรู้ในคุณค่า ทัศนคติ 

พฤติกรรม หรือทักษะต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน มิใช่แค่เพียงเราไม่ได้ต้ังใจมาก่อนท่ีจะได้รับมัน 

แต่เราไม่ได้ตระหนักด้วยซ้ าไปว่าเราได้เรียนรู้ส่ิงนั้นๆ  
2. การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นโดยบังเอิญ (Incidental learning) หมายถึงประสบการณ์ในการ

เรียนรู้ ท่ีผู้เรียนมิได้มีความต้ังใจมาก่อนว่าจะต้องเรียนส่ิงนั้น แต่เมื่อได้รับประสบการณ์รับรู้ได้ว่าเขา
ได้เรียนรู้บางอย่างขึ้นมา ดังนั้นจึงเป็นความไม่ต้ังใจแต่รู้สึกตัว (Unintended but conscious) 

3. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self directed learning) เป็นโครงการเรียนรู้ที่ก าหนดโดย
ผู้เรียน ไม่จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากนักการศึกษา แต่สามารถเป็นการน าเสนอของวิทยากร 

การเรียนรู้แบบนี้เป็นเรื่องของความต้ังใจ เพราะผู้เรียนมีจุดหมายในบางส่ิงบางอย่างท่ีต้องการเรียนรู้
ส่ิงนั้นอาจมาก่อนท่ีกระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้น เป็นเรื่องของจิตส านึก โดยปัจัยบุคคลตระหนักว่าเขา
ต้องเรียนรู้ในบางส่ิงบางอย่าง   
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แหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
แหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีมีรูปแบบท่ี

หลากหลายและไม่เป็นทางการ ดังนั้นการท าความเข้าใจการศึกษาตามอัธยาศัย  จึงต้องให้พ้นกรอบ
ของการศึกษาท่ัวๆไป การท าความเข้าใจในการจัดแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  ควรจะได้พิจารณา
ประเด็นต่อไปนี้ 

1. เป็นแหล่งท่ีสามารถศึกษาค้นคว้าท่ีเกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่งตามแต่สถานการณ์  

สถานการณ์แห่งการเรียนรู้เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดสถานท่ี อายุ กลุ่ม รูปแบบ หรือวิธีการเรียนรู้ 
2. เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความสัมพันธ์กับส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้   

จะเป็นบุคคล วัตถุ ส่ิงของ สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม จะโดยต้ังใจหรือไม่ก็ตาม เช่น เรียนจากพ่อแม่ เรียน
จากการทดลองท า เรียนจากการพาตนเองไปสู่เหตุการณ์ เรียนจากการสัมผัสวัสดุส่ิงของ ส่ือ 

3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ ท่ีมีลักษณะของการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาตามอัธยาศัย  

โดยท่ัวไปมีลักษณะเฉพาะท่ี เช่น  
- เป็นการเรียนรู้ที่ต้ังอยู่บนฐานการสนทนา 
- ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นมีอยู่โดยไม่รู้ตัว  ไม่อาจคาดหวังได้ผล
ของการเรียนรู้เป็นอย่างไรจนกว่าจะน ามาใช้ในชีวิตจริง การประเมินจึงท าได้ไม่ง่าย เพราะคุณค่าของ
ผลการเรียนรู้ตามอัธยาศัยไม่ใช่ส่ิงท่ีจะน าไปสู่การเรียนต่อได้มากเท่ากับการน าไปใช้ในชีวิตจริง 

5. รูปแบบการจัดการแหล่งการเรียนรู้จึงมีรูปแบบเป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการ
จัดการให้บุคคลเรียนอย่างไม่เป็นทางการ  ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยการจัดสภาพแวดล้อม ปัจจัย
เกื้อหนุน บรรยากาศ สถานการณ์ให้บุคคลได้เรียนรู้ 

แหล่งการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและส าคัญส าหรับการจัดการเรียนการสอน  แบ่งได้ 2 

ประเภท คือแหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นสถานท่ี ดังนั้นแหล่งความรู้จึงมี
ความจ าเป็นส าหรับข้ันตอนส าคัญในการสรุปความรู้ (สืบค้นเมื่อ วันท่ี 6 เมษายน 2559, จากhttps: // 

2educationinnovation. Wikispaces.com / แหล่งการเรียนรู้.) 
แหล่งการเรียนในโรงเรียน 

- ห้องสมุด 
- ห้อง ICT 
- ศูนย์วัฒนธรรม 
- ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ห้องรีไซเค้ิล 

ธนาคารขยะ 
- สวนพฤกษาศาสตร์ 
- ศูนย์แนะแนว 
- ห้องสมุดสาระการเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
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- ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 
- ห้องปฏิบัติการสังคม 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ห้องปฏิบัติการคหกรรม 
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด 
- ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
- ห้องปฏิบัติการดนตรี และศิลปะ 
- ห้องปฏิบัติการพลานามัย 
- ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
- ห้องจริยธรรม 

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน 
- ห้องสมุดประชาชน 
- อุทยานการเรียนรู้ 
- พิพิธภัณฑ์ 
- อุทยานประวัติศาสตร์ 
- ชุมชน 
- การศึกษาระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
- ศูนย์วัฒนธรรม 
- สถานท่ีจัดงานการให้ข้อมูลความรู้ และข่าวสารต่างๆ 
- หอศิลป ์
- สวนสัตว์ 
- สวนสาธารณะ 
- ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
-      แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย ได้แก่ e-Learning e-Book e-Library e-Education                       

Courseware Virtual University  

แหล่งการเรียนรู้ทางภูมิปัญญา เป็นองค์ความรู้ท่ีจัดเป็นนามธรรม ได้แก่ ความคิด ความรู้ 
เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ กระบวน ขั้นตอน ศาสตร์หรือความรู้ท่ีเกิดจากการส่ังสมความรู้และ
ประสบการณ์ จากการศึกษา อบรม การลงมือปฏิบัติ การค้นคว้าวิจัย การทดสอบ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์จากการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยสามารถแบ่งประเภทของภูมิ
ปัญญา ได้ดังนี้  

1. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน คือ องค์ความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ท่ีส่ังสมสืบทอดกันมา
เพื่อใช้แก้ปัญหาในการปรับตัว โดยมีการเรียนรู้และสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง   จึง
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นๆ 
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2. ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ ความรู้ ทักษะ และวิธีปฏิบัติของชาวบ้านท่ีได้มาจากประสบการณ์
แต่ละเรื่อง แต่ละสภาพแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขของปัจจัยเฉพาะแตกต่างกันไปส าหรับการน ามาใช้
แก้ไขปัญญา 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความรู้ท่ีมีอยู่ท่ัวๆไปในสังคมชุมชนและในตัวผู้รู้เอง  เป็นความท่ี
เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนนั้นๆ ส่ิงท่ีเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์ และ
ลงมือปฏิบัติจนเกิดปัญญาในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553) 

3. การจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่ามีความหลากหลาย  พิเศษกว่าพื้นท่ี

อื่นๆ ผู้จัดการศึกษามีนมนามของรัฐและเอกชน หรือภาคประชาชน จากข้อมูลจัดการศึกษาแบ่งการ
จัดการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกเป็น 2 ระบบ 

1. สถานศึกษาในระบบ มีสถานศึกษา 1,202 แห่ง สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท 
1.1 สถานศึกษาก่อนและขั้นพื้นฐาน (อนุบาล – มัธยมศึกษาปีท่ี 6) เป็นของรัฐ 925 แห่ง 

ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีท่ี 6) ของเอกชน 172 แห่ง เป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามท่ีสอนควบคู่สามัญ ถึง 126 แห่ง (ระดับมัธยมศึกษา) และท่ีอยู่ภายใต้องค์กรบริหาร   

ส่วนท้องถิ่น 32 แห่ง (เป็นการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาปีท่ี 6) 
1.2 สถาบันอาชีวศึกษา ของรัฐ 13 แห่ง และเอกชน 4 แห่ง 
1.3 วิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง 
1.4 สถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง 
1.5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แบ่งออกเป็นแผนกสามัญศึกษา 2 แห่ง แผนกธรรม 43 แห่ง 

และแผนกบาลี 4 แห่ง 
2. สถานศึกษานอกระบบ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

2.1 สถาบันศึกษาปอเนาะ 303 แห่ง (ท่ีจดทะเบียน)  
2.2 ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามประจ ามัสยิดส าหรับผู้ใหญ่  และศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม

ประจ ามัสยิดส าหรับเด็ก เรียกว่า ตาดีกา 1,605 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

และอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด 130 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 238 แห่ง  
2.3 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 6 แห่ง 
2.4 ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน 36 แห่ง 
2.5 ศูนย์การเรียนอัลกุรอานตามบ้านของปราชญ์อัลกุรอานและศูนย์ท่องจ าอัลกุรอาน   

ไม่นับรวมการศึกษาตามอัธยาศัยด้านศาสนาอิสลามส าหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ตามมัสยิดต่างๆ  

โดยเฉพาะมัสยิดกลางท้ังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  มัสยิดเราะห์มานียะห์บ้านบราโอ อ าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี ซึ่งด าเนินการสอนโดยปราชญ์ด้านศาสนาอิสลามท่ีมีช่ือเสียง คือ ชัยค์อีสมาอีล ดาอีละ 

(อิสมสแอ เสอร์ปัญยัง) และดร.อิสมาอีลลุฏฟี  จะปะกียา โดยมีผู้เข้าร่วมฟังไม่ต่ ากว่าห้าพันคน                  

ทุกสัปดาห์ และด าเนินการสอนมากกว่าสามสิบปี (อับดุลสุโก ดินอะ. 2546) 
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3.1 สภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1. โรงเรียนของรัฐ ท้ังระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาท่ีมีนักเรียนมุสลิมจ านวน

มากจะให้มีการจัดการเรียนอิสลามศึกษา อย่างไรก็ตาม สัดส่วนเวลาท่ีนักเรียนมุสลิมเรียนค่อนข้าง
น้อย คือ 2 ช่ังโมงต่อสัปดาห์ ในโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลักสูตร
ประถมศึกษาและจัดเป็นรายวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย      

ในหมวดสังคม จึงไม่สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี จึงได้ก าหนดให้มีการ
สอนอิสลามศึกษาประกอบกับท้องถิ่นเรียกร้องให้โรงเรียนของรัฐ มีการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ี
เข้มข้ึนเพื่อให้บุตรหลานมีความรู้วิชาสามัญควบคู่กับศาสนาอิสลามและได้วุฒิด้านศาสนาเพื่อศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น และท าให้เกิดความสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ และจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการการศึกษา ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

อัตลักษณะ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และความต้องการของท้องถิ่น โดยเช่ือมโยงกับหลัก
ศาสนา จึงได้น าเป็นหลักฐานในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในการพัฒนาการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแปรสภาพมาจาก
โรงเรียนราษฏร์สอนศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่เคยเป็นปอเนาะมาด้ังเดิม แปรตามจากนโยบายของรัฐ 

จัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ วิชาสามัญและวิชาศาสนาตามสภาพข้อเท็จจริง 

พบว่า ในระดับมัธยมศึกษาผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามมากกว่าโรงเรียนของรัฐ เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความเช่ือ
และวิถีชีวิต โดยจัดวิชาด้านศาสนามากกว่าในโรงเรียนของรัฐ  

จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนราธิวาส  โดยใช้
การจัดการความรู้ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) พบว่าโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้       

ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับหลังสุด สถานศึกษาทุกประเภทในพื้นท่ีต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  (เรชา ชูสุวรรณ 

และคณะ. 2550) 
ในส่วนของสถาบันศึกษาปอเนาะ รัฐควรปล่อยให้มีความอิสระในการจัดการและก าหนด

หลักสูตร แต่ควรให้การส่งเสริมในด้านกายภาพหรือด้านสาธารณูปโภคให้แก่สถาบันศึกษาปอเนาะ  

โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหลักสูตร ในส่วนของการส่งเสริมวิชาชีพจะต้องไม่กระทบกับตารางการศึกษา
ท่ีมีอยู่ และไม่กระทบกับวิถีชีวิตทางการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ  ส่วนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามรัฐควรไปส่งเสริมและช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาวิชาสามัญหรือวิชาชีพให้มีความพร้อม
และมาตรฐาน และมีคุณภาพทางการศึกษาเหมือนกับโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนท่ัวไป  และ
ท้ังสองสถาบันการศึกษามีความส าคัญ และความเหมาะสมกับพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  รัฐควรให้
การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี และพัฒนาไปบนความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางศาสนา 

วัฒนธรรม วิถีคิดท่ีมีความแตกต่าง ให้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประเทศชาติบนพื้นฐานของการ
ยอมรับความแตกต่างทางด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคม (อับดุชชะกูร์ บินชาฟีอีย์ ดินอะ. 2552) 
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3.2 หลักสูตรการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551        

ได้ยึดวิสันทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนานักเรียน        

ทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม และมี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า 

ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มท่ีตามศักยภาพ 

หลักการ 
หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้

ยึดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้เวลาและการจัดการ 
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
7. มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลาม เพื่อ

เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
8. เป็นการศึกษาท่ีมุสลิมทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยให้

สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของแต่ละท้องถิ่น 
9. ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
หลักสูตรได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นข้อก าหนดคุณภาพนักเรียนด้านความรู้ ทักษะ 

กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดความสมดุล โดยค านึงถึงหลักพัฒนาการ
ทางสมองและพหุปัญญา ให้นักเรียนบรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนดตามสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนรู้ 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
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4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 

หลักสูตรอิสลามศึกษา ก าหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสาระ ดังนี้ 
9. อัล-กุรอาน 
10. อัล-หะดีษ 
11. อัล-อะกีดะฮ (หลักศรัทธา) 
12. อัล-ฟิกฮ (ศาสนบัญญัติ) 
13. อัตตารีค (ศาสนประวัติศาสตร์) 
14. อัล-อัคลาก (จริยธรรม) 
15. ภาษาอาหรับ 
16. ภาษามลายู / ภาษาอาหรับเสริม 

ในแต่ละสาระ ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนการศึกษาท้ังระบบ 

เพราะเป็นมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอะไร และประเมินอย่างไร 

รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรอิสลามศึกษา  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอิสลามศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่ง
พัฒนานักเรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย  ความรู้ 
คุณธรรม และมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติ
ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า  ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มท่ีตามศักยภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 มุ่ง
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนท่ีมีศรัทธา  มีความ
จงรักภักดีต่ออัลลอฮ ซุบฮานะฮุวะตะอาลา มี
บุ ค ลิ กภาพตามแบ บอย่ า ง นบี มู ฮั มหมั ด 

ศ็อลลัลลอฮ อะลัยฮิวะสัลลาม ยึดมั่นในการ
ปกครอ งตามระบบประชาธิ ป ไ ตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความสมดุล
ท้ังด้านความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย และพลโลกท่ีดี เพื่อพัฒนาตนเอง 

ครอบครัว และสังคม ก่อให้เกิดสันติสุขท้ังใน
โลกนี้และโลกหน้า 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรอิสลามศึกษา  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอิสลามศึกษา 
จุดหมาย 

1.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์
เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตน
นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถใน
การส่ือสาร  การคิด การแก้ปัญหา  การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
3.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และ
รักการออกก าลังกาย 
4.มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มี
จิตสาธารณะมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงาม
ในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

จุดหมาย 
1.มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ ซุบฮานะฮุวะตะ อา
ลา  และปฏิบั ติต าม ท่ านนบี มู ฮั มหมั ด 

ศ็อลลัลลอฮ  อะลัยฮิวะสัลลาม  ตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรมอิสลาม 
2.มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน      

อัล-กุรอาน และสามารถน าหลักค าสอนไปใช้ใน
การด ารงชีวิต 
3.มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีเหตุผล
ในการวินิจฉัย พิจารณาปัญญาต่างๆ โดยยึด
หลักศาสนาอิสลาม 
4.มีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมท่ีดี  มี
ระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์  สุจริต อดทน 

เสียสละ เพื่อส่วนรวม เห็นคุณค่าของตนเอง 

สามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อน
มนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุข 
5. มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการ
ปกครอ งตาม ระบบ ประช าธิ ป ไ ตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรอิสลามศึกษา 

ท่ีมา : อารีผีน เทพลักษณ์ (2555 : 20-29). 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอิสลามศึกษา 
สมรรถนะส าคัญของ
นักเรียน 
1.ความสามารถในการ
ส่ือสาร 
2.ความสามารถในการ
คิด 
3.ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
4.ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 
5.ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
1.รักชาติ ศาสนา 

กษัตริย ์
2.ซื่อสัตย์สุจริต 
3.มีวินัย 
4.ใฝุเรียนรู้ 
5.อยู่อยา่งพอเพียง 
6.มุ่งมั่นในการท างาน 
7.รักความเป็นไทย 
8.มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะส าคัญของนักเรียน 
1.ความสามารถในการอ่าน 

อัล-กุรอาน 
2.ความสามารถในการส่ือสาร 
3.ความสามารถในการคิด 
4.ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
5.ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 
6.ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
1.รักการอ่าน     

อัล-กุรอาน 
2.รักการละหมาด 
3.รักความสะอาด 
4.มีมารยาทแบบ
อิสลาม 
5.มีความ
รับผิดชอบ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
1.ภาษาไทย 
2.คณิตศาสตร์ 
3.วิทยาศาสตร์ 
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.สุขศึกษาและพลศึกษา 
6.ศิลปะ 
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8.ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมพัฒนานักเรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมนักเรียน 
3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
1.อัล-กุรอาน 
2.อัล-หะดีษ 
3.อัล-อะกีดะฮ (หลักศรัทธา) 
4.อัล-ฟิกฮ (ศาสนบัญญัติ) 
5.อัตตารีค (ศาสนประวัติ) 
6.อัล-อัคลาก (จริยธรรม) 
7.ภาษาอาหรับ 
8.ภาษามลายู/ภาษาอาหรับเสริม 
กิจกรรมพัฒนานักเรียน 
1.กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมอิสลาม 
2.กิจกรรมชมรม/ชุมนุมทางศาสนาอิสลาม 

ระดับการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษา 
- อิสลมศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) 
- อิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตาวัซซี

เฏาะฮ) 
- อิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮ) 
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การจัดบูรณาการเนื้อหาอิสลามศึกษาในหลักสูตรสามัญ  เป็นโรงเรียนสามัญของรัฐ 

ผู้ปกครองอยากเห็นโรงเรียนรัฐสอนศาสนามากกว่าท่ีเป็นอยู่ โรงเรียนมีแนวโน้มท่ีเด็กจะออกกลางคัน
ไปเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนจึงเน้นการเพิ่มการเรียนรู้เรื่องอิสลามและอิสลามวิถีในการ
เรียนการสอนวิชาต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองมุสลิม  ดังสะท้อนว่า “พ่อแม่
มุสลิมหลายชุมชนส่วนใหญ่คาดหวังเพียงว่าให้ลูกได้เรียนหลักธรรมค าสอน  และปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาได้ ไม่ต้องถึงกับได้วุฒิแต่ขอให้เป็นคนดีโดยพื้นฐาน แค่นี้ก็พอใจแล้ว” ท้ังนี้ไม่จัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษาเต็มรูปแบบท้ังระบบ แต่เน้นบูรณาการสาระเกี่ยวกับอิสลามไปกับวิชาต่างๆ            

ท่ีสามารถบูรณาการได้ และยังจัดเป็นรายวิชาพุทธศาสนา และอิสลามเป็นช่ัวโมงเฉพาะ (อมรวิชช์    

นาครทรรพ และคณะ. 2550 : 92 อ้างอิงจาก ผู้อ านวยการโรงเรียนวิจัยพัฒน์. 2548-2550) สาเหตุท่ี
ต้องมีการบูรณาการ อันเนื่องมาจากว่าการบูรณาการการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบค่อนข้างท่ีจะเป็นไป      

ได้ยากในสังคมปัจจุบัน เพราะหลักสูตรหนังสือ แบบเรียน วิธีการสอน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา
จะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของอิสลาม แม้ว่าจะสามารถปฏิบัติได้ในบางระดับ แต่ต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างรอบคอบ เพราะการบูรณาการอย่างหละหลวมจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี  อย่างไรก็ตาม 

เมื่อเราตระหนักว่าหลักสูตรการศึกษาในอิสลามเป็นหลักสูตรบูรณาการ ความพยายามท่ีจะต้องบูรณาการ 

การศึกษาจึงควรได้รับการปฏิบัติอย่างต่องเนื่อง (อับดุลสุโก ดินอะ. 2558 : 4) 

3.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เร่ืองอิสลามศึกษา 
การจัดการเรียนรู้เรื่องอิสลามศึกษา มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 
1.การจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรอิสลามศึกษาควบคู่หลักสูตรวิชาสามัญ  เป็นรูปแบบการ

เรียนรู้ท่ีพบท้ังในโรงเรียนสามัญของรัฐและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  เกิดขึ้นจากความต้องการท่ี
ชุมชนต้องการเห็นเด็กเรียนศาสนาควบคู่กับการได้เรียนวิชาสามัญอย่างเต็มท่ี ซึ่งการจัดการขึ้นอยู่กับ
ประเภทของโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ได้เพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรสายสามัญเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ท่ีอยากเห็นลูกได้เรียนรู้สายสามัญเช่นเดียวกับโรงเรียนของรัฐ โดย
ท่ีลูกได้เรียนศาสนาอย่างเข้มข้น ส่วนโรงเรียนสามัญของรัฐ พบว่า จากการท่ีมีการเรียนรู้วิชาสามัญ
เป็นพื้นฐาน ภายหลังได้มีการเพิ่มหลักสูตรอิสลามศึกษาให้เรียนควบคู่วิชาสามัญเช่นกัน  ท้ังโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาและโรงเรียนสามัญของรัฐ พบว่า มีการปรับตัวในการเรียนรู้ เช่น ตอนเช้าเรียน
ศาสนา บ่ายเรียนสามัญ หรือ บ่ายเรียนสามัญ ตอนเช้าเรียนศาสนา ซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่งและออกแบบ
การเรียนการสอนท่ีท้ังสองหลักสูตรจะสามารถจัดการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 

2. การจัดบูรณาการเนื้อหาอิสลามศึกษาในหลักสูตรสามัญ เป็นลักษณะรูปแบบท่ีเกิดขึ้นใน
โรงเรียนสามัญของรัฐ ท่ีผู้ปกครองอยากเห็นโรงเรียนรัฐสอนศาสนามากกว่าท่ีเป็นอยู่  โรงเรียนมี
แนวโน้มท่ีเด็กจะออกกลางคันไปเรียนโรงเรียนสอนศาสนา  โรงเรียนจึงเน้นการเพิ่มการเรียนรู้เรื่อง
อิสลามศึกษาและวิถีการด าเนินชีวิตแบบอิสลามในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของพ่อแม่มุสลิม เน้นการบูรณาการสาระเกี่ยวกับอิสลามศึกษาไปกับวิชาต่างๆ  นอกจาก            

จะจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสนาและยังเน้นการเรียนรู้บนฐานพหุวัฒนธรรมศึกษาท่ีได้  ได้มี
โอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมด้วย  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กตามความต้องการของชุมชน 
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3. การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาท่ีเช่ือมต่อโรงเรียนตาดีกา  เป็นรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นใน
โรงเรียนประถมสามัญของรัฐ ท่ีด าเนินการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในโรงเรียนของตนโดยประสาน
กับโรงเรียนตาดีกาในท้องถิ่น โดยมีการออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เด็กท่ีเรียนศาสนาใน
โรงเรียนปกติสามารถมาเรียนเสริมหรือเรียนต่อกับตาดีกาโดยไม่ต้องเรียนเนื้อหาซ้ าซ้อน บางโรงเรียน
ท่ีจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษายังดึงครูสอนตาดีกามาร่วมสอนในช้ันเรียนด้วย  เด็กจะได้
เรียนไม่ซ้ าซ้อนและสามารถเทียบช้ันความรู้ทางศาสนาของตนกับครูผู้สอนตาดีกาไปพร้อมกัน              

(อมรวิชช์ นาครทรรพ. 2550 : 144-146) 
รูปแบบและวิธีการในการบริหารจัดการการศึกษา และการแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ

ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทุกภาคส่วน จึงก าหนดแนวทางดังนี้ 
1. การพัฒนาอิสลามศึกษา  

1.1 พัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาและการจัดการเรียนรู้ทุกระดับให้มีคุณภาพ 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ

และเอกชน ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนา ผู้ทรงคุณภูมิปัญญาในพื้นท่ีให้มีส่วนร่วมการบริหารหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

1.3 เร่งรัดการใช้หลักสูตรบูรณาการสารการเรียนรู้อิสลามศึกษากับสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีการเทียบโอนและสอบเทียบ
ความรู้อิสลามศึกษาทุกระดับ 

1.4 เร่งพัฒนาผู้สอนอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนรู้  และให้มีโอกาสศึกษาต่อใน
วิชาชีพครู 

1.5 จัดให้มีผู้เช่ียวชาญอิสลามศึกษาเป็นผู้นิเทศ ติดตาม โดยก าหนดอัตราก าลังประจ าใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักผู้ตรวจราชการ 

2. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 
2.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัด             

ให้สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิหลังของพื้นท่ี ท้ังในด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และภาษาต่างๆของประเทศ 
2.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีสาระการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (ไทยกับมลายูท้องถิ่น) ในสถานศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน โดยจัดท าหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
2.4 จัดให้มีการเทียบโอนการเรียนวิชาศาสนาและวิชาสามัญทุกรูปแบบ ท้ังระบบ 
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2.5 ด าเนินการเทียบวุฒิทางการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  ให้ใช้
เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในประเทศ และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 

2.6 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามท่ี
พึงประสงค์ของหลักสูตร 

3. การพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ 
3.1 จัดระบบการแนะแนว ระบบการดูแลผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับ  ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ท้ังด้านการศึกษาต่อ การด ารงชีวิต และประกอบอาชีพ 
3.2 เร่งพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงในอดีตของจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้มี

การพัฒนาคุณภาพอย่างรวดเร็ว 
3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแล

บุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบท่ีสนองความต้องการ หรือให้

โอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างท่ัวถึงอย่างมีคุณภาพ 
4. การพัฒนาการศึกษาเอกชน 

4.1 พัฒนากรรมการมูลนิธิ กรรมการอ านวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 

ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  เพื่อเพิ่มคุณภาพนักเรียนและสร้างความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้อง ทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

4.2 ส่งเสริมการสอนวิชาสามัญ และอาชีพแบบครบวงจร ท้ังด้านการผลิต การตลาด 

และการเข้าถึงแหล่งทุนในสถานศึกษาปอเนาะ โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานรัฐ 
4.3 สร้างระบบและบุคลากรในการนิเทศโรงเรียนเอกชนให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
4.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาของรัฐกับสถานศึกษา

เอกชน 
5. การพัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5.1 จัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับผู้ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

5.2 จัดการศึกษา อบรม เพื่อยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน โดยร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 

5.3 จัดเทียบระดับการศึกษา เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ให้กับประชาชนเพื่อ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

5.4 จัดการสอนภาษามลายูท้องถิ่นให้กับข้าราชการทหาร ต ารวจ และประชาชนท่ัวไป 
5.5 จัดสอนภาษาไทยให้กับประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือไทย 
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5.6 จัดหลักสูตรวิชาชีพและการฝึกอบรมตามความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างรายได้
และการมีงานท า 

6. การพัฒนาอุดมศึกษา 
6.1 ยกฐานะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ

ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมเพื่อความเป็นนานาชาติ 
6.2 พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเร่งเปิดสอนในสถาบัน

อิสลามและอาหรับศึกษาเป็นสาขาท่ีเป็นวิทยาการสมัยใหม่ของโลกมุสลิม 
6.3 สร้างความเข้มแข็งและเร่งขยายเปูาหมายการรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
6.4 ส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้มีบทบาทในการผลิตครู และพัฒนาบุคลากรใน

สถานศึกษาของรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.5 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                              

(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ. 2552 : 77-81) 
การศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า 

นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1. ค่ายวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น “ดาราศาสตร์ท้องถิ่นและเทคโนโลยีอวกาศ” 
2. โครงการวิทยาศาสตร์ คือ โรงงานวิทยาศาสตร์ “ชาจากใบทุเรียนเทศต้านเซลล์มะเร็ง” 
3. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  คือ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

“รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ” การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

4. กิจกรรมการเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  คือ กิจกรรมการเรียนรู้การพับผ้า ขบวน
ขันหมากแบบมลายูท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

5. กิจกรรมการเรียนรู้วรรณกรรมสันติสุข (เกสรี ลัดเลีย และคณะ. 2557) 

4. แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบ 

 4.1 ความหมายของรูปแบบ 
  นักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบท้ังลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน  

ซึ่งพอสรุปความหมายของรูปแบบท่ีนักวิชาการให้ความเห็นไว้ใน 4 ลักษณะดังนี้ 
1. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบท่ีเป็นแบบอย่าง และแบบจ าลองท่ี

เหมือนของจริงทุกอย่างแตกต่างกัน 
2. รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือ

ตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบท่ีส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผล เพื่อช่วยให้เข้าในข้อเท็จจริงท่ี
ปรากฏ 

3. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะท่ีพึงปรารถนา ซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเป็นไปได้
อย่างในโลกแห่งความเป็นจริง 
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4. รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีท่ีผ่านการทดสอบความแม่นย่ า  (validity) และ
ความน่าเช่ือถือ (reliability) สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิธีการทาง
สถิติ 

ประเภทของรูปแบบ ได้จัดประเภทต่างออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. Analogue Model เป็นรูปแบบท่ีใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ เป็น

รูปธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายนักเรียนท่ีจะ
เข้าสู่ระบบโรงเรียน 

2. Semantic Model เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิและรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างความคิด องค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ 

3. Mathematic Model เป็นรูปแบบท่ีใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 

4. Causal Model เป็นรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคท่ีเรียกว่า Path Analysis และ
เป็นหลักการสร้าง semantic model โดยการน าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลท่ี
เกิดขึ้น 
 4.2 คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
   ควีฟส์ (keeves. 1988 อ้างโดย อรอุมา รุ่งเรือนวณิชกุล. 2556 : 95) กล่าวว่า 

รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ได้นั้น ควรมีข้อก าหนด 4 ประการ 
1. รูปแบบ  ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง  (structural 

relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่อง (associative relationship) 
2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถตรวจสอบ

ได้โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ท่ีทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
3. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลเรื่องท่ีศึกษา รูปแบบเป็น

เครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรเชิงอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
4. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของ

ตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายเรื่องท่ีก าลังศึกษา 
 4.3 การพัฒนารูปแบบ 
  การพัฒนารูปแบบอาจมีขั้นตอนการด าเนินงานแตกต่างกัน  อาจแบ่งเป็นสองตอน
ใหญ่ๆ คือ การสร้างรูปแบบ (construct) และการหาความเท่ียงตรง (validity) ของรูปแบบ งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ ดังนี้ 
  รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2543) การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์การของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเหมาะ ในการด าเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 

ส่ือการเรียนรู้ 
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  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์การ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีได้รับเลือกเป็นโครงการน าร่อง
การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและ
การศึกษาสภาพจริงจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณภาพ 
  ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบจ าลองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ัง
องค์การ โดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 น ามาสร้างเป็นรูปแบบจ าลอง
ระบบบริหารคุณภาพท้ังองค์การด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแบบ
เลือกตอบ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
  ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพองค์การโดยใช้เทคนิค       

เดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยการใช้รูปแบบจ าลอง
จากขั้นตอนท่ี 2 น ามาศึกษาวิเคราะห์ และก าหนดรูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์การด้วยเทคนิค
เดลฟาย 3 รอบ 
  ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์  

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาคือผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา 
  ขั้นตอนท่ี 5 การสรุปและการน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์กรและ
จัดท าเป็นรายงานผลการวิจัยต่อไป  



 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา รวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพและ
รูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการน าเสนอข้อสรุป
รูปแบบ เงื่อนไข ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้แบ่งการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การศึกษารวบรวม  สังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการจัด
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ระยะที่ 2 การสังเคราะห์  และสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ระยะที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ระยะที ่4 การน าเสนอข้อสรุปรูปแบบ เงื่อนไข ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการวิจัย 
ส าหรับการด าเนินการในแต่ละระยะได้แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ 
ระยะท่ี 1 การศึกษารวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาคทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 57 เรื่อง ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข  

 ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการ
จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาคสนาม จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 198 คน                    

ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดช์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันท่ี 28 – 29 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค 
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ระยะท่ี 2 การสังเคราะห์ และสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการประชุมปฏิบัติการ
ของคณะผู้วิจัย ในวันท่ี 18-19 มิถุนายน และ4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สังเคราะห์ข้อมูล วันท่ี 9-10 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สร้างรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก ง 

 

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยการสนทนากลุ่มกับผู้เช่ียวชาญท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน 29 คน               
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก จ 

 

ระยะท่ี 4 การน าเสนอข้อสรุปรูปแบบ เงื่อนไข ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ได้น าเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในเวที
ประชาคมแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  จ านวน 2 ครั้ง คือ 

ครั้งท่ี 1 จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จ านวน 419 คน ในวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้อง
ประชุมเซอรา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และครั้งท่ี 2 จังหวัด สตูล สงขลา จ านวน 121 คน ณ ห้อง
ประชุมต้นโพธิ์  โรงเรียนเทศบาล  2 (บ้านหาดใหญ่)  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ดังแสดง
รายละเอียดในภาคผนวก ฉ 
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การด าเนินการวิจัยระยะท่ี 1 ถึง ระยะท่ี 4 แสดงเป็นแผนภาพ ดังภาพประกอบท่ี 4 

 

                                              
                                                          ขั้นตอนท่ี 1                                              

 

 

 

                                                          ขั้นตอนท่ี 2 

 

 

                         

                                                          ขั้นตอนท่ี 1 
                                            
 
                                            
                                                           ขันตอนท่ี 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะท่ี 1 
การศึกษารวบรวม สังเคราะห์
องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพและ
รูปแบบการจัดการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

 ระยะท่ี 2 
การสังเคราะห์ และสร้างรูปแบบ
การจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สังเคราะห์ข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวน 57 เรื่อง 

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น 
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา             
จ านวน 198 คน 

สร้างรูปแบบการจัดการศึกษา 
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(ต่อ) การด าเนินการวิจัยระยะท่ี 1 ถึง ระยะท่ี 4 แสดงเป็นแผนภาพ ดังภาพประกอบท่ี 4 
 

                                        

                                            
                                            

 
 
 
 
 
 

                         

                                                           ครั้งท่ี 1           
                                            
 
                                            
                                             
                                                            ครั้งท่ี 2 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา     
ตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เวทีประชาคม จังหวัดยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส จ านวน 419 คน        

ณ ห้องประชุมเซอรา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎยะลา 

ระยะท่ี 3 
การตรวจสอบรูปแบบการจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยใน

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การสนทนากลุ่มกับผู้เช่ียวชาญท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ านวน 31 คน 

ระยะท่ี 4 
การน าเสนอข้อสรุปรูปแบบ 

เงื่อนไข ตลอดจนความเป็นไปได้
ในการจัดการศึกษาในระบบ 

นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เวทีประชาคม จังหวัด สตูล สงขลา 
จ านวน 121 คน ณ ห้องประชุมต้นโพธิ์ 

โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ตารางที่ 3 แสดงขั้นตอน และวิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย 

ระยะท่ี 1 การศึกษารวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การ
รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับองค์
ความรู้ จาก
เอกสารและ
งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวน 
57 เรื่อง 

เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ จาก
เอกสารและ
งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

สังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสาร ต ารา
และงานวิจัย 

- นโยบายการจัด
การศึกษา 
- ร ะบ บก าร จั ด
การศึกษาตลอด
ชีวิต 
- การพัฒนา
รูปแบบ 
- เอกสาร
ผลการวิจัย 

ตารางสังเคราะห์
รู ปแบบการ จัด
การศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 2 การ
รวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็น จาก
การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 
กับครูและ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
จ านวน 198 คน 

เพื่อรวบรวม
ข้อมูล ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพและ
รูปแบบการจัด
การศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ 
และการศึกษา
ตามอัธยาศัยใน
เขตเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ภาคสนาม 
จากการสนทนา
กลุ่ม (Focus 
Group) กับครู
และผู้บริหาร
สถานศึกษา 

บั น ทึก เทปกา ร
สนทนากลุ่ม 
(Focus group) 

ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงขั้นตอน และวิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย 

ระยะท่ี 2 การสังเคราะห์ และสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ขั้นตอนท่ี 1 
สังเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อสังเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้จาการ
สนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 
กับครูและ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

สังเคราะห์ข้อมูล 
ท่ีได้จากการถอด
เทปบันทึกเสียง
การสนทนากลุ่ม
โดยมีเนื้อหาสาระ 
ประเด็น สภาพ
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

ผลการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
จากระยะท่ี 1 
ขั้นตอนท่ี 2 
 

ประชุม ระดม
ความคิด         
(Work shop) 

ขั้นตอนท่ี 2 สร้าง
รูปแบบการจัด
การศึกษา 

เพื่อสร้างรูปแบบ
การจัดการศึกษา
ในระบบ นอก
ระบบ และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขต
พัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ก าหนดรูปแบบ
การจัดการศึกษา
ท่ีเหมาะสม
ส าหรับเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

- ผลท่ีได้จากการ
สังเคราะห์ข้อมูล 
- เอกสารและ
งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

รู ปแบบการ จัด
การศึกษา 

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การสนทนากลุ่ม
กับผู้เช่ียวชาญท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
จ านวน 29 คน 

เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบการจัด
การศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ 
และการศึกษา
ตามอัธยาศัยใน
เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ตรวจสอบรูปแบบ
การจัดการศึกษา
ในระบบ นอก
ระบบ และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขต
พัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 29 คน 

การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงขั้นตอน และวิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย 

ระยะท่ี 4 การน าเสนอข้อสรุปรูปแบบ เงื่อนไข ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ครั้งท่ี 1 เวที
ประชาคม จังหวัด
ยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส 
จ านวน 419 คน 
ณ ห้องประชุม
เซอรา 
มหาวิทยาลัย ราช
ภัฎยะลา 

เพื่อน าเสนอ
ข้อสรุปรูปแบบ 
เงื่อนไข ตลอดจน
ความเป็นไปได้ใน
การจัดการศึกษา
ในระบบ นอก
ระบบ และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขต
พัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

รับฟังความ
คิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
กับการจัด
การศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จังหวัดยะลา 
ปัตตานี และ
นราธิวาส จ านวน 
419 คน 

จัดเวทีประชาคม 

ครั้งท่ี 2 เวที
ประชาคม จังหวัด 
สตูล สงขลา 
จ านวน 121 คน 
ณ ห้องประชุมต้น
โพธิ์ โรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้าน
หาดใหญ่) อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

เพื่อน าเสนอ
ข้อสรุปรูปแบบ 
เงื่อนไข ตลอดจน
ความเป็นไปได้ใน
การจัดการศึกษา
ในระบบ นอก
ระบบ และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขต
พัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

รับฟังความ
คิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
กับการจัด
การศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จังหวัดสตูล และ
จังหวัดสงขลา 
จ านวน 121 คน 
 

จัดเวทีประชาคม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบพรรณนาวิเคราะห์ เกี่ยวกับรูปแบบการจัด

การศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนักวิจัย
จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) น าเทปบันทึกการการสนทนากลุ่มมา
ท าการถอดเทป และแปลความหมายของข้อมูลท่ีได้มา เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์เป็นประเด็น
ท่ีส าคัญท่ีใช้ในการวิจัย และสรุปใจความส าคัญพร้อมกับทบทวนเพื่อพิจารณาความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการจัดศึกษาตามอัธยาศัย  รวมท้ังการน าเสนอข้อสรุปรูปแบบ เงื่อนไข 
ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการจัดศึกษาตามอัธยาศัยในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และการจัดศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตอนท่ี 1.1 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระบบ 

นอกระบบ และการจัดศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก

เอกสารทางวิชาการ 

  ตอนท่ี 1.2 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระบบ 

นอกระบบ และการจัดศึกษาตามอัธยาศัยจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ตอนท่ี 2 ผลการสังเคราะห์ และสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการ

จัดศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ตอนท่ี 2.1 รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่ 0 – 5 ปี (ช่วงก่อนวัยเรียน) 
       ตอนท่ี 2.2 รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่ 7 - 22 ปี (ภาคบังคับและการ

เตรียมตัวท างาน) 

       ตอนท่ี 2.3 รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่ 23 - 60 ปี (วัยท างาน) 
    ตอนท่ี 2.4 รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่  60 ปีข้ึนไป (วัยผู้สูงอายุ) 

ตอนที่ 1. ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอก

ระบบ และการจัดศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการจัด
ศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แบ่งเป็น 2 ส่วนตาม
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แหล่งท่ีมาของข้อมูล คือ ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ 1.1 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระบบ                      

นอกระบบ และการจัดศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จากเอกสารทางวิชาการ 

การศึกษาเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในเขตเฉพาะกิจ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ านวน 57 เรื่อง สามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็น ดังแสดงรายละเอียดในตาราง  

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในเขต

เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

- ด้านการเรียนรู้ภาษาไทย 
- ด้านทักษะการคิดและคณิตศาสตร์ 
- ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
- ด้านการเรียนรู้ภาษามลายู 

32 
13 
9 
7 
3 

56.2 
22.8 
15.8 
12.3 
5.3 

สภาพการเรียนการสอน 
- ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
- ด้านสภาพปัญหาและความต้องการ 
- ด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
- ด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรม 

23 
17 
4 
1 
1 

40.2 
29.8 
7.0 
1.7 
1.7 

นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 2 3.6 
รวม 57 100 

จากตารางท่ี 4 พบว่าจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในเขต

เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 56.2) เป็นประเด็นการพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อยพบว่าด้านการเรียนรู้ภาษาไทยมีปริมาณสูงสุด  (ร้อยละ 22.8) 

รองลงมาเป็นด้านทักษะการคิดและคณิตศาสตร์  (ร้อยละ  15.8) ด้านการอยู่ร่วมกันอย่าง                  

สันติสุข (ร้อยละ 12.3) และด้านการเรียนรู้ภาษามลายู (ร้อยละ 5.3) ตามล าดับ 
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ส าหรับประเด็นสภาพการเรียนการสอนอยู่ในล าดับรองลงมา (ร้อยละ 40.2) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านย่อยพบว่าด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีปริมาณสูงสุด (ร้อยละ 29.8) รองลงมาเป็นด้าน

สภาพปัญหาและความต้องการ (ร้อยละ 7.0) และด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและด้านการสอน

ภาษาและวัฒนธรรมมีปริมาณเท่ากัน (ร้อยละ 1.7) ส่วนด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา

อยู่ในล าดับสุดท้าย (ร้อยละ 3.6) เท่านั้น 

ตอนที่ 1.2 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในระบบ                    

นอกระบบ และการจัดศึกษาตามอัธยาศัยจากบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 จากการจัดเวทีประชาคมและการสนทนากลุ่มกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนว

ทางแก้ไขได้ 5 ด้าน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5.1 แสดงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านนโยบาย 

สภาพปัญหาด้านนโยบาย แนวทางแก้ไข 
-การปรับเปล่ียนและความซ้ าซ้อนของนโยบาย 
-นโยบายไม่สอดคล้องกับความพร้อมและบริบท
ของโรงเรียน 
-การน านโยบายสู่การปฏิบัติ(นามธรรมสู่รูปธรรม) 
-การกระจุกของนโยบาย(โรงเรียนเดียวกันมีหลาย
จนไม่สามารถปฏิบัติได้) 
-ความเล่ือมล้ าของนโยบายและการสนับสนุน 
งบประมาณระหว่างโรงเรียนเอกชน/รัฐบาล 

-ควรก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาชาติ 
-ควรส ารวจสภาพปัญหา บริบทของโรงเรียนและ
แปลงเป็นการปฏิบัติก่อนน าไปสู่การใช้จริง 
-ควรมีการกระจายให้โรงเรียนอื่นๆได้มีการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม 
-ควรก าหนดมาตรฐานการสนับสนุนงบประมาณ
และด าเนินการให้มีความเท่าเทียม 

ตารางท่ี 5.2 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตร 

สภาพปัญหาด้านหลักสูตร แนวทางแก้ไข 
-หลักสูตรแกนกลางไม่สอดคล้องกับหลักสูตร
ท้องถิ่น 

-ควรมีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางให้เหมาะกับ
บริบทของท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตร 

สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการ แนวทางแก้ไข 
-เนื้อหาในหลักสูตรมีปริมาณมาก(มีการเพิ่มเติม
ตามนโยบาย) 
-หลักสูตรขาดความต่อเนื่องระหว่างปฐมวัยกับ
ระดับประถมศึกษา 
 

-ควรปรับเนื้อหาในหลักสูตรให้เหมาะสมเพราะ
ส่งผลต่อการพัฒนาในกิจกรรมอื่นๆ 
-ควรปรับหลักสูตรให้เช่ือมโยงสอดคล้องระหว่าง
หลักสูตรปฐมวัยกับหลักสูตรประถมศึกษา 

ตารางท่ี 5.3 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการ แนวทางแก้ไข 
-โครงสร้างเขตพื้นท่ีการศึกษากว้างเกินไปไม่
สามารถดูแลได้อย่างท่ัวถึง 
-อัตราก าลังในสายสนับสนุนไม่เพียงพอเช่น
ธุรการบัญชีการเงินพัสดุบรรณารักษ์นักการภาร
โรงครูแนะแนว 
-การเบิก จ่ายงบประมาณไม่คล่อง ตัว ล่าช้า
(โดยเฉพาะนมโรงเรียน/อาหารกลางวัน) 
 

-ควรด าเนินการเหมือนในอดีตคือมีผู้อ านวยการ
หรือสามัญศึกษาจังหวัดรับผิดชอบ 
-ควรมีการจัดท าภาระงานและมีการก าหนด
กรอบอัตราต าแหน่งให้เหมาะสม 
 
-ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนได้โดยตรง
เพื่ อ ให้ เ กิ ดค ว าม ค ล่ อ ง ตั ว ในก าร บริ ห า ร
งบประมาณ 

ตารางท่ี 5.4 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมและพัฒนาครู 

สภาพปัญหาด้านส่งเสริมและการพัฒนาครู แนวทางแก้ไข 
-การขาดแคลนครูผู้สอนส่งผลให้ครูสอนไม่ตรง
กับสาระการเรียนรู้ 
-การอบรมครูยังขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 
-การก าหนดระบบค่าตอบแทนขวัญก าลังใจและ
ความปลอดภัยยังไม่ชัดเจนและเป็นธรรม 

-ควรประสานกับแหล่งผลิตเพื่อตอบสนองในครู
สาขาท่ีขาดแคลน 
-ควรมีการส ารวจความต้องการและวางแผนการ
พัฒนาครูอย่างเป็นระบบและมีสถาบันพัฒนาครู
ท่ีได้มาตรฐาน 
-ควรมีการระบบค่าตอบแทน(ข้ันพิเศษ)ให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมและพัฒนาครู 

สภาพปัญหาด้านส่งเสริมและการพัฒนาครู แนวทางแก้ไข 
-การประเมินวิทยฐานะไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพ
การศึกษาท่ีแท้จริง 

-ควรมีการสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้
ครูได้ใช้นวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริงมิใช่
พัฒนาเฉพาะเอกสาร 

ตารางท่ี 5.5 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 

สภาพปัญหาด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน แนวทางแก้ไข 
-กิจกรรมลูกเสือบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับหลัก
ศาสนาเช่นการร้องเพลงการสวดมนต์ 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ระบบอินเตอร์เน็ตและ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
 
-การขาดครูแนะแนวในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 
-การขาดแคลนส่ือสองภาษาส าหรับการพัฒนา
ทักษะทางภาษาไทย 

-ควรก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องตามหลัก
ศาสนา 
-ควรมีการปรับปรุงพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูล
แหล่ง เรี ยนรู้ ใน ชุมชนและมีการสนับสนุน
อินเตอร์เน็ต/อุปกรณ์ให้เพียงพอ 
-ควรก าหนดให้มีครูแนะแนวและปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรฐานของครูแนะแนว 
-ควรมีการวิจัยพัฒนาส่ือท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับ
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 

ตารางท่ี 5.6 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม 

สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม แนวทางแก้ไข 
-บิดา/มารดาท างานต่างถิ่นนักเรียนพักอาศัยกับ
ปูุย่า-ตายายหรือญาติ 
-ฐานะทางเศรษฐกิจต่ า-ยาเสพติดและ
อาชญากรรม/การถูกชักจูงได้ง่าย 
-อัตราการศึกษาต่อของผู้ชายต่ า 
 

-ควรมีรูปแบบการช่วยเหลือเป็นเฉพาะรายกรณี
ควบคู่กับการให้ค าปรึกษา 
-ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานด้านการ
บ าบัด/ความมั่นคง/ครอบครัว 
-ควรมีการส ารวจจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และก าหนดแนวทางในการส่งเสริมทางด้านอาชีพ 
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ตารางท่ี 5.7 แสดงผลข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัยในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ด้าน ข้อเสนอแนะ 

                     

 

 

                     ด้านผู้เรียน 
 

-การพัฒนาทักษะทางการใช้ภาษาไทยและภาษา
แม่ควรเริ่มต้ังแต่วัยเด็กและอาศัยความร่วมมือ
จากผู้ปกครองในการใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 
-การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยการฝึกทักษะ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
-การส่งเสริมการเรียนรู้ ในความแตกต่างทาง
ความคิดความเช่ือวัฒนธรรมศาสนาและการ
ปรับตัวตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
-การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและเท่าทันการใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้
และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
-การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเข้าใจ
ในระบบวิถีประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
-การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา
จิตสาธารณะและความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 
-เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหานักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ครูควรร่วมมือกับชุมชน/ท้องถิ่นในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ ในชุมชนเพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  



76 
 

ตารางท่ี 5.7 (ต่อ) แสดงผลข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและการจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัยในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ด้าน ข้อเสนอแนะ 

ด้านการใช้ส่ือและวิธีการสอน 

 

-ควรมีการใช้ส่ือท่ีหลากหลายและตอบสนองการ
เรียนรู้เช่นส่ือออนไลน์ส่ือเสมือนจริงส่ือการสอน
ทางไกลหรือส่ือบุคคลเป็นต้น 
-ควรมีการสอนท่ีใช้โครงงาน (PBL)หรือปัญหา
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติท่ีบูรณาการ
และแก้ปัญหาได้ 
-ควรมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
-ควรมีเครื่องมือในการวัดประเมินผลท่ีสะท้อนผล
การปฏิบัติจริง 
-ควรมีการวิจัยด้านการพัฒนาส่ือและวิธีสอนท่ี
เหมาะกับบริบทชายแดนภาคใต้ 
-ควรสร้างเครือข่ายการผลิตส่ือและวิธีสอนเพื่อ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ด้านหลักสูตร 

 

-ควรจัดหลักสูตรแบบบูรณาการท่ียืดหยุ่นและ
เหมาะสมบริบทสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
-ควรมีหลักสูตรท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองการ
เรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมเช่นหลักสูตรภาษา
มลายูกลางภาษาอาหรับท่ีได้มาตรฐาน 
-ควรส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นท่ีอาศัย
การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนท้องถิ่นและสามารถ 
เกิดประโยชน์ส าหรับท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
-ควรจัด ต้ังสมาคมวิชาชีพในพื้น ท่ี เพื่ อ ดูแล
หลักสูตรวิชาชีพเช่นครูบัญชีวิศวกรทนายความ
เป็นต้น 
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ตารางท่ี 5.7 (ต่อ) แสดงผลข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและการจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัยในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ด้าน ข้อเสนอแนะ 

ด้านการบริหารจัดการและผู้บริหาร 

 

-ควรให้มีการบริหารท่ีใช้ โรง เรียนเป็นฐาน
(SBM)หรือโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)เพื่อให้โรงเรียนมีเอกภาพในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ควรมีสถาบันพัฒนาทักษะการบริหารในพื้นท่ี
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารได้อย่างต่อเนื่อง 
-ควรมีการสร้างเครือข่ายหรือสมาคมผู้บริหาร
เพื่อให้มีการถ่ายโอนการบริหารและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

ด้านแหล่งเรียนรู้ 

 

-ควรมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนให้ไ ด้
มาตรฐานเหมาะส าหรับการเรียนรู้ ส าหรับ
นักเรียนและบุคคลท่ัวไป 
-ควรมีฐานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันและการเผยแพร่
แหล่งเรียนรู้ในระบบออนไลน์เพื่อการสืบค้นและ
เข้าถึงได้ง่าย 
-ควรมีการยกระดับแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อเป็น
แบบอย่างส าหรับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ต่อไป 

ตอนที่ 2. ผลการสังเคราะห์ และสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการ                

จัดศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 การสังเคราะห์และสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้น าเสนอรูปแบบตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยโดยยึดตามช่วงอายุ  
 ตอนที่ 2.1 รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่ 0 – 5 ปี (ช่วงก่อนวัยเรียน) โดยได้
แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
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  2.1.1 รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในช่วงอายุต้ังแต่ 0 – 2 ปี 
   เป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กวัยทารก โดยพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานสาธารณสุข , หน่วยงานด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ รวมท้ังหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดท าหลักสูตรส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง                                      
ในด้านวิธีการส่งเสริมพัฒนาการ,การส่งเสริมภาระทางโภชนาการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีสมบูรณ์
ตามวัย 
  2.1.2 รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในช่วงอายุต้ังแต่ 2 – 3 ปี  
 การจัดการศึกษาของเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง 2 ปีแรกนับว่ามีความส าคัญอย่างมากของ
ชีวิต เพราะเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการอย่างมากท้ังทางด้านสมอง การรับรู้ กล้ามเนื้อ ภาษาอารมณ์และ
สังคม ดังนั้นพ่อ-แม่ผู้ปกครองต้องให้ความส าคัญและควรร่วมกับหน่วยงานทางสาธารณสุขเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ทางด้านการอบรมเล้ียงดูเด็กอ่อนท้ังทางด้านการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อให้ร่างกาย                       
มีสมบูรณ์แข็งแรงตามมาตรฐาน รวมท้ังการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายผ่านการอบรมเล้ียงดู
ของพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ท่ีต้องใส่ใจเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนาในระดับต่อไป ดังนั้น
รูปแบบการจัดการศึกษาฯ ในวัยเด็กทารก จึงควรมีหลักการ ดังนี้ 
 1. การแสวงหาร่วมมือกับหน่วยงานทางสาธารณสุข จัดท าหลักสูตรเพื่อส่งเสริมภาวะ
ทางโภชนาการรวมทั้งการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเรียนรู้  ท่ีสอดคล้องกับบริบทใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 
 2. การจัดสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ เช่น การเดิน วิ่ง ปีนปุาย หรือไม้บล๊อก
รูปทรงต่างๆ เป็นต้น 
 3. การจัดท าหลักสูตรระยะส้ันส าหรับคุณแม่เพื่อส่งเสริมทักษะการพูด การฟัง                             
การเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
 4. ส่งเสริมให้มีการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการค้นคว้าส าหรับการดูแลเด็กวัยทารกโดย
มีการแปลภาษามลายูหรือภาษาอาหรับ  

 เง่ือนไขความส าเร็จ  
  1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคือองค์กรทางสาธารณสุข ครอบครัว และชุมชนต้องให้
ความส าคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาเด็กทารกอย่างรอบด้าน 
  2. การส่งเสริมให้สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นสนามครบและรองรับการเล่นเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กวัยทารก 
  3. สนับสนุนให้มีเครือข่ายหรือกลุ่มแม่มือใหม่ในชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์
ในการเล้ียงดูทารก   
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  4. สนับสนุนให้ผู้เช่ียวชาญการเล้ียงดูทารกให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถมี
โทรศัพท์สายด่วนท่ีสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา 

 2.1.3 รูปแบบการจัดการศึกษาในระบบขั้นพื้นฐานในช่วงอายุต้ังแต่ อายุ 3 – 6 ปี 
  การจัดการศึกษาในช่วงก่อนวัยเรียนคือช่วง 6 ปีแรกในระบบ นับว่ามีความส าคัญ
อย่างมากเนื่องจากเป็นช่วงวัยท่ีมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านสมอง  การรับรู้ กล้ามเนื้อ ภาษา 
อารมณ์และสังคม ดังนั้นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงวัยก่อนเรียนต้องบูรณาหลักการในระดับสากลให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เด็กมีพัฒนาการท่ีสมบูรณ์ผ่านการอบรมเล้ียงดู 
การส่งเสริมในเด็กมีการปฏิบัติจริง โดยครูหรือผู้ดูแลเด็กสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป ดังนั้นรูปแบบการจัดการศึกษาฯ 
จึงต้องเน้นการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
 ด้านการพัฒนาการทางด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์และสมดุลตามวัย 
 ด้านการจัดสวัสดิศึกษาหรือสภาพความปลอดภัยในโรงเรียนให้ 
 ด้านการส่ือสารภาษาไทยและภาษาแม่ 
 ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ด้านการส่งเสริมการคิด   
 ดังนั้นสาระการเรียนรู้ของรูปแบบฯ ประกอบด้วย  2 ส่วน คือ 1) สาระการเรียนรู้ตาม
กรอบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ใน 4 สาระ คือ เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอง 
เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลและสภาพแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัวและส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตัว 2) สาระ
การเรียนรู้ตามบริบทของพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ คือ สาระการเรียนรู้ด้านภาษาไทยและภาษาแม่ 
(มลายู) สาระการคิดและน าเสนอความคิด และสาระการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

  เง่ือนไขความส าเร็จ  
  1. สถานศึกษาต้องมีส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน 
ประกอบด้วย 
   1.1 สนามเด็กเล่นท่ีมีเครื่องเล่นสนามครบทุกด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   1.2 แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น สวนผลไม้ ทุ่งนา สวนหย่อม บ่อเล้ียง
ปลา สวนยาง สวนปามล์ มัสยิด วัด เป็นต้น  
   1.3 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น สวนสมุนไพร ร้านค้าสหกรณ์ ห้องสมุด 
สนามกีฬา เป็นต้น  
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   1.4 ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สวนสาธารณะ 
ศาล สถานีต ารวจ เป็นต้น   
   2. สนับสนุนให้ครู/ผู้ดูแลเด็กต้องมีมาตรฐานวิชาชีพอนุบาล/ปฐมวัย และมี
จ านวนครบตามสัดส่วนของเด็ก 
   3. สนับสนุนให้มีการนิเทศติดตาม ครู/ผู้ดูแลเด็ก อย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบ
พี่เล้ียงท่ีมีความเช่ียวชาญให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
 ตอนที่ 2.2 รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่  7 - 22 ปี (ภาคบังคับและ                            
การเตรียมตัวท างาน)    
  รูปแบบการจัดศึกษาในช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยท่ีมีระยะยาวนานของการอยู่ในระบบ
การศึกษา จึงได้แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ  
  2.1 รูปแบบการศึกษาในช่วงอายุ 7 – 18 ปี (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
   การศึกษาในช่วงอายุนี้ได้ยึดหลักการของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลท้ังทางด้านร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม และ
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานท่ีเช่ือว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตามในบริบทของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงได้มีหลักการในการศึกษาดังนี้ 
   2.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีการบูรณาการอิสลามศึกษากับสาระเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสอดคล้องตามบริบทและความต้องการของท้องถิ่น 
   2.1.2 ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยการเรียนการสอนแบบสองภาษา 
(ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 
   2.1.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการในสาระการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนมีการ
น าเสนอผลผลิตจากกระบวนการคิด 
   2.1.4 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือใน
การแสวงหาความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
   2.1.5 ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม ตลอดจนจิตส านึกความเป็นไทยและหลักการประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
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   2.1.6 ส่งเสริมการร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
โดยอาศัยหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

  ด้งนั้นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมี 2 ส่วน คือ รูปแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยสามารถจัดแบบบูรณาการ
เนื้อหาอิสลามศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือจัดควบคู่ระหว่างหลักสูตรอิสลามศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยต้องมีการส่งเสริมการสอนแบบสองภาษา กระบวนการคิด และ
ทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ครูผู้สอนมีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาระการเรียนรู้และมีจ านวนครบตาม
มาตรฐาน 
  2. ครูผู้สอนต้องมีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  3. โรงเรียนต้องมีความพร้อมของส่ือและแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องสมุด ส่ืออิเลคทรอนนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 
  4. การบริหารจัดการของโรงเรียนต้องใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล                                   
การมีส่วนร่วม ตามหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

 2.2 รูปแบบการศึกษาทางวิชาชีพ 
   การจัดการศึกษาทางวิชาชีพนับว่ามีความส าคัญอย่างมากในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เนื่องจากยังมีความการแรงงานในระดับช่างเทคนิคอีกจ านวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการใน
พื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากภาคอื่นหรือแรงงานต่างด้าว ดังนั้นรูปแบบการจัดการศึกษาฯทางด้าน
วิชาชีพ จึงต้องบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ 
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม  การบริหารจัดการ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ จึงควรมีการจัดการศึกษาทางวิชาชีพ ดังนี้ 
   2.2.1 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรตามความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นท่ี
โดยมีการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีเน้นการฝึกภาคปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
   2.2.2 ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในพื้นท่ี 
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   2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการในสาระการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนมีการ
น าเสนอผลผลิตจากกระบวนการคิด 
   2.2.4 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือ
ในการแสวงหาความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
   2.2.5 ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม ตลอดจนจิตส านึกความเป็นไทยและหลักการประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และการบูรณาการอิสลามศึกษากับการเรียนด้านวิชาชีพ 
   2.2.6 ส่งเสริมการร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
โดยการท ากิจกรรมจิตบริการชุมชน 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ครูผู้สอนมีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามวิชาชีพและมีจ านวนครบตามมาตรฐาน 
  2. ครูผู้สอนต้องมีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  3. สถานศึกษาต้องมีความพร้อมของส่ือและห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ ตลอดจน
แหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
  4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสถานประกอบการท่ีได้มาตรฐาน 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 2.3 รูปแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
   การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้นับว่ามี
ความส าคัญต่อการผลิตบัญฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ พร้อมในการท างาน ตอบสนองต่อการพัฒนา
ของเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี รวมสามารถสร้างความรู้และน าความรู้นั้นมาแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้น
โดยการบูรณาการทรัพยากรท้ังทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม เพื่อให้การแก้ปัญหาเกิด
ความยั่งยืน ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม อันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นรูปแบบการจัดการศึกษาฯในระดับอุดมศึกษา จึงต้องผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในพื้นท่ี ส่งเสริมในเป็นผู้ประกอบการ โดยให้มีการฝึกการปฏิบัติงานใน
ระหว่างเรียนแบบสหกิจศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการท างาน รวมท้ังทักษะด้านเทคโนโลยีและ
การส่ือสาร นอกจากนั้นต้องมีการสร้างองค์ความรู้ท่ีสามารถแก้ปัญหาในชุมชน ท้องถิ่นได้ โดยเน้นให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงควรมีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
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 2.3.1 ส่งเสริมระบบการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถและมีความเข้าใจในบริบทของสังคม
ในท้องถิ่น 
 2.3.2 ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
โดยการบูรณาการกับหน่วยงานในชุมชนและใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ 
 2.3.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดย
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับภูมิปัญญาสากล สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3.4 ส่งเสริมการวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการแก้ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น โดยการใช้โจทย์การวิจัยจากท้องถิ่นตามลักษณะพื้นท่ี เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้ ท่ีสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 
 2.3.5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
เพื่อให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเรียนรู้ ปรับตัวในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
ได้ 
 2.3.6 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในระดับสากล เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของบุคลากรและนักศึกษาและสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและผลงานวิชาการตามกรอบเกณฑ์มาตรฐาน 
  2. ความร่วมมือของหน่วยงานการใช้บัณฑิตเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์สู่การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. การบูรณาการและแสวงหาความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพื่อก าหนดโจทย์การ
วิจัยท่ีสามารถแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  
  4. ประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 2.4 รูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกระบวนการของการศึกษา

ตลอดชีวิต เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ท้ังนี้
กลุ่มเปูาหมายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ส่วนมากเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียน  ส่งเสริมให้
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ผู้เรียนมีส่วนร่วม น าความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน  และส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เพื่อน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป 

จึงควรจัดรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 
  2.4.1 ส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยร่วมกันสถาบันปอเนาะ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับ
การเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4.2 ส่งเสริมทักษะทางอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น เพื่อใช้
ส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

2.4.3 ส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการพึ่งพาตนเองสามารถ
ด ารงชีวิตได้ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม 
  2.4.4 ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม ตลอดจนจิตส านึกความเป็นไทยและหลักการประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ครูผู้สอนสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาระ
การเรียนรู้และมีจ านวนครบตามมาตรฐาน 
  2. ความร่วมมือระหว่างการศึกษาเอกชน สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนตาดีกา กับ
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ต้องมีความใกล้ชิด และมีการวางแผนการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
  3. ความพร้อมของส่ือและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน เป็นต้น 
  4. เครือข่ายความร่วมมือในชุมชน ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กรในชุมชน  

 ตอนที่ 2.3 รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่ 23 - 60 ปี (วัยท างาน) 
 การจัดการศึกษาในวัยท างานเป็นการส่งเสริมมีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยการน า
ความรู้จากการประกอบอาชีพมาพัฒนาหรือต่อยอด ด้วยการใช้เทคโนโลยีจนเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 
เพื่อให้เกิดรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน จึงควรมีรูปแบบการจัด
การศึกษา ดังนี้  
 3.1 ส่งเสริมให้มีพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ชาชัก กริช หมวกกะปิเยาะ 
ผ้าพื้นเมือง กรงนก เป็นต้น โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ บัญชี ต้นทุน เทคโนโลยี เป็นต้น  
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 3.3 ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นท่ี เช่น มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยชุมชน สถาบันอาชีวศึกษา เพื่อร่วมมือกันจัดท าหลักสูตรระยะส้ันท่ีตรงกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น 
 3.4 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดท ามาตรฐานทางวิชาชีพในท้องถิ่นและมีการก ากับ
ติดตามเพื่อให้วิชาชีพมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิชาชีพชาชัก วิชาชีพการท ากริช หรือ
วิชาชีพการท ากรงนก เป็นต้น  

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ความร่ ว มมื อร ะหว่ า งอง ค์กร ชุมชน ท้อง ถิ่ น  ผู้ ประกอบการ /วิ ชา ชีพ 
สถาบันการศึกษา รวมท้ังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพของชุมชน
ท้องถิ่น 
  2. การมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีส่ือท่ีหลากหลาย และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนผู้สนใจท่ัวไป  
  3. การรวมตัวของกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เกิดเอกภาพและการพัฒนาอย่างท่ัวถึง  

 ตอนที่ 2.4 รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่  60 ปขีึ้นไป (วัยผู้สูงอายุ) 
 จากการเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้างประชากรท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้การจัด
การศึกษาในวัยผู้สูงอายุเป็นเรื่องส าคัญท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ต้องตระหนักและสามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสังคม ท้ังนี้การจัด
การศึกษาของผู้สูงอายุก็จัดได้ว่าเป็นการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยต้องมีการพัฒนาทุก
ระบบอย่างเป็นองค์รวม ท้ังด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รวมท้ังการประกอบอาชีพ 
ดังนั้นรูปแบบการจัดการศึกษาของวัยสูงอายุ ควรเป็น ดังนี้  
 4.1 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือแพทย์ทางเลือกร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน 
 4.2 ส่งเสริมการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยผู้อายุ เช่น การจักสาน การปลูกต้นไม้
ประดับ ไม้สมุนไพร อาชีพด้านการฝีมือ เป็นต้น 
 4.3 ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดทักษะฝีมือของผู้สูงอายุท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะใน
ท้องถิ่น เพื่อสืบสานด้านอาชีพและการยกย่องคุณค่าของผู้สูงอายุ เช่น การท ากรงนกเขาชวา การท า
หมวกกะปิเยาะ การท ากริช เป็นต้น 
 4.4 ส่งเสริมให้สถานประกอบการรับผู้สูงอายุท่ีมีฝีมือและมีสุขภาพดี เข้าท างานเพื่อ
ทดแทนแรงงานและสร้างรายได้ส าหรับผู้อายุ 
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เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
เช่น  อง ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โรงพยาบาล 
สถาบันการศึกษา เป็นต้น  
  2. การมีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ  
  3. ความเข้มแข็งของกลุ่มของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นท่ี 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา รวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพและ
รูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการน าเสนอข้อสรุป
รูปแบบ เงื่อนไข ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้แบ่งระยะการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ 

1. การศึกษารวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ       

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์
ความรู้เกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใน
เขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 57 เรื่อง 

และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ       

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคสนาม  จากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 198 คน 2. การสังเคราะห์ และ
สร้างรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยการประชุม
ปฏิบัติการของคณะผู้วิจัยเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. การตรวจสอบรูปแบบ
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยการสนทนากลุ่ม(Focus Group) กับผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 29 คน และ 4. การน าเสนอข้อสรุปรูปแบบ 

เงื่อนไข ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้น าเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวทีประชาคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล จ านวน 540 คน ท้ังนี้มีการ
รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2559 และได้น าข้อมูลมาสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
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ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้  

 1. รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่ 0 – 5 ปี (ช่วงก่อนวัยเรียน) 
  1.1 รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในช่วงอายุต้ังแต่ 0 – 2 ปี 
   เป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กวัยทารก โดยพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานสาธารณสุข , หน่วยงานด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ รวมท้ังหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดท าหลักสูตรส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง                                      
ในด้านวิธีการส่งเสริมพัฒนาการ,การส่งเสริมภาระทางโภชนาการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีสมบูรณ์
ตามวัย 
  1.2 รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในช่วงอายุต้ังแต่ 2 – 3 ปี  
   การจัดการศึกษาโดยชุมชนในพื้นท่ีโดยการมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดหรือศูนย์เราเฎาะ ตลอดจนการศึกษาท่ีร่วมกับหน่วยงานทางสาธารณสุขเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความรู้ทางด้านการอบรมเล้ียงดูเด็กก่อนวัยเรียนทางด้านพัฒนาการและโภชนาการ รวมท้ัง
การแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยกับเด็กก่อนวัยเรียน 
  1.3 รูปแบบการจัดการศึกษาในระบบขั้นพื้นฐานในช่วงอายุต้ังแต่ 3 – 5 ป ี 
   การจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์และสมดุลตาม
วัย,ด้านการจัดสวัสดิศึกษาหรือสภาพความปลอดภัยในโรงเรียนให้,ด้ านการส่ือสารภาษาไทยและ
ภาษาแม่, ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและด้านการส่งเสริมการคิด โดยมีสาระ
ประกอบด้วย  2  ส่วน คือ 1) สาระการเรียนรู้ตามกรอบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
ใน 4 สาระ คือ เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอง เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลและสภาพแวดล้อม 
ธรรมชาติรอบตัวและส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตัว 2) สาระการเรียนรู้ตามบริบทของพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 
คือ สาระการเรียนรู้ด้านภาษาไทยและภาษาแม่ (มลายู) สาระการคิดและน าเสนอความคิด และสาระ
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

 เง่ือนไขความส าเร็จ  
  1. สถานศึกษาต้องมีส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน 
ประกอบด้วย 
   1.1 สนามเด็กเล่นท่ีมีเครื่องเล่นสนามครบทุกด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   1.2 แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น สวนผลไม้ ทุ่งนา สวนหย่อม บ่อเล้ียง
ปลา สวนยาง สวนปาล์ม มัสยิด วัด เป็นต้น  
   1.3 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น สวนสมุนไพร ร้านค้าสหกรณ์ ห้องสมุด 
สนามกีฬา เป็นต้น  
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   1.4 ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สวนสาธารณะ 
ศาล สถานีต ารวจ เป็นต้น   
  2. สนับสนุนให้ครู/ผู้ดูแลเด็กต้องมีมาตรฐานวิชาชีพอนุบาล/ปฐมวัย และมีจ านวน
ครบตามสัดส่วนของเด็ก 
  3. สนับสนุนให้มีการนิเทศติดตาม ครู/ผู้ดูแลเด็ก อย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบพี่เล้ียง                  
ท่ีมีความเช่ียวชาญให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 

 2. รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่ 7 - 22 ปี (ภาคบังคับและการเตรียมตัว
ท างาน)    
  รูปแบบการจัดศึกษาในช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยท่ีมีระยะยาวนานของการอยู่ในระบบ
การศึกษา จึงได้แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ  
  2.1 รูปแบบการศึกษาในช่วงอายุ 7 – 18 ปี (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
มีหลักการในการศึกษาดังนี้ 
   2.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีการบูรณาการอิสลามศึกษากับสาระเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสอดคล้องตามบริบทและความต้องการของท้องถิ่น 
   2.1.2 ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยการเรียนการสอนแบบสองภาษา 
(ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 
   2.1.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการในสาระการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนมีการ
น าเสนอผลผลิตจากกระบวนการคิด 
   2.1.4 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือใน
การแสวงหาความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
   2.1.5 ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม ตลอดจนจิตส านึกความเป็นไทยและหลักการประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
   2.1.6 ส่งเสริมการร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
โดยอาศัยหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

 โดยมีรูปแบบ 2 ส่วน คือ รูปแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยสามารถจัดแบบบูรณาการเนื้อหาอิสลามศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือจัดควบคู่ระหว่างหลักสูตรอิสลามศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน โดยต้องมีการส่งเสริมการสอนแบบสองภาษา กระบวนการคิด และทักษะในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ครูผู้สอนมีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาระการเรียนรู้ และมีจ านวนครบตาม
มาตรฐาน 
  2. ครูผู้สอนต้องมีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  3. โรงเรียนต้องมีความพร้อมของส่ือและแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องสมุด ส่ืออิเลคทรอนนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 
  4. การบริหารจัดการของโรงเรียนต้องใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล การ
มีส่วนร่วม ตามหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

 2.2 รูปแบบการศึกษาทางวิชาชีพ  มีการจัดการศึกษาทางวิชาชีพ ดังนี้ 
   2.2.1 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรตามความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นท่ี
โดยมีการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีเน้นการฝึกภาคปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
   2.2.2 ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในพื้นท่ี 
   2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการในสาระการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนมีการ
น าเสนอผลผลิตจากกระบวนการคิด 
   2.2.4 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือใน
การแสวงหาความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
   2.2.5 ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม ตลอดจนจิตส านึกความเป็นไทยและหลักการประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และการบูรณาการอิสลามศึกษากับการเรียนด้านวิชาชีพ 
   2.2.6 ส่งเสริมการร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
โดยการท ากิจกรรมจิตบริการชุมชน 

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ครูผู้สอนมีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามวิชาชีพและมีจ านวนครบตามมาตรฐาน 
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  2. ครูผู้สอนต้องมีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  3. สถานศึกษาต้องมีความพร้อมของส่ือและห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ ตลอดจน
แหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
  4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสถานประกอบการท่ีได้มาตรฐาน 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 2.3 รูปแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
 2.3.1 ส่งเสริมระบบการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถและมีความเข้าใจในบริบทของสังคม
ในท้องถิ่น 
 2.3.2 ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
โดยการบูรณาการกับหน่วยงานในชุมชนและใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ 
 2.3.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดย
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับภูมิปัญญาสากล สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3.4 ส่งเสริมการวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการแก้ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น โดยการใช้โจทย์การวิจัยจากท้องถิ่นตามลักษณะพื้นท่ี เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้ท่ีสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 
 2.3.5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
เพื่อให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเรียนรู้ ปรับตัวในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
ได้ 
 2.3.6 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในระดับสากล เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของบุคลากรและนักศึกษาและสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและผลงานวิชาการตามกรอบเกณฑ์มาตรฐาน 
  2. ความร่วมมือของหน่วยงานการใช้บัณฑิตเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์สู่การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. การบูรณาการและแสวงหาความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพื่อก าหนดโจทย์การ
วิจัยท่ีสามารถแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  
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  4. ประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 2.4 รูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 
   2.4.1 ส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยร่วมกันสถาบันปอเนาะ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.4.2 ส่งเสริมทักษะทางอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น                 
เพื่อใช้ส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

2.4.3 ส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการพึ่งพาตนเอง 
สามารถด ารงชีวิตได้ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม 
   2.4.5 ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม ตลอดจนจิตส านึกความเป็นไทยและหลักการประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ครูผู้สอนสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาระ
การเรียนรู้และมีจ านวนครบตามมาตรฐาน 
  2. ความร่วมมือระหว่างการศึกษาเอกชน สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนตาดีกา กับ
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ต้องมีความใกล้ชิด และมีการวางแผนการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
  3. ความพร้อมของส่ือและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน เป็นต้น 
  4. เครือข่ายความร่วมมือในชุมชน ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กรในชุมชน  

  3. รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่ 23 - 60 ปี (วัยท างาน) มีรูปแบบการจัด
การศึกษา ดังนี้  
 3.1 ส่งเสริมให้มีพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ชาชัก กริช หมวกกะปิเยาะ 
ผ้าพื้นเมือง กรงนก เป็นต้น โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ บัญชี ต้นทุน เทคโนโลยี เป็นต้น  
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 3.3 ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นท่ี เช่น มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยชุมชน สถาบันอาชีวศึกษา เพื่อร่วมมือกันจัดท าหลักสูตรระยะส้ันท่ีตรงกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น 
 3.4 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดท ามาตรฐานทางวิชาชีพในท้องถิ่นและมีการก ากับ
ติดตามเพื่อให้วิชาชีพมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิชาชีพชาชัก วิชาชีพการท ากริช หรือ
วิชาชีพการท ากรงนก เป็นต้น  

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ความร่ ว มมื อร ะหว่ า งอง ค์กร ชุมชน ท้อง ถิ่ น  ผู้ ประกอบการ /วิ ชา ชีพ 
สถาบันการศึกษา รวมท้ังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพของชุมชน
ท้องถิ่น 
  2. การมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีส่ือท่ีหลากหลาย และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนผู้สนใจท่ัวไป  
  3. การรวมตัวของกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เกิดเอกภาพและการพัฒนาอย่างท่ัวถึง  

 4. รูปแบบการจัดการศึกษาในช่วงอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป (วัยผู้สูงอายุ) การจัดการศึกษา
ของวัยสูงอายุ ควรเป็น ดังนี้  
 4.1 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือแพทย์ทางเลือกร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน 
 4.2 ส่งเสริมการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยผู้อายุ เช่น การจักสาน การปลูกต้นไม้
ประดับ ไม้สมุนไพร อาชีพด้านการฝีมือ เป็นต้น 
 4.3 ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดทักษะฝีมือของผู้สูงอายุท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะใน
ท้องถิ่น เพื่อสืบสานด้านอาชีพและการยกย่องคุณค่าของผู้สูงอายุ เช่น การท ากรงนกเขาชวา การท า
หมวกกะปิเยาะ การท ากริช เป็นต้น 
 4.4 ส่งเสริมให้สถานประกอบการรับผู้สูงอายุท่ีมีฝีมือและมีสุขภาพดี เข้าท างานเพื่อ
ทดแทนแรงงานและสร้างรายได้ส าหรับผู้อายุ 

 เง่ือนไขความส าเร็จ 
  1. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อายุ 
เช่น  อง ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โรงพยาบาล 
สถาบันการศึกษา เป็นต้น  
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  2. การมีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ  
  3. ความเข้มแข็งของกลุ่มของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 

อภิปรายผลการวิจัย  
 ข้อคันพบจากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นส าคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ 1. รูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย  2. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะการคิด และ                          
3. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งสามารถ
อภิปรายตามประเด็น ดังนี้  

1.  รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย ท้ังนี้จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6, 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของนักเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้                                  
ได้คะแนนเฉล่ีย 40.56 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ (44.48) แสดงให้เห็นว่าปัญหา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเป็นปัญหาท่ีส าคัญ จะเห็นจาก
การสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา “เราจะพบว่าการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็น
ภาษาทางราชการในการส่ือสารรวมท้ังใ ช้ส าหรับการเรียนการสอน การออกข้อสอบ                                  
แต่นักเรียนเราอ่านภาษาไทยไม่ได้ อันนี้เราก็เสียเปรียบแล้ว เมื่อเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
อย่างอื่นก็เดินยาก” ด้ังนั้นจะพบว่ามีการพัฒนาวิธีการสอนภาษาไทยรวมถึงส่ือการสอน                            
จะเห็นได้จาก การจัดเรียนการสอนโดยใช้ภาภาษาถิ่นและภาษาไทยเป็นส่ือการสอน กรณี
การจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีส่ีจังหวัดภาคใต้                            
(สุวิไล เปรมศรีรัตน์ 2551) โดยมีการด าเนินการน าร่องมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบันผล
การศึกษาพบว่าสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่
ในระยะการขยายผล รวมถึงการใช้ส่ือท่ีเป็นภาษามลายู ร่วมกับภาษาไทย เช่น การพัฒนา
หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดพหุภาษาส าหรับผู้เริ่มเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารในพื้นท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สุนทร ปิยะวสันต์ 2552) ผลการศึกษาก็พบว่าเป็นส่ือการสอนท่ี
เหมาะกับบริบทวัฒนธรรมและสามารถพัฒนาทักษะทางภาษา ปัญหาการอ่านภาษาไทย                            
ไม่ออก ก็เป็นวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดยะลา “ผมใช้การแจกลูกประสมค าส าหรับเด็กท่ียังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้                                  
ซึ่ ง ใช้ไ ด้ผลมาต้ังแต่อดีตแล้วและปัจจุบันยังใช้ไ ด้ดีนะครับ ”  (ประถม เตโช 2559)  
นอกจากนั้นก็ยังมีการวิจัยในช้ันเรียนท่ีมีการพัฒนาการใช้ภาษาไทยอีกมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้แบบฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการพัฒนาทักษะ
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ภาษาไทยก็ยังต้องมีการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนานักเรียนท่ีส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 ท่ีใช้ภาษามลายยูถิ่นในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันจะใช้ภาษาไทยเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนภาษาไทยท่ีเหมาะสมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการน ารูปแบบการสอนท่ี
ใช้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากคนในพื้นท่ีมาประยุกต์ใช้ เช่นการสอน
ทวิภาษา การสอนแบบพหุภาษา และการสอนแบบแจกลูกประสมค า เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการ
สอนเหล่านี้ ต้องมีการบูรณาการและมีการขยายผลให้มีการใช้การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทย รวมท้ังต้องมีการจัดต้ังสถาบันการพัฒนาทางด้านทักษะภาษาไทย เพื่อให้มีการ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนทางด้านภาษาและเผยแพร่ส าหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีเหมาะสมหรับพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 

2. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะการคิด  จากผลการประเมินการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6,                                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของนักเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉล่ีย 34.04 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ (38.06)  
นอกจากนั้นยังพบว่าการศึกษาต่อของนักเรียนในพื้นท่ีสนใจเข้าเรียนสาขาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามีจ านวนน้อย  จะเห็นได้จากการเปิดรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาต้องเปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติมเข้าเรียนในสาขาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในทุกปีการศึกษา จากปัญหาดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถหรือ
ทักษะทางด้านการคิดค านวนซึ่งเป็นพื้นฐานส าหรับการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ 
รวมท้ังการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นกระบวนการทางด้านสมองในการแก้ปัญหาต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี 2554 : 188 - 189) ส าหรับการแก้ปัญหาการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในพื้นท่ีมีการศึกษารูปแบบการบริหารและ จัด
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : 
SMP) ท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในโรงเรียนจังหวัดภาคใต้ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งได้ด าเนินการมาต้ังแต่
ปีพ.ศ. 2558 ผลการประเมินเบื้องต้นอยู่ในระดับดี  (มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2559 
ฐานข้อมูลออนไลน์ smp-yru.blogspot.com) และจากผลการจัดเวทีประชาคม มีการ
เสนอแนะให้มีการขยายโครงการ  ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (Science and 
Mathematics Program : SMP) ท่ัวทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีศูนย์ประสานงานแต่ละ
จังหวัด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมกีารพิจารณาถึงส่งเสริมทักษะการคิดขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นทักษะท่ี
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จ าเป็นและใช้มากในชีวิตประจ าวันรวมท้ังใช้เป็นพื้นฐานในการคิดขั้นสูงต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ 
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานท่ี  4 (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน (2547 : 6) จากผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบรูปแบบ
การพัฒนาทักษะการคิดดังกล่าว ค่อนข้างน้อย ท้ังนี้ เพราะการคิดเป็นลักษณะของ
กระบวนการหรือวิธีการไม่ใช่เนื้อหาสาระหรือเนื้อหาความรู้ การสอนจึงเป็นเรื่องยากส าหรับ
ครูซึ่งต้องอาศัยความรู้ ท้ังด้านความหมาย ขั้นตอนการคิด และตัวบ่งช้ีในการคิด (ทิศนา                                
แขมมณี 2554 : 191 - 192)   
ดังนั้นการส่งเสริมรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านความคิดควรจัดควบคู่ไปกับการ

พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง การศึกษารูปแบบการส่งเสริมผู้เรียนให้มีการประดิษฐ์                                    
การวิเคราะห์เหตุการณ์ การตัดสินใจ การรับรู้เท่าทันส่ือ รูปแบบของโรงเรียนท่ีส่งเสริมการคิดเพื่อ
สร้างนวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาโดยมีการสนับสนุนทางด้านนโยบายและงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการคิดท้ังระบบต่อไป 

3. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จาก
ผลการวิจัยท่ีพบว่าทุกระดับการศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ี
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งผลปรากฏจากสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 จนกระท่ังปัจจุบัน สาเหตุท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคือ
ความไม่ เข้าใจถึงการอยู่ ร่วมกันในต่างวัฒนธรรม การยอมรับซึ่ งกันและกัน  โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี  9 ได้พระราชทานแนวทาง “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกัน และเป็น
หัวใจท่ีส าคัญในการด าเนินงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 2551) ดังนั้นการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมความเข้าใจท่ีมุ่งสู่สันติภาพหรือสันติศึกษา  (Peace Education) โดยการส่งเสริม
ทักษะท่ีจ าเป็นได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ความร่วมมือ การสะท้อนคิด ไม่ใช้
ความรุนแรงในการส่ือสาร การเห็นอกเห็นใจ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการมีจินตนาการเชิง
สันติ รวมท้ังรูปแบบการจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) ท่ีต้อง
ท าความเข้าใจถึงธรรมชาติของความแตกต่างและยอมรับในความหลากหลายของแต่ละ
บุคคล โดยมุ่งให้ความส าคัญกับสิทธิและความเสมอภาค และความเป็นพลเมืองตามแบบ
ประชาธิปไตย ท้ังนี้ต้องส่งเสริมในนักเรียนเกิดความเช่ือมั่นและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
และยอมรับความหลากหลายได้ (จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ และคณะ 2556)   
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ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม จึงควรจัดท าหลักสูตรด้านสันติศึกษาในแต่ละระดับโดยมีเนื้อหาให้เหมาะสมในแต่ละระดับ 
และใช้หลักการในการยอมรับความแตกต่าง การเคารพในความเช่ือความเห็นของแต่ละบุคคล การ                              
ไม่ใช้ความรุนแรงในการส่ือสารและการแก้ปัญหา และการน้อมน าแนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา มาใช้ส าหรับการพัฒนารูปแบบดังกล่าว รวมท้ังมีการบูรณาการเนื้อหาเหล่านี้อยู่ในรายวิชา
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการอยู่ร่วมกันด้วยสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. ด้านนโยบาย   

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา 
ชาติโดยมีการส ารวจสภาพปัญหา บริบทและความพร้อมของโรงเรียนก่อนก าหนดนโยบาย 
   1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการศึกษาน าร่องก่อนน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
เพื่อทราบปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นและมีวิธีการป้องกัน 

1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรการมีนโนบายในการก าหนดมาตรฐานการ
สนับสนุนงบประมาณและด าเนินการให้มีความเท่าเทียม 

2. ด้านหลักสูตร  

  2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วย
การเรียนการสอนแบบสองภาษา (ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
หลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 
  2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมหลักสูตรการพัฒนาระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการในสาระการเรียนรู้ใน
ลักษณะต่างๆ ตลอดจนมีการน าเสนอผลผลิตจากกระบวนการคิด 
  2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือในการแสวงหาความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
  2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม                                    
พหุวัฒนธรรม การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ตลอดจนจิตส านึกความเป็นไทยและหลักการ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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   2.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้เรียน
ทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการใน
พื้นท่ี 
  2.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมให้มีพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น 
ชาชัก กริช หมวกกะปิเยาะ ผ้าพื้นเมือง กรงนก เป็นต้น โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมหลักสูตรด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ บัญชี 
ต้นทุน เทคโนโลยี เป็นต้น  
 2.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมความร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นท่ี เช่น 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันอาชีวศึกษา เพื่อร่วมมือกันจัดท าหลักสูตรระยะส้ันท่ีตรงกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 2.9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือแพทย์ทางเลือกร่วมกับแพทย์
แผนปัจจุบัน 
 2.10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมการหลักสูตรส าหรับฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม
กับวัยผู้อายุ เช่น การจักสาน การปลูกต้นไม้ประดับ ไม้สมุนไพร อาชีพด้านการฝีมือ เป็นต้น 
 2.11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้มีหลักสูตรการถ่ายทอดทักษะฝีมือของ
ผู้สูงอายุท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในท้องถิ่น เพื่อสืบสานด้านอาชีพและการยกย่องคุณค่าของผู้สูงอายุ 
เช่น การท ากรงนกเขาชวา การท าหมวกกะปิเยาะ การท ากริช เป็นต้น 

3. ด้านการบริหารจัดการ  

 3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้การบริหารจัดการของโรงเรียนต้องใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม ตามหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

        3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดท าภาระงานและมีการ 
ก าหนดกรอบอัตราต าแหน่งให้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน  

4. ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาครู  

4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรวางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตครูให้
ตอบสนองสาขาท่ีขาดแคลนอย่างเป็นระบบ 

4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบโดยมี
สถาบันพัฒนาครูที่ได้มาตรฐาน 
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 4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้มีระบบการนิเทศติดตามครูอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้ระบบพี่เล้ียงท่ีมีความเช่ียวชาญให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 

4.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมครูผู้สอนต้องมีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน  

 5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน ประกอบด้วย สนามเด็กเล่นตามเกณฑ์มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องสมุด ส่ืออิเลคทรอนนิกส์, แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ, แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน และ ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน  

5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเพื่อจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ตลอดจนการสนับสนุนอินเตอร์เน็ต/อุปกรณ์ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

5.3 การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนควรก าหนดให้สอดคล้องตามหลักศาสนาและมี
ความหลากหลาย 

5.4 ควรมีรูปแบบการช่วยเหลือนักเรียนเป็นเฉพาะรายกรณีควบคู่กับการให้ค าปรึกษา 

ส าหรับการบ าบัดยาเสพติดควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานด้านการบ าบัด/ความมั่นคงและ

ครอบครัว 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน                              

แต่ละรูปแบบ เช่น รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาพัฒนาทักษะการคิด และรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 

2. ควรมีการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ศูนย์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP) ศูนย์พัฒนาทางด้าน
การคิด และศูนย์ส่งเสริมสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตต้นแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ี
ชายแดนภาคใต้ 
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