นโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ
และนักเรียนที่นับถือศาสนาอิ สลามในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ฐิ ติมดี อาพัทธนานนท์1
บทคัดย่อ
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษานโยบายการจัดการศึกษา
ส�ำหรับนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามของโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านกฎระเบียบ การจัดกิจกรรมและการจัด
การเรียนการสอน เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นคือ สังกัดของโรงเรียน ชือ่ เสียง
ของโรงเรียน สัดส่วนของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม และพื้นที่
ทีโ่ รงเรียนตัง้ อยูก่ บั นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั นี้เป็น
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สงั กัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและเทศบาล จ�ำนวน 271 โรงเรียน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า (1) มากกว่าร้อยละ 90 ของโรงเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
มีนโยบายการจัดการศึกษาทีค่ ำ� นึงถึงวัฒนธรรมของนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม (2) ในตัวแปรต้นทัง้ หมดคือ สังกัดของโรงเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียน
สัดส่วนของนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม และพืน้ ทีท่ โ่ี รงเรียนตัง้ อยู่
ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั นโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมากทีส่ ดุ คือ สัดส่วนของนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธกับนักเรียนทีน่ บั ถือ
ศาสนาอิสลาม โดยมีความสัมพันธ์กบั นโยบายแทบทุกด้านอย่างมีนยั ยะส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 และ .05 ยกเว้นนโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดเนื้อหาการเรียนรูแ้ ละนโยบาย
เกีย่ วกับการก�ำหนดวิธกี ารสอน
ค�ำส�ำคัญ : 1. นโยบายการจัดการศึกษา. 2. สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. 3. นักเรียน
    ทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ. 4. นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม. 5. ความหลากหลาย
    ทางวัฒนธรรม.

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประจำ�สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมล thithimadee.art@mahidol.ac.th
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Educational Policies for Buddhist and Muslim Students of Public Primary Schools
in the Three Southernmost Provinces of Thailand
Thithimadee Arphattananon2
Abstract
This survey research aims at (1) examining educational polices for
Buddhist and Muslim students of public primary schools in the three southernmost
provinces of Thailand regarding disciplinary issues, school activities, curriculum
and instruction methods (2) examining whether there is a relationship between
independent variables, namely the jurisdiction of schools, schools’ academic
reputation, ratio of Buddhist and Muslim students in schools and the area where
schools are located, and schools’ educational policies. The sample of this research
consisted of 271 public primary schools under the jurisdiction of Office of Basic
Education Commission and local administration under Ministry of Interior in the
three southernmost provinces. Questionnaire was used as a tool to collect data.
Results of the research show that: (1) more than 90 percent of schools participating
in the research have policies that take students’ cultural backgrounds into concerns
and (2) among all the independent variables, ratio of Buddhist and Muslim students
in schools is significantly related to schools’ educational policies for Buddhist and
Muslim students in almost all aspects at p ≤ .01 and p ≤ .05 except for policies
on curriculum and teaching methods.  
Keywords: 1. Educational policies. 2. Three southernmost provinces. 3. Buddhist
     students. 4. Muslim students. 5. Cultural diversity.
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บทน�ำ

ในปจั จุบนั ประเทศไทยมีการตื่นตัวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นสือ่ ต่างๆ ทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งของคนต่างวัฒนธรรม (Jory, 2000;
Connors, 2005) หรือภาครัฐทีม่ คี วามตระหนักในเรือ่ งนี้มากขึน้ ในด้านการจัดการศึกษา
เราจะเห็นได้วา่ รัฐมีนโยบายทีค่ ำ� นึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผูเ้ รียนมากกว่า
ในอดีต เช่น รัฐได้อนุญาตให้มกี ารใช้ภาษาถิน่ ในโรงเรียน รัฐอนุญาตให้นกั เรียนทีน่ บั ถือ
ศาสนาอิสลามแต่งกายด้วยเครือ่ งแบบทีส่ อดคล้องกับหลักศาสนา แบบเรียนทีใ่ ช้โรงเรียน
ของรัฐมีเนือ้ หาทีส่ ะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมมากขึน้ (Arphattananon,
2013) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม กล่าวคือ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี นทีน่ บั ถือศาสนาทีห่ ลากหลาย ทัง้ ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม รวมถึงศาสนาอืน่ อาศัยอยูร่ ว่ มกัน นอกจากนัน้ ยังเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามหลากหลาย
ทางชาติพนั ธุ์ คือ มีทงคนเชื
ั้
อ้ สายจีน เชือ้ สายไทย และเชือ้ สายมลายูอาศัยอยู่ ความขัดแย้ง
และความไม่ลงรอยระหว่างวัฒนธรรมเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระดับบุคคลและระดับพืน้ ที่
ท�ำให้การตระหนักถึงความส�ำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมดูจะเห็นได้ชดั กว่า
ในพืน้ ทีอ่ ่นื ค�ำว่าสังคมพหุวฒ
ั นธรรมหรือดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เป็ น ค�ำ ที่ไ ด้ย ิน บ่ อ ยครัง้ ในสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เช่ น เดีย วกับ ความตื่น ตัว
ในเรือ่ งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา  ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2553
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดปตั ตานี
จ�ำนวน 3 โรงเรียนเป็ นกรณีศกึ ษา และพบว่าโรงเรียนในจังหวัดปตั ตานีมนี โยบาย
การจัดการศึกษาทีค่ ำ� นึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผูเ้ รียน ไม่วา่ จะเป็นกฎระเบียบ
ของโรงเรียนสถานที่ การจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน (Arphattananon,
2011) อย่างไรก็ตามรายละเอียดของนโยบายและระดับของการปฏิบตั ขิ องแต่ละโรงเรียนนัน้
แตกต่างกันไปตามบริบทต่างๆ เช่น ชุมชนทีโ่ รงเรียนตัง้ อยู่ สัดส่วนของนักเรียนทีน่ บั ถือ
ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม รวมไปถึงชือ่ เสียงของโรงเรียน ถึงแม้การวิจยั เชิงคุณภาพ
จะท�ำให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับลักษณะของนโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับผูเ้ รียน
ทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่สงิ่ ทีง่ านวิจยั เชิงคุณภาพไม่สามารถตอบได้คอื
นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาทังหมดในสามจั
้
งหวัดชายแดนภาคใต้
เป็ นอย่างไร จึงเป็ นที่มาของการวิจยั เชิงส�ำรวจนี้ การวิจยั นี้จะท�ำให้เข้าใจลักษณะ
ั ยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนโยบายเหล่านัน้
การวางนโยบายของโรงเรียนทีม่ ลี กั ษณะต่างกัน และปจจั
ผลจากการวิจยั สามารถน� ำไปสู่การพัฒนาทางการศึกษาได้ เช่น ข้อมูลจากการวิจยั
อาจน�ำไปสูก่ ารให้ความรูก้ บั โรงเรียนเกีย่ วกับการวางนโยบาย หรือน�ำไปเป็ นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนได้
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษานโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนทีน่ ับถือศาสนาพุทธ
และนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น คือ สังกัดของโรงเรียน ชือ่ เสียงของ
โรงเรียน สัดส่วนของนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม
พืน้ ทีท่ โ่ี รงเรียนตัง้ อยู่ กับตัวแปรตาม คือ นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติฐานในการวิจยั นี้ มีดงั ต่อไปนี้
โรงเรียนทีอ่ ยูต่ า่ งสังกัดกันมีนโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนทีน่ บั ถือ
ศาสนาพุทธและนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามแตกต่างกัน
โรงเรียนทีม่ ชี อ่ื เสียงต่างกันมีนโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนทีน่ บั ถือ
ศาสนาพุทธและนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามแตกต่างกัน
โรงเรียนทีม่ สี ดั ส่วนของนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามแตกต่างกัน
มีนโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนทีน่ ับถือศาสนาพุทธและนักเรียนทีน่ ับถือ
ศาสนาอิสลามแตกต่างกัน
โรงเรียนทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ ่างกันจะมีนโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียน
ทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามแตกต่างกัน
ขอบเขตการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรของการวิจยั นี้ คือ โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทอ่ี ยูภ่ ายใต้การดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(สพฐ.) ทีส่ งั กัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนเทศบาลทีส่ งั กัดกระทรวงมหาดไทย  
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
การวิจยั นี้กำ� หนดตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังนี้
2.1 ตัวแปรต้นคือ ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายของโรงเรียน
จากการทบทวนวรรรณกรรม พบว่าคือปจั จัยเหล่านี้
1) สังกัดของโรงเรียน แบ่งเป็ นโรงเรียนสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
และกระทรวงมหาดไทย (เทศบาล)
2) ชื่อ เสีย งของโรงเรีย น หมายถึง การที่โ รงเรีย นเป็ นที่รู้จ กั และยอมรับ
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ในด้านวิชาการ ในการวิจยั นี้ใช้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียน
เป็นตัวแทน (Proxy) ชือ่ เสียงของโรงเรียน โดยแบ่งเป็นสองระดับคือ โรงเรียนทีม่ ชี อ่ื เสียง
จะมีผลสอบ NT ระดับชันประถมศึ
้
กษาปีท่ี 3 และประถมศึกษาปีท่ี 6 เฉลีย่ ร้อยละ 50 ขึน้ ไป
และโรงเรียนทีไ่ ม่มชี อ่ื เสียงจะมีผลสอบ NT เฉลีย่ ต�่ำกว่าร้อยละ 50
3) สัดส่วนของนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม
แบ่งเป็ น 3 ระดับคือ (1) โรงเรียนทีม่ นี ักเรียนทีน่ ับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 70 ขึน้ ไป
ต่อจ�ำนวนนักเรียนทัง้ หมด (2) โรงเรียนทีม่ จี �ำนวนนักเรียนทีน่ ับถือศาสนาพุทธหรือ
ศาสนาอิสลามอยูร่ ะหว่างร้อยละ 30 ถึง ร้อยละ 69.99 ต่อจ�ำนวนนักเรียนทัง้ หมด และ
(3) โรงเรียนทีม่ นี กั เรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธมีจำ� นวนร้อยละ 70 ขึน้ ไปต่อจ�ำนวนนักเรียน
ทัง้ หมด
4) พืน้ ทีท่ โ่ี รงเรียนตังอยู
้ ่ ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์ความถีใ่ นการเกิดเหตุการณ์ แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น
3 พืน้ ที่ คือ (1) พืน้ ทีส่ เี ขียว หมายถึงพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามรุนแรงเกิดขึน้ ประมาณ 3-4 เดือนครัง้
หรือน้อยกว่า (2) พืน้ ทีส่ เี หลือง หมายถึงพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามรุนแรงเกิดขึน้ เฉลีย่ ประมาณเดือนละ
1 ครัง้ (3) พืน้ ทีส่ แี ดง หมายถึงพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามรุนแรงเกิดขึน้ ประมาณ 1 ครังใน
้ 1-2 สัปดาห์
2.2 ตัวแปรตามคือ นโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ
และศาสนาอิสลาม โดยขอบเขตของนโยบายทีศ่ กึ ษาจ�ำแนกเป็ นด้านต่างๆ ดังนี้
1) นโยบายด้านการแต่งกาย
2) นโยบายเกีย่ วกับการจัดอาหารกลางวัน
3) นโยบายเกีย่ วกับการจัดสถานที่
4) นโยบายเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
5) นโยบายเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญต่างๆ  
6) นโยบายเกีย่ วกับวันหยุด
7) นโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดเนื้อหาการเรียนรู้
8) นโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดวิธกี ารสอน
9) นโยบายเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในการสอน
10) นโยบายเกีย่ วกับการจัดการศึกษาวิชาพุทธศาสนาและอิสลามศึกษา
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่าในการจัดการศึกษา
ส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมนัน้ โรงเรียนควรมีนโยบายทีช่ ดั เจน
เกีย่ วกับแนวปฏิบตั ทิ กุ อย่างในโรงเรียน ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งเกีย่ วกับกฎระเบียบ สถานที่
การจัดกิจกรรม รวมไปถึงบรรยากาศของโรงเรียนก็ควรสะท้อนถึงความหลากหลาย
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ทางวัฒนธรรมของผูเ้ รียน (Banks, 1994) สิง่ ทีถ่ อื เป็นหัวใจของการจัดการศึกษาส�ำหรับผูเ้ รียน
ทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทีใ่ ช้ในการจัด
การเรียนการสอนควรเป็นหลักสูตรทีน่ �ำเสนอมุมมองของคนต่างวัฒนธรรม ไม่ใช่หลักสูตร
ที่น�ำเสนอเนื้อหาผ่านทางมุมมองของชนกลุ่มใหญ่ในสังคมเท่านัน้ สื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอนควรสะท้อนประสบการณ์และวัฒนธรรมของผูเ้ รียน ผูส้ อนจะต้องใช้วธิ ี
การสอนทีเ่ หมาะกับวัฒนธรรมของผูเ้ รียน Ladson-Billings (1994) กล่าวถึงการสอนแบบนี้
ว่าเป็ นการสอนทีเ่ ชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของผูเ้ รียน (culturally relevant teaching)
ซึง่ เป็นการสอนทีใ่ ช้วฒ
ั นธรรมของผูเ้ รียนเป็นสือ่ ในการสอน เช่น การสอนแบบสองภาษา
ทีใ่ ช้ภาษาของผูเ้ รียนเป็ นสือ่ ในการจัดการเรียนการสอน การสอนแบบนี้นอกจากเป็ น
การเคารพและรักษาอัตลักษณ์ของผูเ้ รียนแล้วยังอาจช่วยให้ผเู้ รียนเรียนได้ดขี น้ึ Au (2009)
กล่าวถึงการสอนส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมว่าจะต้องเป็นการสอน
ทีเ่ ชือ่ มโยงเข้ากับชีวติ ของนักเรียนและสะท้อนความเป็นจริงของชุมชนทีน่ กั เรียนอาศัยอยู่
May and Sleeter (2009) เสนอว่าการจัดการศึกษาส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมควรเป็นการสอนทีช่ ใ้ี ห้ผเู้ รียนเห็นถึงอ�ำนาจทีไ่ ม่เท่าเทียมระหว่างคนกลุม่ ใหญ่
และกลุม่ น้อย ไม่ใช่การสอนเกีย่ วกับวัฒนธรรมทีเ่ ป็นวัตถุ เช่น ประเพณี วันส�ำคัญ ซึง่ เป็น
สิง่ ผิวเผิน หรือการสอนให้นกั เรียนยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเท่านัน้ แต่ควรเป็น
การสอนให้ผเู้ รียนตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมในสังคมผ่านทางการวิเคราะห์โครงสร้าง
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทีส่ ง่ ผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมเหล่านัน้
Thithimadee Arphattananon (2011) ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพศึกษาเกีย่ วกับ
นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
พบว่า โรงเรียนทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่างมีนโยบายปฏิบตั ใิ นเรือ่ งทัวไป
่ เช่น นโยบายเกีย่ วกับ
การแต่งกาย การจัดกิจกรรม การรับประทานอาหาร ทีไ่ ม่ขดั กับวัฒนธรรมของนักเรียน
ส�ำหรับนโยบายเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนนัน้ บางโรงเรียนใช้วธิ กี ารปรับเนือ้ หาบางอย่าง
ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของนักเรียน บางโรงเรียนข้ามหรือไม่สอนเนือ้ หาทีข่ ดั กับวัฒนธรรม
ของนักเรียน ส่วนบางโรงเรียนนัน้ ยึดหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็ นหลักและสอน
เนือ้ หาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร อย่างไรก็ตามทุกโรงเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั
ไม่ได้มกี ารปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะกับวัฒนธรรมของนักเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่
สอนโดยใช้วธิ สี อนเดียวกันส�ำหรับผูเ้ รียนทุกคน นอกจากนัน้ โรงเรียนยังไม่ได้มกี ารปรับหลักสูตร
เพือ่ น�ำเสนอมุมมองจากหลายวัฒนธรรม หรือกระตุน้ ให้นกั เรียนวิเคราะห์เนื้อหาทีเ่ รียน
ว่ า มาจากมุ ม มองใด ไม่ ม ีก ารสอนเพื่อ ลดอคติห รือ ความเชื่อ เหมารวมระหว่ า ง
คนต่างวัฒนธรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำให้ได้เป็ นกรอบ
แนวคิดการวิจยั ดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ลักษณะของโรงเรียน

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  • สังกัดของโรงเรียน
    - โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
    - โรงเรียนสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  • ชือ่ เสียงของโรงเรียน (วัดจากผลสอบ NT)
    - โรงเรียนทีม่ ชี อ่ื เสียง
     (ผลสอบ NT เฉลีย่ สูงกว่า50%)
    - โรงเรียนทีไ่ ม่มชี อ่ื เสียง
      (ผลสอบ NT เฉลีย่ ต�่ำกว่า50%)
  • สัดส่วนของนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและ
    ศาสนาอิสลาม
    - โรงเรียนทีม่ นี กั เรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม
      ร้อยละ 70 ขึน้ ไป
    - โรงเรียนทีน่ กั เรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธหรือ
      ศาสนาอิสลามร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 69.99
      ต่อจ�ำนวนนักเรียนทัง้ หมด
    - โรงเรียนทีน่ กั เรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธมีจำ� นวน
      ร้อยละ 70 ขึน้ ไป
  • ทีต่ งั ้ ของโรงเรียน
    - โรงเรียนทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีส่ เี ขียว
    - โรงเรียนทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีส่ เี หลือง
    - โรงเรียนทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีส่ แี ดง

  • นโยบายด้านการแต่งกาย
  • นโยบายการจัดอาหารกลางวัน
  • นโยบายการจัดสถานที่
  • นโยบายกิจกรรมหน้าเสาธง
  • นโยบายการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญ
  • นโยบายวันหยุด
  • นโยบายเนื้อหาการเรียนรู้
  • นโยบายเกีย่ วกับวิธสี อน
  • นโยบายเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในการสอน
  • นโยบายเกีย่ วกับการสอนพุทธศาสนา
    และอิสลามศึกษา

ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดและตัวแปรในการวิจยั

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดปตั ตานี ยะลา นราธิวาส
โรงเรีย นประถมศึก ษาของรัฐ หมายถึง โรงเรีย นที่จ ดั การศึก ษาในระบบ
ให้กบั นักเรียนในระดับอนุบาลจนถึงชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีส่ งั กัดกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการจัดการศึกษา หมายถึง นโยบายในด้านการแต่งกาย นโยบายเกีย่ วกับ
การจัดอาหารกลางวัน นโยบายเกีย่ วกับการจัดสถานที่ นโยบายเกีย่ วกับการจัดกิจกรรม
หน้าเสาธง นโยบายเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญต่างๆ  นโยบายเกีย่ วกับวันหยุด
นโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดเนื้อหาการเรียนรู้ นโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดวิธกี ารสอน
นโยบายเกี่ย วกับ ภาษาที่ใ ช้ใ นการสอน และ นโยบายเกี่ย วกับ การจัด การศึก ษา
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วิชาพุทธศาสนาและอิสลามศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
พืน้ ทีส่ เี ขียว หมายถึงพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามรุนแรงเกิดขึน้ ประมาณ 3 - 4 เดือนครัง้
หรือน้อยกว่า พืน้ ทีส่ เี หลือง หมายถึงพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามรุนแรงเกิดขึน้ เฉลีย่ ประมาณเดือนละ
1 ครัง้ พืน้ ทีส่ แี ดง หมายถึงพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามรุนแรงเกิดขึน้ ประมาณ 1 ครัง้ ใน 1 - 2 สัปดาห์
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ (survey research) ซึง่ มีประชากร กลุม่ ตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ขัน้ ตอนและวิธกี ารด�ำเนินการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั นีม้ ปี ระชากร คือโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ั
(ยะลา ปตตานี
นราธิวาส) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย จ�ำนวนทังหมด
้
838 โรงเรียน จากการใช้สตู รยามาเน่ ทีค่ า่ ความคลาดเคลือ่ น .05 ได้กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน
271 โรงเรียน หน่ วยในการวิเคราะห์ (unit of analysis) ของการวิจยั คือ โรงเรียน
หลังจากได้กลุม่ ตัวอย่างแล้ว ผูว้ จิ ยั สุม่ โรงเรียนแบบสัดส่วน โดยให้โรงเรียนทีอ่ ยูภ่ ายใต้
การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนทีส่ งั กัดกระทรวงมหาดไทยในแต่ละจังหวัด
มีสดั ส่วนสอดคล้องกับจ�ำนวนประชากรโดยใช้วธิ เี ทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์ ได้จ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นโรงเรียนในจังหวัดปตั ตานี 96 โรงเรียน จังหวัดยะลา 77 โรงเรียน
และจังหวัดนราธิวาส 98 โรงเรียน หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ สี มุ่ รายชือ่ โรงเรียนโดยการจับฉลาก
แบบไม่ใส่คนื ในแต่ละโรงเรียนผูว้ จิ ยั ก�ำหนดให้ผอู้ ำ� นวยการ หรือ รองผูอ้ ำ� นวยการ หรือ
หัวหน้าฝา่ ยวิชาการเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั นี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการวิจยั แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็น
แบบส�ำรวจรายการและแบบเติมค�ำทีส่ อบถามข้อมูลพืน้ ฐานของโรงเรียน แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบส�ำรวจนโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับผูน้ กั เรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ
และนักเรียนทีน่ ับถือศาสนาอิสลาม ซึง่ เป็ นแบบส�ำรวจรายการ โดยแบ่งค�ำตอบเป็ น
สองแบบคือ ใช่และไม่ใช่ แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็นแบบเติมค�ำเพือ่ สอบถามข้อเสนอแนะ
เพิม่ เติม
ขัน้ ตอนและวิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
ในการสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมจากเอกสารและงานวิจยั ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศและปรึกษากับทีป่ รึกษาโครงการวิจยั เพือ่ สร้างแบบสอบถาม หลังจากได้แบบสอบถามแล้ว
30
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ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถามให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบ และแก้ไข
ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั น� ำแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ครู
ในโรงเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง และแก้ไขแบบสอบถามอีกครัง้ จากนัน้ จึงจัดพิมพ์และ
ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ โดยผูว้ จิ ยั ระบุให้ผอู้ �ำนวยการ หรือ
รองผูอ้ �ำนวยการ หรือ หัวหน้ าฝ่ายวิชาการ คนใดคนหนึ่งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
ในแต่ละโรงเรียนมีผตู้ อบแบบสอบถามเพียงหนึ่งคน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ หาค่าความถีแ่ ละร้อยละ
ของแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ไคสแควร์
ผลการวิ จยั
ข้อมูลพืน้ ฐานของโรงเรียน
จากจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้ 271 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สพฐ.) จ�ำนวน 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.2 เป็นโรงเรียนเทศบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จ�ำนวน 16 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 5.8 และเป็ นโรงเรียนทีม่ ชี อ่ื เสียงทางด้านวิชาการ
หรือมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลีย่ สูงกว่าร้อยละ 50 เป็ นจ�ำนวน 41 โรงเรียน (ร้อยละ
15.3) เป็ นโรงเรียนทีไ่ ม่มชี อ่ื เสียงทางด้านวิชาการจ�ำนวน 230 โรงเรียน (ร้อยละ 84.7)
จากโรงเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด เป็ นโรงเรียนทีม่ นี กั เรียนนับถือศาสนาอิสลาม
ร้อยละ 70 ขึน้ ไปจ�ำนวน 242 โรงเรียน (ร้อยละ 89.4) เป็ นโรงเรียนทีม่ นี กั เรียนนับถือ
ศาสนาอิสลามหรือศาสนาพุทธ ระหว่างร้อยละ 30 ถึง ร้อยละ 69.99 เป็นจ�ำนวน 12 โรงเรียน
(ร้อยละ 4.2) เป็นโรงเรียนทีม่ นี กั เรียนนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 70 ขึน้ ไป จ�ำนวน 17 โรงเรียน
(ร้อยละ 6.3) โรงเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างตังอยู
้ ใ่ นพืน้ ทีส่ เี ขียวจ�ำนวน 154 โรงเรียน (ร้อยละ 57)
ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีส่ เี หลือง จ�ำนวน 43 โรงเรียน (ร้อยละ 15.7) ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีส่ แี ดง จ�ำนวน
74 โรงเรียน (ร้อยละ 27.3)
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ตารางที ่ 1 นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม
ใช่

นโยบายด้านการแต่งกาย

ไม่ใช่

จ�ำนวนโรงเรียน จ�ำนวนโรงเรียน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

นักเรียนในโรงเรียนสวมเครือ่ งแบบนักเรียนแบบเดียวกันหมด

244 (90)

27 (10)

โรงเรียนมีเครือ่ งแบบนักเรียนส�ำหรับนักเรียนมุสลิม

228 (84.2)

43 (15.8)

โรงเรียนอนุญาตให้นกั เรียนมุสลิมแต่งเครือ่ งแบบลูกเสือ
  เนตรนารีตามหลักศาสนา

257 (94.7)

14 (5.3)

โรงเรียนอนุญาตนักเรียนมุสลิมสวมเครือ่ งแบบพละ
  ตามหลักศาสนา

250 (92.1)

21 (7.9)

โรงเรียนอนุญาตให้ครูทน่ี บั ถือศาสนาอิสลามแต่งกาย
  ตามหลักศาสนา

261 (96.3)

10 (3.7)

นโยบายการแต่งการของโรงเรียนค�ำนึงถึงความแตกต่าง
  ทางวัฒนธรรมของนักเรียนเป็ นอันดับแรก

252 (93.1)

19 (6.9)

ใช่

ไม่ใช่

นโยบายการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนค�ำนึงถึงวัฒนธรรม  
  ของนักเรียนเช่น แยกครัวพุทธมุสลิม จ้างแม่ครัวมุสลิมท�ำอาหาร

239 (88.3)

32 (11.7)

โรงเรียนจัดทีน่ งให้
ั ่ นกั เรียนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน   
  ไม่มกี ารแยกทีน่ งของนั
ั่
กเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธกับ
  นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสสาม

242 (89.4)

29 (10.6)

โรงเรียนมีการแยกภาชนะในการรับประทานอาหารระหว่าง  
  นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม

125 (46.0)

146 (54.0)

ใช่

ไม่ใช่

โรงเรียนมีหอ้ งละหมาด

257 (94.7)

14 (5.3)

โรงเรียนมีหอ้ งพระ

55 (20.2)

216 (79.8)

ใช่

ไม่ใช่

นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธมีการสวดมนต์

64 (23.7)

207 (76.3)

นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามมีการขอดูอาห์

260 (95.8)

11 (4.2)

ใช่

ไม่ใช่

โรงเรียนมีวนั หยุดตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการประกาศ

270 (99.5)

1 (0.5)

โรงเรียนประกาศให้วนั ส�ำคัญตามวัฒนธรรมของนักเรียน
  เป็ นวันหยุดเพิม่ เติมจากวันทีก่ ระทรวงศึกษาธิการประกาศ

104 (38.4)

167 (61.6)

นโยบายเกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวัน

นโยบายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ของโรงเรียน

นโยบายเกี่ยวกับกิ จกรรมหน้ าเสาธง

นโยบายเกี่ยวกับวันหยุดของโรงเรียน
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ตารางที ่ 1 นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม (ต่อ)
นโยบายเกี่ยวกับการจัดกิ จกรรมในวันส�ำคัญ

ใช่

ไม่ใช่

จ�ำนวนโรงเรียน จ�ำนวนโรงเรียน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญของศาสนาพุทธ

56 (20.5)

215 (79.5)

โรงเรียนไม่มกี ารจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาพุทธ
  แต่มกี ารจัดบอร์ดเท่านัน้

154 (56.8)

117 (43.2)

นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
  ในวันส�ำคัญทางศาสนาพุทธ

31 (11.4)

240 (88.6)

โรงเรียนจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาอิสลาม

238 (87.7)

33 (12.3)

นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมในวันส�ำคัญ   
  ทางศาสนาอิสลาม

97 (35.9)

174 (64.1)

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส�ำคัญทางศาสนาอื่น
  เช่น วันคริสต์มาส

29 (10.8)

242 (89.2)

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่

247 (91.0)

24 (9.0)

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

57 (20.9)

214 (79.1)

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูแยกระหว่างนักเรียน
  ทีน่ บั ถือศาสนาพุทธกับนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม

59 (21.7)

212 (78.3)

ใช่

ไม่ใช่

โรงเรียนสอนโดยใช้เทคนิคการสอนทีห่ ลากหลาย

270 (99.5)

1 (0.5)

โรงเรียนมีการส�ำรวจรูปแบบการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนถนัด

244 (90.0)

27 (10.0)

ครูมกี ารปรับวิธกี ารสอนตามรูปแบบการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนถนัด

252 (93.1)

19 (6.9)

ครูสอนโดยเน้นให้นกั เรียนเข้าใจวัฒนธรรมของตนเอง
  และเข้าใจวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคม

268 (98.9)

3 (1.1)

ครูสอนให้นกั เรียนเห็นความไม่เท่าเทียมระหว่าง
  คนต่างวัฒนธรรม

208 (76.9)

63 (23.1)

นโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดเนื้ อหาการเรียนรู้

ใช่

ไม่ใช่

นโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดวิ ธีสอน

โรงเรียนสอนเนื้อหาทุกอย่างทีก่ ำ� หนดไว้ในวัตถุประสงค์
  การเรียนรูข้ องหลักสูตร โดยไม่มกี ารละเว้นหรือข้าม

245 (90.5)

26 (9.5)

โรงเรียนสอนเนื้อหาเกีย่ วกับศาสนาพุทธ หรือศาสนาอืน่ ๆ
  ให้นกั เรียนรู้ โดยไม่ได้ลงรายละเอียด

236 (87.2)

35 (12.8)
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ตารางที ่ 1 นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม (ต่อ)
นโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดเนื้ อหาการเรียนรู้ (ต่อ)

ใช่

ไม่ใช่

จ�ำนวนโรงเรียน จ�ำนวนโรงเรียน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

โรงเรียนข้ามหรือไม่สอนเนื้อหาทีเ่ กีย่ วกับศาสนาพุทธ
  หรือศาสนาอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับนักเรียน

37 (13.8)

234 (86.2)

ครูในโรงเรียนมีการสอดแทรกเรือ่ งราวของวัฒนธรรม
  ในท้องถิน่ เข้าไปในเนื้อหาทีส่ อน
ครูในโรงเรียนมีการเชือ่ มโยงปญั หาทีน่ กั เรียนพบเจอ
  หรือปญั หาในชุมชนเข้าไปในเนื้อหาทีส่ อน

271 (100)

0 (0)

267 (98.4)

4 (1.6)

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริม
  ความสามัคคีระหว่างคนต่างวัฒนธรรม

262 (96.8)

9 (3.2)

ในวิชาประวัตศิ าสตร์และสังคมศึกษา โรงเรียนน�ำเสนอมุมมอง   260 (95.8)
  ทีห่ ลากหลายให้แก่นกั เรียน ไม่เฉพาะมุมมองในแบบเรียนเท่านัน้
นโยบายเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ใช่

11 (4.2)
ไม่ใช่

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา

149 (55.0)

122 (45.0)

โรงเรียนห้ามนักเรียนใช้ภาษาอืน่ เช่น ภาษาถิน่ หรือ
  ภาษาแม่ของนักเรียนในโรงเรียน

26 (9.6)

245 (90.4)

โรงเรียนจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนรูภ้ าษาทีห่ ลากหลาย    268 (98.9)
  เช่น ภาษาอาเซียน หรือ ภาษาอังกฤษ
นโยบายเกีย่ วกับการจัดการสอนพุทธศาสนาและอิสลามศึกษา

3 (1.1)

ใช่

ไม่ใช่

โรงเรียนมีการสอนวิชาพุทธศาสนา

62 (23.0)

209 (77.0)

โรงเรียนมีการสอนวิชาอิสลามศึกษา

244 (89.9)

27 (10.1)

นโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและนักเรียน
ที่นับถือศาสนาอิ สลาม
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนส�ำหรับนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม พบว่า
ในด้านเกีย่ วกับนโยบายการแต่งกาย โรงเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) อนุญาต
ให้นกั เรียนและครูแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม เช่นเดียวกับนโยบายการจัดอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนทีม่ กี ารจัดอาหารโดยค�ำนึงถึงหลักศาสนาของนักเรียน ส�ำหรับนโยบายเกีย่ วกับ
การจัดสถานทีน่ ัน้ พบว่าร้อยละ 94.7 ของโรงเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างมีหอ้ งละหมาด
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ในขณะทีร่ อ้ ยละ 20.2 มีหอ้ งพระ นโยบายการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียน พบว่า
โรงเรียนทีน่ ักเรียนมุสลิมมีการขอดูอาห์มรี อ้ ยละ 96.8 ในขณะทีโ่ รงเรียนทีม่ นี ักเรียน
นับถือศาสนาพุทธมีการสวดมนต์มรี อ้ ยละ 23.7 นโยบายเกีย่ วกับวันหยุดของโรงเรียน
พบว่าโรงเรียนเกือบทัง้ หมด (ร้อยละ 99.5) มีวนั หยุดตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการประกาศ
และมีโรงเรียนร้อยละ 38.4 ที่ประกาศให้วนั ส�ำคัญตามวัฒนธรรมของนักเรียนเป็ น
วันหยุดเพิม่ เติม นโยบายเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญต่างๆ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่
มีการจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ (ร้อยละ 91) และในวันส�ำคัญทางศาสนาอิสลาม (ร้อยละ
87.7) โรงเรียนทีจ่ ดั กิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 20.5 โรงเรียนทีม่ ี
การจัดกิจกรรมการไหว้ครูคดิ เป็ นร้อยละ 20.9 นโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดวิธสี อนของ
โรงเรียนทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั พบว่าโรงเรียนเกือบทัง้ หมดสอนโดยใช้เทคนิค
การสอนทีห่ ลากหลาย (ร้อยละ 99.5) มีการสอนให้นกั เรียนเข้าใจวัฒนธรรมของตนเอง
และวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคม (ร้อยละ 98.9) มีการส�ำรวจรูปแบบการเรียนรู้
ทีผ่ เู้ รียนถนัด (ร้อยละ 90.0) และมีการปรับวิธสี อนตามรูปแบบการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนถนัด
(ร้อยละ 93.1) เมือ่ เทียบกันแล้วโรงเรียนทีส่ อนให้นกั เรียนเห็นความไม่เท่าเทียมระหว่าง
คนต่างวัฒนธรรมมีจำ� นวนน้อยกว่า คิดเป็ นร้อยละ 76.9 นโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนด
เนือ้ หาการเรียนรูข้ องโรงเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั พบว่าโรงเรียนทังหมด
้
(ร้อยละ 100)
มีการสอดแทรกเรือ่ งราวเกีย่ วกับวัฒนธรรมท้องถิน่ เข้าไปในเนือ้ หาทีส่ อน โรงเรียนส่วนใหญ่
มีการเชือ่ มโยงปญั หาทีน่ กั เรียนพบหรือปญั หาในชุมชนเข้าไปในเนื้อหา (ร้อยละ 98.4)
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมความสามัคคีระหว่างคนต่างวัฒนธรรม (ร้อยละ 96.8)
มีการน�ำเสนอมุมมองทีห่ ลากหลายให้แก่นกั เรียนในวิชาประวัตศิ าสตร์ ไม่เฉพาะมุมมอง
ในแบบเรียนเท่านัน้ (ร้อยละ 95.8) นโยบายเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มกี ารจัดกิจกรรม
ทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนรูภ้ าษาทีห่ ลากหลาย (ร้อยละ 98.9) และไม่ได้หา้ มนักเรียนใช้ภาษาอืน่
เช่น ภาษาถิน่ หรือภาษาแม่ (ร้อยละ90.4) นโยบายเกีย่ วกับการจัดการสอนพุทธศาสนา
และอิสลามศึกษา โรงเรียนร้อยละ 89.9 มีการสอนอิสลามศึกษา และโรงเรียนร้อยละ
23.0 มีการสอนพุทธศาสนา
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ความสัมพันธ์ระหว่าง สังกัดของโรงเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียน สัดส่วน
ของนั ก เรี ย นที่ นับถื อ ศาสนาพุทธและนั ก เรี ยนที่ นั บ ถื อศาสนาอิ ส ลาม พื้น ที่
ที่โรงเรียนตัง้ อยู่ กับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตารางที ่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสังกัดของโรงเรียนกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สพฐ
จ�ำนวน

สังกัดของโรงเรียน

เทศบาล
จ�ำนวน

X2

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

นักเรียนในโรงเรียนสวมเครือ่ งแบบนักเรียน
  แบบเดียวกันหมด

234

21

10

6

.003**

โรงเรียนมีหอ้ งพระ

45

210

10

6

.000**

นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธมีการสวดมนต์

53

19

11

0

.000**

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญของ
  ศาสนาพุทธ    

47

208

9

7

.004**

นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ มีสว่ นร่วมใน
  กิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาอิสลาม

83

172

15

1

.000**

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

46

209

10

6

.000**

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูแยกระหว่าง
  นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธกับนักเรียนที่
  นับถือศาสนาอิสลาม

50

205

9

7

.007*

โรงเรียนมีวนั หยุดตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการประกาศ

255

0

14

2

.000**

โรงเรียนมีการสอนวิชาพุทธศาสนา

49

206

13

3

.000**

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นโยบายเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญ

P ≤ .05  **P ≤ .01

จากตารางที่ 2 สังกัดของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กบั นโยบายการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอย่างมีนยั ยะส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ในหัวข้อการทีโ่ รงเรียนมีเครือ่ งแบบ
นักเรียนแบบเดียวกันหมด โรงเรียนมีหอ้ งพระ นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธมีการสวดมนต์
ตอนเช้า โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาพุทธ นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอืน่
มีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาอิสลาม โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
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และโรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูแยกระหว่างนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธกับนักเรียน
ทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม โรงเรียนมีวนั หยุดตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการประกาศ และโรงเรียน
มีการสอนวิชาพุทธศาสนา
ตารางที ่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างชือ่ เสียงของโรงเรียนกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
รร.ไม่มชี อ่ื เสียง
รร.มีชอ่ื เสียง
ชื่อเสียงของโรงเรียน
(วัดจากผลการทดสอบระดับชาติ (NT) (ผล NT ต�่ำกว่าร้อยละ 50) (ผล NT สูงกว่าร้อยละ 50)
เฉลีย่ ชัน้ ป. 3 และ ป.6 )
ใช่        
ไม่ใช่
ใช่        
ไม่ใช่

X2

โรงเรียนมีหอ้ งพระ

29

200

16

26

.005**

นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธมีการสวดมนต์

35

19

15

6

.035*

โรงเรียนจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทาง
ศาสนาอิสลาม

210

19

32

10

.043*

โรงเรียนมีการสอนวิชาพุทธศาสนา
*P ≤ .05   **P ≤ .01

35

194

15

27

.018*

จากตารางที่ 3 ชือ่ เสียงของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กบั การทีน่ กั เรียนทีน่ บั ถือ
ศาสนาพุทธมีการสวดมนต์โรงเรียนจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาอิสลาม โรงเรียน
มีการสอนวิชาพุทธศาสนา อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และมีความสัมพันธ์กบั
การทีโ่ รงเรียนมีหอ้ งพระ อย่างมีนยั ยะส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ตารางที ่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามกับนโยบาย
  การจัดการศึกษา
นร.พุทธ
≥ 70%

นร.มุสลิม
30-69.99%

นร.มุสลิม
≥ 70%

ใช่ ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

นักเรียนในโรงเรียนสวมเครือ่ งแบบนักเรียน
  แบบเดียวกันหมด

16

1

5

7

224

18

.000**

โรงเรียนมีเครือ่ งแบบนักเรียนส�ำหรับนักเรียนมุสลิม

4

13

9

3

215

27

.000**

โรงเรียนอนุญาตให้นกั เรียนมุสลิมแต่ง
  เครือ่ งแบบลูกเสือเนตรนารีตามหลักศาสนา

7

10

12

0

238

4

.000**

สัดส่วนของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ
และนักเรียนที่นับถือศาสนาอิ สลาม

X2

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ตารางที ่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามกับนโยบาย
  การจัดการศึกษา (ต่อ)
นร.พุทธ
≥ 70%

นร.มุสลิม
30-69.99%

นร.มุสลิม
≥ 70%

ใช่ ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

โรงเรียนอนุญาตนักเรียนมุสลิมสวม
  เครือ่ งแบบพละตามหลักศาสนา

6

11

12

0

234

8

.000**

โรงเรียนอนุญาตให้ครูทน่ี บั ถือศาสนาอิสลาม
  แต่งกายตามหลักศาสนา

11

6

12

0

236

6

.000**

นโยบายการแต่งการของโรงเรียนค�ำนึงถึง
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียน
  เป็ นอันดับแรก   

14

3

9

3

229

13

.041*

นโยบายการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน
10
  ค�ำนึงถึงวัฒนธรรมของนักเรียน                            

7

9

3

220

22

.002**

โรงเรียนมีหอ้ งละหมาด

8

9

12

0

238

4

.000**

โรงเรียนมีหอ้ งพระ

17

0

12

0

26

216 .000**

นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธมีการสวดมนต์

17

0

12

0

20

36

.000**

นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามมีการขอดูอาห์

8

3

11

2

240

2

.000**

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญของ
  ศาสนาพุทธ

15

2

12

0

29

213 .000**

โรงเรียนไม่มกี ารจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญ
  ทางศาสนาพุทธ แต่มกี ารจัดบอร์ดเท่านัน้

2

15

2

10

150

92

นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ มีสว่ นร่วมใน
  กิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาพุทธ

8

9

6

6

225

17

โรงเรียนจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาอิสลาม

5

12

10

2

222

20

.000**

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส�ำคัญทางศาสนาอื่น

6

11

3

9

21

221

.038*

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

17

0

9

3

31

211 .000**

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูแยกระหว่าง
  นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธกับนักเรียนที่
  นับถือศาสนาอิสลาม

8

9

6

6

46

196

.017*

0

.000**

สัดส่วนของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ
และนักเรียนที่นับถือศาสนาอิ สลาม

X2

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ต่อ)

โรงเรียนมีวนั หยุดตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ 17
  ประกาศ
38

0

11

1

242

.000**

.000**

ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ตารางที ่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามกับนโยบาย
  การจัดการศึกษา (ต่อ)
สัดส่วนของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ
และนักเรียนที่นับถือศาสนาอิ สลาม

นร.พุทธ
≥ 70%

นร.มุสลิม
30-69.99%

นร.มุสลิม
≥ 70%

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

X2

ไม่ใช่

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ต่อ)
โรงเรียนประกาศให้วนั ส�ำคัญตามวัฒนธรรม
  ของนักเรียนเป็ นวันหยุดเพิม่ เติมจากวันที่
  กระทรวงศึกษาธิการประกาศ

14

3

3

9

88

154

.008**

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา 1

16

0

12

147

95

.000**

โรงเรียนมีการสอนวิชาพุทธศาสนา

13

4

10

2

39

203

.000**

โรงเรียนมีการสอนวิชาอิสลามศึกษา

3

14

10

2

230

12

.000**

*P ≤ .05   **P ≤ .01
จากตารางที่ 4 พบว่าสัดส่วนนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม
มีความสัมพันธ์กบั นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนแทบทุกด้าน ยกเว้นนโยบายเกี่ยวกับ
การก�ำหนดเนื้อหาการเรียนรูแ้ ละนโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดวิธกี ารสอน
ตารางที ่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ ทีท่ โ่ี รงเรียนตัง้ อยูก่ บั นโยบายการจัดการศึกษา
พืน้ ทีส่ เี ขียว

พืน้ ที่ที่โรงเรียนตัง้ อยู่

ใช่

พืน้ ทีส่ เี หลือง พืน้ ทีส่ แี ดง

ไม่ใช่ ใช่

ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

X2

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
นักเรียนในโรงเรียนสวมเครือ่ งแบบนักเรียน
  แบบเดียวกันหมด

129

25

43

0

69

5

.028*

นโยบายการแต่งการของโรงเรียนค�ำนึงถึงความแตกต่าง 146
  ทางวัฒนธรรมของนักเรียนเป็นอันดับแรก

8

35

8

71

3

.039*

โรงเรียนมีหอ้ งพระ

45

109

6

37

8

66

.026*

นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธมีการสวดมนต์

52

11

7

3

8

3

.017*

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญของศาสนาพุทธ

44

110

9

34

5

69

.011*

ครูสอนให้นกั เรียนเห็นความไม่เท่าเทียมระหว่าง
  คนต่างวัฒนธรรม

110

44

30

13

69

5

.019*

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา

75

79

22

21

54

20

.024*

โรงเรียนมีการสอนวิชาพุทธศาสนา
*P ≤ .05   **P ≤ .01

53

101

3

40

8

66

.001**

39

นโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ

ฐิตมิ ดี อาพัทธนานนท์

จากตารางที่ 5 พบว่า พื้น ที่ท่ีโ รงเรีย นตัง้ อยู่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ นโยบาย
การจัดการศึกษาในหัวข้อนักเรียนในโรงเรียนสวมเครือ่ งแบบนักเรียนแบบเดียวกันหมด
นโยบายการแต่งการของโรงเรียนค�ำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียน
เป็นอันดับแรก โรงเรียนมีหอ้ งพระ นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธมีการสวดมนต์ โรงเรียน
มีการจัดกิจกรรมวันส�ำคัญทางศาสนาพุทธ และโรงเรียนมีการสอนแบบสองภาษา
อย่างมีนยั ยะส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และมีความสัมพันธ์กบั หัวข้อ โรงเรียนมีการสอน
วิชาพุทธศาสนาอย่างมีนยั ยะส�ำคัญทีร่ ะดับ .01
อภิ ปรายผลการวิ จยั
นโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม
โดยภาพรวม โรงเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างมีนโยบายการจัดการศึกษาทีค่ ำ� นึงถึง
วัฒนธรรมของผูเ้ รียน ไม่วา่ จะเป็นนโยบายการแต่งกาย นโยบายเกีย่ วกับการจัดอาหารกลางวัน
นโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดวันหยุดของโรงเรียน อย่างไรก็ตามเมือ่ ดูนโยบายเกีย่ วกับ
การจัดสถานที่ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.7 มีหอ้ งละหมาด ในขณะที่ มีเพียง
ร้อยละ 20.2 ของโรงเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง มีหอ้ งพระ สาเหตุทโ่ี รงเรียนส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพระ
อาจเนื่องมาจากนักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จากผลการวิจยั นี้
โรงเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างทีม่ นี กั เรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามร้อยละ 70 ขึน้ ไปมีถงึ 230
โรงเรียน (ร้อยละ 84.7) ท�ำให้โรงเรียนไม่มหี อ้ งพระ เหตุผลเดียวกันนี้สามารถอธิบายถึง
นโยบายเกีย่ วกับกิจกรรมหน้าเสาธงและการสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียน
นโยบายเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญ พบว่า โรงเรียนจ�ำนวนน้อย (ร้อยละ 20.5)
มีการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาพุทธ จัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาอื่น
(ร้อยละ 10.8) หรือจัดกิจกรรมวันไหว้ครู (ร้อยละ  20.9) สาเหตุทม่ี โี รงเรียนมีลกั ษณะ
การจัดกิจกรรมเช่นนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thithimadee Arphattananon (2011)
ทีศ่ กึ ษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริหารโรงเรียนพบว่า การจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญ
ทางศาสนาอืน่ ๆ รวมทังกิ
้ จกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาพุทธ รวมถึงวันไหว้ครู โรงเรียนจะ
ไม่มกี ารจัด โดยเฉพาะโรงเรียนทีม่ นี กั เรียนนับถือศาสนาอิสลามทังหมด
้ เพราะ “ในโรงเรียนเราจะจัด
[กิจกรรม] ไว้สำ� หรับเด็ก ถ้าอันไหนทีไ่ ม่ถงึ เด็ก เราก็จะไม่จดั ” (หน้า 552) ในขณะเดียวกัน
การทีผ่ ลการวิจยั ปรากฏออกมาว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91) จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่
อาจเป็นเพราะวันพ่อและวันแม่ เป็นกิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับศาสนา ท�ำให้โรงเรียนส่วนใหญ่
จัดกิจกรรมในวันนี้
นโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดเนือ้ หาการเรียนรูข้ องโรงเรียน โดยภาพรวมสิง่ ทีโ่ รงเรียน
ปฏิบตั สิ อดคล้องกับแนวคิดของการจัดการศึกษาส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามหลากหลาย
40
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ทางวัฒนธรรม (Banks, 1994; Nieto, 2004) ทีบ่ อกว่า ในการจัดท�ำหลักสูตรส�ำหรับผูเ้ รียน
ทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม โรงเรียนควรมีการบูรณาการเนื้อหา โดยอาจเพิม่
เนือ้ หาเกีย่ วกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการน�ำเสนอมุมมองมองอืน่ ทีน่ อกเหนือจาก
มุมมองทีเ่ ขียนไว้ในแบบเรียน มีการเชือ่ มโยงปญั หาของชุมชนหรือปญั หาทีน่ กั เรียนพบ
เข้าสูเ่ นือ้ หา ซึง่ โรงเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั นีท้ งหมด
ั้
(ร้อยละ 100) มีการสอดแทรก
วัฒนธรรมท้องถิน่ เข้าไปในเนื้อหาทีส่ อน เช่น ประเพณีสำ� คัญของคนในท้องถิน่ วิถปี ฏิบตั ิ
ั
ของคนในท้องถิน่ โรงเรียนเกือบทังหมด
้ (มากกว่าร้อยละ 95) มีการเชือ่ มโยงปญหาที
น่ กั เรียนพบ
เข้าไปในหลักสูตร มีกจิ กรรมทีส่ ่งเสริมความสามัคคีระหว่างคนต่างวัฒนธรรม เช่น
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนทีเ่ ปิดโอกาสให้มกี ารแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม มีการน�ำเสนอ
มุมมองทีห่ ลากหลายในวิชาประวัตศิ าสตร์ ในขณะเดียวกัน โรงเรียนก็สอนได้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรทีก่ ระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด (ร้อยละ 90.5)
นโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดวิธสี อนของโรงเรียน โรงเรียนในกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
สอนโดยใช้เทคนิคทีห่ ลากหลาย (ร้อยละ 99.5) มีการส�ำรวจรูปแบบการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนถนัด
(ร้อยละ 90.1) มีการวิธสี อนตามรูปแบบการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนถนัด (ร้อยละ 93.1) และ
โรงเรียนเกือบทัง้ หมดมีการสอนให้นกั เรียนเข้าใจวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของ
คนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.9) นโยบายของโรงเรียนเหล่านีส้ อดคล้องกับวิธกี ารสอนส�ำหรับผูเ้ รียน
ทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น Grant and Sleeter (2003) กล่าวว่าเพื่อให้
ผูเ้ รียนทีม่ หี ลากหลายวัฒนธรรมประสบความส�ำเร็จในการเรียนเท่าเทียมกัน ผูส้ อนต้อง
ส�ำรวจรูปแบบการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนถนัดและต้องปรับวิธสี อนให้มหี ลากหลายเพือ่ ให้เหมาะกับ
รูปแบบการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนถนัด อย่างไรก็ตาม จากการวิจยั พบว่า โรงเรียนทีต่ อบว่า
มีการสอนให้นกั เรียนเห็นความไม่เท่าเทียมระหว่างคนต่างวัฒนธรรมยังมีจ�ำนวนน้อย
(ร้อยละ 76.9) กว่าโรงเรียนทีต่ อบว่ามีการสอนโดยใช้เทคนิคทีห่ ลากหลาย ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะ
การสอนให้เห็นความไม่เท่าเทียมระหว่างคนต่างวัฒนธรรมนัน้ ท�ำได้ยากกว่า และ
การจะสอนเช่นนี้ได้ผสู้ อนเองต้องตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมก่อน ซึง่ สอดคล้องกับ
ทีน่ กั วิชาการกล่าว คือ การสอนส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่
เน้นทีว่ ฒ
ั นธรรมทีเ่ ป็ นวัตถุ มีเพียงส่วนน้อยทีส่ อนเกีย่ วกับความไม่เท่าเทียมในสังคม
(May and Sleeter, 2009)
นโยบายเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในโรงเรียน โรงเรียนจ�ำนวนหนึ่งมีการสอนแบบ
สองภาษา (ร้อยละ 55) โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้หา้ มให้นกั เรียนใช้ภาษาถิน่ หรือ ภาษาแม่
(ร้อยละ 90.4) ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะ ใน พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศ
ยกเลิกกฎทีห่ า้ มใช้ภาษาถิน่ ในโรงเรียน (Green lights for Thai-Malay Bilingual
education in 3 south provinces, 27 September 2005) ท�ำให้โรงเรียนมีอสิ ระมากขึน้
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นโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ

ฐิตมิ ดี อาพัทธนานนท์

ในการด�ำเนินนโยบายเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในโรงเรียน หลายโรงเรียนเริม่ โครงการสอน
แบบสองภาษาทีใ่ ช้ภาษาแม่ของนักเรียนเป็นสือ่ ในการเรียนภาษาไทย ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า
โรงเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.9) มีกจิ กรรมทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนรูภ้ าษาอื่นหรือภาษา
อาเซียน ทีเ่ ป็ นเช่นนี้น่าจะเป็ นเพราะการเข้าสูก่ ารเป็ นสมาชิกสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่า งเต็ม รูป แบบในปี พ.ศ. 2558 ท�ำให้โ รงเรีย นมีก ารตื่นตัวในการเตรีย มผู้เรีย น
ให้มที กั ษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสังกัดของโรงเรียนชื่อเสียงของโรงเรียน สัดส่วน
ของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิ สลามและพืน้ ที่ที่โรงเรียนตัง้ อยูก่ บั
นโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับผูเ้ รียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
โรงเรียน
ผลการวิจยั พบว่า สัดส่วนของนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม
มีความสัมพันธ์กบั นโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของโรงเรียนแทบทุกด้าน ยกเว้นนโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดเนื้อหาการเรียนรูแ้ ละ
นโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดวิธกี ารสอน ผลการวิจยั เช่นนีอ้ ธิบายได้วา่ นโยบายการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนผันแปรไปตามวัฒนธรรมของนักเรียนทีเ่ ป็ นคนกลุ่มใหญ่ในโรงเรียน ซึง่
ตามแนวคิดของการจัดการศึกษาส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้ว
ไม่ใช่สงิ่ ทีผ่ ดิ แต่โรงเรียนควรจะต้องสอนให้นกั เรียนรูจ้ กั วัฒนธรรมทีห่ ลากหลายไม่จำ� กัด
แต่ ว ฒ
ั นธรรมของตนเอง เพราะในอนาคตนัก เรีย นต้อ งเข้า สู่ส งั คมและพบปะกับ
คนหลากหลายวัฒนธรรม การมีทกั ษะในการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมทีม่ หี ลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจยั ในการวิจยั นี้อาจน�ำไปใช้เพือ่ ทบทวนนโยบายการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของผูเ้ รียนมากขึน้ และเพื่อให้ผูเ้ รียนได้รูจ้ กั
วัฒนธรรมอื่น อย่างไรก็ตามเนื่องจากในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นเกีย่ วกับ
ศาสนาเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อนมาก การน�ำผลการวิจยั ไปใช้ หรือน�ำไปอ้างอิงต่อ จึงควรท�ำ
ด้วยความระมัดระวังเป็ นอย่างยิง่
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