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จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2557).  การศกึษาองคป์ระกอบและการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงค ์
 ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 ดว้ยรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (การศกึษาปฐมวยั).  
 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ คณะกรรมการควบคมุ:    
 รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศรสีมภพ จติรภ์ริมยศ์ร,ี  
 อาจารย ์ดร.นําชยั ศุภฤกษช์ยัสกุล.   

 
 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัและพฒันา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  
  ระยะที ่1 การศกึษาและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
888 คนเป็นเดก็ปฐมวยัทีก่าํลงัศกึษาในระดบัชัน้ปฐมวยั ปีที ่1 (อายุ 4 ปี) และ ปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2554 จาก 15 โรงเรยีน ผลวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบเชงิยนืยนั  อนัดบัที ่1 ประกอบดว้ย 
5 ดา้น 8 ตวับ่งชี ้มคี่าน้ําหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.83 ถงึ 0.95 และองคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
อนัดบัที ่2 มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ค่า Construct Reliability เทา่กบั 0.93 และคา่ Average 
Variance Extracted เทา่กบั 0.86   
  ระยะที ่2 การสรา้งรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ย 
8 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1 Share ideas together : S รว่มแสดงความคดิเหน็ ขัน้ที ่2 Assure agreement 
together : A รว่มยนืยนัจุดมุง่หมาย ขัน้ที ่3 New experiences network organize together : N รว่ม
สรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่ขัน้ที ่4 Take action together : T รว่มลงมอืปฏบิตั ิขัน้ที ่5 Identify 
problems for solving together : I รว่มพจิารณาปญัหาเพือ่แกไ้ข ขัน้ที ่6 Share cultural understanding 
together : S  รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม ขัน้ที ่7 Unite together in diversity : U รว่มสรา้ง
ความกลมเกลยีวในความหลากหลาย และ ขัน้ที ่8 Knowledge management broadcast together : K  
รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ ทีส่าํคญัคอื ขัน้ที ่5 และ ขัน้ที ่6 สามารถบรูณาการรว่มกบัทุกขัน้ได ้ 
  ระยะที ่3 การตรวจสอบคุณภาพและการขยายผลการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK กลุ่มตวัอยา่งเป็นเดก็ปฐมวยัจากโรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั จงัหวดัยะลา ปตัตานี และ
นราธวิาส รวม 3 แหง่ ทีก่าํลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 จาํนวน 189 คน ระดบัชัน้ปีที ่1 
(อาย ุ4 ปี) จาํนวน 3 กลุ่ม รวม 91 คน และ ระดบัชัน้ปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) จาํนวน 3 กลุ่ม รวม 98 คน 
ใชแ้บบแผนวจิยักึง่ทดลอง ดาํเนินการใชร้ปูแบบฯ โดยครปูฐมวยัและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
เป็นเวลา 10 สปัดาห ์ผลการวจิยัพบวา่ ขณะทดลองและภายหลงัการทดลอง เดก็ปฐมวยัมคีุณลกัษณะ
พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขเพิม่สงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 และกลุ่มตวัอยา่งขยายผลการใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ เป็นครปูฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํนวน 34 คน และนกัศกึษา สาขาวชิาการศกึษา 
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 This research and development (R&D) was divided into 3 phases which were in 
accordance with the purposes of the research.  
  Phase 1 was to study and analyze the factors to confirm the desirable 
characteristic of living together with peace and happiness that appropriate for preschoolers in 
three southern border provinces. A sample group was 888 preschoolers who were studying in 
Early Childhood level 1 (for 4 years old) and level 2 (for 5 years old) from 15 schools, in 
semester 1, 2011 academic year.  The results were as  follows : The confirmatory factors in 
the  first order consisted of 5 aspects 18 indicators, the factor loading level between 0.83 and 
0.95.  The second order was in the satisfactory level of good of fit indices.  The construct 
reliability was 0.93, and  the Average Variance Extracted was 0.86.   
  Phase 2 was to develop the SANTISUK learning experience model  to enhance 
the desirable characteristic of living together with peace and happiness that appropriate for 
preschoolers in three southern border provinces consisted of 8 steps : 1) Share ideas 
together : S; 2) Assure agreement together : A; 3) New experiences network organize 
together : N; 4) Take action together : T; 5) Identify problems for solving together : I; 6) Share 
cultural understanding together : S; 7) Unite together in diversity : U, and  8) Knowledge 
management broadcast together : K. Especially, the step 5 and 6 could integrate in every 
step of the model. 
  Phase 3 was to evaluate and extend the SANTISUK learning experience model. 
A sample group was 189 preschoolers from 3 research school units in Yala, Pattani and 
Narathiwat in semester 2, 2011 academic year.  Three groups of 91 preschoolers were in 
Early Childhood level 1 (for 4 years old) and three groups of 98 preschoolers  were in Early 
Childhood level 2 (for 5 years old).  Preschool teachers and teacher students employed the 
model using the quasi experiment pattern for 10 weeks.  The results were as follows: while 
employing the model and after the employment, preschoolers possessed 5 aspects of 
desirable characteristic of living together with peace and happiness were higher than before 
employing the model with a statistically significant level of .05, and a sample group for 



extension was 34 preschool teachers in the three southern border provinces and 121 
students majoring in Early Childhood Program, Yala Rajabhat University.  They were trained 
to apply the model to preschoolers.  The results of appropriate for using the model was very 
well level.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ประกาศคณูุปการ 
 
 ดว้ยพระมหากรณุาธคิุณ แหง่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช มหาราช 
พระผูท้รงเป็นครขูองแผ่นดนิ ทรงเน้นยํา้ความสาํคญัของการศกึษา ดงัความตอนหนึ่งว่า “...งาน
ด้านการศึกษาเป็นงานสาํคญัทีส่ดุอย่างหนึง่ของชาติ เพราะความเจริญและความเสือ่มของชาติ
นัน้ ข้ึนอยู่กบัการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจดัการศึกษาให้เข้มแขง็ยิง่ข้ึน...” (พธิี
พระราชทานปรญิญาบตัร ณ วทิยาลยัการศกึษา ประสานมติร วนัที ่12 ธนัวาคม 2512) ดว้ยความสาํคญั
ดงักล่าว ผูว้จิยัจงึไดน้้อมนํามาเป็นแนวทางการดาํเนินภารกจิของการศกึษาวจิยั ดว้ยมุง่หวงัใหก้ารวจิยั
ครัง้น้ี เป็นสว่นหน่ึงของการรว่มแกไ้ขปญัหาความไมส่งบ ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามศกัยภาพ
แหง่ศาสตรว์ชิา นัน่คอื การมุง่พฒันาเดก็ปฐมวยัในพืน้ที ่ใหเ้ป็นผูม้สีนัตสิขุในตนเอง สามารถอยูร่ว่มกนั
ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ทา่มกลางความขดัแยง้ ความหลากหลายทัง้ทางความคดิ และวฒันธรรม อนัจะเป็น
กา้วยา่งของการเสรมิสรา้งสนัตสิขุและสนัตภิาพใหเ้กดิขึน้  
 ความสาํเรจ็ของการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดร้บัความรว่มมอืจากกลัยาณมติรทางวชิาการ
เป็นอยา่งสงู ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ระดบัปรญิญาเอก สาขาการศกึษาปฐมวยั ทีส่าํคญัยิง่ 
คณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ดร.ศรสีมภพ จติรภ์ริมยศ์ร ีและ อาจารย ์ดร.นําชยั ศุภฤกษ์ชยัสกุล ทีใ่หท้ัง้องคค์วามรู ้ความเขา้ใจ
อยา่งลกึซึง้ในการพฒันางานวจิยั  คณะกรรมการสอบปากเปล่า ปรญิญานิพนธ ์ศาสตราจารย ์ดร.อาร ี
สณัหฉว ีและ รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์ ทีท่าํใหป้รญิญานิพนธ ์มคีวามชดัเจน
สมบรูณ์   
 ขอขอบพระคุณ ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ผูบ้รหิาร ครู
ปฐมวยั เดก็ปฐมวยั และผูป้กครอง ในทุกโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มดาํเนินการวจิยั ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ทีส่นบัสนุนและชว่ยเหลอือยา่งจรงิจงัในการวจิยัจนเป็นผลสาํเรจ็ ตามจุดมุง่หมายของการวจิยั   
 กราบนมสัการขอบพระคุณ พระอาจารย ์ทา่นเจา้คุณ ดร.พระโสภณธรรมมนีุ ผูป้ลุกจติวญิญาณ
แหง่คุณธรรมเพือ่การต่อสูก้บัปญัหา ดว้ยหลกัธรรมคาํสอนแหง่พระพทุธศาสนา ใหไ้ดใ้ชส้ตแิละปญัญา 
กา้วพน้อวชิชาไปสูค่วามสาํเรจ็ สมดงัปรชัญาแหง่มหาวทิยาลยัทีว่า่ ขอให้นิสิตมีความรู้ประดจุนักปราชญ ์
และประพฤติตนประดจุผูท้รงศีล   
 ความสาํเรจ็ของการวจิยั คอื ความสาํเรจ็ของศกึษา  ผูว้จิยัขอบชูาแดพ่ระคุณ บดิา มารดา 
ผูใ้หช้วีติ และ รองศาสตราจารย ์ดร.ศษิฏธ์วชั มัน่เศรษฐวทิย ์ผูใ้หก้ารสนบัสนุน สง่เสรมิอยา่งจรงิจงั 
เพือ่ใหผู้ว้จิยัไดพ้ฒันาไปสูก่ารทาํหน้าทีร่บัใชป้ระเทศชาต ิและสงัคม ดว้ยคุณธรรมตลอดไป   
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั      
 การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ เป็นเป้าหมายและความปรารถนาสงูสดุในการดาํรงอยูข่องมนุษยชาต ิ 
ดว้ยความสาํคญัดงักล่าว องคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNESCO)  
จงึกาํหนดพนัธกจิพืน้ฐานทีทุ่กประเทศตอ้งรว่มกนัปรบัเปลีย่นจากการใชค้วามรนุแรง และสงคราม ไปสู ่
วฒันธรรมแหง่สนัตภิาพ (Culture of peace) และใชก้ารจดัการศกึษา เป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญัของการขบัเคลื่อน
นโยบาย “สนัตภิาพเพือ่การพฒันาและการพฒันาเพือ่สนัตภิาพ” (Peace for Development and Development 
for Peace) เพือ่ก่อใหเ้กดิโอกาสของการสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งกนั ดว้ยความอดทน อดกลัน้ 
ในความแตกต่างหลากหลาย ทัง้ทางความคดิ และวฒันธรรม ใชห้ลกัประชาธปิไตย เคารพในสทิธมินุษยชน 
สรา้งความปรองดองสามคัคใีหเ้กดิขึน้ภายในจติใจ รว่มกนัคน้หาความจรงิ ความรู ้ความเขา้ใจทีม่อียู ่
ในแต่ละวฒันธรรม เพือ่สรา้งแนวปฏบิตัขิองการอยูร่ว่มกนัอยา่งยัง่ยนื (UNESCO.  1998)   
 สาํหรบัการศกึษาปฐมวยั ไดต้ระหนกัชดัในแนวทางของการเสรมิสรา้งสนัตสิขุ ดงัสมาคมแหง่ชาติ
เพือ่การศกึษาปฐมวยั สหรฐัอเมรกิา (National Association for the Education of Young Children : NAEYC)  
ไดเ้สนอประเดน็เกีย่วกบัสงครามทีส่ง่ผลกระทบต่อเดก็ปฐมวยั และเสนอแนวทางการสอนทีช่ว่ยใหเ้ดก็
แกป้ญัหาความขดัแยง้ต่างๆ โดยสนัตวิธิ ี (NAEYC.  2003) เชน่เดยีวกบั สมาคมนานาชาตเิพือ่เดก็
ปฐมวยั (The Association for Childhood Education International : ACEI) ไดเ้พิม่ความตอ้งการ
จาํเป็นในระดบัสงูเกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัโดยระบุไวว้า่  “เดก็ในรุน่ต่อไปจาํเป็นตอ้งปฏเิสธ
การฆา่ เฉกเชน่ความปา่เถือ่น และการใชว้ธิกีารทีไ่มส่รา้งสรรคใ์นการแกป้ญัหาความขดัแยง้พลโลก
สมควรจะตอ้งไดพ้ฒันาไปสูก่ารเป็นผูนํ้าในอนาคตทีส่ามารถจะเผชญิหน้าและแกป้ญัหาดว้ยการสาน
เสวนา” (ACEI.  2003: 2 – 3)   
  ขณะที ่ การดาํเนินการของประเทศทีม่สีภาพปญัหาของความขดัแยง้อยา่งรนุแรง และตอ้งการ
พฒันาเดก็ปฐมวยัของตนเองใหเ้รยีนรูแ้ละเป็นผูร้ว่มสรา้งสนัตสิขุ ดงัตวัอยา่งเชน่ ประเทศฟิลปิปินส ์
ทีส่ง่เสรมิบทบาทของเดก็ ในการเป็นผูส้รา้งความเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรมของผูป้กครอง
ใหห้มดไป (Velicaria; & Laguardia.  2002: 17 – 21) และในประเทศเนปาล ใชว้ธิกีารใหเ้ดก็เป็นเขต
สนัตภิาพ (Children as a Zone of Peace) (Kishor Shrestha.  2007: 61 – 72) จากตวัอยา่งขา้งตน้ 
อาจกล่าวไดว้า่ การเสรมิสรา้งสนัตสิขุ เป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งพฒันาใหเ้กดิขึน้ในเดก็ปฐมวยั 
โดยสรา้งใหเ้ดก็มมีโนทศัน์ทีด่เีกีย่วกบัเรือ่งน้ี (Walker; Mayers – Bowman; & Mayers-Walls.  2008) 
และเชื่อมัน่วา่ เดก็ปฐมวยัเป็นจุดเริม่ตน้ทีม่ศีกัยภาพเพื่อการสรา้งสนัตสิขุและสนัตภิาพของโลก (Gow.  2002)   
 สาํหรบัประเทศไทย จากสถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดก่้อใหเ้กดิ
ปญัหาและผลกระทบทีร่นุแรง รฐับาลไทยทุม่เทงบประมาณจาํนวนมาก เพือ่ใชใ้นการแกไ้ขปญัหาน้ี แต่ยงัคง
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ไมป่ระสบผลสาํเรจ็เทา่ทีค่วร เพราะประชาชนในพืน้ทีย่งัเผชญิหน้ากบัความขดัแยง้และอนัตรายต่างๆ 
มากมาย จากรายงานของศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(Deep south watch) ไดท้าํการศกึษาและ
เสนอขอ้มลู ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไมส่งบทีเ่กดิขึน้กบัเดก็และเยาวชนทีอ่ายตุํ่ากวา่ 15 ปี ตัง้แต่
ปี 2547 ถงึ ธนัวาคม 2555 พบวา่ จาํนวนเดก็ทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากเหตุการณ์ จาํนวน ทัง้สิน้ 345 ราย 
และเสยีชวีติ จาํนวนทัง้สิน้ 56 ราย เดก็กาํพรา้ ขาดโอกาสทางการศกึษา โรงเรยีนถูกเผาทาํลาย ครู
ถูกทาํรา้ย และการขาดความสขุในการดาํรงชวีติ (ศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต.้  2555: Online)   
 จากสภาพปญัหาดงักล่าว ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาผลการวจิยัในบรบิทใกลเ้คยีงกบัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัเชน่ การวจิยั เรือ่ง ผลจากความขดัแยง้ทางนโยบายของประเทศ
เคนยา และการปรบัตวัของเดก็ปฐมวยั พบวา่ ไมว่า่เดก็เพศชายหรอืเพศหญงิทีเ่ผชญิกบัเหตุการณ์ เดก็
มพีฤตกิรรมกา้วรา้วเพิม่มากขึน้ และสง่ผลต่อสขุภาพจติของเดก็เมือ่ยา่งเขา้สูว่ยัรุน่ (Kithaye; Morris; 
Terranova; & Myers.  2010: 1114 – 1128) หรอืแมแ้ต่ผลวจิยัเรือ่ง ผลกระทบของแมท่ีม่คีวามเครยีด
แบบควบคมุไมไ่ดภ้ายหลงัจากเหตุการณ์รนุแรง (Menternal Posttraumatic Stress Disorder : PTSD) 
จากเหตุการณ์ในวนัที ่11 กนัยายน 2001 พบวา่ จากเหตุการณ์ดงักล่าว มผีลทาํใหพ้ฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหา 
ไดแ้ก่ การต่อตา้นทางอารมณ์ ความเครยีด พฤตกิรรมหลกีหนี การมปีญัหาในการนอน ความกา้วรา้ว
และการสรา้งความสนใจดว้ยการสรา้งปญัหาเกดิขึน้กบัเดก็กลุ่มน้ีเพิม่สงูขึน้ (Chemtob; Nomura; Rajen 
Dran; Yehuda; Schwartz; & Abramovitz.  2010: 1129 – 1141) จากผลการวจิยัดงักล่าว จงึอาจเป็น
แนวทางในการอนุมานถงึผลกระทบของความไมส่งบในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย ทีอ่าจ
ทาํใหเ้ดก็ปฐมวยัในพืน้ทีเ่กดิปญัหาดงักล่าวและอื่นๆ ตามมาอกีมากมาย  
 แมว้า่ สภาพปญัหาความไมส่งบในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีต่่อเน่ืองและยาวนาน
มาจนถงึปจัจุบนั ไดส้ง่ผลกระทบต่อโอกาสการพฒันาเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีทุ่กดา้น แต่จากผลการศกึษา 
วจิยัคุณลกัษณะพงึประสงคต์ามตวับ่งชีด้า้นจรยิธรรม คุณธรรม และความตระหนกัในความเป็นไทย
ของเดก็ปฐมวยัไทย พบวา่  เดก็ปฐมวยัของไทยมพีืน้ฐานของการเป็นผูม้เีมตตา รูจ้กัการแบ่งปนั และ
ชว่ยเหลอืผูอ้ื่น การมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์ควบคุมตนเองตามลกัษณะวถิไีทย รวมถงึการรกัชาต ิ
ศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์อยูใ่นระดบัสงู ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ การจดัการหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั
และวถิชีวีติไทย มสี่วนสนบัสนุนการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคด์งักล่าว ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
(Sirima Pinyoanuntapong.  2013: 321 – 327)   
 ดงันัน้ การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจงึไดท้าํการศกึษาและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของคุณลกัษณะ
พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
เพือ่คน้หาความเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยั มคีุณลกัษณะพงึประสงคด์งักล่าววา่ ควรประกอบดว้ย
เรือ่งใดบา้ง และมแีนวทางการสง่เสรมิพฒันาอยา่งไร โดยพฒันาตวับ่งชีจ้ากองคค์วามรูภ้าคทฤษฎ ีที่
อธบิายถงึความเป็นไปไดข้องธรรมชาตพิฒันาการเดก็ปฐมวยั โดยพบวา่ เดก็ปฐมวยัสามารถพฒันา
ทฤษฎทีางจติ (Theory of mind) คอื ความเขา้ใจเกีย่วกบัผูอ้ื่นจงึเป็นสิง่สาํคญัอยา่งยิง่ ในการทาํความเขา้ใจ
ในเหตุผลจากมมุมอง หรอืทศันะของผูอ้ื่น และลดการคดิแบบยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง (Keenan.  2002: 
212 – 221) สิง่สาํคญัเดก็ปฐมวยัมพีฒันาการของการกาํกบัควบคุมตนเอง (Self- regulation) เป็นสิง่
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ทีช่ว่ยใหเ้ดก็สามารถควบคุมการกระทาํต่างๆ ของตนเอง ทาํใหเ้ดก็มคีวามสามารถในการหยดุยัง้พฤตกิรรม
ไมพ่งึประสงคไ์วไ้ด ้และสามารถควบคุมพฤตกิรรมของตนเองได ้(Bronson.  2000: 146) พฒันาการ
เอือ้สงัคม (Prosocial) ของเดก็ปฐมวยั ยงัเป็นสิง่ทีธ่รรมชาตไิดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูก้ารแบ่งปนั 
ความรว่มมอื การชว่ยเหลอื และการเหน็อกเหน็ใจต่อผูอ้ื่น (Shaffer.  2002: 503 – 507) ขณะทีพ่ฒันาการ
ของจรยิธรรมทางสงัคม (Sociomoral) ไดม้สีว่นชว่ยอธบิายถงึโอกาสการพฒันาความเขา้ใจต่อการแกไ้ข
ปญัหาทีเ่กดิจากความสมัพนัธร์ะหวา่งเดก็กบัผูอ้ื่น (DeVries; & Zan.  2012) และองคค์วามรูภ้าคสนาม
ทีม่าจากการสงัเคราะหส์ภาพวถิชีวีติ และวฒันธรรมของพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้การศกึษา
นโยบายและแผนงานพฒันาทางดา้นการศกึษา โดยน้อมนําแนวทางพระราชทาน เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา 
และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงแหง่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลปจัจุบนั มาใชใ้นพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เพือ่สรา้งความเขา้ใจอนัด ีการมุง่มัน่แกไ้ขปญัหา การสรา้งความยตุธิรรมปรองดอง และ
ความรูร้กัสามคัคขีองประชาชน (ศนูยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต.้ 2551) และแผนพฒันา
การศกึษาในเขตพฒันาพเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พ.ศ. 2552 – 2554) ภายใตย้ทุธศาสตรจ์ดัการศกึษา
เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คง โดยมุง่สง่เสรมิพฒันา การเรยีนรูแ้ละจดักจิกรรมเกีย่วกบัสนัตศิกึษา การใช ้
หลกัศาสนา การสง่เสรมิสทิธมินุษยชน และการสรา้งความสมานฉนัท ์เพือ่ความเขา้ใจในการอยูร่ว่มกนั
บนพืน้ฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม (สาํนกังานคณะกรรมการสภาการศกึษา.  2553: 68)  
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ยงัไดพ้ฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ขึน้ เพื่อ
สรา้งพื้นที ่(Space) ของการเรยีนรู ้และการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะ
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ ผา่นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่าจากความสนใจ การมสีว่นรว่ม คดิ ตดัสนิใจ และ
ดาํเนินการรว่มกนั อนัจะชว่ยใหเ้ดก็ปฐมวยัไดร้บัประสบการณ์ พรอ้มกบัโอกาสของการฝึกหดั ขดัเกลา
พฤตกิรรมของตนเองในการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้น้ี ไดมุ้ง่เน้น
ความรว่มมอื การยอมรบัต่อความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมของเดก็ ลดการใชอ้าํนาจในการควบคุม
สัง่การ ใชก้ารสรา้งความสมัพนัธแ์บบดแูลเอาใจใส ่(Pang.  2001: 78 – 79) ใชห้ลกัสากลของการฝึกหดั
เดก็ปฐมวยัทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการ (Developmentally Appropriate Practice : DAP) (Bredekamp.  
2011: 123 – 125) ผสมผสานแนวคดิคอนสตรคัตวิสิ ทีมุ่ง่เน้นใหเ้ดก็เป็นผูก้ระทาํในกระบวนการสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเองใหเ้กดิขึน้โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการสง่เสรมิการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากแรงบนัดาลใจภายใน 
มคีวามยดึหยุน่หลากหลาย (Scarlett; et al.  2009: xi) และยดึหลกัการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีเ่ดก็ปฐมวยั
เป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรูแ้บบไมเ่ป็นทางการ สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งบา้น โรงเรยีน และชุมชน 
เพือ่รว่มกนัพฒันาเดก็ และใชก้ารประเมนิตามสภาพจรงิเป็นสิง่ทีช่ว่ยใหเ้หน็โอกาสของการพฒันาและ
แกป้ญัหาอยา่งทนัทว่งท ี(สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์.  2557) ซึง่รปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามสอดคลอ้งกบั
ทศิทางของการยกระดบัพาราไดมก์ารศกึษาปฐมวยั (Dahlberg; et al.  1999: 56 – 68) ตามแนวคดิ
หลงัสมยัใหม ่(Postmodern)   
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี จงึเป็นสว่นสาํคญัของการขบัเคลื่อนกลไกการศกึษากบัการรว่มพฒันา
และแกไ้ขปญัหาทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ที ่ เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีมุ่ง่เสรมิสรา้งโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนั อยา่ง
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สนัตสิขุ และเป็นปฏบิตักิารใหมข่องจดัการศกึษาปฐมวยัของไทย ทีเ่ป็นสว่นหน่ึงในการรว่มเสนอทางเลอืก
และทางรอด สาํหรบัการเตรยีมการรบัมอืกบัความรนุแรงและความแตกแยกทีก่าํลงัเพิม่มากขึน้ในสงัคมไทย  
ดว้ยการเริม่ตน้พฒันาใหเ้ดก็ปฐมวยัใหม้สีนัตสิขุในตนเอง และสามารถสรา้งสนัตสิขุในการอยูร่ว่มกนั
ในสงัคมได ้อนัจะเป็นรากฐานสาํคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีย่ ัง่ยนื        
          
ความมุ่งหมายของการวิจยั                                                                      
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดความมุง่หมายของการวจิยั ดงัน้ี  
 1. เพือ่ศกึษาและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ
ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2. เพือ่สรา้งรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK เพือ่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 3. เพือ่ตรวจสอบคุณภาพและขยายผลการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK 
เพือ่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
 
คาํถามของการวิจยั  
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้คาํถามทีนํ่าไปสูก่ารวจิยัและการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ดงัน้ี 
 1. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที ่1 และ อนัดบัที ่2 ของคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มคีวามกลมกลนื
กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์หรอืไม ่อยา่งไร   
 2. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK เพือ่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มวีธิกีาร 
ดาํเนินการอยา่งไร และมกีลไกการขบัเคลื่อนรปูแบบฯ ทีนํ่าไปสูโ่อกาสของการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะ
ดงักล่าวไดอ้ยา่งไร   
 3. ขณะทดลองและภายหลงัการทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK 
ทีพ่ฒันาขึน้ มผีลทาํใหคุ้ณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพิม่สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง หรอืไม ่เพราะอะไร   
 4. ความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้
ไปใชแ้ละขยายผลในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัใด  
 5. ขอ้คน้พบอื่นๆ ทีน่่าสนใจทีไ่ดจ้ากการวจิยั คอือะไร  
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ความสาํคญัของการวิจยั   
 การศกึษาวจิยัครัง้มคีวามสาํคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ดงัน้ี           
 1. การวจิยัครัง้น้ี นําสภาพปญัหาความไมส่งบของพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มาเป็นโจทย์
ของการวจิยั และคน้หาแนวทางทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละเป็น
การขบัเคลื่อนไปสูก่ารเสรมิสรา้งใหส้งัคมไทยมสีนัตภิาพ    
 2. การวจิยัครัง้น้ี ไดพ้ฒันานิยามความหมายของสนัตสิขุ ในมติขิองการพฒันาเดก็ปฐมวยั 
และบรบิทของพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั เป็นผลให้
เกดิการพฒันาตวับ่งชีแ้ละเครือ่งมอืการประเมนิเดก็ปฐมวยัทีม่มีาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้
หรอืประยกุตใ์ชต่้อไป   
 3. การดาํเนินการวจิยัครัง้น้ี ไดส้รา้งเครอืขา่ยความรบัความรว่มมอืรว่มกบัโรงเรยีน ครปูฐมวยั 
ผูป้กครองในพืน้ที ่และสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา อนัเป็นสว่นสาํคญัของ
การพฒันาการวจิยัและนําผลการวจิยัไปใชใ้นพืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป     
 4. การวจิยัน้ีจะเป็นฐานการพฒันาต่อยอดงานวจิยัทางการศกึษาปฐมวยั และการเปิดรายวชิาใหม่
ใหก้บัหลกัสตูรครศุาสตรบ์ณัฑติสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั ใหก้บัมหาวทิยาลยัในพืน้ทีช่ายแดน ไดแ้ก่ 
รายวชิาสนัตศิกึษาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั และรายวชิาพหวุฒันธรรมเพื่อการพฒันาเดก็ปฐมวยั เป็นตน้      
          
ขอบเขตของการวิจยั  
 1. วิธีดาํเนินการวิจยัครัง้น้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) 
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี  
  การวิจยัระยะท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะหอ์งคป์ระกอบคณุลกัษณะพึงประสงคข์อง
การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มี
จุดมุง่หมายเพือ่ศกึษาสงัเคราะหอ์งคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากภาคทฤษฎแีละภาคสนาม มาพฒันาเป็นตวัแปร
โครงสรา้งและตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบคุณลกัษณะ ดาํเนินการสรา้งและทดสอบประสทิธภิาพของแบบประเมนิ
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้(E-SANTISUK) สาํรวจขอ้มลูเชงิประจกัษ์ และนําขอ้มลูทีไ่ดว้เิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
เพือ่หาคา่ความสมัพนัธ ์ ความกลมกลนืของตวัแปรแฝงและตวับ่งชีข้องคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ นําผลการวจิยัและ
เครือ่งมอืทีพ่ฒันาขึน้ในการประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสม
กบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้าใชเ้พือ่การดาํเนินการวจิยัระยะต่อไป           
  การวิจยัระยะท่ี 2 การสร้างรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู ้SANTISUK เพ่ือ
เสริมสร้างคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มจุีดมุง่หมายเพื่อศกึษาสงัเคราะหอ์งคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากภาคทฤษฎี
และภาคสนาม และดาํเนินการพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK และองคป์ระกอบ
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ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินการ ดาํเนินการพฒันาแบบประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบฯ 
ไปใช ้ดาํเนินการวพิากษ์รปูแบบฯ โดยคณะผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 10 ทา่น ประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญ
ทางการศกึษาปฐมวยั จติวทิยา และอสิลามศกึษาเพือ่ใหร้ปูแบบฯ มคีวามเป็นพหวุฒันธรรม และครปูฐมวยั
ในพืน้ทีท่ีม่ปีระสบการณ์การสอน เพือ่หาความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนําไปดาํเนินการกบัเดก็ปฐมวยั
ใหบ้รรลุจุดมุง่หมายของการวจิยั ทาํการปรบัปรงุ รปูแบบฯ ตามขอ้เสนอแนะ ดาํเนินการทดลองนํารอ่ง
การใชร้ปูแบบฯ และหาประสทิธภิาพของแบบประเมนิ โดยผูว้จิยัมอบหมายใหค้รปูฐมวยัในโรงเรยีนทดลอง
นํารอ่งเป็นผูด้าํเนินการ นําผลการทดลองนํารอ่งและขอ้คน้พบมาปรบัปรงุรปูแบบฯ และเตรยีมดาํเนินการ
วจิยัในระยะที ่3 เพื่อตรวจสอบคุณภาพและขยายผลการใชร้ปูแบบฯ ต่อไป   
  การวิจยัระยะท่ี 3 การตรวจสอบคณุภาพและขยายผลการใช้รปูแบบการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ SANTISUK เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสม
กบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มจุีดมุง่หมายเพื่อทดลองใชร้ปูแบบฯ กบัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยใชแ้บบแผนกึง่ทดลองทีม่คีวามเขม้แขง็ (Strong quasi –experimental 
design) ทีทุ่กกลุ่มทดลองไดม้าจากการสุม่เพือ่เขา้รบัการทดลอง และใชว้ธิกีารวดัซํ้าในหลายกลุ่มหลายเวลา 
(Multiple group time –series design) (Gliner; & Morgan.  2000: 97 – 102) ดาํเนินการกบัเดก็ปฐมวยั 
ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 (อาย ุ4ปี) และระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) ของโรงเรยีนเทศบาล 4 (ธนวถิ)ี 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัยะลา โรงเรยีนเทศบาล 4 (วดันพวงศาราม) อาํเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี และโรงเรยีน
เทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี อาํเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส โดยครปูฐมวยัและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ูสาขาการศกึษาปฐมวยั คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ทีป่ระจาํชัน้หอ้งเรยีนทีไ่ดร้บั
การสุม่เลอืก เป็นผูด้าํเนินการทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ผูว้จิยัทาํการอบรมการใชร้ปูแบบฯ และ
การประเมนิคณุลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยั (E-SANTSUK) ทาํ 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 3 ครัง้ คอื ก่อนการทดลอง ขณะทดลอง และหลงัการทดลอง ใชเ้วลาดาํเนินการ
ทดลองทัง้สิน้ 10 สปัดาห ์ภายหลงัการทดลองทาํการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบฯ 
ไปใช ้นําขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดท้าํการนิเทศตดิตามผล และผลการวเิคราะหค์ุณลกัษณะ มาทาํการปรบัปรงุ
แกไ้ขรปูแบบฯ ใหม้สีมบรูณ์ทีส่ดุ และดาํเนินการขยายผลการใชร้ปูแบบฯ โดยใหค้รปูฐมวยัทีท่ดลองใช้
รปูแบบฯ และหอ้งเรยีนเป็นตน้แบบของการขยายผลการอบรมปฏบิตักิารใหก้บัครปูฐมวยั รว่มกบัผูว้จิยั 
โดยทาํการขยายผลใหค้รปูฐมวยัในพืน้ที ่และนกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏั
ยะลา พรอ้มกบัจดักจิกรรมเผยแพรผ่ลการทดลองใชร้ปูแบบฯ จากการดาํเนินการจรงิของผูร้บัการขยายผล 
จากนัน้ ทาํการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบฯ ไปใชก้บักลุ่มทีร่บัการขยายผล เพือ่
วเิคราะหแ์ละปรบัปรงุรปูแบบฯ ใหม้คีวามสมบรูณ์ทีสุ่ดอกีครัง้ก่อนสิน้สดุการวจิยั และนําเสนอผลผลติ
ทีไ่ดจ้ากการวจิยัคอื รปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ และรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์   
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
  2.1 เดก็ปฐมวยัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายหลกั
ของการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ เดก็ปฐมวยัทีม่อีายรุะหวา่ง 4 – 5 ปี กาํลงัศกึษาปีการศกึษา 2554 ระดบั 
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ชัน้ปฐมวยัปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) และ ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) ในระบบโรงเรยีนทีม่าจาก สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.)  
และสงักดัสาํนกังานเทศบาลเมอืงปตัตานี เทศบาลนครยะละ และเทศบาลเมอืงนราธวิาส มจีาํนวนทัง้สิน้ 
86,596 คน     
  2.2 ครผููส้อนระดบัปฐมวยัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ หมายถงึ ครปูฐมวยั
ในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
เอกชน (สช.) และสงักดัสาํนกังานเทศบาล กาํลงัทาํการสอนในระดบัชัน้ปฐมวยั ปีการศกึษา 2554 มี
จาํนวนทัง้สิน้ 4,697 คน    
  2.3 ผูป้กครองของเดก็ปฐมวยัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยนบัเพยีง 1 ทา่น 
ทีท่าํหน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงต่อเดก็ปฐมวยัทีก่าํลงัศกึษา ปีการศกึษา 2554 ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่ 1 
(อาย ุ4ปี) และระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) ในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
(สพฐ.) สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.) และสงักดัสาํนักงานเทศบาลเมอืงปตัตานี 
เทศบาลนครยะละ และเทศบาลเมอืงนราธวิาส มจีาํนวนรวมทัง้สิน้ 86,596 คน     
  2.4 นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวยั คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา             
ทีก่าํลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่1 และ 2 ปีการศกึษา 2554 ประกอบดว้ย 1) นกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครชูัน้ปีที ่5 สาขาการศกึษาปฐมวยั จาํนวน 120 คน และ 2) นกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั 
ชัน้ปีที ่4 จาํนวน 94 คน รวมทัง้สิน้ 214 คน 
 3. กลุ่มตวัอย่างและการได้มาซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี    
  3.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 1 การศกึษาองคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะ
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย  
2 กลุ่ม ไดแ้ก่                                    
   3.1.1 กลุ่มตวัอยา่งการทดสอบประสทิธภิาพของเครื่องมอืการประเมนิคุณลกัษณะ
พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(E-SANTISUK) เป็นเดก็ปฐมวยัทีก่าํลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ราชภฏัยะลา อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 (อายุ 4 ปี) จาํนวน 31 คน นบัถอื
ศาสนาพทุธ จาํนวน 15 คน และศาสนาอสิลาม จาํนวน 16 คน และ ระดบัปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) 
จาํนวน 32 คน นบัถอืศาสนาพทุธ 12 คน และศาสนาอสิลาม 20 คน รวมทัง้สิน้ 63 คน  
   3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัทีใ่ชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะ
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นเดก็ปฐมวยั
ทีก่าํลงัศกึษา ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 (อาย ุ4ปี) และระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2554 ไดม้าจากสดัสว่นโควตาของโรงเรยีน 3 สงักดั และใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง โดยกาํหนดจาํนวน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 1) โรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
จาํนวน 21 โรงเรยีน 2) โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.) จาํนวน 6 โรงเรยีน 
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และ 3) โรงเรยีนในสงักดัสาํนกัเทศบาล จาํนวน 6 โรงเรยีน รวม 33 โรงเรยีน ผลปรากฏวา่ เมือ่ครบ
กาํหนดเวลาการสง่กลบัขอ้มลูทางไปรษณีย ์ผูว้จิยัไดร้บัขอ้มลูจาก 15 โรงเรยีน แบ่งเป็น ระดบัชัน้ปฐมวยั
ปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) จาํนวน 446 คน และระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5ปี) จาํนวน 442 ชดุ รวมทัง้สิน้ 888 คน  
ซึง่เมื่อเทยีบกบัเกณฑข์องการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัถอืวา่ อยูใ่นระดบัด ี  
  3.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 2 การสรา้งรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ 
SANTISUK เพือ่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่                                    
   3.2.1 กลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีใ่ชท้ดลองนํารอ่ง 
(Pilot study) รปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ไดม้าดว้ยการเลอืกแบบเจาะจงตามคุณสมบตัทิีก่าํหนด และไมเ่ป็น
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัระยะต่อไป ผูว้จิยัเลอืกโรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) สงักดัเทศบาลนครยะลา 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัยะลา และดาํเนินการทดลองใชร้ปูแบบฯ กบัเดก็ปฐมวยัทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรยีนที ่2 
ปีการศกึษา 2554 ระดบัชัน้ปีที ่1 จาํนวน 25 คน และระดบัชัน้ปีที ่2 จาํนวน 30 คน รวมทัง้สิน้ 55 คน  
   3.2.2 กลุ่มตวัอยา่งผูด้าํเนินการใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ไดม้าดว้ยการเลอืกแบบเจาะจง 
ครปูฐมวยั และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูสาขาการศกึษาปฐมวยั ทีป่ระจาํชัน้ กลุ่มตวัอยา่ง
เดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 และ ระดบัชัน้ปีที ่2 ของโรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) สงักดั
เทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัยะลา รวมทัง้สิน้ 4 คน  
   3.2.3 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดสอบประสทิธภิาพของแบบประเมนิความเหมาะสม
ในการนํารปูแบบฯ ไปใช ้โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คอื 1) แบบประเมนิชุดที ่1 สาํหรบับุคลากรทาง
การศกึษา ใชก้ลุ่มตวัอยา่งผูด้าํเนินการใชร้ปูแบบฯ จาํนวน 4 คน นกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั 
ชัน้ปีที ่4 คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ทีเ่ขา้รว่มสงัเกตการณ์การทดลองนํารอ่ง จาํนวน 
6 คน เป็นผูป้ระเมนิ รวมทัง้สิน้ 10 คน และ 2) แบบประเมนิชุดที ่2 สาํหรบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยั ให้
ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งการทดลองนํารอ่ง จาํนวน 20 คน  
  3.3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพและขยายผลการใช้
รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ เริม่จากการเลอืกโรงเรยีนหน่วยปฏบิตั ิ
การวจิยัแบบเจาะจง จาํนวน 3 โรงเรยีน ตามคุณสมบตัทิีก่าํหนด และความสมคัรใจในการเขา้ร่วม
การวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่  1) โรงเรยีนเทศบาล 4 (ธนวถิ)ี อาํเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 2) โรงเรยีนเทศบาล 4 
(วดันพวงศาราม) อาํเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี และ 3) โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี อาํเภอเมอืง 
จงัหวดันราธวิาส นําไปสูก่ลุ่มตวัอยา่งทีเ่กีย่วขอ้ง 4 กลุ่มยอ่ย คอื  
   3.3.1 กลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ขา้รบัการทดลอง
การใชร้ปูแบบฯ  กาํลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 จาก 3 โรงเรยีนหน่วยปฏบิตักิารวจิยั 
ไดม้าดว้ยวธิกีารจบัฉลากระดบัชัน้ละ 1 กลุ่มของแต่ละโรงเรยีน เป็น ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 (อายุ 4ปี) 
จาํนวน 3 กลุ่มทดลอง รวม 91 คน และระดบัปฐมวยัปีที ่2 (อายุ 5 ปี) จาํนวน 3 กลุ่มทดลอง รวม  98 คน  
รวมเดก็ปฐมวยัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 189 คน   
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   3.3.2 กลุ่มตวัอยา่งผูท้ดลองใชร้ปูแบบฯ ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง ครปูฐมวยั 
จาํนวน 6 คน และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูสาขาการศกึษาปฐมวยั จาํนวน 6 คน ทีป่ระจาํชัน้
กลุ่มทดลองเดก็ปฐมวยั รวมทัง้สิน้ 12 คน   
   3.3.3 กลุ่มตวัอยา่งผูป้ระเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้
ไปใช ้ไดม้าดว้ยการเลอืกแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็น ชุดที ่1 สาํหรบับุคลากรทางการศกึษา ประกอบดว้ย  
1) ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าสายชัน้ทีส่งัเกตการณ์ทดลองใชข้อง 3 โรงเรยีนปฏบิตักิารวจิยั รวม 6 คน  2) ครู
ปฐมวยัทีท่าํการทดลองใชร้ปูแบบฯ จาํนวน 6 คน 3) นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูสาขาการศกึษา
ปฐมวยัทีร่ว่มทดลองใชร้ปูแบบฯ จาํนวน 6 คน และชุดที ่2 สาํหรบัผูป้กครอง ประกอบดว้ย ผูป้กครอง
กลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยั จาก 3 โรงเรยีนปฏบิตักิารวจิยัทีส่งัเกตการณ์ ใชร้ปูแบบฯ จาํนวน 77 คน   
รวมกลุ่มตวัอยา่ง ทัง้สิน้ 95 คน 

   3.3.4 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการขยายผล ไดแ้ก่ 1) ครปูฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ทีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรม จาํนวน 34 คน และ 2) นกัศกึษา สาขาการศกึษาปฐมวยั 
คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จาํนวน 121 คน รวมทัง้สิน้ 155 คน     
 4. ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
  4.1 ตวัแปรโครงสร้างและตวัแปรบง่ช้ีองคป์ระกอบเชิงยืนยนั คุณลกัษณะพงึประสงค์
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
จาํนวน 5 ดา้น 18 ตวับ่งชี ้ประกอบดว้ย   
   ด้านท่ี 1 มีความพอเพียงในตนเอง  ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้คอื   
    ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจกบัสิง่ทีต่นเองม ี 
    ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ของต่างๆ อยา่งประหยดั  
    ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนผูป้กครองใหซ้ือ้สิง่ทีไ่มม่ปีระโยชน์                 
   ด้านท่ี 2  รู้อภยั ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้
    ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง  
    ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ   
    ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้  
   ด้านท่ี 3 มีมิตรไมตรี ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งชี ้
    ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุ 
    ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้   
    ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น 
    ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
   ด้านท่ี 4 มีความอดกลัน้ ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้
    ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
    ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้  
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    ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรนุแรงในการแกป้ญัหา 
   ด้านท่ี 5  เคารพความแตกต่างระหว่างบคุคล ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งชี ้   
    ตวับ่งชีท้ี ่14 ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง 
    ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
    ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามศาสนาและวฒันธรรมตนเอง 
    ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัศิาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
    ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง   
  4.2 ตวัแปรจดักระทาํ คอื รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK เพือ่เสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 6 สว่น ไดแ้ก่  
   สว่นที ่1 ภมูหิลงัของการพฒันารปูแบบฯ  
   สว่นที ่2 จุดมุง่หมาย หลกัการ ของรปูแบบฯ   
   สว่นที ่3 แผนทีด่าํเนินการรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK (Roadmap 
of SANTISUK learning model)   
   สว่นที ่4 แนวทางการใชร้ปูแบบฯ และการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการ
อยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั  
   สว่นที ่5 แบบบนัทกึการเรยีนรูเ้พือ่การประเมนิและตดิตามผลการใชร้ปูแบบฯ     
   สว่นที ่6 แบบประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสม
กบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (E-SANTISUK)  
  4.3 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
   4.3.1 ระดบัคะแนนการประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ
ของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
   4.3.2 ระดบัคะแนนการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ไปใชแ้ละขยายผลต่อไป   
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น  
 การวจิยัครัง้น้ี อาจไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ความไมส่งบในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้และการมอีคตใินความแตกต่างทางวฒันธรรมและศาสนา ซึง่เป็นตวัแปรแทรกซอ้นทีม่คีวามไหวรู ้
(Sensitive) สงูต่อการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยั ใน 
พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้    
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ   
 1. คณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ หมายถงึ พฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็ปฐมวยัในการปฏบิตัติน
และการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น ดว้ยความสงบและมคีวามสขุ ประกอบดว้ย 5 ดา้น คอื  
  ด้านท่ี 1 มีความพอเพียงในตนเอง หมายถงึ เดก็ปฐมวยัปฏบิตัตินทีแ่สดงถงึความพงึพอใจ
ในสิง่ทีต่นเองม ีใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั และไมร่บกวนผูป้กครองใหซ้ือ้สิง่ของทีไ่มม่ปีระโยชน์  
  ด้านท่ี 2 รู้อภยั หมายถงึ เดก็ปฐมวยัปฏบิตัตินทีแ่สดงถงึการยอมรบัการกระทาํผดิของ
ตนเอง สามารถแสดงความขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ และใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้ 
  ด้านท่ี 3 มีมิตรไมตรี หมายถงึ เดก็ปฐมวยัปฏบิตัตินทีแ่สดงถงึการเป็นผูร้ว่มทาํกจิกรรม
กบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ สามารถแบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น และชว่ยเหลอืดว้ย
ความเตม็ใจ   
  ด้านท่ี 4  มีความอดกลัน้ หมายถงึ เดก็ปฐมวยัปฏบิตัตินทีแ่สดงถงึการเป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบ
ต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย รอคอยตามลําดบัได ้และไมใ่ชค้วามรนุแรงในการแกป้ญัหา  
  ด้านท่ี 5 เคารพความแตกต่างระหว่างบคุคล หมายถงึ เดก็ปฐมวยัปฏบิตัตินทีแ่สดงถงึ
การยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนา
และวฒันธรรมของตนเอง และของผูอ้ื่น และการยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่างกนั      
            คุณลกัษณะดงักล่าวน้ี สามารถสงัเกตเหน็และประเมนิไดด้ว้ยแบบประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (E-SANTISUK) 
ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้  
 2. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะพึงประสงค์
ของการร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ หมายถงึ 
การพฒันาองคป์ระกอบเพื่อการดาํเนินการจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้โดยมขี ัน้การจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีส่ามารถดาํเนินการตามลาํดบั และบรูณาการรว่ม 
เพือ่ใหก้ารจดัประสบการณ์สามารถสง่เสรมิโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิขุใหเ้กดิขึน้กบัเดก็ปฐมวยั ประกอบดว้ย   
  ขัน้ท่ี 1 ร่วมแสดงความคิดเหน็ (Share ideas together : S) เป็นการจดัประสบการณ์
เรยีนรูท้ีค่รนํูาเดก็ปฐมวยั รว่มพดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีม่าจากความสนใจ หรอืประเดน็และขอ้คาํถาม
ทีค่รตูัง้ขึน้ เพื่อนําไปสูก่ารรว่มกนัเสนอหวัขอ้ (Topic) ต่างๆ และเป็นขอ้เสนอสาํหรบัการรว่มคดิ และ
คดัเลอืกเพื่อหาสิง่ทีทุ่กคนสนใจเรยีนรูร้ว่มกนัมากทีส่ดุ ในขัน้ต่อไป  
  ขัน้ท่ี 2 ร่วมยืนยนัจดุมุ่งหมาย (Assure agreement together : A) เป็นการจดัประสบการณ์
เรยีนรูท้ีค่รนํูาหวัขอ้ทีเ่ดก็ปฐมวยั เสนอในขัน้ที ่1 มาพดูคุยเพือ่ใหเ้ดก็ไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็ และ
ตดัสนิใจเลอืก โดยสง่เสรมิความเคารพในความแตกต่างทางความคดิ วธิกีารทีไ่มเ่พยีงคาํนึงถงึเสยีงขา้งมาก 
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แต่ใชก้ารพจิารณาเหตุผลความเป็นไปไดใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละความรูส้กึของทุกฝา่ย เพือ่ให้
ไดห้วัขอ้ทีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะเรยีนรูร้ว่มกนั 
  ขัน้ท่ี 3 รว่มสร้างเครือข่ายประสบการณ์ใหม่ (New experiences network organize 
together : N) เป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีค่รนํูาเดก็ปฐมวยัมาสูค่วามสนใจในหวัขอ้ทีผ่า่นการรว่ม
ยนืยนัในขัน้ที ่2 เพือ่นําไปสูก่ารศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน โดยการรว่มวางแผน กาํหนดจุดมุง่หมาย จดัทาํแผนภมูิ
เครอืขา่ยประสบการณ์เรยีนรู ้และออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูใ้นหวัขอ้รว่มกนั   
  ขัน้ท่ี 4 ร่วมลงมือปฏิบติั (Take action together : T) เป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีค่รู
กบัเดก็ปฐมวยั โดยใชข้ ัน้ที ่4 เป็นฐานในการออกแบบกจิกรรมพฒันาเป็นโครงงาน (Project) ทีป่ระกอบดว้ย
กจิกรรมทีห่ลากหลาย สง่เสรมิการลงมอืปฏบิตัคิน้หาคาํตอบตามจุดมุง่หมายทีก่าํหนดไวร้ว่มกนั   
  ขัน้ท่ี 5 ร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหา (Identify problems for solving together : I) เป็นขัน้
การจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีส่ามารถบรูณาการรว่มกบัทุกขัน้ ในการแกไ้ขปญัหาของการอยูร่ว่มกนั 
สง่เสรมิการดาํเนินกจิกรรมทีมุ่ง่ประสานความเขา้ใจ และใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหา  

 ขัน้ท่ี 6 ร่วมแลกเปล่ียนความเข้าใจทางวฒันธรรม (Share cultural understanding 
together : S) เป็นขัน้การจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีส่ามารถบรูณาการรว่มกบัทุกขัน้ โดยครพูยายามเชื่อมโยง
สิง่ทีเ่ดก็กาํลงัเรยีนรูก้บัวถิชีวีติ วฒันธรรม โดยใชแ้หล่งเรยีนรู ้บุคคลและภมูปิญัญาทีม่อียู ่เพื่อใหเ้ดก็
สามารถรบัรู ้เขา้ใจทีถู่กตอ้งต่อวฒันธรรม คา่นิยม ประเพณ ีและศาสนาของตนเอง และผูอ้ื่น อยา่งไมม่อีคติ
และการแบ่งแยก   
  ขัน้ท่ี 7 รว่มสร้างความกลมเกลียวในความหลากหลาย (Unite together in diversity : U) 
เป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ โดยการสง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยันํากจิกรรมการเรยีนรูข้องตนเองทีก่าํลงั
ดาํเนินการอยู ่โดยมเีพือ่นต่างหอ้ง ผูป้กครองหรอืคนในชุมชนเขา้รว่ม เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจการทาํงาน
รว่มกนัและการใชช้วีติอยา่งสนัตสิขุรว่มกบัผูอ้ื่น  
  ขัน้ท่ี 8 ร่วมขยายความรู้ด้วยการจดัการ (Knowledge management broadcast together : K)  
เป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีค่รสูง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัไดนํ้าเสนอผลงานการเรยีนรูท้ีด่าํเนินการใน
โครงการ รว่มประเมนิสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้และสิง่ทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ข  
 3. เดก็ปฐมวยัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ หมายถงึ เดก็ปฐมวยัทีก่าํลงัศกึษาอยู่
ในระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) และระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อายุ 5 ปี) ปีการศกึษา 2554 ของโรงเรยีน
ในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน 
และสงักดัสาํนกัเทศบาล ในจงัหวดัยะลา จงัหวดัปตัตานี และจงัหวดันราธวิาส   
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั    
 การวจิยัครัง้น้ี มกีรอบแนวคดิในการดาํเนินการวจิยั แบ่งเป็น 3 ระยะ ทีส่มัพนัธก์นั คอื  
การศกึษาและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ
ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ การพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์
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เรยีนรู ้SANTISUK และการตรวจสอบคุณภาพและการขยายผลการใชร้ปูแบบฯ สามารถนําเสนอเป็น
แผนภมูกิารดาํเนินการวจิยัครัง้น้ี ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยัและพฒันา 
 
 
สมมติฐานการวิจยั  
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดก้าํหนดสมมตฐิานการวจิยัไว ้ดงัน้ี   
 สมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 1 องคป์ระกอบคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข
ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ม ี5 ดา้น 18 ตวับ่งชี ้ตามทีก่าํหนดไว ้ 
 สมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 2 ขณะทดลองและภายหลงัการทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์
เรยีนรู ้SANTISUK เดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทัง้ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) 
และ ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) มคีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุเพิม่
สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง    
           

การวจิยัระยะที ่1 

การศกึษาและวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนั 

คุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ
ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

การวจิยัระยะที ่2 

การสรา้งรปูแบบการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้ 
SANTISUK เพือ่เสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่ง
สนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็
ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

 

การวจิยัระยะที ่3 

การตรวจสอบคุณภาพ  
และ การขยายผลการใช้
รปูแบบการจดัประสบการณ์
เรยีนรู ้SANTSUK เพือ่
เสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบั
เดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่าม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้



บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 
       การศกึษาวจิยั เรือ่ง การศกึษาองคป์ระกอบและการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดว้ยรปูแบบ
การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ผูว้จิยัทําการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษา 
วจิยัครัง้น้ี ดงัน้ี  
 1. ความรูเ้กีย่วกบัการเสรมิสรา้งสนัตภิาพและสนัตสิุขใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย  
  1.1 ความหมาย องคป์ระกอบและประเภทของสนัตภิาพ และสนัตสิุข  
  1.2 ปรชัญาสากลว่าดว้ยการอยู่ร่วมกนัอยา่งสนัตสิมานฉันทข์ององคก์าร UNESCO 

  1.3 สนธสิญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 

  1.4 แนวทางและนโยบายแห่งรฐัเพื่อเสรมิสรา้งสนัตสิุขทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 

   1.4.1 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและแนวทางพระราชทาน เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา 

   1.4.2 นโยบายการเสรมิสรา้งสนัตสิุขในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

   1.4.3 แผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัปรบัปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) 
   1.4.4 แผนพฒันาการศกึษาในเขตพฒันาพเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พ.ศ. 2552 – 2555) 
  1.5 บรบิทของความหลากหลายทางวฒันธรรมและสภาพปญัหาของพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ 
  1.6 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง        
 2. ความรูเ้กี่ยวกบัการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขใหก้บั
เดก็ปฐมวยั ประกอบดว้ย   
  2.1 ทฤษฎทีางจติ (Theory of mind) ของเดก็ปฐมวยั  
  2.2 ทฤษฎพีฒันาการการกํากบัตนเอง (Self regulation) ของเดก็ปฐมวยั 

  2.3 ทฤษฎพีฒันาการการเอือ้สงัคม (Prosocial) ของเดก็ปฐมวยั 

  2.4 ทฤษฎพีฒันาการจรยิธรรมทางสงัคม (Sociomoral) ของเดก็ปฐมวยั 

  2.5 ปจัจยัเสีย่งต่อการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขของ
เดก็ปฐมวยั  
  2.6 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  
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 3. ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ประกอบดว้ย   

  3.1 แนวคดิหลงัสมยัใหม ่(Postmodern) และพาราไดมก์ารยกระดบัการจดัการศกึษาปฐมวยั 

  3.2 หลกัการจดัประสบการณ์เรยีนรูส้ําหรบัเดก็ปฐมวยั ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิ 

  3.3 หลกัการจดัประสบการณ์เรยีนรูส้ําหรบัเดก็ปฐมวยั ตามแนวคดิสนัตศิกึษา 
  3.4 หลกัการจดัประสบการณ์เรยีนรูส้ําหรบัเดก็ปฐมวยั ตามแนวคดิพหุวฒันธรรม 

  3.5 วธิกีารจดัประสบการณ์เรยีนรูแ้บบโครงการ (Project Approach) สําหรบัเดก็ปฐมวยั 

  3.6 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  
 4. การสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัเพื่อพฒันากรอบแนวคดิของการวจิยั 

 

1. ความรู้เก่ียวกบัการเสริมสร้างสนัติภาพและสนัติสขุให้กบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ี

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

 1.1 ความหมาย องคป์ระกอบ และ ประเภทของสนัติภาพ และสนัติสขุ 

  การศกึษาความหมายของคําว่า สนัตสิุข ผูว้จิยัขอเสนอความหมายของ คําว่า สนัติภาพ 

(Peace) เพื่อนําสู่ความหมายของคําว่า สนัตสิุข ดงั ราชบณัฑติยสถาน  (2556: 1206) ไดบ้ญัญตัไิวว้่า 
สนัต ิแปลว่า ความสงบ เช่น การอยูร่ว่มกนัโดยสนัต ิสนัตภิาพ แปลว่า ความสงบ เช่น โลกตอ้งการ
สนัตภิาพ จงรว่มมอืรกัษาสนัตภิาพโลก และคําว่า สนัติสขุ แปลว่า ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ โดย
ทีม่าของคาํว่า สนัตภิาพ (Peace) เดมิเป็นภาษาลาตนิ มาจากคาํว่า “Pax” หมายถงึ อสิรภาพจาก
ความสบัสนหรอืไมเ่ป็นระบบทางการปกครอง แต่ในภาษาองักฤษ คาํน้ีไดถู้กนํามาใชใ้นการตอ้นรบับุคคล 

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1300 และถกูนํามาแปลเป็นภาษาอสิราเอล หรอืภาษาฮบิร ู(Hebrew) โดยใชค้าํว่า “Shalom” 

(ชาลอม) แปลว่า ความสงบ และใชเ้ป็นคําทกัทายและอําลาของชาวยวิ และจากคาํว่า Shalom ยงัคงมี
รากศพัท ์หรอืแหล่งกําเนิดในภาษาอาราบคิ (Arabic) เป็นคําว่า “Salaam” ซึง่มคีวามหมายอื่น  ๆทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัสนัตภิาพ และสนัตสิุข ไดแ้ก่ ความยตุธิรรม สุขภาพด ีปลอดภยั อยูด่มีสีุข มัง่คัง่รุง่เรอืง เสมอภาค 
โชคด ีและมติรภาพ อยา่งไรกต็าม ความเขา้ใจต่อสนัตภิาพ ยงัคงเกีย่วขอ้งกบัการพนิิจพจิารณาความรูส้กึ
ของตนเอง หรอืความคดิของตนเองขณะทีอ่ยูใ่นความสงบ (Wikipedia.  2012: Online)   
  ท่ีมาและ องคป์ระกอบของสนัติภาพ   

   องคก์ารการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ (United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ไดนํ้าเขา้สู่ความเขา้ใจถงึทีม่าของ
และความสาํคญัของคําว่า สนัตภิาพ ดว้ยบทบญัญตัทิีว่่าดว้ย วฒันธรรมของสนัตภิาพ (Culture of 

peace) เมือ่สถาปนาองคก์าร UNESCO (2001: xi) ดงัความว่า “ตัง้แต่สงครามเริม่ตน้ขึน้ในจติใจของ

ผูค้น มนัคงอยูใ่นความทรงจาํของผูค้น ซึง่การปกป้องรกัษาสนัตภิาพ เป็นสิง่จาํเป็นยิง่ทีต่อ้งสรา้งให้

เกดิขึน้ (Since wars begin in the minds of men it is in the minds of men that the defenses of 

peace must be constructed)”   
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   องคป์ระกอบของหนทางสู่สนัตสิุข 3 ทาง ซึง่ความสมัพนัธข์องสนัตสิุข ดงัน้ี   

    1. สนัตสิุขทีอ่ยู่ภายในจติใจ (Inner Peace) หมายถงึ ความสงบสุขสมานฉันท์
ภายในตนเอง การมสีุขภาพด ีและการปราศจากความขดัแยง้ต่างๆ ภายในจติใจ ความรูส้กึมอีสิรภาพ 
แจ่มชดั มคีวามสุขในจติวญิญาณ และชื่นชมในความงามของศลิปะ  
    2. สงัคมสนัตสิุข (Social peace) หมายถงึ ความสงบสุขระหว่างบุคคล การรกัษา
ความสมัพนัธท์ีม่ไีวใ้นทุกระดบั การใชค้วามสมานฉันทป์รองดองในการแกไ้ขปญัหา ความรกั มติรภาพ 

ความเป็นเอกภาพ ความเขา้ใจซึง่กนัและกนั การยอมรบั ความรว่มมอื ความเป็นพีน้่อง ความอดกลัน้
ในความแตกต่าง ความเป็นประชาธปิไตย การสรา้งสรรคค์วามเป็นชุมชนรว่มกนั สทิธมินุษยชน และ 
การเป็นผูม้คีุณธรรม  

   3. สนัตสิุขกบัธรรมชาต ิ(Peace with nature) หมายถงึ การอยูร่ว่มกนักบัสภาพแวดลอ้ม
และแผ่นดนิของตนเอง  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 องคป์ระกอบของสนัตสิุขตามนิยามขององคก์าร UNESCO 

 

 ทีม่า: UNESCO.  (2001).  Learning the Way of Peace : A Teachers’ guide to Peace 

Education.  p. 11. New Delhi : UNESCO. 

 

 

  ประเภทของสนัติภาพ   

   โยฮนั กลัป์ตุง (Johan, Galtung) ในฐานะผูก่้อตัง้การศกึษาเพื่อการขบัเคลื่อนสู่
สนัตภิาพ ไดแ้บ่งสนัตภิาพ ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (Galtung .  1996: 168 – 183)       
   1. สนัตภิาพทางลบ (Negative Peace) หมายถงึ การปราศจากความรุนแรงทางตรง 
ทีม่ต่ีอบุคคล ระหว่างกลุ่ม และความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง (Structural violence) โดยหมายถงึ ความไม่ยตุธิรรม
ทีม่อียูใ่นระบบ และความไม่เท่าเทยีมกนั เช่น เชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์เพศ และความยากจน โดยสิง่ต่างๆ 

สนัตสิขุภายในใจตนเอง  
(Inner Peace) 

สนัตสิขุโดยรวม 
(Total Peace)  สนัตสิขุกบัธรรมชาต ิ 

( Peace with nature ) 
สนัตสิขุในสงัคม 
(Social Peace) 
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เหล่าน้ี เป็นทีม่าของความแตกต่างระหว่างความเป็นไปไดแ้ละความเป็นจรงิว่าคอือะไร และควรเป็นไป
อยา่งไร  
   2. สนัตภิาพทางบวก (Positive Peace) หมายถงึ การปราศจากความรุนแรงในเชงิ
โครงสรา้ง การมคีุณภาพชวีติทีด่ ีการอยูใ่นสงัคมทีม่คีวามยตุธิรรม และการเคารพในสทิธมินุษยชน  
    สนัตภิาพเสมอืนกบัเหรยีญสองดา้น ซึง่หากมเีพยีงดา้นเดยีวกเ็ป็นเหรยีญทีไ่ม่
สมบูรณ์ สนัตภิาพกเ็ช่นกนัตอ้งมทีัง้ 2 ดา้น คอื การปราศจากความรนุแรงในระดบับุคคล และ
ปราศจากความรุนแรงในเชงิโครงสรา้ง  
    อยา่งไรกต็าม  คําว่า สนัตภิาพ และสนัตสิุข ไดถู้กนํามาใช ้โดยหมายถงึ 1)  ลกัษณะ
ของสถานภาพทีม่คีวามสมานฉนัท ์โดยปราศจากความขดัแยง้รนุแรง และมอีสิรภาพจากความกลวั และ
ความรนุแรง 2) วธิกีารใหมใ่นการปรองดองความรูส้กึ การรกัษามติรภาพระหว่างบุคคล หรอืระหว่าง
ประเทศ ความเจรญิมัน่คงของสวสัดภิาพทางสงัคม หรอืเศรษฐกจิ การสรา้งคุณภาพและการปกครอง
ทีส่นองต่อผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของทุกฝา่ย  3) ช่วงเวลาทีป่ราศจากการทําสงครามหรอืความขดัแยง้
รนุแรง และยงัคงนําเสนอการแสดงออกทางบวกและการเคารพนบัถอืต่อความสมัพนัธท์างดา้นวฒันธรรม 

และเศรษฐกจิ 4)  การปราศจากปรปกัษ์  และ  5) การมชีวีติอยูอ่ยา่งมสีุขภาพด ี  
 1.2 ปรชัญาสากลว่าด้วยการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติและสมานฉันทข์ององคก์ารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ดว้ยเป้าหมายสูงสุดของความเป็น
มนุษยชาต ิคอื การอยูร่ว่มกนัอยา่งปรองดองสงบสุข ไมแ่บ่งแยกท่ามกลางความแตกต่างทัง้ทางความคดิ
และการกระทํา องคก์าร UNESCO (1998; 2001; 2002) ไดก้ําหนดเป็นภาระหน้าที ่และเป็นพนัธกจิ
พืน้ฐานรว่มกนัทุกประเทศในการปรบัเปลีย่นจากวฒันธรรมของสงคราม และความรุนแรงใหก้้าวไปสู่
วฒันธรรมแห่งสนัตภิาพ ดงันโยบายทีว่่า “สนัตภิาพเพือ่การพฒันา และการพฒันาเพือ่สนัตภิาพ” 

(Peace for Development and Development for Peace) และมอบหมายใหเ้ครอืข่ายการศกึษา
ระหว่างประเทศในเอเชยี-แปซฟิิค (The Asia-Pacific Network for International Education and Values 

Education) หรอื APNIEVE เป็นองคก์รทีไ่ดถ้อืกําเนิดขึน้ในสาธารณรฐัเกาหล ี ขณะทีม่กีารประชุม
เพื่อกําหนดรปูแบบเครอืขา่ยผูเ้ชีย่วชาญในเขตภมูภิาคว่าดว้ยการจดัการศกึษาเพือ่สนัตภิาพ สทิธมินุษยชน 

และความเป็นประชาธปิไตย ในระหว่างวนัที ่29 – 31 มนีาคม ค.ศ. 1995 การพบกนัดงักล่าวเกดิขึน้
อย่างต่อเน่ือง จากการประชุมนานาชาตวิ่าดว้ยการศกึษา ครัง้ที ่ 44 (The 44

th
 Session of the 

International Conference on Education : ICE) และการประชุมสมาชกิทีป่รกึษาเขตเอเชยีและแปซฟิิค 

ดาํเนินการเมือ่เดอืนตุลาคม ปี 1994 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ไดจ้ดัการประชุมหารอื
รว่มกนัเพื่อวางแผนและพฒันาการศกึษาใหเ้ป็นไปในทศิทางของการเสรมิสรา้งสนัตสิมานฉนัท ์ดว้ยกําหนด
เป็นเป้าหมายร่วมกนั คอื การศกึษาเพือ่การอยู่รว่มกนัในสนัตสิมานฉันท ์(Learning to Live Together 

in Peace and Harmony) โดยมวีสิยัทศัน์รว่มทีส่ําคญั 5 ประการ คอื 1) การกําจดัรปูแบบของอคต ิ
และการแบ่งแยกใหห้มดไป 2) การปกป้องในสทิธคิวามเป็นมนุษยแ์ละความเป็นประชาธปิไตย 3) การพฒันา
ใหเ้กดิความเสมอภาค ความสมดุล ของการพฒันามนุษยแ์ละการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 4) การปกป้องสิง่แวดลอ้ม 
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และ 5) การบรูณาการระหว่างค่านิยมรว่มสมยักบัค่านิยมแบบดัง้เดมิเขา้ดว้ยกนั เป้าหมายหลกัของ
ปรชัญา คอื การจดัการศกึษา และการส่งเสรมิค่านิยมทางการศกึษาในลกัษณะเฉพาะ ในบรบิทของ
ความเป็นองคร์วม การพฒันามนุษยแ์ละการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โดยใชค้วามรว่มมอืกนัของสมาชกิภมูภิาค 

และมอีงคป์ระกอบแกนกลางของค่านิยมทีว่่าดว้ยสนัตภิาพ สทิธมินุษยชน ความเป็นประชาธปิไตย และ
การพฒันาทีย่ ัง่ยนืเชื่อมโยงสมัพนัธก์นัในดา้นสนัตภิาพ ทีไ่ดแ้สดงถงึการนําไปสู่การพฒันาสนัตภิาพภายใน 

โดยส่งเสรมิใหส้นัตภิาพหรอืสนัตสิุขเกดิขึน้ในความคดิ จติใจ ของแต่ละบุคคล ดว้ยการคน้หาความจรงิ 
ความรู ้และความเขา้ใจ ของแต่ละคนแต่ละวฒันธรรม และรว่มกนั  

 ค่านิยมพื้นฐานเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข 9 ด้าน ท่ีกาํหนดร่วมกนั ดงัน้ี 

(UNESCO.  1998: 1 – 9)      
  ด้านท่ี 1 ความรกั (Love) ประกอบดว้ย การเหน็คุณค่าในตนเอง มคีวามจรงิใจ และ
การยอมรบั การวจิารณ์ตนเองในทางบวก มจีติใจเปิดกวา้ง มคีวามรูส้กึรบัผดิชอบต่อหน้าทีอ่ยา่งลกึซึง้  
ตระหนกัถงึบุคคลอื่น มคีวามจงรกัภกัด ีมคีวามรูส้กึของการเสยีสละ มคีวามรูส้กึปรองดอง มคีวามกลา้หาญ 

มคีวามอดทน และมน้ํีาใจ   
  ด้านท่ี 2 ความกรณุา (Compassion) ประกอบดว้ย การมเีมตตา มคีวามเขม้แขง็ทาง
จรยิธรรม กลา้หาญ ไหวรูห้รอือ่อนไหวต่อความตอ้งการของผูอ้ื่น มมีติรไมตร ีและเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน
ช่วยเหลอื  
  ด้านท่ี 3 ความสมานฉันท ์(Harmony) ประกอบดว้ย มคีวามจรงิใจ เขา้ใจซึง่กนัและกนั 
มคีวามรูส้กึของการเป็นเจา้ของและเหน็คุณค่าทางวฒันธรรม รว่มมอืกนั สื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตระหนกัในความดรีว่มกนั มคีวามรูส้กึของการปรองดอง และ ทาํเพื่อความปรารถนาของคนส่วนใหญ่  
  ด้านท่ี 4 ความอดกลัน้ (Tolerance) ประกอบดว้ย การเคารพซึง่กนัและกนั การยอมรบั
อยา่งจรงิใจ การปรองดอง การเคารพในบุคคล และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง การใชว้ธิกีารแกป้ญัหาโดย
สนัตวิธิ ีการชื่นชมและยอมรบัต่อความหลากหลายทางวฒันธรรม การเคารพในคนกลุ่มน้อยและชาวต่างชาต ิ

การมอีารมณ์ขนั มจีติใจเปิดกวา้ง มคีวามสนิทสนมและอบอุ่น  
  ด้านท่ี 5 ความเอาใจใส่และแบ่งปัน (Caring and sharing) ประกอบดว้ย ความรกั 
การตระหนกั และการไมเ่หน็แก่ตน 

  ด้านท่ี 6 การพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (Interdependence) ประกอบดว้ย มกีารตดิต่อกบั
ผูอ้ื่น และสรา้งสรรค ์มคีวามเป็นโลกาภวิตัน์ ชาตนิิยม และความเป็นนานาชาต ิมคีวามรูส้กึสนบัสนุน
ช่วยเหลอื ไมใ่ชค้วามรนุแรง การเป็นผูม้สี่วนรว่มทีก่ระตอืรอืรน้ มคีวามเขา้ใจในโลก ยอมรบัและเคารพ
ในความเป็นชาตต่ิางๆ มคีวามรว่มมอืและรบัผดิชอบรว่มกนั ปฏริปูการเป็นผูนํ้า มกีารตกลงถงึอนาคต
ดว้ยการพจิารณาถงึอนาคตรว่มกนั  
  ด้านท่ี 7 การร่วมทุกขร่์วมสุข (Empathy) ประกอบดว้ย ชื่นชมต่อบุคคลอื่น มคีวามตระหนกั 

และรบัรูถ้งึสิง่ต่างๆ รว่มกบัผูอ้ื่น  
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  ด้านท่ี 8 มีจิตวิญญาณ (Spirituality) ประกอบดว้ย มคีวามสงบภายใน เคารพต่อชวีติ 
เชื่อมัน่ในคุณค่าของจติใจ พจิารณาถงึการพฒันามนุษยอ์ย่างแทจ้รงิ เชื่อมัน่จติวญิญาณของความเป็นมนุษย ์

มอีสิระในการคดิ มสีตสิมัปชญัญะ และความเชื่อ มคีวามเขม้แขง็อยู่ภายใน มคีวามสมดุล จติใจเยอืกเยน็ 

สะทอ้นทศันคตแิละการไตร่ตรอง  
  ด้านท่ี 9 ความปิติยินดี (Gratitude) ประกอบดว้ย การชื่นชม เคารพ และการยอมรบั  
ซึง่บทบาทขององคก์าร UNESCO จงึทําหน้าทีท่ ัง้กําหนดและดําเนินการเชงินโยบายเพื่อส่งเสรมิการจดั
การศกึษาเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ทีม่เีป้าหมายเพื่อใหม้คีวามสามารถในอยูร่ว่มกนั โดยเฉพาะใน
สงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม ดว้ยการเรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขในโลกทีม่คีวามทา้ทาย  

(UNESCO.  2002: 175 – 178) 
 1.3 สนธิสญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็ (Convention on the Right of the Child) องคก์าร
สหประชาชาต ิ(United Nations.  1989) ไดก้ําหนดและถอืเป็นกตกิาสากลในการเคารพซึง่สทิธขิองเดก็ 

และการส่งเสรมิใหเ้ดก็มสีทิธขิองการอยูร่ว่มกนักบัผูอ้ื่นอยา่งสนัตสิุข ไดแ้ก่   
  มาตราท่ี 12 กล่าวไวว้่า ทศันะของเดก็ควรไดร้บัการพจิารณาเพื่อตดัสนิใจถงึผลกระทบ
ทีจ่ะเกดิกบัเดก็ โดยเฉพาะอายแุละวุฒภิาวะ   
  มาตราท่ี 13 กล่าวว่า เดก็มสีทิธใินการแสดงความคดิเหน็และใหข้อ้มลู ซึง่ขอ้ตกลง
ดงักล่าว เป็นการยอมรบัความเป็นมนุษยท์ีม่สีทิธแิละศกัดิศ์รโีดยสมบรูณ์ รวมถงึการไดร้บัการยอมรบั
ในอตัลกัษณ์ของเดก็ดว้ย โดยเฉพาะการมสี่วนรว่มในสทิธนิบัเป็นสิง่ทีส่ําคญัมากภายในบรบิททางสงัคม
ซึง่มผีูใ้หญ่เป็นผูม้อีํานาจและมคีวบคุมโดยสมบรูณ์ การมสี่วนรว่มของเดก็ในทางสงัคมไดร้บัการสนบัสนุน
ความรูส้กึของการเป็นเจา้ของ แต่ทีส่าํคญัไปกว่านัน้ การสอนเดก็ตอ้งไดร้บัการปรบัเปลีย่น   
  มาตราท่ี 29 กําหนดใหร้ฐัตอ้งจดัการศกึษาควรดําเนินการโดย 1) พฒันาบุคลกิภาพ
ของเดก็ สตปิญัญา จติใจ และความสามารถทางรา่งกายอยา่งเตม็ศกัยภาพสงูสุดของเดก็พงึม ี 2) ตอ้ง
พฒันาใหเ้ดก็มคีวามยอมรบันบัถอืในสทิธขิองมนุษย ์ และพืน้ฐานของเสรภีาพตามหลกัการทีป่รากฏ
ในกฎบตัรสหประชาชาต ิ3) เดก็ตอ้งพฒันาใหเ้ป็นผูย้อมรบันบัถอืบดิามารดา อตัลกัษณ์ของวฒันธรรม
ตนเอง ภาษา และค่านิยมของวฒันธรรมแห่งตน และค่านิยมของความเป็นชาต ิ (National Values) 
ทีเ่ดก็อาศยัอยู ่จากประเทศทีต่นถอืกําเนิด และเพื่อความศวิไิลซท์ีแ่ตกต่างไปจากตนเองมอียู ่4) การพฒันา
ใหเ้ดก็ยอมรบันบัถอืสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต ิ  
  มาตราท่ี 30 กําหนดใหร้ฐัใดทีม่คีวามหลากหลายของเชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์ศาสนา ภาษา
ของชนกลุ่มน้อยหรอืบุคคลพืน้เมอืงเดมิอาศยัอยู ่ เดก็ทีเ่กดิจากกลุ่มคนเหล่าน้ี ตอ้งไม่ไดร้บัการปฏเิสธ
สทิธ ิในชุมชนทีม่บุีคคลกลุ่มคนเหล่าน้ีตอ้งไดร้บัการเขา้รว่มในวฒันธรรมของพวกเขา ไดร้บัการอบรม
ขดัเกลาและปฏบิตัติามหลกัศาสนาของพวกเขา และรวมถงึการไดใ้ชภ้าษาของตนเอง   
  มาตราท่ี 31 กําหนดให ้ 1) รฐัตอ้งยอมรบัสทิธขิองเดก็ในการไดร้บัการพกัผ่อน (Rest) 
ความสบายทีไ่มต่อ้งรบีรอ้น (Leisure) ไดเ้ล่น และเขา้รว่มกจิกรรมสนัทนาการต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบั
อายขุองเดก็ และไดม้สี่วนรว่มอยา่งอสิระในวถิวีฒันธรรมและกจิกรรมศลิปะ 2) รฐัควรยอมรบัและส่งเสรมิ
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สทิธขิองเดก็ในการมสี่วนรว่มอย่างเตม็ทีก่บัวฒันธรรม และเขา้ร่วมกจิกรรมทางศลิปะทีช่ื่นชอบของชวีติ
และควรสนบัสนุนจดัหาโอกาสทีเ่หมาะสมและเท่าเทยีมกนัสาํหรบัวฒันธรรม การทาํงานศลิปะ การสนัทนาการ 
และการทํากจิกรรมอสิระใหแ้ก่เดก็ 

  มาตราท่ี 38 กําหนดให ้รฐัควรปฏบิตัถิงึการยอมรบัและใหค้วามมัน่ใจว่ายอมรบั ซึง่กฎหมาย
ของมนุษยชนระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องไมใ่หเ้ดก็ตอ้งตกอยูใ่นความขดัแยง้และปกป้องคุม้ครองดแูลเดก็
ทางร่างกาย การยอมรบัในตนเอง และศกัดิศ์รขีองเดก็               

 จากพืน้ฐานของสทิธเิดก็ดงักล่าว สิง่ทีเ่ดก็ควรไดร้บัคอื การสรา้งสนัตภิาพ ความยุตธิรรม 

และความเป็นประชาธปิไตยโดยเฉพาะในชุมชนทีเ่ดก็อาศยัอยู ่และการเรยีนรูร้ว่มกนัระหว่างเดก็กบั
ผูใ้หญ่ สิง่ทีเ่ดก็ทัว่โลกควรไดร้บัคอื การสรา้งสนัตภิาพภายในครอบครวั ท่ามกลางเพื่อน และภายในชุมชน 

ยงัคงเป็นความหวงั การทีเ่ราเพกิเฉยต่อศกัยภาพและความสามารถในการทีเ่ดก็จะสรา้งสนัตภิาพ เป็น
การขดัต่อสทิธขิองความเป็นมนุษย ์ทัง้เดก็และผูใ้หญ่จงึตอ้งมหีน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัเิช่นเดยีวกนัต่อชุมชน
ของตนเองโดยการสรา้งใหเ้กดิสนัตภิาพ ซึง่เราควรใหโ้อกาสเดก็ในการทาํภารกจิน้ีรว่มกนั และสทิธิ
ของเดก็ในการมสี่วนรว่มอย่างกระตอืรอืรน้ เพื่อมสี่วนเกีย่วขอ้งในการสรา้งสนัตภิาพ โดยเชื่อมัน่ว่า
เดก็มศีกัยภาพท่ามกลางพลงัของการสรา้งสนัตภิาพ ซึง่เราทุกคนควรจะรบัฟงั เรยีนรูจ้ากเดก็และสนับสนุน
ความพยายามของพวกเขา (Gow.  2002: 1 – 3)   
 1.4 แนวทางและนโยบายแห่งรฐัเพ่ือเสริมสร้างสนัติสขุท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ปฐมวยัใน

พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ นบัตัง้แต่เหตุการณ์ความไมส่งบไดเ้กดิขึน้ ตัง้แต่เดอืนมกราคม 
2547 จนถงึปจัจุบนั ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

จงึเป็นทีม่าของความตอ้งการเสรมิสรา้งสนัตสิุขในทุกระดบั ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาแนวทาง นโยบาย
และแผนพฒันาการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิุขในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้เพื่อการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่  
  1.4.1 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พฒันา2  

แห่งองคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั2ภมิูพลอดลุยเดช มหาราช รชักาลปจัจบุนั ไดท้รงเน้นยํ้าแนวทาง 
การพฒันาอนัเป็นรากฐานของการดาํรงอยูอ่ย่างสนัตสิุขของสงัคมไทย คอื 

    ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการพึง่ตนเอง ความพอม ี

พอกนิ พอมพีอใช ้การรูจ้กัความพอประมาณ การคาํนึงถงึความมเีหตุผล การสรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวั 
และทรงเตอืนสตปิระชาชนคนไทยไมใ่หป้ระมาท ตระหนกัถงึการพฒันาตามลําดบัขัน้ทีถู่กตอ้งตามหลกัวชิา 
ตลอดจนมคีุณธรรมเป็นกรอบในการดํารงชวีติ โดยมหีลกัพจิารณาอยู ่5 ส่วน ดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการ-
พเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร.ิ  2547) 
2    1. กรอบแนวคดิ เป็นปรชัญาทีช่ีแ้นะแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏบิตัตินในทางที ่2

ควรจะเป็น 2โดยมพีืน้ฐานมาจากวถิชีวีติดัง้เดมิของสงัคมไทย สามารถนํามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา 
และเป็นการมองโลกเชงิระบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้ภยั และวกิฤต เพื่อ2

ความมัน่คง 2และ 2ความยัง่ยนื2ของการพฒันา 
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    2. 2คุณลกัษณะ 2เศรษฐกจิพอเพยีงสามารถนํามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏบิตัติน
ไดใ้นทุกระดบั โดยเน้นการปฏบิตับินทางสายกลาง และการพฒันาอย่างเป็นขัน้ตอน 

    3. 2คาํนิยาม 2ความพอเพยีงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ พรอ้มๆ กนั ดงัน้ี 

     ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดทีีไ่ม่น้อยเกนิไปและไม่มากเกนิไป
โดยไมเ่บยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น เช่น การผลติและการบรโิภคทีอ่ยูใ่นระดบัพอประมาณ 

     ความมีเหตุผล หมายถงึ การตดัสนิใจเกี่ยวกบัระดบัของความพอเพยีงนัน้ 
จะตอ้งเป็นไปอยา่งมเีหตุผลโดยพจิารณาจากเหตุปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนคาํนึงถงึผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
จากการกระทํานัน้ๆ อยา่งรอบคอบ 

     การมีภมิูคุ้มกนัทีดี่ในตวั หมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบ
และการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้โดยคํานึงถงึความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ในอนาคตทัง้ใกลแ้ละไกล 

    4. 2เงือ่นไข 2การตดัสนิใจและการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพยีงนัน้ 
ตอ้งอาศยัทัง้ความรู ้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน กล่าวคอื 

     เงือ่นไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรูเ้กี่ยวกบัวชิาการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งรอบดา้น ความรอบคอบทีจ่ะนําความรูเ้หล่านัน้มาพจิารณาใหเ้ชื่อมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน 

และความระมดัระวงัในขัน้ปฏบิตั ิ

     เงือ่นไขคณุธรรม ทีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้งประกอบดว้ย มคีวามตระหนกัในคุณธรรม 

มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติและมคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใชส้ตปิญัญาในการดําเนินชวีติ 

    5. 2แนวทางปฏบิตัแิละผลทีค่าดว่าจะไดร้บั จากการนําปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาประยกุตใ์ช ้คอื การพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนื พรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลงในทุกดา้น ทัง้
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ความรูแ้ละเทคโนโลย ี  

   แนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พฒันา  

    จากปญัหาความไมส่งบในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ศูนยอ์ํานวยการบรหิาร
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) (ศูนยอ์ํานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต.้ 2551) ไดนํ้านโยบาย
เสรมิสรา้งสนัตสิุขในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดน้้อมนําแนวทางพระราชทาน เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา 
โดยทรงเสนอแนะแนวทางใหทุ้กคนทุกฝา่ยต่างเขา้ใจกนั และยดึมัน่แนวทางสนัตวิธิเีป็นบรรทดัฐาน
ในการจดัการความขดัแยง้ สรา้งความรกั ความสามคัค ีและความสมานฉนัท ์ความสงบสุขแก่ประชาชน 

โดยดําเนินภารกจิทัง้ในดา้นความมัน่คงและดา้นการพฒันา โดยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะ
ของพืน้ที ่วฒันธรรม และความเชื่อของประชาชน ตลอดทัง้อํานวยความเป็นธรรม และความยตุธิรรม 
โดยเน้นการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่นเพื่อใหเ้กดิความสงบเรยีบรอ้ย ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

สรา้งความสมานฉันทแ์ละสนัตสิุขในพืน้ทีโ่ดยเรว็ทีสุ่ด ดงันัน้ ทัง้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และแนวทาง
พระราชทาน เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ไดป้รากฏใหเ้หน็เชงิประจกัษ์ถงึพระมหากรุณาธคิุณ พระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช ทรงพฒันาพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย                      
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  1.4.2 นโยบายเสริมสร้างสนัติสุขในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อใหห้น่วยงาน
ในภาครฐั และในกํากบัไดร้ว่มดําเนินการแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ภายใตก้ารนําของ พลเอกสุรยุทธ ์จลุานนท ์นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ ไดม้คีาํสัง่สํานกันายกรฐัมนตร ี
ที ่206/2549 ลงวนัที ่30 ตุลาคม 2549 ว่าดว้ยนโยบายการเสรมิสรา้งสนัตสิุขในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใต ้(สภาทีป่รกึษาเสรมิสรา้งสนัตสิุขจงัหวดัชายแดนภาคใต.้  2551: 8 – 9) ประกอบดว้ย  ยทุธศาสตร ์

นโยบายเสรมิสรา้งสนัตสิุขในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดน้้อมนํายุทธศาสตรพ์ระราชทาน เขา้ใจ 

เขา้ถงึ พฒันา และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  รวมทัง้ยดึมัน่ในแนวทางสนัตวิธิเีป็นบรรทดัฐานการจดัการ
ความขดัแยง้ และการสรา้งความรกั ความสามคัค ีความสมานฉนัทป์รองดอง และความสงบสุขของประชาชน   

การอํานวยความเป็นธรรม โดยยดึถอืความเป็นธรรมและกระบวนการยตุธิรรมตามหลกั นิตธิรรม เป็น
ปจัจยัหลกัทีส่ําคญัในการฟ้ืนฟูอํานาจรฐั 

   การมีส่วนร่วม โดยใชก้ระบวนการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน เป็นพลงัในการเขา้ถงึ
ประชาชน เพื่อเสรมิสรา้งสนัตสิุขและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
   การสร้างความเข้าใจ โดยสรา้งความเขา้ใจต่อสถานการณ์ความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้
ต่อสงัคมภายในและภายนอกประเทศ เพือ่สรา้งความตระหนกัของการอยูร่ว่มกนัภายในชาตอิยา่งสนัตสิุข
บนพืน้ฐานของความหลากหลายในวธิคีดิ วถิชีวีติ และวฒันธรรม   
 ซึง่นโยบายดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และวถิชีวีติของประชาชน ศาสนา 

วฒันธรรม อตัลกัษณ์ ชาตพินัธุ ์และประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยดําเนินการ
ภายใตภ้ายใตห้ลกัยุทธศาสตรพ์ระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” และ “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง”  
ใชแ้นวทางสนัตวิธิ ีและส่งเสรมิใหทุ้กมติมิคีวามสมดุล  
  1.4.3 แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรบัปรงุ (พ.ศ. 2552 – 2559) (สํานกังาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา.  2553) โดยดา้นการศกึษา ดาํเนินการภายใตพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 33 ไดบ้ญัญตัใิหม้กีารจดัทําแผนการศกึษาแห่งชาตทิีบ่รูณาการศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 

และกฬีา เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาและไดท้าํการปรบัปรงุ 
เพื่อใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของประเทศ ส่งผลใหก้ารศกึษาตอ้งคาํนึงถงึ 1) กระแสประชาธปิไตย 

2) การกระจายอํานาจ และ 3) การจดัการศกึษาสําหรบัชายแดน มากขึน้ และจากการปฏริปูการศกึษา
ในทศวรรษทีส่อง ทีไ่ดด้ําเนินการคู่ขนานกนัดว้ยการน้อมนําปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาใชโ้ดยกรอบแนวคดิ 

และเจตนารมณ์ของแผน ไดมุ้ง่เน้น 1) พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จติใจ 
สตปิญัญา ความรู ้ และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมไทยในการดาํรงชวีติ สามารถอยู่รว่มกนั
ผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข และ 2) พฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมทีม่คีวามเขม้แขง็ มกีารพฒันาทีย่ ัง่ยนื
และมดีุลยภาพ 3 ดา้น คอื เป็นสงัคมคุณภาพ สงัคมแห่งภมูปิญัญาและการเรยีนรู ้และ สงัคมสมานฉันท์
และเอือ้อาทรต่อกนั โดยมุ่งพฒันาใหค้นไทยเป็น คนด ีคนเก่ง และมคีวามสุข โดยม ีสงัคมคุณภาพ คอื 

สงัคมทีส่่งเสรมิธรรมรฐั และสงัคมประชาธรรม ทีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึบรกิารพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ และ
สงัคม อยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรม มสีงัคมแห่งภมูปิญัญาและการเรยีนรู ้คอื การเป็นสงัคมทีทุ่กองคก์ร
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และทุกส่วนในสงัคมมคีวามใฝรู่แ้ละพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ และทีส่ําคญัมุง่พฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถ
ดาํเนินชวีติและเกดิ สงัคมแห่งความสมานฉันทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั คอื การเป็นสงัคมทีมุ่ง่ฟ้ืนฟู 

สบืสาน และธาํรงไวซ้ึง่คุณคา่ เอกลกัษณ์ ศลิปะ และวฒันธรรมของไทย ทีช่่วยเหลอืเกือ้กลูและพึง่พากนัไว้
ใหม้ ัน่คง มเีจตคต ิและค่านิยมของสงัคมทีค่ํานึงถงึประโยชน์ของส่วนรวม ดแูลผูด้อ้ยโอกาส คนยากจน 

คาํนึงถงึศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์มคีวามยตุธิรรม และความเสมอภาคทัว่หน้ากนั   
  1.4.4 แผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2552 – 2555) 

สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2553) ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาการศกึษาในเขตพฒันาพเิศษจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้โดยมสีาระสําคญัโดยสรุปทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุข ภายใต้
วสิยัทศัน์ทีมุ่่งพฒันาการศกึษาใหม้คีุณภาพตามมาตรฐาน สรา้งโอกาสในการประกอบอาชพีและพฒันา
พืน้ที ่โดยยดึแนวทางพระราชทาน ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และเขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ตลอดจนหลกั
คุณธรรมนําความรู ้การมสีว่นรว่มของชุมชนและองคก์รศาสนา เพื่อสรา้งสนัตสิุขและเสรมิสรา้งความมัน่คง
ในพืน้ที ่ภายใตค้วามหลากหลายทางวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซยีน
และประชาคมโลก และมยีทุธศาสตรก์ารจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุข โดยเฉพาะ
ใน ยทุธศาสตรที์ ่6 การจดัการศึกษาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง โดยการเรง่รดัการจดัการใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายเสรมิสรา้งสนัตสิุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดว้ยการปลกูฝงัอุดมการณ์ความเป็นชาตไิทย 

ส่งเสรมิการใชภ้าษาไทย เพื่อการสื่อสาร สรา้งความเขา้ใจในประวตัศิาสตร ์ชาตพินัธุ ์และหลกัศาสนา
ทีถู่กตอ้งตามแนวทางสนัตวิธิ ีโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนเป็นพเิศษ รวมทัง้เสรมิสรา้งความปลอดภยั
ใหแ้ก่คร ูบุคลากรทางการศกึษา และสถานศกึษา โดยดําเนินการทีเ่กีย่วขอ้งโดยสรุป ดงัน้ี  
   1. ส่งเสรมิการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คง โดยส่งเสรมิการศกึษาเพื่อพฒันา
ชุมชนตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อใหส้ามารถคดิเองทําเอง และแกไ้ขปญัหาไดเ้องตาม
แนวทางสนัตวิธิ ี  
   2. ส่งเสรมิความเป็นชาตแิละสงัคมพหุวฒันธรรม โดยมุง่เน้นการจดัการศกึษาให้
สอดคลอ้งกบัการดํารงชวีติ เน้นแนวคดิพหุวฒันธรรมศกึษา ใหเ้ขา้ใจถงึการอยู่รว่มกนัท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม และจดักจิกรรมความรว่มมอืระหว่างบา้น วดั โรงเรยีน และมสัยดิ พรอ้มทัง้สามารถใช้
ความหลากหลายทางวฒันธรรมเป็นต้นทุนในการพฒันาสงัคมอย่างสรา้งสรรค ์เป็นต้น  
   3. ส่งเสรมิสนัตศิกึษา โดยการส่งเสรมิพฒันาการเรยีนรู ้และจดักจิกรรมเกีย่วกบั
สนัตศิกึษา ทัง้ดา้นศาสนิกสมัพนัธ ์ สทิธมินุษยชน การจดัขอ้พพิาทและความขดัแยง้ และการสรา้ง
ความสมานฉนัท ์เพื่อสรา้งความเขา้ใจในการอยู่รว่มกนับนพืน้ฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อ
สรา้งเครอืข่ายอนันําไปสู่สงัคมสนัตสิุข เป็นต้น   
 จากการศกึษานโยบายแห่งรฐัเพื่อการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุข พบว่า รฐับาลไทยไดน้้อมนํา
แนวทางพระราชทาน เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาเป็นฐานในการพฒันา
และแกป้ญัหา และใหค้วามสาํคญักบัการเป็นสงัคมพหุวฒันธรรม ใชว้ฒันธรรมเป็นฐานของการพฒันา
ความเขา้ใจ การส่งเสรมิความรว่มมอื และการเสรมิสรา้งความเขา้ใจดว้ยการจดัการศกึษา ซึง่ผูว้จิยัได้
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นําแนวทางดงักล่าวมาสงัเคราะห ์ เพื่อประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมการดําเนินการ เพื่อพฒันาเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามวตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้น้ี   
 1.5 บริบททางวฒันธรรมและสภาพปัญหาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้   

  การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัขอนําเสนอสาระสําคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหลากหลายทาง
วฒันธรรมในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คอื จงัหวดัยะลา จงัหวดัปตัตานี และจงัหวดันราธวิาส 
ทีม่คีวามเป็นมาทางประวตัศิาสตร ์ลกัษณะสภาพทางสงัคม วถิกีารชวีติและวฒันธรรมทีแ่ตกต่างไปจาก
คนไทยในภูมภิาคอื่น ปญัหาและความขดัแยง้เป็นสิง่ทีต่่อเน่ืองจากประวตัศิาสตรแ์ละยงัคงมอียูสู่่ยคุ
ปจัจบุนัของพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทย นบัตัง้แต่การเผชญิกบัเหตุการณ์การใชค้วามรุนแรง
ตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี 2547 เป็นตน้มา   
  อมัมาร สยามวาลา และคณะอนุกรรมการศกึษาวถิทีางการพฒันาเพื่อความมัน่คงของมนุษย ์

(2550: 1 – 7) ไดนํ้าเสนอประเดน็ของความขดัแยง้ระหว่างการพฒันากบัสภาพสงัคมในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้โดยอาจกล่าวไดว้่า ความมัน่คงของมนุษยใ์นสามจงัหวดัชายแดนภาคใตถ้อืว่า ขาด
ความมัน่คงอยา่งรุนแรง ดว้ยความมัน่คงของมนุษย ์ตามรายงานของกรรมาธกิารของสหประชาชาต ิ

(United Nations : UN) ว่าดว้ยความมัน่คงของมนุษยน์ัน้ ประกอบดว้ยหลายมติ ิในกรณีของประชาชน
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่วนทีข่าดหายไปเชงิประจกัษ์ ไดแ้ก่   
   1. ความไม่ปลอดภยัในชวีติ อนัเกดิจากเหตุการณ์ความไม่สงบ   
   2. การเขา้ถงึ และใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ยูร่อบตวัของประชาชน
ไดร้บัการลดิรอนสทิธโิดยบุคคลภายนอกทีส่ามารถใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ หรอือทิธพิลทางการเมอืงแยง่ชงิ
เอาทรพัยากรเหล่านัน้ไป เพราะชุมชนทีอ่ยูร่อบทรพัยากรขาดอํานาจในการบรหิารจดัการกบัทรพัยส์นิ    

   3. อตัราการขยายตวัของประชากรทีม่ไิดล้ดลงเหมอืนภาคอื่นๆ ทาํใหม้จีดุกดดนั
ต่อทรพัยากรธรรมชาตทิีถู่กจาํกดัมากขึน้ เพราะชนบทหาเลีย้งชพีดว้ยทรพัยากร แต่เมือ่ไม่มเีพยีงพอ
จงึเกดิความยากจนในชนบทของพืน้สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
   4. ปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากร   
   5. มกีารละทิง้ถิน่ฐานและอาชพีของบรรพบุรษุของคนรุน่หนุ่มสาว และออกมาหา
งานทําในภาคอุตสาหกรรมและบรกิารจาํนวนมาก รว่มกนัมอีตัราการว่างงานสงูกว่าภาคอื่นๆ   
   6. ปญัหาดา้นการศกึษาของพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีม่คีวามซบัซอ้นกว่า
ภาคอื่นๆ และเป็นชนวนสรา้งความขดัแยง้ระหว่างประชาชนมสุลมิในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตก้บั
รฐับาลมาเป็นเวลาชา้นาน   
  ความเป็นพหวุฒันธรรมของพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ยงัคงปรากฏอยู ่ จาก
ขอ้มลูจากศูนยอ์ํานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (2544) ไดท้าํการศกึษาการอยู่รว่มกนัของ
คนไทยทีน่ับถอืศาสนาพุทธ และคนไทยทีน่ับถอืศาสนาอสิลาม พบว่า มปีระชากรทีน่ับถอืศาสนาอสิลาม
ถงึรอ้ยละ 80 และนบัถอืศาสนาพุทธรอ้ยละ 20 ของประชากรทัง้หมด จงึถอืว่า เป็นพืน้ทีจ่าํเพาะ และ 
การเป็นจดุผ่านทางวฒันธรรมมาแต่โบราณ ทาํใหเ้กดิการสัง่สมวฒันธรรมจนมลีกัษณะจาํเพาะของคน
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ในส่วนทีเ่ป็นโลกทศัน์และชวีทศัน์ ส่วนใหญ่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการผสมผสานระหว่างอทิธพิลของศาสนา
พราหมณ์ พุทธ และอสิลาม ทีม่ลีกัษณะจาํเพาะชดัเจน ดงัน้ี    
   1. วิถีชีวิต และวฒันธรรมของชาวไทยมสุลิม ศาสนาอสิลามมใิช่ศาสนาเพยีงให้
คนนบัถอื เพื่อเป็นเครือ่งยดึเหน่ียวจติใจเท่านัน้ แต่ศาสนาอสิลามเป็นระบบของการดาํเนินชวีติ ตัง้แต่
เกดิจนตาย ทุกยา่งก้าวของชวีติชาวมสุลมิ ตอ้งอยูบ่นครรลองศาสนาอสิลามทีเ่ตม็ไปดว้ยวนิยั และคาํนึงถงึ
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั กล่าวคอื การกนิอาหาร และเครือ่งดื่ม ภาษา และการพดู การแต่งกาย  

การไปมาหาสู ่การทาํความเคารพ ฯลฯ เป็นตน้ ดงันัน้ จงึเป็นชุมชนทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิทีม่คีวามศรทัธา
ต่อศาสนาอสิลาม และค่อนขา้งเครง่ครดัต่อวถิชีวีติ แบบวฒันธรรมอสิลาม ในดา้นบุคลกิภาพ การกล่อมเกลา
ทางสงัคม มนุษยสมัพนัธจ์ะเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ศาสนาอสิลามมอีทิธพิล และมสี่วนในการกําหนด
วถิชีวีติของผูน้บัถอืศาสนาน้ี นบัตัง้แต่เกดิจนตาย   
    ความหมายของศาสนาอิสลาม อสิลามเป็นศาสนาทีส่ําคญัศาสนาหน่ึงของโลก 

กําเนิดขึน้เมือ่ประมาณ ปี พ.ศ 1153 ณ ประเทศซาอุดอิารเบยี ชื่อศาสนาน้ีเป็นชื่อทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ คอื 
พระอลัเลาะห ์ทรงใชเ้รยีกโดยมศีาสดามฮูมัมดั เป็นศาสนทตู เพื่อเผยแพรค่ําสอนต่อมนุษยชาต ิคาํว่า 
อสิลาม เป็นคาํภาษาอาหรบั แปลว่า “การมอบกายและจติใจ ใหแ้ก่พระผูเ้ป็นเจา้ อย่างสิ้นเชงิ” ศาสนา
อสิลาม จงึถูกจดัใหอ้ยูใ่นประเภทเอกเทวนิยม คอื ศาสนาทีน่บัถอืพระเจา้องคเ์ดยีว หา้มการเคารพบูชารปูป ัน้  

ภาพจาํลอง ภาพเจวด็ และวตัถุอื่นใดทุกชนิด รวมทัง้ตวับุคคล หรอืแมแ้ต่ท่านศาสดามฮูมัมดั และ
หา้มเชื่อถอืผสีางเทวดา สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์โชคลาง หรอืดวงชะตา  อสิลาม ยงัหมายถงึ สนัต ิ สภาวะสงบ  

ทางแห่งความสงบ หรอื สนัตสิุข มคีําสอนอนัเป็นธรรมนูญแห่งการดําเนินชวีติของมวลมนุษย ์มรีะเบยีบ
แบบแผนใหผู้น้บัถอืยดึมัน่ในศลีธรรม ความดงีาม ความรกัเพื่อนมนุษย ์การอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความสงบสุข  

ความโอบออ้มอาร ีและเป็นขนัตธิรรม อนัเป็นหลกัภราดรภาพของมนุษยช์าต ิศาสนาอสิลาม เน้นหนกั
ใหเ้หน็ความสาํคญัอนัทดัเทยีมระหว่างชวีติในโลกปจัจบุนักบัชวีติในปรโลก (อาคเิราะฮ)์ อสิลามมไิดส้อน
ใหม้นุษยม์คีวามโน้มเอยีง หรอืลุ่มหลงไปในทางใดทางหน่ึง แต่จะเน้นหนกัผลของการกระทํา นัน้คอื
การประกอบการด ีและละเวน้ความชัว่ในโลกปจัจบุนั ยอ่มจะส่งผลดต่ีอชวีติในปรโลกอนัแจม่จรสั อสิลาม 

เป็นศาสนาทีไ่มต่ัง้ชื่อตามศาสดา ผูป้ระกาศศาสนา ดงัเช่นศาสนาอื่น ดงันัน้ การเรยีกชื่อศาสนาน้ี จงึ
ควรเรยีกใหถู้กตอ้ง ส่วนผูท้ีน่บัถอืศาสนาอสิลามจะเรยีกตนเองว่า “มสุลมิ”               

    วฒันธรรมในช่วงชีวิตของชาวมสุลิม อสิลามไดว้างแนวปฏบิตัแิก่มสุลมิไว้
ตัง้แต่เกดิจนตาย ตื่นจนหลบั ซึง่แนวปฏบิตัน้ีิมาจากบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้คอื คมัภรีอ์ลั-กุรอาน และ 
จรยิวตัรของท่านศาสดามฮูมัหมดั (ศอ็ลฯ) อยูบ่นครรลองของคมัภรีอ์ลั-กุรอาน และหะดษี ไดแ้ก่ 

     1. การเกิด  เริม่แรกคลอดหลงัจากทาํความสะอาดเดก็แลว้ บดิาหรอืผูม้ ี
ความรูท้างศาสนาจะกล่าว อะซาน (กรอกทีห่ขูา้งขวา) และกอมตั (กรอกทีห่ขูา้งซา้ย) แก่เดก็เป็นภาษาอาหรบั
มขีอ้ความว่า 1) องคอ์ลัเลาะหผ์ูท้รงยิง่ใหญ่ องคอ์ลัเลาะหผ์ูท้รงยิง่ใหญ่  2) ขา้ขอปฏญิาณว่า ไมม่ี
พระผูเ้ป็นเจา้อื่นใด นอกจากพระองคอ์ลัเลาะห ์3) ขา้ขอปฏญิาณว่า นบมีฮูมัหมดัเป็นทตูของพระองค ์

4) จงละหมาด (กราบไหวพ้ระผูเ้ป็นเจา้) เถดิ 5) จงมาสู่ความมชียัเถดิ 6) การละหมาดไดเ้ริม่ขึน้แลว้  
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7) องคอ์ลัเลาะหผ์ูท้รงยิง่ใหญ่ 8) ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้อื่นใด นอกจากอลัเลาะห ์จากนัน้ อะซาน และ กอมตั  

คอื การเรยีกรอ้งใหผู้ค้นในละแวกมสัยดิไดรู้ว้่าถงึเวลาละหมาดแลว้ 

     2. การโกนผมไฟ ตัง้ช่ือและการเชือดสตัว ์ตามแนวทางของท่านนบมีฮูมัหมดั 
ทีเ่คยปฏบิตัไิวก้บัทารกเมือ่อายุได ้7 วนั ม ีการโกนผมไฟ การตัง้ชือ่ทางศาสนาดว้ยเป็นภาษาอาหรบั
โดยมากนิยมนําชื่อศาสดา สาวก หรอืบุคคลสําคญัในประวตัศิาสตรอ์สิลาม ตามคุณลกัษณะของพระเจา้
มาตัง้เป็นชื่อ การเชอืดสตัว ์(อากเีกาะห)์ ในโอกาสทีท่ารกไดค้ลอดนัน้วตัถุประสงคค์อื เป็นการขอบคุณ
ต่อความกรณุาของพระเจา้ทีใ่หท้ารกมา และขอใหพ้ระองคค์ุม้ครองรกัษาทารกน้ีสบืไป   
     3. การเข้าสนัุต (มาโซะยาวี) เมือ่เดก็ชายไทยมสุลมิ อายปุระมาณ 8 –12 ปี 
ผูป้กครองจะทําพธิสีุนตั หรอืพธิคีอตัน่ให ้ตามหลกัการศาสนาอสิลาม การสุนตั คอื การขลบิปลายหนัง
อวยัวะเพศออก เพื่อใหส้ะดวกในการทาํความสะอาด ทัง้น้ี เพราะมสุลมิจะตอ้งอาบน้ําก่อนไปละหมาด  
และอาบน้ําหลงัการรว่มหลบันอนระหว่างสามภีรรยา การทีม่ปีสัสาวะคา้งอยู่ทีป่ลายอวยัวะเพศ ตาม
หลกัการศาสนาอสิลามถอืว่า ป็นสิง่สกปรก    

     4. การศึกษา เดก็เจรญิเตบิโตพอทีจ่ะศกึษาเล่าเรยีนได ้บดิามารดา หรอื 
ผูป้กครองจะเริม่ใหเ้ดก็เรยีนภาษาอาหรบั และคมัภรีอ์ลั-กุรอาน การเรยีนคมัภรีเ์ป็นเรือ่งสาํคญัทีสุ่ด
ในชวีติมสุลมิ ดงันัน้เดก็อายตุัง้แต่ 7 – 8 ขวบ ตอ้งเลา่เรยีนคมัภรีค์วบคู่ไปกบัศกึษาวชิาสามญัตาม
หลกัสตูรของรฐั    
     5. การสมรส ตอ้งปฏบิตัติามกฎศาสนาอสิลาม การสมรส หมายถงึ ชาย
และหญงิไดผ้กูนิตสิมัพนัธเ์พือ่อยูร่ว่มกนัเป็นสามภีรรยาโดยถูกตอ้งตามพธินิีกะห ์(พธิสีมรสตามหลกัการ
ของศาสนาอสิลาม) อสิลามเป็นระบอบทีส่่งเสรมิใหม้กีารสมรส เพื่อเป็นการสบืพนัธุม์นุษยชาต ิ  
     6. การทกัทาย และการทาํความเคารพ เมือ่มสุลมิพบกนั หรอืจะจากกนั  
จะกล่าวสลามหรอืคาํทกัทายแก่กนั คอื “อสัลามมอุะลยักุมวะเราะหม์ะตุลลอฮวิะบะเราะกาตุ๊เลาะห”์ 

แปลว่า “ขอความสนัต ิความเมตตา ปรานี และความเป็นสริมิงคลจากพระองคอ์ลัเลาะห ์จงมแีด่ท่าน” 

และ  ผูร้บัจะรบัว่า “วะอะลยักุมสุลามวะเราะหม์ะตุลลอฮวิะบะเราะหก์าตเีลาะห”์ แปลว่า “ขอความสนัต ิ 

ความเมตตา  ปรานี และความเป็นสริมิงคลจากพระองคอ์ลัเลาะหจ์งมแีด่ท่านเช่นกนั”  อน่ึง ในการให้
และรบัสลามน้ี บางทกีจ็ะกล่าวและรบัดว้ยคาํสัน้ ว่า “อสัลามมอุะลยักุม” และรบัว่า “วะอะลยักุมสุลาม”  

แต่ผูร้บัสลามควรรบัดว้ยประโยคทีย่าวกว่าผูใ้หส้ลาม ชาวไทยมุสลมิ จะใชก้ารสมัผสัมอืทัง้สองดว้ยกนั
ระหว่างหญงิต่อหญงิ หรอืชายต่อชาย สว่นระหว่างชายต่อหญงิหา้มสมัผสัมอืกนั ทัง้น้ีเป็นไปตามคาํสอน
อสิลามทีห่า้มหญงิชายทีไ่มไ่ดแ้ต่งงานกนัถูกเน้ือตอ้งตวักนั บทบญัญตัศิาสนาหา้มมใิหก้ระทาํโดยเดด็ขาด 

เพราะการกราบนัน้ใชป้ฏบิตัเิฉพาะกบัพระเจา้เท่านัน้ 

     7. การแต่งกาย  อสิลามเป็นระบอบทีก่ล่าวถงึ การแต่งกายของมสุลมิไว้
แต่กม็ไิดร้ะบุว่า คนทีจ่ะเป็นมสุลมิไดจ้ะตอ้งนุ่งโสรง่ ใส่หมวกขาว ดํา แดง ฯลฯ โพกผา้ศรีษะ (สะระบัน่) 
โองการของพระองคอ์ลัเลาะห ์ทีไ่ดท้รงบญัญตัไิวใ้นคมัภรีอ์ลั – กุรอาน เกีย่วกบัการแต่งกาย โดย การแต่งกาย

ของชาย กําหนดให ้ผูช้ายมุสลมิตอ้งแต่งกายใหส้ะอาด และสุภาพ ตอ้งปกปิดส่วนทีอ่ยูร่ะหว่างสะดอื 
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และหวัเข่า ส่วนรปูแบบของเสือ้ผา้จะอยูใ่นรปูแบบใดกไ็ด ้เช่น กางเกง โสร่ง อสิลามมไิดจ้าํกดัว่ามุสลมิ
ตอ้งนุ่งโสรง่ แต่อสิลามจาํกดัแก่ชาย คอื การแต่งกายโดยผดิเพศ เสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ไหม หรอื เครือ่งประดบั
ทีท่าํดว้ยทอง และ การแต่งกายของหญงิ  โดยผูห้ญงิมสุลมิ หรอื มสุลมิมะห ์ตอ้งแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ทีม่ดิชดิ 

จะแต่งกายตามสมยันิยม หรอื แฟชัน่ทีข่ดัต่อศาสนบญัญตัไิมไ่ด ้กล่าวคอื หญงิมสุลมิตอ้งแต่งกายดว้ย
เสือ้ผา้ทีม่ดิชดิ พงึเปิดไดแ้ต่ใบหน้าและฝา่มอื  
     8. อาหาร และเคร่ืองด่ืม  อาหาร การรบัประทานอาหาร และเครือ่งดื่ม 

เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงทีท่าํใหม้สุลมิแตกต่างจากประชาชาตอิื่นๆ กล่าวคอื สตัวท์ีต่อ้งหา้มสาํหรบัมสุลมิ 

ไดแ้ก่ สตัวท์ีต่ายโดย ตายเอง ถูกรดัคอตาย และถูกตตีาย พลดัตกจากทีสู่ง ชนกนัตาย ถูกสตัวป์่าจบักนิ 

เลอืดทุกชนิด เพราะอาจมเีชือ้โรคได ้แพทยส์ามารถตรวจโรคไดจ้ากเลอืด สุกร สตัวท์ีถู่กฆา่จากวตัถุประสงค์
เพื่อการบวงสรวง บชูา สตัวท์ีถู่กฆา่โดยไมไ่ดร้ะบุนามพระเจา้ สตัวท์ีม่เีขีย้วเลบ็ (มพีษิ) และสตัวเ์ลือ้ยคลาน
ทุกชนิด เครือ่งดืม่ เครือ่งดื่มซึง่เป็นทีต่อ้งหา้มของมสุลมิคอื สิง่ทีท่าํใหม้นืเมาทุกชนิด 

     9. การเสียชีวิต การตาย ภาษาอาหรบัเรยีกว่า ถงึอายัล้ หมายความว่า  
การกลบัไปสู่ความเมตตาของพระอลัเลาะห ์เมือ่ทราบขา่วการตายมสุลมิจะกล่าวประโยค  “แทจ้รงิเรา

เป็นของอลัเลาะห ์และแทจ้รงิเราเป็นผูก้ลบัไปหาพระองค”์ การตายในทศันะของอสิลามไม่ไดเ้ป็นความทุกข ์

แต่เป็นการพน้ทุกข ์เมือ่มสุลมิเสยีชวีติ เป็นหน้าทีข่องญาตหิรอืเพื่อนบา้นจดัการศพ ตามหลกัศาสนา 
4 ประการคอื  การอาบน้ําศพ ห่อศพ กล่าวคาํอวยพรต่อศพ (ละหมาดใหแ้ก่ศพ) และการฝงั ผูท้ีจ่ะไป
รว่มงานจะมมีากน้อยเพยีงใด อยูท่ีศ่พนัน้เป็นทีเ่คารพนับถอืของผูอ้ื่นมากน้อยเพยีงไร ผูไ้ปการเยีย่ม
จาํทาํการละหมาดศพ และอาจจะนําเงนิทอง หรอืเครือ่งบรโิภคไปทําบุญกบัเจา้ภาพตามประเพณี 
    วนัสาํคญัทางศาสนาอิสลาม  ไดแ้ก่  

     1. วนัฮารรีายอ หรอื วนัอดี เป็นวนัตรุษทางศาสนาอสิลามในปีหน่ึงม ี2 วนั
คอื วนัอดีิล้ฟิตร ีและวนัอดีิล้อฎัฮา วนัตรษุสองวนัน้ีห่างกนั 70 วนั มสุลมิจะไปรว่มกนัละหมาดในวนัตรษุ  

ในเวลาประมาณ 09.00 น. โดยพาครอบครวัไปดว้ย หลงัจากนัน้กม็กีารพบปะ ใหพ้รกนั ขออภยักนั 
ไปเยีย่มผูใ้หญ่ ตลอดจนเยีย่มสุสาน (กูโบร)์ ใหค้วามสนุกสนานรืน่เรงิแก่เดก็ๆ และทาํทาน   

     2. วนัอดีิ้ลฟิตร ีหรอืเรยีกกนัในจงัหวดัชายแดนภาคใตว้่า รายอปอซอ เป็น
วนัตรษุครัง้แรกของปี หลงัจากมสุลมิถอืศลีอด (ปอซอ) มาแลว้ในเดอืนรอมฎอน เป็นเวลาหน่ึงเดอืน 

ทางศาสนากําหนดใหป้ฏบิตัศิาสนกจิตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ในวนัตรษุ ก่อนประกอบพธิลีะหมาดใน
วนัอดีิล้ฟิตร ีจะมกีารบรจิาคขา้วสาร ทีเ่รยีกว่า “ ซากาตฟิตเราะห”์  ฟิตเราะห ์เป็นศาสนบญัญตัอิยา่งหน่ึง
ทีป่ฏบิตัใินวนัอดีิล้ฟิตร ีพธิน้ีีจะทําไดน้ับตัง้แต่วนัเขา้เขตเดอืนรอมฎอน จนถงึตอนเชา้เขา้ก่อนประกอบพธิี
ละหมาด เน่ืองในวนัอดีิล้ฟิตร ีซากาตฟิตเราะห ์เป็นทานบงัคบัโดยใชอ้าหารทีบ่รโิภค ผูร้บับรจิาคขา้วสาร
หรอืเงนิดงักล่าวม ีคนยากจน คนเดนิทางทีข่าดทรพัย ์คนทีเ่ขา้มารบันบัถอืศาสนาอสิลามใหม ่ทีข่าด
การดแูลจากญาตพิีน้่อง และอื่นๆ ทีจ่ดัอยูใ่นบุคคล 7 ประเภท  
     3. วนัอดีิ้ลอฎัฮา (รอยอฮจัย)ี เป็นวนัตรษุหลงัซึง่เป็นระยะเวลาทีม่สุลมิ
เดนิทางไปประกอบพธิฮีจัย ์นครเมกกะห ์ประเทศซาอุดอิาระเบยี กําลงัประกอบศาสนกจิอยู ่และผ่านพน้



 

 

 

28 

 

การพกัแรงทีทุ่่งอารอฟะหแ์ลว้ พธิกีารทางศาสนาทีป่ฏบิตัใินวนัน้ี ส่วนใหญ่เหมอืนวนัอดีิล้ฟิตร ี(รายอปอซอ) 
แต่มพีธิกีารทีไ่มเ่หมอืนอยูอ่ยา่งหน่ึงคอื ไม่มกีารบรจิาคทานฟิตเราะห ์ (บรจิาคขา้วสาร) แต่มพีธิกีรรม
กุรบาน คอื การเชอืดสตัวเ์ป็นพลทีานแทน กุรบาน ถูกบญัญตัไิวใ้นศาสนาอสิลาม เพือ่ปฏบิตัใินวนัอดีิล้อฏัฮา 
(รายอฮจัย)ี หลงัจากการละหมาดเน่ืองในวนัอดีิล้อฏัฮาแลว้ และต่อจากนัน้อกี 3 วนั ดว้ยการฆา่สตัว์
เป็นพลทีานแก่กลุ่มมสุลมิผูย้ากไร ้สตัวท์ีเ่ชอืดจะตอ้งมลีกัษณะสวยงาม มอีวยัวะทุกอย่างครบถว้นสมบูรณ์ 

คอื ไมพ่กิารหรอืมอีวยัวะไม่สมประกอบ สตัวท์ีศ่าสนาอนุญาตใหเ้ชอืดเพื่อพธิกีรรมสําหรบัประเทศไทย 

ดงัน้ี แพะ แกะ จาํนวน 1 ตวั ถอืเป็น 1 ส่วน และ ววั ควาย จาํนวน 1 ตวั ถอืเป็น 7 ส่วน ผูท้ีป่ระกอบพธิน้ีี
จะเชอืดเพื่อตนเอง 1 ส่วน อุทศิใหแ้ก่ผูอ้ื่นกไ็ด ้หรอืจะทาํรว่มกบัเพื่อน ญาต ิกไ็ดต้ามจาํนวนส่วนของ
เน้ือสตัว ์ผูร้บับรจิาคฟิตเราะห ์(ขา้วสาร) หรอื กุรบาน (เน้ือสตัว)์ เป็นทานนัน้ จะตอ้งเป็นมสุลมิโดยเฉพาะ 
เพราะเป็นเรือ่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพธิกีารทางศาสนา และการแสดงออกซึง่น้ําในอนัด ี 
     4. วนัขึ้นศกัราชใหม่ ในทางศาสนาอสิลามถอืว่า วนัที ่1 เดอืนมุฮรัรมั เป็น
วนัแรกของการเริม่ศกัราชใหมต่ามประวตัศิาสตรถ์อืเป็นวนัทีท่่านศาสดามฮูมัหมดั ลีภ้ยัจากนครเมกกะห ์

ไปสู่นครดนีะห ์ เมือ่วนัน้ีไดเ้วยีนมาบรรจบมสุลมิจงึราํลกึถงึเหตุการณ์ในวนันัน้ แต่เพื่อมใิหก้ารราํลกึ
ภาพเหตุการณ์ในวนันัน้ แต่เพื่อมใิหก้ารราํลกึภาพเหตุการณ์สําคญัในวนันัน้เป็นการสูญเปล่ากป็ระกอบ
กจิกรรมกุศล เช่น การอ่านคมัภรี ์อลั-กุรอาน การเอ่ยคาํสดุดสีรรเสรญิองคพ์ระศาสดา ตลอดจนขอพร
มาปฏบิตัเิสรมิอนัเป็นสริมิงคล ปจัจบุนับางแห่งจะจดัทาํหนงัสอืประกอบดว้ย บทความประวตักิารอพยพ
ของท่านศาสดา เพื่อใหเ้ยาวชนไดศ้กึษา หรอืจดัใหม้กีารอ่านประวตัขิองท่านศาสดาในตอนอพยพ เพื่อ
ราํลกึถงึท่าน และเพื่อใหเ้ยาวชนไดศ้กึษา  
     5. วนัเมาลดิ หรอืวนัเฉลมิฉลองคลา้ยวนัเกดิของศาสดามฮูมัหมดั ตรงกบั
วนัที ่12 เดอืนรอปิอุลเอาวลั (เดอืนที ่3 ของศกัราชอสิลาม) เมือ่วนัน้ีเวยีนมาบรรจบครบรอบ มสุลมิ
จะไดจ้ดังานถวายความราํลกึถงึท่านศาสดามฮูมัหมดั อาจจดัขึน้ตามมสัยดิหรอืตามบา้นกไ็ด ้ในพธิจีะมี
การนําประวตัขิองท่านศาสดามากล่าวถงึ เป็นการสดุดใีนคุณธรรมอนัสงูส่งของท่าน มทีัง้การกล่าวดว้ย
รอ้ยแกว้ และรอ้ยกรอง เป็นประการหน่ึงทีส่อนใหเ้ยาวชนไดรู้จ้กับุคคลสาํคญัทางศาสนา เป็นการเผยแพร่
เกยีรตคิุณของท่านศาสดาผูม้พีระคุณและแสดงกตเวทติาคุณไปในตวัดว้ย นอกจากนัน้กม็กีารอ่านคมัภรี์
อลั –กุรอาน การกล่าวคาํราํลกึพระผูเ้ป็นเจา้ทรงไวซ้ึง่พระมหากรณุา ตลอดทัง้มกีารขอพร เมือ่เสรจ็
พธิทีางศาสนาแลว้กจ็ดัเลีย้งอาหารแก่ ผูม้ารว่มชุมนุม การจดังานในวนัน้ีบางจงัหวดัถอืเป็นงานประจาํปี  

เรยีกว่า งานเมาลดิกลาง ไดร้บัพระมหากรณุาธคิุณจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสรจ็เป็นองคป์ระธาน
ในพธิ ีหรอืทรงโปรดใหผู้แ้ทนพระองคเ์ป็นประธานในพธิทุีกปีเสมอมา 
     6. วนัอาซรูอ ตรงกบัวนัที ่10 เดอืนมฮุรัรมั เป็นเดอืนแรกของศกัราชอสิลาม 
เป็นวนัทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ไดป้ระทานสิง่ต่างๆ ใหแ้ก่ชาวโลกหลายประการ โดยเฉพาะในวนัน้ีประวตัศิาสตร์
บนัทกึไวว้่า เป็นวนัทีเ่รอืของศาสดานูร ์ซึง่บรรทุกประชาชนของท่านจาํนวนหน่ึง ไดม้าจอด ณ ทีแ่ห่งน้ี 

ขณะทีม่หาอุทกภยัถงึวาระทีสุ่ด และต่างพน้ภยั เสบยีงอาหารทีเ่หลอือยูน่ัน้ศาสดาไดนํ้ามาปรงุอาหาร
รบัประทาน ดงันัน้ มสุลมิจงึราํลกึถงึเหตุการณ์นัน้ และไดป้ฏบิตัติามอยา่งโดยนําเอาพชื และเน้ือสตัว์
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มาทําเป็นอาหารคาวบา้ง หวานบา้ง เรยีกชื่อตามวนัสําคญัว่า “อาซูรอ” และเรยีกเพีย้นไปว่า “บโูบ” กม็ ี

ซึง่มคีวามหมายว่า การเอามารวมกนั 

     7. วนัอสิเราะห ์และเมยีะราจ ตรงกบัวนัที ่27 เดอืนระยบั (เดอืนที ่7 ของ
ศกัราชอสิลาม) เป็นวนัทีท่่าน ศาสดามฮูมัหมดั ไดอ้อกเดนิทางจากมสัยดิอลั–หะรอม นครเมกกะห ์

ไปสู่มสัยดิอลั – อกัซอ นครเยรซูาเลม็ ในตอนกลางคนื และหลงัจากนัน้ เดนิทางสู่เบือ้งบน จากนัน้ก็
ไดร้บับญัญตัวิ่าดว้ยเรือ่งละหมาด 5 เวลา ฉะนัน้เพื่อราํลกึถงึประวตัศิาสตรส์่วนน้ีของท่าน มสุลมิจงึ
พรอ้มกนัอ่านชวีประวตัเิรือ่งเมยีะราจ เป็นการสอนใหเ้ยาวชนทราบชวีประวตัติอนหน่ึงของท่าน วนัสาํคญั
ต่างๆ ดงักล่าวจะระบุว่า ตรงกบัวนัทีเ่ท่าไร เดอืนอะไร ตามวนัสากลไม่ได ้ เน่ืองจากอสิลามกําหนดวนั
ตามจนัทรคต ิ และถอืการเหน็ดวงจนัทรใ์นวนัที ่ 29 ของเดอืนเป็นการกําหนดวนัเริม่ตน้เดอืนใหม ่ ใน
รอบปีหน่ึงม ี350 วนั หรอื 355 วนั ซึง่ตามสากลม ี365 วนั วนัสําคญัวนัหน่ึงๆ จงึเลื่อนขึน้ประมาณปีละ 
10 วนั  
     8. วนัศุกร ์เป็นวนัสําคญัในรอบสปัดาห ์ซึง่ไดก้ําหนดใหม้สุลมิทุกคนไปรว่ม
ละหมาดกนัทีม่สัยดิในหมูบ่า้น ดงันัน้มสุลมิทัง้หลายโดยเฉพาะผูช้ายจะหยดุการทาํงานต่างๆ ไปละหมาด 

ประเทศทีม่มีสุลมิมากจะถอืเอาวนัศุกร ์ เป็นวนัหยดุการทาํงานประจาํสปัดาห ์สําหรบัประเทศไทย จะ
ละหมาดอยูร่ะหว่างเวลา 12.30 – 13.30 น.    

 จากวถิชีวีติของคนไทยมุสลมิในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แสดงถงึ อตัลกัษณ์ทีส่าํคญั
โดยสะทอ้นถงึ อตัลกัษณ์ของศาสนาอสิลาม ดว้ยความเคร่งครดัในการปฏบิตัติามหลกัศาสนาของคนไทย
มสุลมิในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และอตัลกัษณ์ทางดา้นภาษามลาย ูชาวไทยมสุลมิในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ใชภ้าษามลายใูนการเผยแผ่คําสอนศาสนาอสิลาม และยงัคงภาษาทีส่บืทอด
กนัมาจนปจัจบุนัได ้ เพราะคนในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัคงอนุรกัษ์และดาํรงอตัลกัษณ์ทาง 
ภาษาของตนเองไวอ้ย่างเหนียวแน่น ดว้ยภาษามลายทูีใ่ชใ้นการสื่อสารกนัของคนในพืน้ที ่ มเิพยีงแต่
ภายในทอ้งถิน่และในประเทศไทยทีใ่ชก้นัในกลุ่มคนเชือ่สายมลายมูสุลมิเท่านัน้ ซึง่ภาษามลายยูงัคงไดร้บั
การยอมรบัและใชท้ัว่โลก โดยมผีูใ้ชภ้าษามลายกูนักว่า 300 ประเทศ (ซฮูยัมยี ์ อาแว.  2552: 777) 
ดงันัน้ ภาษามลายโูดยเฉพาะ ภาษามลายทูอ้งถิน่ ยงัคงใชใ้นการสื่อสารในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ซึง่เดก็ไทยมสุลมิ ยงัคงไดม้โีอกาสสื่อสารเรยีนรูจ้ากครอบครวัและถอืเป็น ภาษาแม่ ของเดก็ไทย
มสุลมิอกีดว้ย     
   2. วิถีชีวิตและวฒันธรรมชาวไทยพทุธท้องถ่ินภาคใต้ ชาวไทยพุทธทอ้งถิน่ภาคใต ้

มกัใชช้วีติสมัพนัธก์บัประเพณทีีถ่อืปฏบิตัเิป็นประจาํสบืเน่ืองมาแต่โบราณกาล และถอืปฏบิตัติามประเพณี
สาํคญัของชาต ิแต่เอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถิน่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ยงัคงอยูซ่ึง่มปีระเพณทีี่
สาํคญัทีย่งัคงถอืปฏบิตัดิงัน้ี (ศูนยอ์ํานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต.้  2544)    

    2.1 ประเพณีวนัว่าง คาํว่า “วนัว่าง” คอื วนัสงกรานต ์ปกตทิาํกนัในกลางเดอืน 5 
ตามปฏทินิหลวง อาจมกีารเปลีย่นแปลงวนัในจนัทรคตไิปบา้ง แต่ตามสุรยิคต ิถอืเอาวนัที ่13 14 15 

เมษายนของปี เป็นวนัสงกรานต ์นางสงกรานต ์ซึง่เป็นเทพธดิาประจาํปี จะเดนิทางออกจากเมอืง ใน
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วนัที ่14 เมษายน ถอืว่าเป็นวนัว่างเทพธดิา หรอืวนัเนาว ์เพราะเทพธดิาองคใ์หม่ยงัมาไมถ่งึ จะมาถงึ
ในวนัที ่15 เมษายน จงึถอืว่าเป็นวนัเถลงิศกขึน้ปีใหม่ เฉพาะวนัว่างมปีระชาชนไปทําบุญตกับาตรทีว่ดั 

บงัสุกุล ปู ่ย่า ตา ยาย พ่อแม ่และญาตพิีน้่องทีเ่สยีชวีติไปแลว้ และมกีารรดน้ําดําหวัผูใ้หญ่  
    2.2 ประเพณีเดือนสิบ  คือ พิธีวนัสารท บางแห่งทํากนัปีละ 2 ครัง้ บางแห่ง   
ทาํครัง้เดยีวบา้ง คอื เดอืนสบิ แรม 1 คํ่า ครัง้หน่ึงและเดอืนสบิ แรม 15 คํ่า หรอื วนัดบัอกีครัง้หน่ึง   
ประเพณีน้ีมกีาร “ชงิเปรต ” ซึง่ทําสบืต่อกนัมาแต่โบราณกาล ปู่ ย่า ตา ยาย ญาตพิีน้่องทีต่ายไปแลว้ 
และคนทีบ่าปหนาตกอยูใ่นนรกนัน้ ครัน้ถงึเดอืนสบิ แรม 10 คํ่า พญายมไดป้ล่อยใหข้ึน้มาพบปะกบั
ญาตพิีน้่อง ลกูหลานของตนในเมอืงมนุษย ์และใหก้ลบัไปในวนัแรม 15 คํ่า เดอืน 10 ในวนัแรม 1 คํ่า 
เดอืนสบิ พวกลกูหลานจงึต่างพากนัทําบุญตกับาตรตามวดั เพื่ออุทศิส่วนกุศลใหแ้ก่ผูล้่วงลบัเหล่านัน้  
เมือ่ถงึวนัขึน้ 15 คํ่า เดอืนเดยีวกนั กท็ําบุญตกับาตรเพื่อส่งท่านเหล่านัน้กลบั ในการทาํบุญทุกคนจะนํา
ขา้วสุก ขา้วสาร ขนมต่างๆ ไปยงัวดั พรอ้มดอกไมธ้ปูเทยีน ขนมทีส่าํคญัขาดไมไ่ดค้อื ขนมบา้ (ขนมสบา้ 
แทนเงนิบาท) ขนมลา (แทนเสือ้ผา้) ขนมพอง ขนมเจาะห ูขนมเทยีน ขนมดว้ง นําไปถวายพระ และ
นําเอาอาหารส่วนหน่ึงใส่กระทงไปวางบนแครไ่มไ้ผ่กลางวดั เรยีกว่า “ตัง้เปรต” เพื่อเซ่นใหแ้ก่ผูล้่วงลบั
ไปแลว้ เมือ่พระฉนัเสรจ็และกรวดน้ําแลว้มกีารชงิเปรตคอื การแยง่อาหารในกระทงทีต่ ัง้ไวน้ัน้มารบัประทานกนั
ในบรเิวณวดั ถอืกนัว่า ไดก้นิขนมเหลอืจากปู ่ยา่ ตา ยาย นอกจากดใีจแลว้ ยงัไดกุ้ศลอกีดว้ย  
    2.3 ประเพณีชกัพระ (ลากพระ) ประเพณอีนัน้ีมมีาแต่โบราณกาล จนกระทัง่
ถงึปจัจบุนัทัง้ทางบก และทางน้ํา นิยมจดักนัในวนัแรม 1 คํ่า เดอืน 11 และเดอืน 5 แรม 1 คํ่า ซึง่เป็น
ประเพณกีารทําบุญทีส่ําคญัของชาวพุทธประเพณหีน่ึง       
   3. วิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีน เน่ืองจากคนไทยเชือ้สายจนี 
ทีอ่าศยัอยูใ่นสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้จีาํนวนน้อย และอาศยัอยูใ่นชุมชนทีเ่ป็นยา่นคา้ขาย ในเขตเมอืง
เป็นส่วนใหญ่ มปีระเพณวีฒันธรรมของคนไทยเชือ้สายจนี ไดม้กีารปฏบิตัใินรอบปีหน่ึงประเพณทีีส่ําคญั 

ไดแ้ก่ (ศูนยอ์ํานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต.้  2544)    

    3.1 เทศกาลตรษุจีน เป็นพธิกีรรม เฉลมิฉลองส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหมข่อง
ชาวจนี และยงัเป็นช่วงเวลาของการบูชาเทพเจา้ เพื่อความเป็นสริมิงคลในปีทีใ่กลม้าถงึ สิง่ทีป่รากฏ
ใหเ้หน็ในเทศกาลน้ีคอื การทีช่าวจนีหยดุงานเพื่อไปท่องเทีย่ว และการปิดบญัชปีระจาํปีก่อนตรษุจนีแทน
การปิดงบดุล พรอ้มกบัธุรกจิอื่นๆ ทีใ่ชก้นัเป็นสากลทัว่โลก กจิกรรมทีส่ําคญัอกีอย่างหน่ึงคอื ทาํความสะอาด
บา้น รา้นคา้ มกีารทาํความสะอาดอยา่งจรงิจงั ก่อนถงึเทศกาล ประมาณ 1 สปัดาห ์โดยทัว่ไปถอืปฏบิตัิ
หลกัการสาํคญัของเทศกาลน้ีคอื สมาชกิในครอบครวัจะมาพรอ้มหน้ากนัในวนัสิน้ปี และอยูร่ว่มรบัประทาน
อาหารในวนัรุง่ขึน้ ซึง่เป็นวนัปีใหม ่บูชาบรรพบุรษุ ไหวเ้จา้ แต๊ะเอยี และส่งสม้คํานับ   
    3.2 ประเพณีกินเจ หรือกินผกั เป็นประเพณทีีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมาของคนไทย 
เชือ้สายจนีทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตก แต่เดมิเล่ากนัมาว่าผูก้นิเจมกัจะมเีชือ้สายฮกเกีย้น แต่ต่อมาการกนิเจ
แพรห่ลายเทศกาลกนิเจ จะตรงกบัวนัขึน้ 1 คํ่า ถงึวนัขึน้ 9 คํ่าเดอืน 9 ตามปฏทินิจนี ซึง่ตรงกบัเดอืน 11 

ของไทย การกนิเจ หมายถงึ การงดเวน้การรบัประทานอาหารเน้ือสตัวทุ์กชนิด กนิเฉพาะอาหารประเภทผกั 
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และผลไมทุ้กชนิด การกนิเจจะทาํควบคู่ไปกบัการบาํเพญ็ศลีสมาทาน ไมฆ่า่สตัวต์ดัชวีติ ทาํใจใหบ้รสิุทธิ ์
ใหท้านแก่ผูย้ากจน และถอืปฏบิตัเิป็นประเพณีทุกปี  
    3.3 เทศกาลไหว้เจ้าประจาํปี ทุกเทศกาลตรษุจนี จะมคีนจนีทีเ่ครง่ครดันอกจาก
จะไหวเ้จา้ และบูชาบรรพบุรษุทีบ่า้นแลว้ ยงัมกีารเดนิทางไปไหวเ้จา้ ทีศ่าลเจา้ หรอืวดัจนี เพื่อเป็นสริมิงคล
แก่ตนเอง และครอบครวัเทศกาลไหวเ้จา้ประจาํปี มาจากความเชื่อทีว่่า ตลอดปีทีผ่่านมา การทาํมาหากนิ 

ถอืว่า เราไดร้บัการคุม้ครองช่วยเหลอืจากเทพเจา้ จงึควรจดัการไหวเ้ทพเจา้ โดยจะจดัในเดอืน 12 ของจนี   

    3.4 เทศกาลเชง็เม้ง ทีฮ่วงจุ้ย เทศกาลน้ี จะถอืเอาช่วงหน่ึงของเดอืน 3 เป็น
ช่วงเวลาของการไหว ้ ซึง่ไดส้บืทอดกนัมาประมาณ 3,800 ปีแลว้ โดยคนจนีในประเทศไทยนิยมไหว้
ในวนัที ่5 เมษายน ของใชใ้นการไหวเ้หมอืนเทศกาลอื่น มกีารเผากระดาษเงนิ กระดาษทอง  
    3.5 เทศกาลสารทจีน ตรงกบัวนัที ่15 เดอืน 7 เรยีกว่า “ตงงว้งโจย่” เป็นการไหว้
ครัง้ที ่5 ของรอบปี การไหวส้ารทจนี บางบา้น แบ่งออกเป็น 3 ชุด คอื ไหวเ้จา้ที ่ไหวบ้รรพบุรษุ และ 
ไหวต้น้ ตระกูลจะตัง้โต๊ะแยกกนั และมกีารเผากระดาษเงนิ กระดาษทอง ใหบ้รรพบุรษุ 

    3.6 เทศกาลไหว้พระจนัทร ์ตรงกบัวนัที ่15 เดอืน 8 การไหวพ้ระจนัทรทุ์กบา้น
พรอ้มใจกนัประดบัโต๊ะไหวใ้หส้วยงาม และคดิทําขนมเป๊ียะกอ้นใสห้นาเป็นพเิศษ การไหวเ้จา้แมก่วนอมิ 

อาหารทีไ่หวใ้ชอ้าหารเจผลไม ้ขนมไหวพ้ระจนัทร ์พอเทีย่งคนืมกีารตเีกราะไมส้่งสญัญาณแก่กนั 

    3.7 พิธีแห่เจ้าแม่ล้ิมกอเหนีย่ว นามเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียว ไมเ่พยีงรูจ้กักนัในจงัหวดั
ภาคใตเ้ท่านัน้ ยงัรูจ้กัไปถงึประเทศสงิคโปร ์มาเลเซยี ในฐานะวรีสตรผีูม้คีวามกตญั�แูละมจีติใจทีเ่ดด็เดีย่ว 

ในทุกปีจงัหวดัปตัตานีจดัใหม้กีารสมโภชทุกปี และมผีูค้นเชือ้สายจนีเขา้รว่มพธิมีากมาย 

 จากสภาพการดํารงวถิชีวีติ และวฒันธรรมของชาวไทยในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มเีอกลกัษณ์
ของการดําเนินชวีติตามหลกัศาสนาทีต่นนับถอื ซึง่ชาวไทยทีน่บัถอืศาสนาพุทธ ชาวไทยมสุลมิ และ
ชาวไทยเชือ้สายจนี ไดป้ฏบิตัสิบืทอดวฒันธรรมประเพณทีีม่มีาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั ทาํใหม้คีวามงดงาม
และหลากหลายทางวฒันธรรมทีม่คีุณค่าแก่การเรยีนรู ้
  สภาพปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้กบัความเช่ือมโยง

ยคุประวติัศาสตร ์ แมค้วามพยายามของรฐับาลในการดําเนินการต่างๆ เพื่อลดเงือ่นไขและอคตขิองคน
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีถ่่ายทอดวาทกรรมแห่งความขดัแยง้ใหค้งอยู่ในมติต่ิาง  ๆปรากฏการณ์
ทีเ่กดิขึน้จากความรนุแรงต่างๆ ยงัคงเชื่อมโยงเกีย่วเน่ืองสมัพนัธก์บัอํานาจและการแยง่ชงิอยา่งหลกีเลีย่ง
ไมไ่ด ้และดว้ยผลประโยชน์ต่างๆ ทีนํ่าไปสู่ความตอ้งการครอบครองดนิแดนแห่งน้ี จงึก่อใหเ้กดิปญัหา
ความขดัแยง้ทีย่งัคงปรากฏใหเ้หน็ดงัเช่นปจัจบุนั ดงันัน้บางประเดน็ของความขดัแยง้ดงักล่าว เราอาจตอ้ง
ทาํความเขา้ใจดว้ยใจเป็นธรรม 

   ศรสีมภพ จติรภ์ริมยศ์ร ีและ สุกร ีหลงัปเูต๊ะ (2551: 19 – 20) ไดอ้ธบิายว่า ความขดัแยง้
ทีเ่กดิขึน้มคีวามต่อเน่ือง และมคีวามละเอยีดอ่อนในการจดัความสมัพนัธท์างอํานาจระหว่างสยามกบั
ปตัตานีในยคุเดมิ เพราะรฐัสยามหลงัจากการยดึครองในสมยักรงุรตันโกสนิทรต์อนตน้ พยายามใชก้ารปกครอง
แบบยดืหยุ่น คลุมเครอื และการจดัการดงักล่าวดเูหมอืนมกีารยนิยอมกนัทัง้สองฝา่ย แต่การเปลีย่นแปลง
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โครงสรา้งการปกครองอกีครัง้ในสมยัรชักาลที ่5 ทาํใหเ้กดิการต่อตา้นอํานาจไทย การก่อกบฏหรอืความวุ่นวาย
ไดเ้กดิขึน้ทีเ่มอืงระแงะ เมอืงรามนั และเมอืงสายบุร ี และทา้ยทีสุ่ดทางการของฝา่ยไทยกด็ําเนินการ 
แต่กย็งัมกีารต่อตา้นและเกดิเหตุการณ์อกีหลายครัง้ ดงัเช่น ไดเ้กดิกบฏน้ําใสขึน้ในปี พ.ศ. 2462 ผูนํ้า
กบฏคอื อดตีเจา้เมอืงปตัตานี (อบัดุลกอรเ์ดร)์ ประเดน็ของการเกดิความขดัแยง้ดงักล่าวจงึเป็น ตน้ทุน
ของความขดัแยง้ในเรือ่งโครงสรา้งอํานาจและสมัพนัธภาพทางอํานาจ ในช่วงเวลาดงักล่าวยงัมปีมเงือ่น
สาํคญัของการต่อสูเ้พื่ออตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุแ์ละศาสนาของชาวมลายมูุสลมิในช่วงเวลาอนัยาวนาน
จนถงึปจัจุบนั  
  ปัญหาความไม่สงบกบัผลกระทบท่ีมีต่อเดก็และเยาวชนในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ รายงานของศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(Deep South Watch.  2555: Online) ไดนํ้าเสนอ
สถติเิหตุการณ์ความไม่สงบทีไ่ดร้บัผลกระทบในพืน้ทีต่ ัง้แต่ปี 2547 ถงึ ธนัวาคม 2555 สรุปสถติเิดก็
และเยาวชนทีอ่ายตุํ่ากว่า 15 ปี พบว่า ยอดเดก็ทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากเหตุการณ์ จาํนวน ทัง้สิน้ 345 ราย 

และเสยีชวีติ จาํนวนทัง้สิน้ 56 ราย ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าว ยงัส่งผลต่อการขาดโอกาสทางการศกึษา
ของเดก็ในพืน้ที ่อนัเป็นผลสบืเน่ืองจากโรงเรยีนถูกเผาทําลาย ครถููกทํารา้ยจนเสยีชวีติ สิง่ต่างๆ เหล่าน้ี
คอื สิง่ทีเ่ดก็ปฐมวยัในพืน้ทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละซมึซบัอยูใ่นขณะน้ี ซึง่สิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัเดก็ปฐมวยัไม่สามารถ
ใชช้วีติไดต้ามปกต ิก่อเกดิปญัหาต่อพฒันาการทุกดา้นของเดก็ โดยเฉพาะการเกดิปญัหาทางดา้นอารมณ์
จติใจและสงัคมของเดก็ เพราะความหวาดกลวัจากเหตุการณ์ทีเ่ผชญิอยูซ่ึง่แน่นอนว่าไดส้่งผลเสยีอยา่งยิง่
และนําไปสู่การพฒันาบุคลกิภาพแบบกา้วรา้วและนิยมความรุนแรงในอนาคต   
 จากการศกึษาบรบิททางวฒันธรรม สภาพปญัหา ตลอดจนความพยายามของรฐับาลไทยใน
การดําเนินการเพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีเ่กี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกบัการส่งเสรมิสนัตสิุขในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ นําไปสู่การเน้นยํา้ถงึการส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัเป็นผูเ้ขา้ใจและยอมรบัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและวฒันธรรม เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยัเขา้ใจและยอมรบัว่าแต่ละคนมอีตัลกัษณ์ ของตนเองที่
แตกต่างจากบุคคลอื่นได ้ เขา้ใจและยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและวฒันธรรมของตนเองได ้
ของผูอ้ื่นไดโ้ดยไมล่อ้เลยีน และยอมรบัการใชภ้าษาของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างไปจากตนเองไดต่้อไป   
 1.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

  การทําความเขา้ใจในความหมายและแนวทางการเสรมิสรา้งสนัตสิุขและการประยกุตใ์ช้
กบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่  
  การศึกษาวิจยัเร่ือง มโนทศัน์ของเดก็ท่ีมีต่อสงคราม (Walker; Myers-Bowman; &   

Mayers-Walls. 2008) ไดต้ัง้คาํถามขึน้กบัเดก็ในหลากหลายอายแุละหลากหลายเชือ้ชาต ิเพื่อนิยาม
ความหมายของสงครามและสนัตภิาพ การคน้พบดงักล่าวไดท้าํใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกบัสงคราม และ
สนัตภิาพของเดก็ทีม่ต่ีอเรือ่งดงักล่าว พบว่า มคีวามเหมอืนเมือ่มกีารศกึษาขา้มวฒันธรรมโดยไมค่าํนึงถงึ
ความแตกต่างทางวฒันธรรม และความแตกต่างในการใชค้วามรุนแรงทางการเมอืง ตวัอยา่งเช่น เดก็
หลายคนเขา้ใจคําว่าสงครามในรายละเอยีดทีเ่ป็นรปูธรรม เช่น วตัถุหรอืกจิกรรม ไดแ้ก่ การมอีาวุธ หรอื
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การต่อสูห้รอืการฆ่า และสนัตภิาพ คอื การไมม่สีงครามและความรุนแรง หรอื การนําเสนอถงึพฤตกิรรม
เอือ้สงัคม (Prosocial) เช่น การเป็นคนด ีหรอืการแบ่งปนั เป็นตน้  
  การดาํเนินการเสริมสร้างสนัติภาพโดยเดก็ เป็นผูส้ร้างสนัติภาพ ท่ีเกิดขึ้นในประเทศ

ท่ีเผชิญกบัความขดัแย้ง ภายใตก้องทุน World Vision Development หรอื WV ไดแ้ก่  
   ประเทศฟิลิปปินส ์เวอรร์คิาเรยี และ ลากวัเดยี (Velicarian ;& Laguardia.  2002: 17 – 21) 
ไดท้าํการศกึษาและเสนอแนวทางสนัตภิาพเพื่อแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ในเขตพืน้ทีม่นิดาเนา ซึง่เป็น
พืน้ทีท่างตอนใตแ้ละเป็นพืน้ทีส่ญัลกัษณ์ของความขดัแยง้มาอย่างยาวนานในประเทศฟิลปิปินส ์ ดงันัน้ 

รฐับาลของฟิลปิปินส ์ ไดนํ้าประเดน็ของปญัหาดงักล่าวมาทาํความตกลงสนัตภิาพระหว่างรฐับาลกบักลุ่ม 

Moro National Liberation Front (MILF) ในเดอืนกนัยายน 1996 เพื่อใหเ้ป็นเขตปกครองพเิศษของ
สนัตภิาพและการพฒันาในตอนใตข้องฟิลปิปินสแ์ละเกดิสภาสนัตภิาพเพื่อการพฒันาทางตอนใต ้(Southern 

Philippines Peace and Development Council) ครอบคลุม 13 จงัหวดัและทุกหมูบ่า้น โดยกําหนด
บทบาทและความสาํคญัของเดก็ ใหเ้ป็นเสมอืนสะพานเชื่อมความสมัพนัธอ์นัด ีระหว่างครอบครวัทีม่ ี
ความหลากหลายทางเชือ้ชาตแิละศาสนา เพื่อใหเ้กดิการวฒันธรรมของความเขา้ใจและความเป็นเอกภาพ 

ทัง้น้ีเพราะเป็นสิง่ทีค่วรตระหนกัและถอืเป็นกุญแจสําคญัในการสรา้งสนัตภิาพ ดว้ยความเป็นเดก็ซึง่มี

คุณลกัษณะทีล่ํ้าค่าคอืความตรงไปตรงมา อ่อนน้อมถ่อมตน รกัสนัตโิดยธรรมชาต ิ ไม่มกีารแบ่งแยก

เชื้อชาต ิศาสนา ซึง่สิง่เหล่าน้ีผูใ้หญ่กลบัมคีวามมดืบอด ดงันัน้ จงึมกีารดําเนินกจิกรรมต่าง  ๆในการส่งเสรมิ
สนัตภิาพโดยใชเ้ดก็เป็นสะพานเชื่อมความสมัพนัธ ์ประกอบดว้ยผูท้ีเ่ป็นครสิเตยีน และมุสลมิ ผ่านโรงเรยีน
ประถมศกึษาทีส่รา้งขึน้ในชุมชน เดก็ในครอบครวัเหล่าน้ีไดม้โีอกาสปฏสิมัพนัธก์นัและแลกเปลีย่นจน
กลายเป็นความสมัพนัธท์ีด่แีละสนัตภิาพใหเ้กดิขึน้ของผูใ้หญ่ในพืน้ที ่  
   ประเทศเนปาล ครสิชอร ์ชเลสทรา (Kishor, Shrestha.  2007: 61 – 72) แห่งมหาวทิยาลยั 

Tribhuvan ประเทศเนปาล และเป็นผูป้ระสานงานศูนยก์ารพฒันาเดก็ปฐมวยั (Resource Center for 

Early Child –hood Development : CERID) ไดนํ้าเสนอกรณขีองประเทศเนปาล เป็นประเทศไดผ้่าน
การเกดิสงครามประชาชนต่อตา้นรฐับาลกษตัรยิข์องเนปาลในปี 1990 ในขณะทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว
ไดส้่งผลกระทบต่อเดก็และครอบครวั มผีูเ้สยีชวีติ 14,000 คน เดก็ 460 คน ทีส่ญูหายและไดร้บับาดเจบ็ 

535 คน เดก็ 8000 คน กลายเป็นกําพรา้และ 40,000 คน ไรท้ีอ่ยูอ่าศยั สิง่ทีไ่ดจ้ากการศกึษาในการศกึษา 
วจิยัถงึผลกระทบต่อเดก็อนัเกดิจากความขดัแยง้และพฒันาทัง้เชงิปฏบิตักิารและนโยบายในการพฒันา
เดก็และครอบครวั ในปี 2002 ไดก่้อใหเ้กดิแนวทางการแกป้ญัหา โดยประเทศไดก้ําหนดเป็นขอ้ตกลง
ว่าดว้ย “เดก็เป็นเสมอืนเขตสนัตภิาพ (Children as a Zone of Peace)” เพื่อปกป้องอนัตรายทีอ่าจจะ
เกดิกบัเดก็     

 จากการศกึษาทบทวนเอกสารและงานวจิยัไดนํ้าไปสู่การกําหนดกรอบการพฒันาคุณลกัษณะ
พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อไป 
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2. ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ

ให้กบัเดก็ปฐมวยั ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  
 2.1 ทฤษฎีทางจิต (Theory of Mind) ของเดก็ปฐมวยั  

  ทฤษฎทีางจติ (Theory of Mind) เป็นส่วนหน่ึงของพฒันาการทางสตปิญัญาทางสงัคม 
(Social Cognitive Development) และเป็นแนวคดิทีส่าํคญัในการทําความเขา้ใจพฒันาการของเดก็ โดย 

เพยีเจต ์(Piaget) เน้นว่าทฤษฎทีางจติเป็นส่วนสาํคญัของการทําความเขา้ใจเดก็ว่าเดก็เขา้ใจความรูส้กึ
ทีม่ต่ีอตนเอง และผูอ้ื่นอยา่งไร โดยมุง่นําเสนอถงึพฒันาการภาวะภายในจติใจ (Mental State) อนัไดแ้ก่ 

ความเชื่อ ความหวงั ความสนใจ และอารมณ์ต่างๆ ทีป่รากฏอยูภ่ายในจติใจ อนัเป็นสิง่ทีย่ากในการอธบิาย
ถงึความรูส้กึของทุกพฤตกิรรมทีท่าํ และการทาํความเขา้ใจว่าคนอื่นคดิอยา่งไร ในทางจติวทิยาไดอ้ธบิาย
ถงึสภาวะทางจติใจของตนเอง และสภาวะทางจติใจทีม่ต่ีอผูอ้ื่น โดยใชค้าํว่า ทฤษฎทีางจติ ซึง่สามารถ
สงัเกตการพฒันาทฤษฎทีางจติ จากการทีเ่ดก็สามารถทําความเขา้ใจถงึสภาพความเป็นจรงิของจติใจ 
และการนําแนวคดิน้ีมาใชเ้พื่ออธบิายถงึพฤตกิรรมของมนุษย ์จงึเป็นขัน้สาํคญัของพฒันาการความเขา้ใจ
ทีเ่ดก็มต่ีอสงัคมโลก และนําไปสู่การเขา้ใจทีง่า่ยขึน้ต่อการกระทาํของตนเอง และการกระทาํของผูอ้ื่น 

รวมถงึการทาํนาย และการควบคมุพฤตกิรรม โดยถูกนํามาใชใ้นการเปลีย่นแปลงสภาพของจติใจ (Keenan. 

2002: 212) อนัไดแ้ก่  
  พฒันาการของเดก็ปฐมวยัท่ีมีต่อความปรารถนาและความเช่ือ   

   การศกึษาถงึพฒันาการของเดก็ปฐมวยัทีม่ต่ีอความปรารถนาและความเชื่อ พบว่า 
เดก็อายุประมาณ 2 ปี ไดเ้ริม่พูดถงึความรูส้กึภายในจติใจของตนเอง บารท์ และ เวลแมน (Bartsch; & 

Wellman.  1995) ไดค้น้พบและอธบิายว่า คําพดูในแต่ละวยัของเดก็ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึสิง่ทีเ่ดก็ปรารถนา
และความตัง้ใจของเดก็ เดก็อาย ุ2 ปี สามารถเขา้ใจสภาพภายนอก จากนัน้ เดก็กเ็ขา้ใจถงึการกระทาํ
ของผูอ้ื่น และการแสดงออกทางอารมณ์ โดยเดก็สามารถคาดเดาบนพืน้ฐานของสภาพจติใจของตนเอง 
และเมือ่เดก็อาย ุ 3 ปี เดก็สามารถมสี่วนรว่มในการสรา้งทฤษฎพีืน้ฐานทีร่วมถงึความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ความเชือ่ต่าง  ๆที ่เวลแมน (Wellman.  1990) เรยีกว่า ความเชือ่-ความปรารถนาในทางจติวทิยา (Belief-desire 

psychology) และเมือ่เดก็พฒันาไปถงึขัน้น้ี เดก็กส็ามารถทาํนาย และอธบิายความซบัซอ้นของพฤตกิรรม
โดยใชค้วามคดิรวบยอดทีเ่กีย่วกบัความเชื่อและความปรารถนา เดก็อาย ุ3 ปี ยงัสามารถเขา้ใจว่า คนสองคน 

สามารถมคีวามปรารถนาในสิง่เดยีวกนัได ้แต่อาจมวีธิกีารทีแ่ตกต่างกนั โดยขึน้อยูก่บัความเชื่อ ดงันัน้ 

เดก็อาย ุ3 ปี จงึสามารถใหเ้หตุผลเกีย่วกบัพฤตกิรรมของตนเอง และเหตุผลเกีย่วกบัพฤตกิรรมของ
ผูอ้ื่นในวถิทีางทีใ่กลเ้คยีงกบัผูใ้หญ่ แต่สิง่ทีแ่ตกต่างกนัคอื สิง่ทีเ่ดก็เชื่อ มกัไมเ่ป็นความจรงิในโลก จงึ
เป็นความเชื่อทีผ่ดิ (False belief) และเมือ่เดก็อาย ุ4 ปี ไดพ้ฒันาความซบัซอ้นของทฤษฎทีางจติ หมายรวมถงึ 
การมคีวามคดิทีม่คีวามเชื่อของตนเอง ความปรารถนา และความมุง่มัน่เจตนาทีเ่ป็นตวัแทนของจติใจ 
และการนําเสนอ เดก็สามารถนําเสนอในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัไปตามความสมัพนัธก์บัความเป็นจรงิ  
ยิง่ไปกว่านัน้ เดก็อาย ุ4 ปี ยงัเริม่ต้นความเขา้ใจเกี่ยวกบัการกระทําของบุคคลบนพืน้ฐานของความเชื่อ
ทีไ่มอ่ยู่บนพืน้ฐานของความจรงิ นกัจติวทิยาเรยีกว่า การนําเสนอทฤษฎจีติ (Representation theory 
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of mind) โดยรูจ้กัว่า เป็นงานทีม่าจากความเชือ่ทีผ่ดิ (False belief task) แต่อย่างไรกต็าม เดก็สามารถ
ผ่านพน้ขัน้น้ีไปได ้เมือ่เดก็อายุมากขึน้ และการทีเ่ดก็มกีจิกรรมการพูดคุยกบัผูอ้ื่น ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู้
กบัเพื่อนทีม่อีายุมากกว่า หรอืพีน้่อง ผูใ้หญ่ ซึง่ทาํใหเ้ดก็ผ่านพน้ภาวะของการเชื่อทีผ่ดิไปสู่ความเป็นจรงิ 
และพฒันาทฤษฎทีางจติไดเ้พิม่มากขึน้ ดว้ยการทีเ่ดก็สามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Mind – minded) 
อนัช่วยใหเ้ดก็พฒันาความเขา้ใจทีม่ต่ีอตนเองและผูอ้ื่นเพิม่มากขึน้ตามความเป็นจรงิทีถู่กตอ้ง  
  การพฒันาความเข้าใจเก่ียวกบัตนเอง (Self) และความแตกต่างระหว่างตนเองกบั

ผูอ่ื้น (Self from others) เป็นส่วนสาํคญัของพฒันาการทฤษฎทีางจติ ซึง่ คลแีนน (Keenan.  2002: 

212 – 221) อธบิายว่า สาํหรบัเดก็ปฐมวยั เดก็พฒันาความรูส้กึหรอืความเขา้ใจเกีย่วกบัตนเองตัง้แต่
วยัทารก โดยขยายสิง่ทีแ่สดงออกทางกายภาพหรอืสิง่ทีเ่ดก็ชอบ ตวัอยา่งเช่น ฉนัอาย ุ5 ปี บอกกบั
ตวัเองว่า ฉนัตวัสงู ฉนัชอบเล่นกบัสุนัขของฉัน และเมือ่เดก็ผ่านช่วงวยัน้ีไป สิง่ทีเ่ดก็อธบิายเกีย่วกบั
ตนเองไดเ้พิม่ความซบัซอ้นมากขึน้ และรวมถงึลกัษณะทางจติวทิยา เช่น ฉันเหมอืนคนหลกีหนีสงัคม 
บางครัง้ฉันรูส้กึอาย หรอืในทางคุณค่า ตวัอย่างเช่น ฉันเป็นคนทีสุ่ภาพ และรวมถงึการตตีรา เช่น ฉนั
เป็นคนอว้น หล่อ หรอืเกยีจครา้น เดก็ในวยัน้ีจงึเป็นขัน้พฒันาการของการสรา้งสรรคค์าํอธบิายทีเ่กีย่วกบั
บุคลกิภาพของตนเอง และลกัษณะอื่นๆ ทีแ่สดงถงึองคร์วมของตนเองอย่างมคีวามหมาย และนําไปสู่
การพฒันาในวยัรุ่นทีพ่ฒันาความเป็นแบบฉบบัของตนเองต่อไป ความเขา้ใจเกีย่วกบัผูอ้ื่นจงึเป็นสิง่สําคญั
อยา่งยิง่ และการเรยีนรูถ้งึการสวมบทบาท (Role taking) ซึง่เป็นความสามารถในการใหเ้หตุผลจาก
มมุมองหรอืทศันะของผูอ้ื่น หรอืการระงบัหรอืลดการคดิแบบยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง ดงันัน้ เมือ่เดก็มี
พฒันาการทฤษฎทีางจติ จงึทาํใหเ้ดก็ลดการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางไปสู่การคดิถงึผูอ้ื่น การลดการยดึ
ตนเองเป็นศูนยก์ลางสามารถเกดิขึน้กบัเดก็ปฐมวยัในช่วงวยัอนุบาล โดยสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรม
การเอือ้สงัคม และอื่นๆ     
 ทฤษฎีทางจิตเป็นพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงไปยงัพฒันาการทางสงัคมระยะต่อไป 

  คลแีนน และ เฮอรเ์วย ์(Keenan. 2002: 207 – 208; citing Keenan; & Harvey.  1998) 
ไดนํ้าเสนอ การทีเ่ดก็พฒันาทฤษฎทีางจติทีนํ่าไปสู่การปฏบิตัทิีเ่ป็นเสมอืน ผูจ้ดัการดา้นพฒันาการ 

(Developmental Organizer) ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัพฒันาการทางสงัคมนัน้ หมายถงึ การทีเ่ดก็พฒันา
ทฤษฎทีางจติ อาจมผีลกระทบต่อ ดา้นจติใจ และพฒันาการทางสงัคมในระยะต่อไป เช่น การทีเ่ดก็
สามารถสรา้งมติรไมตรไีดน้ัน้ แสดงว่า การจดัการทฤษฎทีางจติตามธรรมชาตไิดด้ําเนินการ และเป็นเหตุ
ใหเ้กดิพฒันาการในลาํดบัต่อไป    
  เพอรเ์นอร ์(Perner.  1988: 271) ไดนํ้าเสนอถงึ การพฒันาทฤษฎทีางจติทีม่คีวามสําคญั 

และเป็นบทบาททีส่าํคญัของการพฒันาความเขา้ใจทางสงัคม คอื การพฒันาจติใจขัน้ทีส่อง (Second – order 

Mental States) ทีไ่ดเ้กดิขึน้กบัเดก็ปฐมวยั อายปุระมาณ 6 ปี โดยสามารถเขา้ใจสิง่ทีส่ ื่อสารทีอ่าจไมเ่ป็นจรงิ
ตามทีพ่ดู (Non- literal Language) ผ่านสหีน้าท่าทกีบัคําพดูทีอ่าจไมต่รงกบัความเป็นจรงิได ้ดงัเช่น 
การลอ้เลยีน การพดูโกหก ซึง่เป็นปฏสิมัพนัธท์างสงัคมทีม่คีวามซบัซอ้น  
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 ดงันัน้ การนําความรูแ้ละทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัทฤษฎทีางจติของเดก็ปฐมวยัทีอ่ธบิายขา้งต้นน้ี 

แสดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการของการเขา้ใจสภาวะภายในจติใจทีเ่ดก็ไดพ้ฒันาไปสู่ความเขา้ใจผูอ้ื่น ทีเ่ชื่อมโยง
กบัการพฒันาเขา้ใจทีม่เีกี่ยวกบัตนเอง ไดแ้ก่ การพฒันาความภาคภูมใิจในตนเอง การกํากบัควบคุม
ตนเอง การยอมรบัในอตัลกัษณ์ของตนเอง และการเขา้ใจผูอ้ื่น ซึง่การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดนํ้าความเขา้ใจ
เกีย่วกบัทฤษฎทีางจติมาเป็นพืน้ฐานของการศกึษาวจิยั และเป็นฐานการทาํความเขา้ใจในพฒันาการ
ของการกํากบัควบคุมตนเอง (Self–regulation) การพฒันาความเอือ้สงัคม (Prosocial) จรยิธรรมทาง
สงัคม (Sociomoral) ทีนํ่าไปสู่การพฒันาใหเ้ดก็ปฐมวยัมคีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่าง
สนัตสิุขต่อไป   
 2.2 ทฤษฎีพฒันาการการกาํกบัควบคมุตนเอง (Self–Regulation) ของเดก็ปฐมวยั 

  บรอนสนั (Bronson.  2000: 146) อธบิายถงึ การกํากบัควบคุมตนเอง ว่าเป็น ความสามารถ
ในการควบคุมการกระทําและการตอบสนองต่างๆ ของตนเอง ความสามารถน้ีแสดงออกในรปูแบบต่างๆ  

ทัง้การแสดงออกทางดา้นอารมณ์ พฤตกิรรม และสตปิญัญา เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และอาจสมัพนัธก์บัการควบคุมดา้นอื่น  ๆโดยการกํากบัควบคุมตนเอง พืน้ฐานทีส่ําคญัของพฒันาการ
กบัการควบคุมตนเอง มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการทํางานของสมอง โดยเฉพาะในช่วงปฐมวยั เป็นช่วงเวลา
ทีส่มองมคีวามยดืหยุน่มากทีสุ่ด สมองส่วนหน้า หรอื Frontal lobes โดยเฉพาะในส่วน Prefrontal ดา้นขวาก่อน
ส่วนบรเิวณหน้าผาก ปรากฏใหเ้หน็ถงึลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมตนเองทีช่่วยใหเ้ดก็ควบคุม
พฤตกิรรมของตนเอง ดงันัน้ การพจิารณาถงึความพรอ้มของเดก็ จงึตอ้งพจิารณาจากพฒันาการทีม่ ี
ทัง้อายแุละประสบการณ์ ทีป่รากฏใหเ้หน็จาก  1) กระบวนการแสดงออกถงึการกํากบัตนเอง  2) การทาํงาน
ของส่วนความจาํ ซึง่สมองจดจาํ ทบทวน และวางแผนกจิกรรม 3) ภาษาภายใน ทีเ่ป็นส่วนสนับสนุน
การคดิและการกํากบัควบคุมตนเอง 4) ระบบการกํากบัควบคุมตนเองทีม่แีรงบนัดาลใจ 5) การวเิคราะห์
พฤตกิรรมและการสงัเคราะหร์ะบบทีส่ามารถครอบคลุมการฝึกซอ้ม การทบทวน และการปรบัปรงุพฤตกิรรม
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
  บรอนสนั (Bronson.  2000: 198) อธบิายถงึ การส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัใหส้ามารถกํากบั
ควบคุมตนเอง โดยเฉพาะในช่วงการเรยีนระดบัอนุบาล อายุประมาณ 3 – 5 ปี ซึง่เดก็ในวยัน้ีมพีฒันาการ
ทีแ่ตกต่างไปจากวยัทารกและวยัเตาะแตะ ทัง้น้ีเพราะธรรมชาตขิองเดก็ทีเ่ตบิโตขึน้ จงึเป็นเหตุใหเ้ดก็
สามารถเพิม่ความสามารถของการกํากบัควบคุมตนเองทีม่าจากภายในจติใจของตนเองไดด้กีว่าเดก็เลก็ๆ 

และเดก็สามารถแสดงออกทางอารมณ์ อนัเป็นผลมาจากการพฒันาโครงสรา้งของการแสดงออก ใน
การบรหิารและการทํางานของความจาํในสมองไดพ้ฒันาขึน้ ทาํใหเ้ดก็มคีวามสามารถ หยดุยัง้ (Refraining) 
พฤตกิรรมไมพ่งึประสงคไ์วไ้ด ้โดยสามารถเกบ็ข่มอารมณ์ไมพ่อใจไวภ้ายในจติใจ เพิม่ความซบัซอ้น
ในการชีแ้นะ และสามารถควบคุมพฤตกิรรมของตนเองได ้จงึเป็นสิง่ทีท่ําใหเ้ดก็วยัน้ี สามารถยกระดบั
ของการกํากบัควบคุมตนเอง ทีแ่ต่เดมิมาจากภายนอกโดยการควบคุมของผูใ้หญ่มากเป็นการกํากบั
ควบคุมตนเองทีม่าจากภายในไดเ้พิม่มากขึน้ แต่อย่างไรกต็ามสภาพแวดลอ้มกย็งัมผีลต่อการพฒันาการ
กํากบัควบคุมตนเองของเดก็ปฐมวยัอย่างมากเช่นกนั    
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  ลกัษณะการกาํกบัควบคมุตนเอง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ดา้น (Jahromi; & Stifter.   

2008: 125 – 150) ไดแ้ก่  
   1. การกํากบัควบคุมตนเองดา้นสตปิญัญา (Cognitive Self–regulation/Executive 
Function) หมายถงึ การแสดงออกถงึพฤตกิรรมทีม่เีป้าหมาย มคีวามยดืหยุ่นต่อพฤตกิรรมทีม่คีวามซบัซอ้น 

และมจีดุมุง่หมาย เดก็ปฐมวยัแสดงออกใหเ้หน็ถงึการกํากบัควบคุมตนเองทางสตปิญัญาเมือ่เดก็มอีายุ
ประมาณ 12 เดอืน และพฒันาการน้ีแสดงใหเ้หน็สงูสุด เมือ่อาย ุ3 – 6 ปี ในระหว่างเวลาน้ี เดก็แสดง
ใหเ้หน็ถงึการปรบัปรงุความสามารถ โดยการตอบสนองต่อความอุตสาหะ วริยิะ พากเพยีร ความพยายาม 

และการแสดงออกทีเ่หนือกว่า โดยใชท้กัษะการใหเ้หตุผล การอา้งองิกฎกตกิา การใชค้าํพดูทีเ่ปิดเผย
ในการควบคุมพฤตกิรรมต่างๆ ของตนเอง และรวมถงึ การชะลอเพื่อใหไ้ดร้บัความสําเรจ็ทีด่กีว่า (Delayed 

gratification) และความสมัพนัธร์ะหว่างการพดูกบัตนเอง (Private speech) ของเดก็ จงึเป็นสิง่ทีเ่รา
สามารถสงัเกตเหน็ไดใ้นเดก็ทีม่อีายุ 3 – 5 ปี การพดูกบัตนเองช่วยพฒันาการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บั
ตนเอง และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ซึง่จะทาํใหเ้ป็นการแยกจติใจออกจากเหตุการณ์ และเป็น
การรเิริม่ปฏบิตัใิหมต่่อผูอ้ื่น ทาํใหเ้ดก็สามารถพฒันามุมมองและจดุมุง่หมายต่อไปได ้ซึง่สามารถสรุป
พฒันาการหลกั บทบาทของผูใ้หญ่และสภาพแวดลอ้มในการส่งเสรมิการกํากบัควบคุมตนเองดา้นสตปิญัญา  
   2. การกํากบัควบคุมตนเองดา้นสงัคมและอารมณ์ (Social and Emotional Self–

Regulation) หมายถงึ การแสดงออกถงึพฤตกิรรมทีเ่ป็นกระบวนการตอบสนองจากสญัชาตญิาณภายนอก 

และภายใน เพื่อการควบคุม ประเมนิ และปรบัการแสดงออกทางอารมณ์ โดยสามารถประเมนิไดจ้าก
สถานการณ์ทีเ่ดก็ผดิหวงัไมไ่ดใ้นสิง่ทีต่นเองหวงั โดยสงัเกตการแสดงออกของเดก็ว่ามคีวามเหมาะสม 

และมอีารมณ์ในทางบวกหรอืไม ่สามารถพบไดใ้นเดก็ปฐมวยั อาย ุ4 – 6 ปี ตามธรรมชาตใินช่วงปฐมวยั
เป็นช่วงเวลาทีเ่ดก็เพิม่ความคาดหวงั (Expected) ในความสามารถทีจ่ะควบคุมอารมณ์และพฤตกิรรม
ของตนเองใหเ้หมาะสม เป้าหมายของเดก็ในวยัน้ีคอื การเป็นผูม้คีวามชดัเจน และมคีวามตระหนกัเพิม่มากขึน้ 

เดก็เพิม่ความสามารถในการนําเสนอ สญัลกัษณ์ (Symbolic) และการนําเสนอทีช่่วยใหเ้ดก็ในวยัน้ีได้
แสดงอารมณ์ในการเล่น และการวเิคราะหต์ามทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่สนอแนะว่า เดก็สามารถแสดงความรูส้กึ
ของความเจบ็ปวดขณะทีเ่ล่นตามจนิตนาการ ซึง่การเล่นตามจนิตนาการ หรอืบทบาทสมมต ิจงึเป็นเครือ่งมอื
สาํคญัของการควบคุมอารมณ์ของเดก็ในวยัน้ี ขณะที ่ภาษา กเ็ป็นเครือ่งมอืทีช่่วยในการควบคุมอารมณ์
และการกํากบัพฤตกิรรมตนเองของเดก็ในวยัน้ี ภาษาไดเ้พิม่ความสําคญัของการเป็นสื่อในการกํากบั
ควบคุมตนเองของเดก็ ทัง้ทางความคดิและการกระทํา และรวมถงึการสรา้ง การทบทวน และการรวบรวม
ขอ้มลูไปสู่การสรา้งความคดิใหม ่ การวางแผนเพื่อการแกป้ญัหา ความสามารถในการส่งเสรมิใหเ้ดก็
ควบคุมพฤตกิรรมของตนเอง และการมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนจงึมคีวามสาํคญัมากกบัเดก็ปฐมวยัช่วงอายน้ีุ  

ผูใ้หญ่จงึมอีทิธพิลอย่างมากต่อการแสดงออกและความสนใจของเดก็ในการมรีปูแบบการมปีฏสิมัพนัธ์
ทางสงัคมกบัผูอ้ื่น และรวมถงึความเขา้ใจทางสงัคม   
   3. การกํากบัควบคุมตนเองดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Self – Regulation) หมายถงึ 
การกํากบัควบคมุกจิกรรมการเคลื่อนไหว การใชว้ธิกีารและไม่ใชว้ธิกีารในสถานการณ์ต่างๆ ความรวดเรว็ 
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และจงัหวะของการเคลื่อนไหวทีเ่หมาะสมกบักจิกรรม โดยการแสดงออกทีช่ดัเจน คอื การหยดุพฤตกิรรม 

หรอืกจิกรรม การกํากบัควบคุมอารมณ์และพฤตกิรรมในเดก็ปฐมวยั ช่วงอาย ุ4 – 5 ปี โดยเดก็ในวยัน้ี
จะมคีวามแตกต่างจากวยัเตาะแตะอย่างมาก เดก็ตอ้งการควบคุมตนเองเพิม่มากขึน้ โดยใชค้วามสามารถ
ทีเ่กดิจากการกํากบัตนเองทีม่าจากภายในอย่างแทจ้รงิ เดก็อาย ุ4 – 5 ปี สนใจใชเ้วลากบัเดก็คนอื่นๆ 
ตอ้งการทีจ่ะมทีกัษะในการจดัการกบัอารมณ์และพฤตกิรรมเพื่อการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น และตอ้งการ
มอีทิธพิลต่อ  
 2.3 ทฤษฎีพฒันาการพฤติกรรมการเอ้ือสงัคม (Prosocial) ของเดก็ปฐมวยั  

  การพฒันาใหเ้ดก็ปฐมวยั มคีวามสามารถในอยู่ร่วมกนักบัผูอ้ื่นอย่างสนัตสิุข สิง่ทีเ่ดก็
ตอ้งเรยีนรู ้คอื การมพีฤตกิรรมทางบวกทางดา้นสงัคม โดยทัว่ไปจงึถูกเรยีกว่า “พฤตกิรรมเอื้อสงัคม 

(Prosocial)” ถอืเป็นหวัใจสําคญัของการพฒันาไปสู่คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุข
ของเดก็ปฐมวยั จากการศกึษาวจิยัของ ไอเซนเบอรก์ และ มสูเซน (Bronson.  2000: 103 – 104; 

citing Eissenberg; & Mussen.  1989) ไดเ้สนอแนะประเภทของการพจิารณาลกัษณะทีช่ีเ้ฉพาะการเกดิขึน้
ก่อนของพฤตกิรรมเอือ้สงัคม ไว ้7 ประการ คอื 1) เกี่ยวกบัลกัษณะทางชวีวทิยา 2) การเป็นสมาชกิ
กลุ่มหรอืวฒันธรรม 3) ประสบการณ์ต่างๆ ในกระบวนการทางสงัคม 4) กระบวนการทางสตปิญัญา 

5) การตอบสนองทางอารมณ์ 6) บุคลกิภาพและการแปรเปลีย่นของบุคคล ไดแ้ก่ ความสามารถทาง
สงัคมและเพศ และ 7) เงือ่นไขทางสถานการณ์ และ สภาพแวดลอ้ม แมว้่าการศกึษาวจิยัไดค้น้พบว่า 
ความแตกต่างในดา้นอารมณ์ (Temperament) และบุคลกิภาพ เป็นลกัษณะทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมเอือ้สงัคม 

และการมจีติอาสา สภาพแวดลอ้มกไ็ดแ้สดงบทบาททีม่คีวามสาํคญัมากเช่นกนัในการหล่อหลอมพฤตกิรรม 

และรวมถงึองคป์ระกอบทางดา้นพนัธุก์รรมทีท่ํางานรว่มกนั อนันําไปสู่การแสดงออกถงึพฤตกิรรมเอือ้สงัคม 

และยงัมปีจัจยัอื่นๆ ทีส่นับสนุนใหเ้ดก็พฒันาพฤตกิรรมเอือ้สงัคมอกีหลายประการ   
  เชพเฟอร ์(Shaffer.  2002: 503 – 508) ไดอ้ธบิายว่า การพฒันาพฤตกิรรมเอือ้สงัคม 

อาจเป็นสิง่ทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้กบัเดก็ทุกคนเสมอไป ทัง้น้ีเพราะความแตกต่างระหว่างบุคคล อนัเป็นผลมาจาก
การอบรมเลีย้งดขูองพ่อแม ่หากเดก็ไดร้บัการปฏบิตัแิละแบบอย่างทีด่ใีนการช่วยเหลอื และมผีูอ้ื่นรอบขา้ง
ทาํเป็นแบบอยา่งกส็ามารถช่วยใหเ้ดก็พฒันาพฤตกิรรมเอือ้สงัคมไดด้ ีอทิธพิลทางดา้นวฒันธรรม กไ็ด ้

มสี่วนในการสนับสนุนใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาพฤตกิรรมเอือ้สงัคม และความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อน กม็อีทิธพิล
ทีส่าํคญัต่อการพฒันาพฤตกิรรมเอือ้สงัคม ไมว่่าเดก็จะมพีฤตกิรรมรว่มกบัเพื่อนในทางบวกหรอืทางลบ
กต็าม ดงันัน้ ครปูฐมวยัตอ้งสามารถเป็นผูต้อบสนองต่อการเป็นแบบอยา่งของการเป็นผูม้พีฤตกิรรม
เอือ้สงัคม ดว้ยการใหค้วามสนใจต่อการแสดงออกของเดก็ทีไ่ปในทศิทางเอือ้สงัคม   
  การพฒันาพฤติกรรมเอ้ือสงัคมของเดก็ปฐมวยั อาย ุ4 – 5 ปี  

   โดยธรรมชาตขิองเดก็ปฐมวยั ทีอ่ยูใ่นช่วงวยัอนุบาล พฤตกิรรมการเอือ้สงัคมของเดก็ 

แสดงใหเ้หน็จากการมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะช่วยเหลอืผูอ้ื่น การดแูลเอาใจใส่ผูอ้ื่น และการมจีติอาสา พฤตกิรรม
เหล่าน้ี ปรากฏใหเ้หน็ แต่การทีเ่ดก็ปฐมวยั สามารถพฒันาไปสู่การมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัเพื่อน ดว้ย
การช่วยเหลอืเพื่อน และผูอ้ื่น เช่น ญาต ิเมือ่พบว่า พวกเขาไมส่บายใจ หรอื เขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ 
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ในการเล่นหรอืการทํากจิกรรมรว่มกนั เดก็ปฐมวยัทีอ่ยูใ่นช่วงวยัอนุบาล จงึเป็นวยัทีเ่ดก็เริม่ตน้กระบวนการ
เรยีนรูท้ีจ่ะมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนแบบหน่ึงต่อหน่ึง จากนัน้ขยายไปสู่การเล่นเป็นกลุ่มและมกัจะประสบ
ความสําเรจ็ในการวางแผน การรกัษาสมัพนัธภาพทีด่ไีวใ้นช่วงต่อไปของชวีติ     
   อยา่งไรกต็าม พฤตกิรรมเอือ้สงัคม ยงัมคีวามสมัพนัธก์บัการกํากบัควบคุมตนเองของ
เดก็ปฐมวยั สามารถส่งเสรมิและสนบัสนุนซึง่กนัและกนั (Bronson.  2000: 104 – 108) โดย เดก็สามารถ
ควบคุมอารมณ์และพฤตกิรรมทางลบไดเ้พิม่มากขึน้ เดก็สามารถพดูถงึความคดิ สามารถทดลองสวมบทบาท
และมมีุมมองในการเล่นบทบาทสมมต ิทีส่ะทอ้นถงึการเตบิโตของความเขา้ใจต่อจติใจของผูอ้ื่นเพิม่มากขึน้  

สาํหรบัการมปีฏสิมัพนัธแ์บบรว่มมอืกบัผูอ้ื่น และเดก็มมีาตรฐานของลกัษณะภายในของพฤตกิรรมและ
มคีวามชดัเจนในการแสดงออกมากขึน้ รูจ้กัการเคารพกฎกตกิาและมคี่านิยมทีด่เีพิม่สูงขึน้ ดงันัน้ การจดั
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม ไดแ้ก่ การแสดงพฤตกิรรมของผูใ้หญ่สนบัสนุนใหเ้ดก็พฒันาการกํากบัตนเอง 
และใหเ้ดก็ไดแ้สดงพฤตกิรรมเอือ้สงัคม การใหค้ําชีแ้นะถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ีเ่หมาะสมต่อเพื่อน การเป็น
แบบอย่างและแสดงออกการความเอาใจใส่ และเหน็คุณค่าของการแสดงพฤตกิรรมในทศิทางบวก การใช้
การใหเ้หตุผลและเน้นถงึผลของพฤตกิรรมทีม่ต่ีอผูอ้ื่น การหลกีเลีย่งการลงโทษทางรา่งกาย และประพฤติ
ไมเ่หมาะสมต่อเดก็ กําหนดมาตรฐานการแสดงออกถงึพฤตกิรรมเอือ้สงัคมต่อเดก็ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาทกัษะ
ทีเ่หมาะสมกบัวยั และลดการใหเ้ดก็เสพสื่อและการเล่นกบัเพื่อนทีจ่ะเพิม่พฤตกิรรมต่อตา้นสงัคม   
 จากการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมเอือ้สงัคม เป็นพฤตกิรรมการแสดงออกทีส่ะทอ้นถงึการที่
เดก็ไดล้ดการยดึตนเองเป็นสําคญั พฒันาไปสู่การเขา้ใจบุคคลอื่น และเป็นพืน้ฐานทีส่ําคญัทีก่ารศกึษา 
วจิยัครัง้น้ี ไดนํ้าไปสู่การพฒันาเป็นองคป์ระกอบของตวับ่งชีคุ้ณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิุข ในดา้นการรูอ้ภยั และดา้นการมมีติรไมตรขีองการศกึษาวจิยัครัง้น้ีต่อไป   
 2.4 ทฤษฎีพฒันาการจริยธรรมทางสงัคม (Sociomoral) ของเดก็ปฐมวยั                          

  จรยิธรรมทางสงัคม ถอืเป็นพืน้ฐานสําคญัของการทําความเขา้ใจต่อความสมัพนัธร์ะหว่าง
เดก็กบัผูอ้ื่น เดอรว์รี ่และ โคลเบอรก์ (DeVries; & Kohlberg.  1990) ไดนิ้ยามความหมายของจรยิธรรม
ทางสงัคม เป็นความสมัพนัธท์ัว่ไปของการคดิและการกระทาํทีส่มัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบับุคคลและกลุ่ม ขอบเขต
ของจรยิธรรมทางสงัคม จงึหมายรวมถงึ การหยัง่ลกึทางสงัคม และการตดัสนิทางจรยิธรรม (Moral 
judgment) โดยการพฒันาการหยัง่ลกึทางสงัคม เป็นศูนยก์ลางของความสามารถในการทีจ่ะรบัรูท้ศันะ
ของผูอ้ื่นใชใ้นการตดัสนิคุณค่า และตดัสนิความสมัพนัธข์องตนเองกบัผูอ้ื่น และใชแ้นวคดิคอนสตรคัตวิสิ 

(Constructivist) เป็นฐานของการทําความเขา้ใจเดก็ปฐมวยั โดยอธบิายว่า "จรยิธรรมทางสงัคม" (Sociomoral) 
เป็นการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม และการศกึษาเกีย่วกบัสงัคม โดยความเป็นจรงิ เราคน้พบว่า 

อตัราของปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ทางจรยิธรรม และประเดน็ทางสงัคมกบัเดก็ปฐมวยั ยงั
ไมช่ดัเจนมากนกัว่า อะไรเป็นจรยิธรรม และอะไรเป็นสงัคม เพราะบางประเดน็ประกอบดว้ยทัง้สองสิง่
เขา้ดว้ยกนั บางประเดน็ทีป่รากฏภายนอก เป็นเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรรมเนียมปฏบิตัขิองสงัคม แต่
อาจจะมรีากฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม ตวัอยา่งเช่น ขอ้หา้มทีก่ําหนดใหเ้ดก็รบัประทานอาหารว่าง
ทีโ่ต๊ะเท่านัน้ เหมอืนเป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิางสงัคม และไมน่่ามคีวามเกีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม ว่าทาํไม
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เดก็ตอ้งนัง่รบัประทานอาหารว่างแต่เฉพาะโต๊ะทีเ่ตรยีมไวใ้ห ้ซึง่แตกต่างจากการนัง่รบัประทานตรงอื่น
อยา่งไร และถ้าพจิารณาใหล้กึซึง้จะพบว่า ประเดน็น้ีสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบัจรยิธรรมตรงทีว่่าการทีเ่ดก็
ไปรบัประทานอาหารว่างในหอ้งบรเิวณทีอ่ื่นๆ ทีไ่มใ่ช่โต๊ะทีจ่ดัเตรยีมไว ้ ผลทีจ่ะเกดิขึน้คอืหอ้งอาจจะ
สกปรกทาํความสะอาดยาก มแีมลงตามมากนิเศษอาหารในหอ้ง ทาํใหทุ้กคนเดอืดรอ้น จงึถอืว่าไมเ่คารพ
ในสทิธขิองผูอ้ื่น ดงันัน้ คําว่า จรยิธรรมทางสงัคม จงึใชอ้า้งองิถงึ ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ทีม่ที ัง้จรยิธรรม 

และสงัคม             

  เดอรว์รี,่รสี - เลอรน์ และ มอรแ์กน (DeVries, Reese - Learned; & Morgan.  1991)  
ไดบ้ญัญตัขิองความเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (The Enacted Interpersonal Understanding : 

EIU) เพื่อใหก้ารศกึษาและทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัจรยิธรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัของเดก็ปฐมวยั
มคีวามชดัเจนขึน้ และเพื่อใชใ้นการประเมนิระดบัจรยิธรรมทางสงัคม โดยนําเสนอจรยิธรรมทางสงัคม
ของเดก็ปฐมวยั ไว ้2 ดา้น แบ่งเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี   
   1. ดา้นกลวธิกีารเจรจาเพื่อหาขอ้ตกลงรว่มกนั (Negotiation Strategies : NS) เป็น
พฤตกิรรมทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากการแสดงออกของบุคคลขณะทีม่ปีฏสิมัพนัธแ์ละอยูใ่นสภาวะทีเ่กดิความไม่
สมดุล หรอืมคีวามขดัแยง้ โดยสามารถสงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

    ระดบั 0 เป็นการใชก้ลวธิกีารเจรจาเพื่อหาขอ้ตกลงรว่มกนัโดยใชว้ธิกีารรนุแรง 
หรอืใชก้ําลงั มกัพบในเดก็อาย ุ3- 6 ปี   
    ระดบั 1 เป็นการใชก้ลวธิกีารเจรจา เพื่อหาขอ้ตกลงรว่มกนัโดยการออกคาํสัง่
เพยีงฝา่ยเดยีวหรอืปฏบิตัติามผูอ้ื่น มกัพบในเดก็อาย ุ5 – 9 ปี 

    ระดบั 2 เป็นการใชก้ลวธิกีารเจรจาเพื่อหาขอ้ตกลงรว่มกนัโดยใชก้ารจงูใจหรอื
ความรว่มมอืกบัผูอ้ื่น มกัพบในเดก็อาย ุ7 – 12 ปี  
    ระดบั 3 เป็นการใชก้ลวธิกีารเจรจาเพื่อหาขอ้ตกลงรว่มกนัโดยการรว่มมอืกนั
โดยบรูณาการความตอ้งการของตนเองและผูอ้ื่นเขา้ดว้ยกนั เริม่พบในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้    
 สาํหรบัเดก็ปฐมวยั พบว่า เดก็สามารถพฒันาจรยิธรรมทางสงัคม ดา้นกลวธิกีารเจรจา เพื่อ
หาขอ้ตกลงรว่มกนั ไดถ้งึระดบั 2 คอื ใชก้ารจงูใจหรอืความรว่มมอื โดยปรากฏเป็นพฤตกิรรมการแสดงออก
ของเดก็ปฐมวยั ไดแ้ก่ 1) สามารถช่วยเหลอืและแก้ปญัหาใหผู้อ้ื่นดว้ยความจรงิใจ 2) กล่าวคาํขอโทษ
ผูอ้ื่นอย่างจรงิใจ 3) ตรวจสอบกบัผูอ้ื่น โดยการถามเพื่อใหแ้น่ใจว่าไมม่ใีครใชข้องหรอือุปกรณ์ทีต่นเอง
กําลงัจะใช ้4) เป็นผูเ้กลีย้กลอ่มโดยใชท่้าทอ่ีอนโยน 5) เป็นผูไ้กล่เกลีย่ ประนีประนอม หรอืเสนอทางเลอืก
ทีจ่ะตกลงกนัไดใ้นความขดัแยง้ของทัง้สองฝา่ย 6) แนะนําใหผู้อ้ ื่นทําบางสิง่บางอย่าง โดยตนเองรว่มทําดว้ย
เป็นการแสดงถงึความรว่มมอื 7) ชูประเดน็ความยตุธิรรม เพื่อใหเ้กดิความยตุธิรรมขึน้ในการมปีฏสิมัพนัธ์
ต่อกนั 8) คน้หาทีม่าของความรูส้กึผูอ้ื่น โดยการถาม หรอืเสนอแนะเกีย่วกบัความรูส้กึของผูอ้ื่น 9) แสดง 
เหตุผลจากความคดิเหน็ของกลุ่ม โดยใชค้ําว่า พวกเรา หรอืกลุ่ม 10) ใชค้ําถามเพื่อคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบังาน 

ช่วยใหท้าํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดผ้ล 11) เสนอใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น โดยผูอ้ื่นไมต่อ้งรอ้งขอแต่เป็นสิง่ที่
ผูน้ัน้ตอ้งการอยากใหช่้วยเหลอื 12) ขออนุญาตคร ู หรอืผูใ้หญ่ เพื่อทาํบางสิง่บางอย่างสําหรบัตนเอง 
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และผูอ้ื่น 13) อธบิายกฎเกณฑใ์หผู้อ้ื่นรบัรู ้14) แสดงออกดว้ยการอธบิายใหเ้หตุผลถงึความตอ้งการ
ในเงือ่นไขของการรว่มมอื หรอืการมปีระสบการณ์รว่มกนั 15) เสนอแนะเชญิชวนใหผู้อ้ื่นรว่มแสดง
ความคดิเหน็  และ 16)  ผลดัเปลีย่นหรอืการอา้งถงึบางสิง่บางอย่างเพื่อใหผู้อ้ ื่นรว่มกนัปฏบิตัติาม      

   2. ดา้นการใหแ้ละการรบัประสบการณ์รว่มกนั (Shared Experiences : SE) เป็น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกของการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคล เมือ่มคีวามสมดุลแสดงใหเ้หน็เมือ่มบีรรยากาศ
ทีม่คีวามผ่อนคลายและเป็นมติร โดยสามารถสงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี  
    ระดบั 0 การใหแ้ละการรบัประสบการณ์รว่มกนั โดยการเลยีนแบบผูอ้ื่นทนัท ี

ทนัใด มกัพบในเดก็อาย ุ3 – 6 ปี   
    ระดบั 1 การใหแ้ละการรบัประสบการณ์รว่มกนั โดยการแสดงออกถงึความกระตอืรอืรน้
ในการเขา้รว่มกจิกรรม มกัพบในเดก็อาย ุ5 – 9 ปี  
    ระดบั 2 การใหแ้ละการรบัประสบการณ์รว่มกนั โดยการพจิารณาความเหมอืน
ทางความคดิ หรอืประสบการณ์ มกัพบในเดก็อาย ุ7 – 12 ปี  

    ระดบั 3 การใหแ้ละการรบัประสบการณ์รว่มกนั โดยการรว่มมอืทีเ่น้นถงึกระบวนการ
สะทอ้นคดิ เริม่พบในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้    
 สาํหรบัเดก็ปฐมวยั สามารถพฒันาระดบัจรยิธรรมทางสงัคม ดา้นการใหแ้ละการรบัประสบการณ์
รว่มกนั ไดถ้งึระดบั 2 โดยการพจิารณาความเหมอืนทางความคดิ หรอืประสบการณ์ ปรากฏเป็นพฤตกิรรม
การแสดงออกของเดก็ปฐมวยั ไดแ้ก่ 1) แสดงอาการขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ 2) แสดงความเหน็
อกเหน็ใจต่อความทุกขข์องผูอ้ื่น หรอืพยายามปลอบโยนผูอ้ื่นใหส้บายใจ 3) ขยายความคดิของผูอ้ื่น 
4) ใชจ้นิตนาการหรอืแสดงบทบาท เพื่อใหป้ระสบการณ์ชดัเจนขึน้ 5) พดูคุยแสดงความเป็นมติร สะทอ้น
ใหเ้หน็ถงึความรว่มมอืกบัผูอ้ื่น 6) ยอ้นระลกึถงึประสบการณ์รว่มกนัในการกระทําในอดตีของตนเอง
รว่มกบัผูอ้ื่น 7) พดูคุยบางสิง่บางอย่างทีเ่ป็นความลบัของตนเองใหผู้อ้ ื่นฟงั หรอืรบัฟงัความลบัของผูอ้ื่น 

8) พดูคุยกบัผูใ้หญ่โดยอา้งความคดิเหน็ของตนเองและผูอ้ื่น ซึง่ถอืเป็นความคดิของกลุม่ และ 9) พยายาม
สรา้งความสนุกสนานใหผู้อ้ื่น เพื่อสะทอ้นความคดิของผูอ้ื่นโดยไม่มเีจตนามุง่รา้ยแต่อยา่งใด   
  การส่งเสริมจริยธรรมทางสงัคมให้กบัเดก็ปฐมวยั         

   การส่งเสรมิและพฒันาระดบัจรยิธรรมทางสงัคมใหก้บัเดก็ปฐมวยั จาํเป็นตอ้งเขา้ใจ
ถงึการส่งเสรมิความเขา้ใจในความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ซึง่ไดร้บัการอธบิายโดย ทฤษฎจีรยิธรรมและ
ทฤษฎทีางสงัคมของ เพยีเจต ์(DeVries; & Zan.  2012: 40 – 56; citing Piaget.  1932; 1965) ได้
ทาํการศกึษาวจิยัอยา่งจรงิจงัเกีย่วกบัจรยิธรรมของเดก็ โดยเฉพาะความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัผูใ้หญ่ 

และความสมัพนัธร์ะหว่างเพือ่น มคีวามสาํคญัอยา่งมากต่อการทีเ่ดก็จะสรา้งความรูส้กึเกีย่วกบัสงัคม 

และจรยิธรรม ค่านิยม ความสามารถทางสงัคม และสตปิญัญา ถอืว่ามอีทิธพิลต่อพฒันาการในทุกๆ ดา้น 

โดยทําใหเ้ขา้ใจเดก็ปฐมวยัในมติขิองการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี  
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   1. ความสมัพนัธ์ระหว่างเดก็กบัผู้ใหญ่ โดยสามารถอธบิายไดถ้งึจรยิธรรม 2 ประเภท 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัผูใ้หญ่ และเชื่อว่าเป็นปจัจยัสาํคญัในการส่งเสรมิพฒันาการ
ของเดก็ใหม้พีฒันาการเพิม่สงูขึน้ หรอืถดถอยลง ไดแ้ก่   
    ขัน้ท่ี 1 จริยธรรมแบบพ่ึงพาผูอ่ื้น (Heteronomus) เป็น ความสมัพนัธแ์บบ

บงัคบัควบคุม โดยระยะเวลาของวยัเดก็ เป็นระยะเวลาทีเ่ดก็เผชญิกบัการทีพ่่อแม่หรอืผูใ้หญ่บอกหรอื
หา้มไมใ่หเ้ดก็ทาํสิง่ต่างๆ การละเมดิคาํสัง่สอน จงึมผีลทาํใหเ้ดก็ถกูลงโทษทนัททีนัใด และความยตุธิรรม
กเ็ป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ทนัททีนัใด โดยถอืว่า ผูใ้ดไมท่าํตามเป็นคนไมด่ ีดว้ยเหตุผลดงักล่าว จงึทาํใหเ้ดก็เชื่อว่า
กฎเกณฑห์รอืขอ้บงัคบัทางจรยิธรรม เป็นสิง่ทีไ่มย่ดืหยุ่นและไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ผลทีเ่กดิขึน้ 

กบัเดก็ จงึทําใหเ้ดก็เกดิการต่อตา้น รูส้กึว่าตนเองมคีวามดอ้ย และเกดิความรูส้กึยอมรบัว่า ผูอ้ื่นมคีุณค่า
มากกว่า ดกีว่าตนเอง เดก็ขาดความเชื่อมัน่ในดา้นสตปิญัญา และการบบีบงัคบัเดก็มากๆ เดก็อาจจะ
แสดงออกโดยการหยดุน่ิง ไมม่ปีฏกิริยิาโตต้อบกบัความคดิ เดก็มกัอยูเ่ฉยๆ ไมม่คีาํถาม ไมม่กีารวพิากษ์ 
วจิารณ์ และไม่มแีรงกระตุ้นในการคดิเพื่อตอบคําถาม หรอือธบิายเหตุผล ลกัษณะเหล่าน้ี สะทอ้นถงึเดก็
ทีไ่ม่มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้ ขาดความสนใจในผูอ้ื่น ไม่มกีารพึง่พาตนเอง และส่งผลในทางลบ
ใหก้บัเดก็เป็นอย่างมาก           
    ขัน้ท่ี 2 จริยธรรมแบบพ่ึงพาตนเอง (Autonomus) เป็น ความสมัพนัธแ์บบ

รว่มมอื และเป็นวธิเีดยีวที ่ เพยีเจต์ กล่าวว่า เป็นวธิทีีผู่ใ้หญ่จะเลกิใชอ้ํานาจโดยไม่จาํเป็นและนําไปสู่
การยอมรบันับถอืซึง่กนัและกนั ดงันัน้ความรว่มมอืจงึเป็นปฏสิมัพนัธท์างสงัคมทีม่ต่ีอจดุมุง่หมาย โดย 

แต่ละคนเอาใจใส่และปฏบิตัต่ิอกนัดว้ยความเสมอภาค การเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาตนเองใหส้ามารถ
คดิอยา่งอสิระ และสรา้งสรรค ์เลกิใชอ้ํานาจโดยไมจ่าํเป็น และใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสควบคุมพฤตกิรรมของ
ตนเอง ยอมรบัในความตอ้งการความสนใจของเดก็ ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้กบัเดก็ทีเ่กดิจากการมคีวามสมัพนัธ์
แบบรว่มมอื เมือ่เดก็ไดร้บัการยอมรบันบัถอืในความคดิ และความปรารถนาทีม่ขีองตนเองจากคร ู นําไปสู่
การยอมรบันบัถอืผูอ้ื่น เดก็ไดพ้ฒันาการพึง่พาตนเอง จากการทีเ่ดก็มโีอกาสควบคุมพฤตกิรรมของตนเอง 
เมือ่เดก็สามารถทําในสิง่ทีต่ ัง้ใจ เดก็จะสรา้งระบบของจรยิธรรม สงัคม สตปิญัญา ความรูส้กึ ความสนใจ  

ค่านิยม ไดอ้ยา่งมัน่คงเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เดก็สามารถเหน็คุณค่าของตนเอง และมคีวามมัน่ใจในตนเอง ผลลพัธ์
ทีเ่กดิดา้นอารมณ์ เดก็รูส้กึยอมรบัและเหน็ใจผูอ้ื่น เดก็สามารถตอบสนองต่อความรว่มมอืดว้ยเจตนคติ
ทีด่ ีมคีวามรูส้กึเชื่อมัน่ และกระตอืรอืรน้ในการศกึษา คน้ควา้ และหาเหตุผลสําหรบักฎเกณฑ ์ในดา้น
สตปิญัญา เดก็จะมปีฏกิริยิาตอบสนองอย่างกระตอืรอืรน้ในการปรบัความคดิของตนเอง รบัรูค้วามคดิ
ของผูอ้ื่น สามารถใชค้าํถามเพื่อคน้หาสาเหตุ สามารถวเิคราะห ์อธบิาย และประยกุตส์ิง่ต่างๆ ในการเรยีนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง เดก็สามารถใชก้ระบวนการสรา้งความรูล้งในโครงสรา้งของสตปิญัญา ทีส่าํคญัความสมัพนัธ์
แบบรว่มมอืไดส้รา้งความรูส้กึของความปรารถนาดต่ีอผูอ้ื่นและความรูส้กึทางจรยิธรรมใหเ้กดิขึน้กบั
ตนเอง เมือ่มคีวามรูส้กึปรารถนาดต่ีอผูอ้ื่น      
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   2. ความสมัพนัธ์ระหว่างเดก็กบัเพ่ือน     

    การทีเ่ดก็มปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อน มกัไดร้บัการละเลยโดยเฉพาะในหอ้งเรยีน ครู
มกัหา้มปรามไมใ่หเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนั จงึทาํใหเ้ดก็จงึมโีอกาสน้อยทีจ่ะไดพู้ดคุย สื่อสาร เล่น
ดว้ยกนั ยกเวน้นอกเวลาเรยีน จงึเป็นช่วงเวลาอนัสัน้มากทีไ่มอ่าจยนืยนัไดว้่า เดก็จะสามารถพฒันา
ความเหน็อกเหน็ใจ ความเป็นมติรต่อกนั ไปในทศิทางทีเ่หมาะสมเสมอไป การพฒันาจรยิธรรมทางสงัคม  

ถอืว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัเพื่อนเป็นสิง่จาํเป็นอยา่งมากในการพฒันาเดก็ ดว้ยเหตุผล 2 ประการ  
คอื 

    1. เป็นการสรา้งความสมดุลของความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลใหเ้กดิขึน้ ซึง่เป็น
สิง่ทีเ่ดก็ไมเ่คยประสบความสาํเรจ็ในการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูใ้หญ่ การทีจ่ะมคีวามสมดุลขึน้ได ้เมือ่ 

ผูใ้หญ่ลดอํานาจการควบคุมลง ความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนนําไปสู่การรูจ้กัแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั  

ทาํใหก้ารลดการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง อย่างไรกต็าม ความไมส่มดุลเกดิขึน้ เมือ่เดก็มคีวามขดัแยง้  
    2. เป็นการสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัความเหมอืนและความต่างระหว่างตนเอง
กบัผูอ้ื่น เดก็สรา้งความสนใจทีม่ต่ีอเพื่อน เป็นการกระตุ้นใหเ้ดก็มจีติสาํนึกของตนเองทีจ่ะยอมรบั
ความปรารถนาของผูอ้ื่น ทาํใหเ้ดก็ลดการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง และตระหนกัในความแตกต่าง ซึง่
ทาํใหเ้ดก็รูจ้กัตนเอง และผูอ้ื่นมากขึน้    
 ความสนใจในเพื่อนไดนํ้าเดก็ปรบัตวัไปสู่การมจีรยิธรรมแบบพึง่พาตนเอง วธิกีารทีนํ่าเดก็ไปสู่
การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีหเ้กดิขึน้ระหว่างกนั คอื ความรว่มมอื ซึง่เป็นวธิกีารทําใหเ้ดก็ไม่ยดึตนเอง
เป็นศูนยก์ลาง สามารถรบัรูท้ศันะของผูอ้ื่น แรงกระตุ้นทีไ่ดร้บัจากกลุ่มเพื่อน ทําใหเ้ดก็รูจ้กัการแบ่งปนั
อยา่งมคีวามหมาย รูจ้กัการแกป้ญัหาความขดัแยง้ รูจ้กัการสรา้ง และการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์  
 ดงันัน้ บทบาทพ่อแม่และครใูนการส่งเสรมิความสมัพนัธแ์บบรว่มมอืระหว่างเพื่อน คอื การจดั 

เตรยีมโอกาสใหเ้ดก็ไดม้ปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนั และเขา้แทรกแซงเมื่อเดก็มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ โดยนํา
เดก็ไปสู่การแกป้ญัหาทีค่ํานึงถงึความรูส้กึของผูอ้ื่น ใชก้ารชีแ้จงใหเ้ดก็เขา้ใจถงึเหตุผลของการกระทํา 
ส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ร ือ่งกฎเกณฑ ์และการปฏบิตั ิอยา่งไรกต็าม ผูใ้หญ่และครตูอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิองเดก็
ทีม่กัจะวู่วาม เอาแต่ใจตนเอง และเดก็ตอ้งการเวลาและโอกาสในการเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเองดว้ย                     
 2.5 ปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลต่อการพฒันาคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่าง

สนัติสขุของเดก็ปฐมวยั จากการศกึษาคน้ควา้และทบทวนเอกสาร พบว่า มปีจัจยัเสีย่งบางประการ
ทีม่ผีลต่อการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต ้อนัเกี่ยวเน่ืองจากธรรมชาตขิองเดก็ปฐมวยั และบรบิทของสภาพปญัหาและความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึง่โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาปจัจยัเสีย่งทีส่าํคญั 3 ประการ 
คอื    
  2.5.1 ความเครียด (Stress) 

   สาํหรบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีก่ําลงัเผชญิกบัความปญัหา
ความไมส่งบ ดงันัน้ ตอ้งคาํนึงถงึ ความเครยีด (Stress) ซึง่ความเครยีด คอื การตอบสนองทางจติวทิยา
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ไปยงัการรบัรูท้ ีม่ต่ีอการสญูเสยี การควบคุมผลลพัธจ์ากสถานการณ์หรอืบุคคลทีเ่ป็นปรปกัษ์ และโอกาส
ของความเครยีดทีส่ามารถเกดิขึน้ไดก้บัทุกคนและทุกวยั แต่กระบวนการในการปรบัใหเ้ขา้สู่ภาวะปกติ
ภายหลงัความเครยีดเป็นสิง่ทีช่่วยใหเ้ราทุกคนดขีึน้ จากการศกึษาวจิยั ชอร ์(Shore.  1997: 40) ได้
เสนอผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากทดลองกบัเดก็ปฐมวยัทีม่ปีระสบการณ์ทางลบของชวีติอนั ไดแ้ก่ การบาดเจบ็
ทางจติใจ การถูกทอดทิง้ สภาวะหดหู่ใจของแมแ่ละความยากจน ส่งผลกระทบต่อการพฒันาสมองและ
พฤตกิรรมของเดก็ สมองเพิม่ความตงึเครยีดมากขึน้ทําใหเ้ดก็มคีวามหดหู่เศรา้หมอง ไม่สามารถทีส่รา้ง
รปูแบบความผกูพนักบับุคคลอื่นในทางทีด่ไีด ้ ขณะทีผ่ลการวจิยัในปจัจบุนั ของ อลัไมดา และคณะ 
(Almeida; Neupert; Banks; & Serido.  2005) พบว่า กลุ่มเดก็ยากจน การเผชญิกบัความรุนแรงทาง
อารมณ์ และความเครยีดเรื้อรงั (Chronic Stress) ดงัเช่น การทีเ่ดก็ไดร้บัประสบการณ์ทีเ่ลวรา้ย ได้
สรา้งรอยพมิพใ์จต่อวถิกีารดํารงชวีติของพวกเขา ความรุนแรงของความเครยีด หมายรวมถงึ ผลทีเ่กดิ
จากการทีเ่ดก็ถูกทอดทิง้ การไดร้บัความเจบ็ชํ้าทางจติใจ (Trauma) การถูกทาํรา้ย หรอืล่วงละเมดิ 

การไดร้บัความรุนแรงทัง้ทางรา่งกายและจติใจ ทําใหเ้กดิความเครยีดเรือ้รงั อนัหมายถงึ การคงอยูข่อง
ความเครยีดระดบัสูงตลอดเวลาภาวการณ์ดงักล่าวดเูหมอืนเป็นเรือ่งปกตใินชวีติประจาํวนัของเดก็กลุ่มน้ี 

เดก็จะมกีารผ่อนคลายจากความเครยีดน้อย มากกว่าเดก็กลุ่มอื่นๆ  
 ดงันัน้ ผลกระทบต่อเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ซึง่มทีัง้ความเครยีดจาก
ภาวะความไมส่งบและความยากจน จงึเป็นสภาพพืน้ฐานของในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย
ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ คงจะพอสนันิษฐานถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีว่่า อาจ
ไมแ่ตกต่างจากผลการวจิยัทีนํ่าเสนอมาขา้งต้น    
  2.5.2 พฤติกรรมความก้าวร้าว (Aggression) ของเดก็ปฐมวยั 

   ฟรอยด ์ (Shaffer.  2000: 272; citing Freud) กล่าวว่า ความก้าวรา้วเป็นสญัชาติ
ญาณของมนุษย ์ทีเ่รยีกว่า Thanatos ซึง่เป็นสญัชาตญิาณของความตาย และเป็นเสมอืนองคป์ระกอบ
ทีต่อบสนองต่อพลงังานในการต่อสูเ้พื่อการดํารงชวีติอยูข่องมนุษยทุ์กคนและเป็นพฤตกิรรมของการทําลายลา้ง  
จากนิยามการกระทําดงักล่าว จงึไดนิ้ยามไปสู่ลําดบัของการกระทําโดยนําไปสู่การพจิารณาถงึการกระทาํ
ใดๆ กต็ามทีส่่งความเจบ็ปวด หรอืความไมส่บายไปยงัสิง่อื่นกไ็ดร้บัการตคีวามว่า เป็นความก้าวรา้ว 
แต่อยา่งไรกต็าม นิยามดว้ยความหมายขา้งตน้ยงัไมไ่ดร้บัการยอมรบัมากนกั จนมนิียามทีพ่จิารณาถงึ 
เจตนา (Intention) ใชป้ระกอบการกระทํา ทําใหเ้กดิความหมายและนิยามของความกา้วรา้ว ว่าเป็น

การกระทําใดๆ ทีป่รารถนาหรอืจงใจใหเ้กดิความบาดเจบ็ หรอืไม่พอใจแก่บุคคลทีก่ําลงัดาํรงอยู่และผูน้ัน้

ตอ้งการหลกีหนี (Shaffer.  2000: 273; citing Baron; & Richardson.  1994)    
 ความก้าวรา้ว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 1) ความก้าวรา้วแบบเป็นปรปกัษ์ (Hostile aggression)  
เช่น การตอ้งการทําใหเ้กดิความบาดเจบ็ ทําลาย และ 2) ความก้าวรา้วแบบเป็นประโยชน์ (Instrumental 

Aggression) เป็นความกา้วรา้วทีแ่สดงออก เช่น การแกลง้เพื่อนเพื่อลอ้เล่น แต่อยา่งไรกต็าม การพจิารณาว่า
การแสดงออกของความก้าวรา้วเป็นประเภทใดพจิารณาจากเจตนาของการกระทํา แต่สําหรบัเดก็ปฐมวยั
แลว้บางครัง้ การพจิารณาแยกประเภทดเูหมอืนจะยากลําบาก แบนดูรา (Shaffer.  2000: 273; citing 
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Bandura.  1973) กล่าวว่า การจะพจิารณาว่าการกระทําใดของเดก็เป็นความกา้วรา้วหรอืไมต่อ้งพจิารณา
จากองคป์ระกอบอื่นๆ รว่มดว้ย ไดแ้ก่ ตวัแปรทางสงัคม บุคลกิภาพ และสถานการณ์ และเจา้ตวัผูก้ระทํา
เชื่อว่า สิง่ทีท่ํานัน้เป็นความกา้วรา้ว ซึง่นัน้หมายรวมถงึ องคป์ระกอบในเรือ่งของเพศ วฒันธรรม ชนชัน้
ทางสงัคม และประสบการณ์เริม่ตน้ ดงันัน้ บรบิททีต่อบสนองต่อปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ เจตนาของ
การแสดงออก และการพจิารณาและปฏกิริยิาโตต้อบของบุคคลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง และรวมถงึ การพจิารณา
จากสงัคมถอืเป็นส่วนหน่ึงทีแ่สดงว่าพฤตกิรรมใดเป็นความก้าวรา้ว   
   เชฟเฟอร ์(Shaffer.  2000: 285 – 303) ไดอ้ธบิายถงึพฤตกิรรมความก้าวรา้วของเดก็
ในช่วงปฐมวยัไวใ้นมุมมองต่างๆ ดงัน้ี ความกา้วรา้วในมุมมองของชวีวทิยา ซึง่มุมมองน้ีไดเ้น้นหนกัที่
ความแตกต่างของเพศทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความก้าวรา้ว พบว่า เพศชายมแีนวโน้มทีจ่ะกา้วรา้วกว่าเพศหญงิ 
ปรากฏใหเ้หน็ในช่วงอายุประมาณ 2 ปีครึง่ อนัอาจเกีย่วเน่ืองกบัอทิธพิลของระดบัของฮอรโ์มนเพศชาย 

ทีช่ื่อว่า เทสโตสเตอรโ์รน (Testosterone) ทีท่าํใหเ้กดิความพรอ้มในการต่อสูแ้ละมพีฤตกิรรมกา้วรา้ว  

ความก้าวรา้วในมุมมองของการเรยีนรูท้างสงัคม มองว่าไมม่คีวามแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญงิ
ต่อพฤตกิรรมก้าวรา้ว แต่สิง่ทีม่อีทิธพิล คอื วฒันธรรมหลกัและวฒันธรรมยอ่ยของสงัคมทีเ่ดก็อาศยัอยู่
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมความกา้วรา้วของเดก็ และรปูแบบของการแสดงออกถงึความกา้วรา้วทีเ่ดก็ได้
เรยีนรูใ้นสงัคม ความก้าวรา้วทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากครอบครวั การฝึกหดัอบรมเลีย้งดเูดก็ของแต่ละครอบครวั 

โดยเฉพาะการลงโทษ หากใชก้ารเยน็ชาและการเพกิเฉยปฏเิสธต่อเดก็ หรอืการอบรมเลีย้งดแูบบการลงโทษ
ทางกาย อยา่งไรกต็าม สิง่ทีน่่าสนใจไมเ่พยีงแต่วธิกีารอบรมเลีย้งดูทีพ่่อแมใ่ชก้บัเดก็เท่านัน้ พฤตกิรรม
ของเดก็กม็สี่วนทาํใหพ้่อแม่แสดงความกา้วรา้วออกมาเช่นกนั และหมายรวมถงึบรรยากาศทางอารมณ์
ภายในครอบครวั โดยเฉพาะ เมือ่พ่อแมม่ปีญัหาความขดัแยง้เกดิขึน้ในครอบครวั และส่งผลใหเ้ดก็แสดง
อาการก้าวรา้วต่อพีน้่องและผูอ้ื่นในบา้น และรวมถงึบา้นทีใ่ชค้วามรุนแรง อนัเป็นพืน้ฐานใหเ้ดก็มพีฤตกิรรม
กา้วรา้ว การปรบัลดพฤตกิรรมความก้าวรา้วทีเ่กดิกบัเดก็ จงึตอ้งอาศยัความอดทนของพ่อแม ่การเป็น
แบบอย่าง และรวมถงึการประนีประนอม การเขา้ใจความรูส้กึ และตอ้งใหค้วามรูก้บัผูป้กครองเพื่อป้องกนั
การเกดิความก้าวรา้วกบัเดก็ จากสภาพความเป็นจรงิ  
 พฤตกิรรมความกา้วรา้ว (Aggression) ของเดก็ปฐมวยั ถอืเป็นอกีหน่ึงปจัจยัเสีย่งของการพฒันา
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุข ผูว้จิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างเดก็ปฐมวยัในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตส้่วนใหญ่เมือ่ไมอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบัควบคุมของคร ูเดก็มกัเล่นกนัเองอยา่ง
รนุแรงและก้าวรา้ว จงึถอืเป็นปจัจยัเสีย่งทีส่าํคญัของการเสรมิสรา้งการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของเดก็ปฐมวยัในการวจิยัครัง้น้ีเป็นอย่างมาก   
  2.5.3 การมีอคติ (Prejudice) และการแบ่งแยก (Discrimination)  

   การพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็
ปฐมวยั ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยทีม่บีรบิทของสงัคมประกอบดว้ย ความแตกต่าง
หลากหลายทางวฒันธรรม จงึมโีอกาสทีเ่ดก็ปฐมวยัไดเ้รยีนรูแ้ละรบัผลกระทบจากความแตกต่างดงักล่าว 
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ซึง่นําไปสู่อคตแิละการแบ่งแยก ดงันัน้เพื่อเตรยีมการสําหรบัการป้องกนัและแกป้ญัหา จงึตอ้งศกึษาและ
ทาํความเขา้ใจ ดงัน้ี      
   อคติ (Prejudice) อลัพอรต์ (Cortvriend; et al.  2003; citing Allport.  1954) กล่าวว่า 
เป็นความเกลยีด ความไมพ่อใจทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความผดิพลาด และไมย่ดืหยุน่ทีนํ่าไปสู่การแสดงออก
โดยตรงต่อกลุ่มหรอืทัง้หมด หรอืไปสู่บุคคล เพราะเขาเหล่านัน้เป็นสมาชกิของกลุ่ม โดยอาจเป็นความรูส้กึ
หรอืการแสดงออก ความอคต ิจงึเป็นเช่น ทศันคต ิแต่แตกต่างจากทศันคตขิองผูอ้ื่น เพราะอยูบ่นพืน้ฐาน
ทีม่มีาก่อนการพจิารณาต่อการมทีศันคตใินสิง่น้ี เราพจิารณาคนบางคนก่อนทีเ่ราจะยนืยนัความรูข้อง
พวกเขา และทศันคตขิองเรามกัจะไมย่ตุธิรรม เมือ่เราทาํสิง่น้ีในการแยกแยะแบ่งกลุ่มของคน เช่น แบ่ง
คนขาวกบัคนดาํ ซึง่สิง่เหล่าน้ีมาจากความเชื่อทีไ่มพ่อใจ การมอีคตอิาจหมายรวมถงึการตตีรา (Labelling)  
ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื การมอีคตต่ิอเชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์หรอืเพศ แต่อยา่งไรกต็าม ความมอีคตเิกดิขึน้
และมอียูใ่นทุกสงัคม  
   การแบ่งแยก (Discrimination) เป็นพฤตกิรรมการแสดงออกของความมอีคต ิตวัอยา่งเช่น 

บุคคลมอีคตต่ิอคนผวิดําอาจจะไม่นัง่ใกลค้นผวิดําในรถประจาํทาง เป็นต้น ทฤษฎจีงึเป็นเสมอืนเหตุของ
อคตทิีก่ําหนดขึน้ในหลายระดบั ตวัอยา่งเช่น ระดบัของประวตัศิาสตร ์เศรษฐกจิ และสงัคมวทิยา แต่
ในทางจติวทิยาไดต้ระหนกัถงึธรรมชาตขิองความมอีคตใินระดบับุคคลมากกว่าระดบัสงัคมใหญ่ ดงันัน้ 

อคตแิละการแบ่งแยก จงึเป็นรปูแบบของการแสดงถงึความชอบ และไมช่อบทีม่ต่ีอบุคคล เมือ่เราพบกนั
ในครัง้แรกตามความเขา้ใจของเรา แต่เราอาจจะยากทีท่ําความเขา้ใจว่าทําไมเราถงึประทบัใจหรอืปฏเิสธ 

ทัง้ทีไ่มเ่คยพบกนัมาก่อน  
   อคติและการแบ่งแยกในเดก็ปฐมวยั ไดเ้กดิขึน้มาพรอ้มกบัการทีเ่ดก็พฒันา อตัลกัษณ์
ของตนเอง ซึง่เป็นการพฒันาความเขา้ใจเกี่ยวกบัตนเอง (Self) ของเดก็ในมติต่ิางๆ อลัพอรต์ (Pang. 

2002: 154 – 157; citing Allport.  1954) ไดแ้บ่งระดบัของการมอีคตเิป็น 4 ขัน้ ทีส่อดคลอ้งกบัพฒันาการ 
จากขัน้ที ่1 อยากรูอ้ยากเหน็เกีย่วกบับุคคลอื่น ปรากฏใหเ้หน็ในเดก็ปฐมวยัอาย ุ2 – 3 ปี ขัน้ที ่2 รบัรู้
การใชภ้าษาสะทอ้นอารมณ์ ปรากฏใหเ้หน็ในเดก็ปฐมวยั อาย ุ4 – 6 ปี ขัน้ที ่3 ปฏเิสธบุคคลอื่น ปรากฏ
ใหเ้หน็ในเดก็อาย ุ7 – 11 ปี และ ขัน้ที ่4 มอีคตคิงที ่ปรากฏใหเ้หน็เมือ่ย่างเขา้สู่วยัรุ่น รายละเอยีดของ
ระดบัขัน้การมอีคตทิีป่รากฏในเดก็ปฐมวยั มดีงัน้ี  
    ขัน้ท่ี 1 อยากรู้อยากเหน็เก่ียวกบับคุคลอ่ืน (Curios of others) เป็นขัน้ทีเ่กดิขึน้
ขณะทีเ่ดก็อาย ุ2 – 3 ปี เดก็ในวยัน้ีมคีวามสนใจ อยากรูอ้ยากเหน็เกี่ยวกบัผูอ้ื่น อยากรูถ้งึความแตกต่าง
ของผูอ้ื่น เดก็อาจสงสยัว่าทาํไมคนอื่นผวิสดีาํ หรอืมชีื่อแตกต่างไปจากตนเอง ความแตกต่างไมไ่ดเ้ป็น
การปฏเิสธผูอ้ื่นในเวลาน้ี เดก็เริม่ต้นทีค่น้หาเพื่อแบ่งแยกลกัษณะของบุคคล และวางตําแหน่งของตนเอง
ในประเภทต่างๆ เช่น เชือ้ชาต ิภาษา เพศ และความสามารถทางกายภาพ ในเวลาเดยีวกนั เดก็เขา้ใจถงึ
ความแตกต่างว่าเป็นการแบ่งแยกทางสงัคม เดก็เรยีนรูท้ีจ่ะแบ่งแยกผูค้นบนฐานของการแบ่งแยกลกัษณะ
ทางกายภาพ และเมือ่เดก็อาย ุ3 – 5 ปี เดก็มคีวามสนใจลกัษณะทีแ่ตกต่างทางกายภาพของผูอ้ื่น และ
สผีวิมกัเป็นสิง่ทีเ่ดก็ใหค้วามสนใจมากในเวลาน้ี เดก็ไมเ่พยีงพยายามแบ่งแยกใครเป็นใคร แต่เดก็เริม่ต้น
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ทีจ่ะเขา้ใจถงึความคดิรวบยอดของกลุ่ม และความเชื่อทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชาตพินัธุ ์(Race) และความแตกต่าง
อื่นๆ ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ ซึง่มาจากครอบครวั เพื่อน และสิง่แวดลอ้มรอบตวัเดก็ สิง่ทีค่น้พบ คอื 
เดก็ไมไ่ดบ้อดส ี(Color–blind) เดก็ปฐมวยัและเดก็ประถม จงึมคีวามตระหนกัในเรือ่งของสผีวิอย่างมาก 

นัน้ หมายความว่า เดก็ตระหนกัอยา่งจรงิจงัถงึความแตกต่างของเชือ้ชาต ิโดยเฉพาะเดก็ปฐมวยัทีม่ ี
การเรยีนรูเ้กีย่วกบัความแตกต่างในเรือ่งเพศ บางครัง้ความมอีคตขิองเดก็มาจากโรงเรยีนและคร ูทีม่ ี
การจาํกดัการรบัรู ้และเป็นตน้แบบของการเรยีนรูข้องเดก็ หากมอีคตใินเรือ่งใด เดก็กเ็รยีนรูแ้ละมอีคติ
ในเรือ่งนัน้ดว้ย  
    ขัน้ท่ี 2 รบัรู้การใช้ภาษาสะท้อนอารมณ์ (Emotion language) อลัพอรต์ (Pang. 

2002: 154 – 157; citing Allport.  1954) เชื่อว่า เดก็เริม่ตน้สงัเกตโดยมคีําพดูของผูค้นทีใ่ชอ้ธบิายถงึ
ผูอ้ื่นดว้ยการสะทอ้นอารมณ์ทีร่นุแรงมายงัตนเองเป็นประจาํ ถอ้ยคาํต่างๆ เหล่าน้ี บางครัง้ใชเ้พื่อให้
ผูอ้ื่นรูส้กึเจบ็ปวด ซึง่ทาํใหเ้ดก็ซมึซบั และก่อเกดิความเขา้ใจทัง้ทางบวกและทางลบ เมือ่เดก็อาย ุ4 – 6 ปี 

เดก็ส่วนใหญ่ไดเ้รยีนรูถ้งึความแตกต่างทีม่คีุณค่าส่งมายงัตนเองเป็นประจาํ  
   เดอรแ์มน – สปารค์ และคณะ (Pang. 2002: 155; citing Derman-Sparks; et al.  1980) 
คน้พบว่า สิง่ทีส่ําคญัของงานในพฒันาการของเดก็ในเรือ่งของส ีจาํเป็นตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งความรูส้กึ
ทางบวกเกี่ยวกบัอตัลกัษณ์ทางเชือ้ชาตแิละกลุ่มชน จงึเป็นการยาก โดยเฉพาะในบรบิทของสงัคมคน
ผวิขาว ทีม่กัมทีศันคตใินทางลบ และมแีบบแผนของจนิตนาการ (Stereotypical image) ของผูค้นที่
ถูกคน้พบในหลายๆ ทีส่ ื่อมกักระตุ้นใหม้ทีศันคตขิองความรูส้กึ เดก็มกัจะพยายามเขา้ใจว่า การแบ่งแยก
เชือ้ชาตดิงัทีป่รากฏในสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นประเทศทีม่พีลเมอืงทีเ่ป็นชาวพืน้เมอืง และการแบ่งแยก
กลุ่มชาตพินัธุท์ีม่คีวามสมัพนัธก์นัอยู ่ดงันัน้ บุคคลอาจจะไมรู่ส้กึว่าตนเองไมใ่ช่ผูร้ว่มกระบวนการทีส่มบรูณ์ 

(Full –fledged partner) ความมอีคตสิามารถเป็นสาเหตุของบุคคลในการตัง้คาํถามกบัตนเอง และทาํใหเ้กดิ
ความสญูเสยีความภาคภูมใิจในตนเองได ้ขณะเดยีวกนั แพง (Pang.  2002: 156) นําเสนอ ความเป็น 

อตัลกัษณ์ของความเป็นชาต ิ (National identity) และอตัลกัษณ์ของกลุ่มชน (Ethnic identity) ว่ามคีวาม
ยากทีจ่ะวเิคราะห ์เพราะมคีวามซบัซอ้นทีจ่ะอธบิายลกัษณะบางประการทีเ่ดก็อาศยัอยู ่   
 ดงันัน้ จงึควรยตุกิารมอีคตติัง้แต่ระดบัปฐมวยั เพือ่ไมใ่หอ้คตพิฒันาไปสู่ ข ัน้ที ่3 ปฏเิสธบุคคลอื่น 

(Rejection of others) และ ขัน้ที ่4 อคตทิีก่ลายเป็นความยัง่ยนืคงทน (Prejudice becomes permanent)  
การลดอคตใินมติขิองการจดัการศกึษา ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ว่า องคป์ระกอบของการศกึษาโดยเฉพาะ
ความสมัพนัธข์องความมอีคตแิละการแบ่งแยกกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม การลดอคตแิละลด
การแบ่งแยกเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ ขอ้เสนอแนะทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็สามารถเผชญิกบัอคตแิละสามารถปรบัตวั
อยูไ่ดโ้ดยไมเ่จบ็ปวดหรอืฝงัใจในทางลบจนก่อใหเ้กดิการต่อตา้นและพฒันาเป็นความรุนแรง จงึเป็น
สิง่ทีต่อ้งพจิารณาและดําเนินการกนัทุกฝ่าย   
 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

  ในการศกึษาพฒันาการ โอกาส และปจัจยัเสีย่งทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยั มงีานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงัน้ี  
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  งานวิจยัเร่ือง การพฒันาเกณฑก์ารประเมินการทาํงานของทฤษฎีทางจิต (Scaling 

of Theory –of- Mind tasks) ของ เวลแมน และ ไลย ์(Wellman; & Liu.  2004: 523 – 541) ไดท้าํ
การทดลองกบัเดก็ปฐมวยัทีม่อีาย ุ2 ปี จาํนวน 75 คน เพื่อประเมนิว่า เดก็มคีวามเขา้ใจต่อบุคคลอื่น
อยา่งไร ผลการทดสอบ พบว่า เดก็มพีฒันาการทางจติก้าวหน้า โดยสามารถแสดงใหเ้หน็ว่า เดก็เขา้ใจ
ในความเชือ่ทีแ่ตกต่างของบุคคล 2 คน ว่ามคีวามเชือ่ทีแ่ตกต่างกนัได ้และมคีวามเชื่อทีผ่ดิ (False belief) 
ในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ดก็เชือ่ว่า ถูกแต่ความจรงิผดิได ้ซึง่ผลการทดสอบน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความจรงิ และ
การแสดงออกทางอารมณ์ทีนํ่าไปสู่ความเขา้ใจของเดก็ปฐมวยัทีพ่ฒันาขึน้ และการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม 

และการเป็นทีย่อมรบัจากเพื่อน เป็นส่วนช่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาทฤษฎทีางจติ  
  งานวิจยัเร่ือง รปูแบบต่าง  ๆของทกัษะทางอารมณ์ (Emotion Skills) และ ความสามารถ

ทางสงัคม (Social Competence) (Spritz, Sandberg, Maher; & Zajdel.  2010: 495 – 516) โดย
ทาํการศกึษากบัเดก็ปฐมวยัจาํนวน 44 คน ทีเ่ขา้เรยีนในโปรแกรมของ Head Start โดยการส่งเสรมิ
ความสามารถทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่ง ผลการศกึษาวจิยัพบว่า แมก้ารกํากบัควบคุม
อารมณ์ไดป้รากฏใหเ้หน็ถงึความสําคญัในการทาํนายทกัษะทางสงัคมและความสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัคร ู
แต่ความสามารถในการเขา้ใจอารมณ์ มนีัยสําคญัของการทํานายความขดัแยง้ระหว่างครกูบัเดก็ และ 
การเป็นทีช่ื่นชอบของเพื่อน ซึง่ในความเป็นจรงิ ความสามารถในการเขา้ใจอารมณ์ ทําหน้าทีใ่นการเป็น
สื่อประสานความสมัพนัธท์ีข่ดัแยง้ระหว่างเดก็กบัคร ูและเพื่อน ซึง่นําไปสู่การปฏบิตัหิรอืการกําหนด
นโยบายทีต่อ้งพจิารณาถงึความซบัซอ้นของการเชื่อมโยงระหว่างทกัษะต่างๆ ทางอารมณ์ของเดก็และ
การส่งเสรมิความสมัพนัธท์างสงัคมของเดก็ โดยเฉพาะเดก็ปฐมวยัทีอ่ยูใ่นกลุ่มเสีย่ง 
  งานวิจยัเร่ือง การพฒันาเคร่ืองมือประเมินพฤติกรรมสาํคญัท่ีมีการเปล่ียนแปลง

แบบอ่อนไหว (Chang – Sensitive Brief Behavior) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบ่งช้ีพฤติกรรม

ทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั (Gresham, Cook, Collins, Dart, Rasetshwane, Truelson; & Grant. 

2010: 364 – 379) ไดท้าํการศกึษาและพฒันาเครือ่งมอืทดสอบกบัเดก็ปฐมวยัอาย ุ6 – 12 ปี ทีภู่มหิลงั
มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม จาํนวน 83 คน โดยแบบประเมนิทีพ่ฒันาขึน้ พบว่า สามารถเปลีย่นแปลง
แบบอ่อนไหวและใชใ้นการทาํนายถงึทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั 3 ดา้น คอื 1) ดา้นการเสนอความช่วยเหลอื 

มตีวับ่งชี ้ไดแ้ก่ แสดงความยนิดกีบัผูอ้ื่น รว่มกจิกรรมต่างๆ กบัผูอ้ื่นได ้อาสาช่วยเหลอืผูอ้ื่น 2) ดา้น
ความรว่มมอื มตีวับ่งชี ้ไดแ้ก่ การทําตามคาํแนะนํา การยอมรบัความคดิเหน็ของเพื่อนในการเล่น การสงบ
สตอิารมณ์ของตนเองได ้และการรว่มมอืกบัผูอ้ื่น 3) ดา้นการกํากบัควบคุมตนเอง มตีวับ่งชี ้ไดแ้ก่ การตอบสนอง
อยา่งเหมาะสมเมือ่ถูกตหีรอืถูกผลกั   
  งานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของแบบประเมินพฤติกรรมของ

เดก็ก่อนวยัเรียนและวยัอนุบาล (The Preschool and Kindergarten Behavior Scale : PKBS-2) 

เพ่ือศึกษาผลการตวับ่งช้ีย่อยท่ีใช้เพ่ือประเมินทกัษะทางสงัคม และพฤติกรรมท่ีมีปัญหาในการศึกษา

ระดบัปฐมวยั (Fernandez; et al.  2011: 1229 – 1252) พบว่า ตวับ่งชีย้อ่ยของทกัษะทางสงัคมทีผ่่าน
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั โดยแบบประเมนิน้ีพฒันาขึน้โดย เมอรเ์รล (Merrell) ซึง่คณะวจิยัน้ี
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ไดนํ้าไปทําการประเมนิเดก็ปฐมวยัในประเทศสเปน จาํนวน 1509 คน ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดา้นที ่1 
ความรว่มมอืทางสงัคม (Social cooperation subscale) ตวับ่งชีย้อ่ย ไดแ้ก่ เดก็สามารถหมนุเวยีน (Take turn) 
การใชข้องเล่นหรอืสิง่ของอื่นๆ การแบ่งปนัของเล่นและของอื่นๆ ของตนเองใหก้บัผูอ้ื่นได ้การรว่มมอื 
และการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ได ้การประนีประนอมกบัเพื่อนอยา่งเหมาะสม ดา้นที ่2 การมปีฏสิมัพนัธ์
ทางสงัคม (Social interaction) ตวับ่งชีย้อ่ย ไดแ้ก่ การเชญิชวนใหผู้อ้ื่นรว่มเล่น การรูส้กึไหวรู ้(Sensitive) 
ต่อปญัหาของเดก็คนอื่น การแสดงความเมตตาต่อเดก็คนอื่น การถามผูใ้หญ่เพื่อใหช่้วยเหลอืเมือ่จาํเป็น 

การมสี่วนรว่มกบัครอบครวัหรอืโรงเรยีนในการพดูคุย การคน้หาการสนับสนุนจากผูใ้หญ่เมือ่รูส้กึไมด่ี
ต่างๆ และ ดา้นที ่3 ความมอีสิรภาพทางสงัคม (Social independence) ตวับ่งชีย้อ่ย ไดแ้ก่ การมอีสิระ
ในการเล่นหรอืทาํงานดว้ยตนเอง การยนืยนัในสทิธขิองตนเอง การไดร้บัเชญิจากเดก็คนอื่นๆ ใหเ้ขา้
รว่มเล่น การเป็นทีย่อมรบัหรอืทีช่ื่นชอบของเดก็คนอื่น การหวัเราะและมคีวามสนุกสนานกบัเดก็คนอื่น 

การเล่นกบัเพื่อนทีม่คีวามแตกต่าง การปรบัตวัไดด้เีมือ่อยู่ในสถานการณ์ทีแ่ตกต่าง การพยายามทํางาน
โดยขอความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น การแสดงออกถงึความมัน่คงปลอดภยัในสถานการณ์ทางสงัคม             
  งานวิจยัเร่ือง การรบัรู้ถึงการมีมิตรไมตรี (Friendships) ของเดก็ปฐมวยัระหว่าง

กลุ่มชาติพนัธุ ์(Interethnic) และระหว่างกลุ่มเช้ือชาติ (Interracial) ในบริบทท่ีมีความหลากหลาย

ชาติพนัธุ ์(Pica-Smith.  2011: 119 – 132) โดยทําการศกึษาในช่วงอายทุีแ่ตกต่างกนั พบว่า เดก็วยั
อนุบาล ถงึ ประถมศกึษาปีที ่1 หรอื เกรด 1 ในโรงเรยีนประถมศกึษาชนบททางตอนเหนือของสหรฐัอเมรกิา 
เดก็กลุ่มน้ีมนีัยสําคญัทางสถติริะดบัสูงของการยอมรบัเพื่อนทีม่คีวามแตกต่างทางชาตพินัธุแ์ละเชือ้ชาติ
สงูกว่านกัเรยีนทีศ่กึษาในระดบัประถมศกึษาปีที ่4 และ ปีที ่5 ซึง่การศกึษาวจิยัเรือ่งน้ี แสดงใหเ้หน็ว่า 
เดก็วยัอนุบาล มคีวามสามารถในการยอมรบัเพื่อนทีม่คีวามแตกต่างทางดา้นชาตพินัธุแ์ละเชือ้ชาตไิด้
มากกว่านกัเรยีนทีโ่ตกว่า         

  งานวิจยัเร่ือง ความขดัแย้งทางนโยบายของประเทศเคนยาและการปรบัตวัของเดก็ 

( Kithakye; Morris; Terranova; & Myers.  2010: 1114 – 1128) ไดศ้กึษาผลกระทบ 3 องคป์ระกอบ 
คอื ดา้นร่างกาย ดา้นความเขา้ใจตนเอง และดา้นความเขา้ใจผูอ้ื่น และระดบัของสงัคมวฒันธรรมที่
ไดร้บัอนัเป็นการปรบัตวัทางสงัคมอารมณ์ของเดก็ และการเปลีย่นแปลงในการมพีฤตกิรรม เอือ้สงัคม 
และการแกป้ญัหาความขดัแยง้และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ในช่วงเวลาทีเ่กดิความรุนแรงดงักล่าว
ตลอดเวลา 4 เดอืน พบว่า เดก็ส่วนใหญ่มคีวามยากลําบาก ขาดแคลนอาหารและการตอบสนองทาง
อารมณ์ เดก็จงึมทีศันะในทางลบต่อบุคคลอื่น และรวมถงึตนเอง ผลกระทบต่อประสบการณ์เลวรา้ย ทีม่ ี
ต่อการปรบัตวั ไมว่่าเดก็จะเป็นเพศชายหรอืหญงิจากเหตุการณ์ดงักล่าว ในเคนยา ทาํใหเ้ดก็มคีวามก้าวรา้ว
เพิม่มากขึน้ ขณะทีพ่ฤตกิรรมทีด่งีามเหมาะสมทางสงัคมของเดก็ลดตํ่าลงและส่งผลต่อสุขภาพจติของเดก็ 

เมือ่ย่างเขา้สู่วยัรุน่ดว้ย   

 ผลการศกึษาวจิยัต่างๆ ผูว้จิยัไดนํ้าไปใชใ้นการพฒันาตวับ่งชีคุ้ณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขของการศกึษาวจิยัครัง้น้ี     
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3. ความรู้เก่ียวกบัการพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK     

 3.1 แนวคิดหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) และพาราไดมก์ารยกระดบัการศึกษาปฐมวยั  

ดว้ยการเปลีย่นแปลงของแนวความคดิจากยคุสมยัใหม ่(Modernism) ไปสู่ ยคุหลงัสมยัใหม ่(Postmodernism) 
ถอืเป็นปรากฏการณ์การเปลีย่นแปลงทีก่ารศกึษาปฐมวยัตอ้งยอมรบัเพื่อจดัการศกึษาใหก้้าวทนัการเปลีย่นแปลง   
แนวคดิหลงัสมยัใหม ่ไดท้าํใหเ้กดิการตัง้คาํถามอยา่งมากกบัวธิกีารมองโลก และการเขา้ถงึความจรงิ 
(Truth) ของสิง่ต่างๆ รวมทัง้ ความเชื่อว่า เป็นความจรงิทีเ่ป็นแก่นแกน (Essence) ของปจัเจกบุคคล 
วธิกีารคดิในกระแสน้ี ไดร้ือ้ถอนความเชื่อเกี่ยวกบัการนิยามความหมาย ซึง่สามารถเลื่อนไหลเปลีย่นแปลง
ไดต้ามบรบิท จงึไมไ่ดห้มายถงึ คุณสมบตัเิฉพาะตวัอกีต่อไป (อภญิญา เฟ่ืองฟูสกุล.  2546)  
  การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดนํ้าแนวคดิของ มแิชล็ ฟูโกต ์ (Michel, Foucault) ทาํใหเ้ราสามารถ
เขา้ใจความหมายและทีม่าของสิง่ทีเ่รยีกว่า วาทกรรม และอํานาจ และแนวคดิเพื่อการเปลีย่นแปลงใน
เรือ่ง อาํนาจ (Power) นัน้คอื ดา้นทีอ่ํานาจดําเนินการอยา่งแนบเนียนและแทรกซมึในแนวนอนไปทัว่

ทัง้องคส์งัคม การวเิคราะหใ์นมติใิหมน้ี่เลื่อนจากระดบั มหภาค เช่น อํานาจปกครองของรฐั มาสู่ระดบั
จลุภาค เช่น อํานาจในโรงเรยีน ในโรงพยาบาล และพืน้ทีป่ระเภทอื่นๆ ทําใหม้องเหน็ถงึความซบัซอ้น 

ยอกยอ้นของความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจ ในส่วนต่างๆ ของสงัคม ยิง่ไปกว่านัน้ จลุมติขิองอํานาจดงักล่าว 

ยงัเชื่อมโยงกบักรอบความรู ้ความคดิของสงัคม แต่ละยคุ แต่ละสมยั ดว้ยปฏสิมัพนัธอ์นัแน่นแฟ้น ผ่าน
สิง่ที ่ฟูโกต ์ เรยีกว่า วาทกรรม (Discourse) หมายถงึ คาํพดู ขอ้เขยีน ทีผู่ท้รงคุณวุฒใินดา้นต่างๆ 

ผลติขึน้และเผยแพรอ่อกไปภายในกรอบความรูเ้หล่านัน้ แนวคดิเรือ่งวาทกรรมน้ีเองเป็นเสมอืนกุญแจ
ไขความเขา้ใจปรากฏการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมต่าง  ๆอกีมากมาย (Foucault.  1988; อภญิญา เฟ่ืองฟูสกุล.
2546; นพพร ประชากุล.  2554: 19 – 20)   
                 ขณะเดยีวกนั ฟูโกต ์ ไดเ้ลง็เหน็ว่าสิง่เหล่าน้ีเกดิขึน้พรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงลกัษณะของ
อํานาจ ซึง่มคีุณสมบตั ิ แทรกซมึแผ่ซ่านมากขึน้โดยเขา้ไปจดัการกบัรายละเอยีดต่างๆ ในกจิกรรมของ
มนุษยม์ากขึน้ จนแผ่ซ่านอยู่ในทุกระดบั ทุกพืน้ทีข่องสงัคม อํานาจกลายเป็นเหมอืนโครงสรา้งอยา่งหน่ึง
ทีเ่ปิดประตูใหผู้ค้นอนัหลากหลายเขา้ไปสวมบทบาทเป็นผูก้ระทํา และผูถู้กกระทํา วนเวยีนสลบักนัไป 
เช่น เป็นครเูป็นนกัเรยีน และอํานาจกม็ไิดเ้พยีงกดขี ่ ลดิรอนหรอืทําลาย หากยงัผลติสรา้งสิง่ต่างๆ 

ขึน้มามากมาย เช่น โรงเรยีน โรงพยาบาล สิง่เหล่าน้ี มคีวามชอบธรรมหรอืไม ่ เป็นอกีประเดน็หน่ึง
การขดัขนื ต่อตา้นอํานาจ กเ็ป็นปจัจยัหน่ึงในโครงสรา้งของอํานาจ ทีอ่าจยอ้นกลบัมาพยงุอํานาจนัน้
เอาไว ้อาจกลา่วไดว้่า ฟูโกต ์มองภาพของอํานาจทีแ่ตกต่างจากนกัทฤษฎอีื่นๆ ทีเ่คยมองไว ้สิง่ทีนํ่าเสนอ
คอื ความสมัพนัธอ์นัแน่นแฟ้นของวาทกรรมและอํานาจ จงึก่อเกดิการเปลีย่นแปลง เพราะเพยีงแต่วาทกรรม 

ซึง่องิกบักรอบความรูใ้นแต่ละยคุสมยักไ็มอ่าจเป็นปจัจยัเพยีงพอทีก่่อใหเ้กดิการปฏบิตักิารทางสงัคม
ทีเ่ป็นรปูธรรมขึน้ไดจ้งึจาํเป็นตอ้งอาศยัอํานาจในการปฏบิตักิาร (นพพร ประชากุล.  2554: 19 – 20)   
                     จากแนวคดิดงักล่าวทาํใหเ้กดิพาราไดม ์การยกระดบัการจดัการศกึษาปฐมวยั โดยเกดิมุมมองใหม่
ของการทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัเดก็ปฐมวยัและการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีร่บัเอาแนวคดิหลงัสมยัใหม่
มาใช ้ดาทล์เบอรก์ และคณะ (Dahlberg; et al.  1999: 56 – 68) ไดนํ้าเสนอการพฒันาคุณภาพการจดั
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การศกึษาระดบัปฐมวยั และการดแูลเดก็ใหก้า้วไปขา้งหน้า โดยใชแ้นวคดิสมยัใหม่และหลงัสมยัใหม่
เป็นฐานของการนําเสนอแนวทางการพฒันาการจดัการศกึษาปฐมวยั โดยอธบิายว่า สิง่ทีเ่ราโตเ้ถยีงกนั 

คอื เรากําลงัดาํรงชวีติอยูใ่นยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างยิง่ใหญ่ ดงันัน้ การเป็นเดก็ปฐมวยัยคุหลงั

สมยัใหม่ (Postmodern childhood) ซึง่มลีกัษณะของการเป็น ผูร้ว่มสรา้ง (Co construct) ทัง้ความรู ้
อตัลกัษณ์และวฒันธรรม นําไปสู่การจดัการศกึษาแบบใหมท่ีย่อมรบัเดก็ปฐมวยัในยคุหลงัสมยัใหม่ ที่
เดก็แต่ละคน (Individual children) ไดร้บัการพฒันาระดบัความซบัซอ้น และความหลากหลายเพิม่สงูขึน้ 

เช่นเดยีวกบัการเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเน่ือง และนําไปสูท่ศิทางใหมข่องการยกระดบัการจดัการศกึษา
ปฐมวยัทีต่อ้งทาํความเขา้ใจและยอมรบัว่า เดก็ปฐมวยัเป็นโครงสรา้งทางสงัคม (Social construction) 

โดยเป็นผูถู้กสรา้งและดาํเนินไปภายในกจิกรรมทีม่กีารร่วมพดูคุยเจรจาในกลุ่มของความสมัพนัธ ์ทาง
สงัคม ขณะทีเ่ดก็ปฐมวยัมคีวามจรงิทางชวีวทิยา และอยูใ่นบรบิทของความสมัพนัธก์บัเวลา สถานที ่
วฒันธรรม และอื่นๆ ทีร่วมถงึ ชนชัน้ เพศ และสถานภาพทางเศรษฐสงัคม เดก็ปฐมวยัเป็นผูแ้สดงหรอื

มบีทบาททางสงัคม (Social actor) การมสี่วนรว่มในการสรา้ง การเลอืกดํารงชวีติของตนเอง และรว่ม
สรา้งสรรคป์ระสบการณ์การเรยีนรู ้เดก็ปฐมวยัมสีทิธ ิ(Right) และเสยีง (Voice) ของตนเองทีต่อ้งไดร้บั
การฟงัอย่างจรงิจงั โดยใชก้ารพูดคุยแบบประชาธปิไตย การไดม้สี่วนรว่มตดัสนิใจ และการไดร้บัการทํา
ความเขา้ใจ ความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัผูใ้หญ่จงึเกีย่วขอ้งกบัการจดัการดา้นอํานาจ (The Exercise 

of power) ทีต่อ้งการ คอื ความรกั โดยพยายามใชอ้ํานาจกบัเดก็ดว้ยความระมดัระวงั และสิง่ทีต่อ้งยอมรบั คอื 

การทีเ่ดก็มคีวามรํา่รวย หรอืมคีวามพรอ้มสมบรูณ์ (Rich) ในการเป็นผูเ้รยีนรู ้ไมใ่ช่ เป็นผูว้า่งเปล่า เดก็จงึเป็น
ผูร้ว่มเรยีนรู ้ดงันัน้การศกึษาเพื่อพฒันาและยกระดบัการเปลีย่นแปลงของการศกึษาปฐมวยั จงึไดเ้กดิขึน้ 

โดยมกีารนําทฤษฎ ีแนวคดิ และหลกัการต่างๆ มาใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ในยคุหลงัสมยัใหม ่ไดแ้ก่   
  1. การนําทฤษฎรีะบบพลวตัรไรเ้สน้ตรงไปใช ้(Implications of nonlinear dynamic systems 

theory) ฟรอมเบอรก์ (Fromberg. 2002) นําเสนอการนําทฤษฎรีะบบพลวตัรไรเ้สน้ตรงไปใชก้บัเดก็
ปฐมวยั ผ่านการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีอ่สิระ เช่น การเล่น โดยนําเสนอหลกัการสําคญั คอื การยอมรบัว่า
การเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยัในยคุปจัจบุนั ตอ้งเปลีย่นแปลงจากการใชแ้นวคดิพฤตกิรรมนิยม (Behaviorism) 
ไปสู่การศกึษาปฐมวยัสู่แนวคดิหลงัสมยัใหม ่ (Postmodern) ทีม่กีารเรยีนรูม้ลีกัษณะของการส่งเสรมิ
ความรว่มมอื การรบัฟงัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ การใหอ้ํานาจ การสรา้งความสมัพนัธแ์บบดแูลเอาใจใส่ 
การมสีทิธใินการเลอืกและตดัสนิใจรว่มกนัในสิง่ทีเ่ดก็ตอ้งการเรยีนรู ้กระบวนการ เป็นการใชแ้ผนการสอน
ทีย่ดืหยุน่ ฉบัพลนั มคีวามเป็นปจัจบุนั (Emergent) ใชไ้หวพรบิปฏภิาณ สตปิญัญาในการสอนเพื่อ
เท่าทนัการเปลีย่นแปลงหรอืสิง่ทีเ่ดก็สนใจ การเล่นถอืเป็นการเรยีนรู ้ไมอ่าจคาดเดารปูแบบต่างๆ ไว้
ล่วงหน้า พรอ้มรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง มคีวามไหว (Sensitive) ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขเริม่ต้น เน้ือหา 
เน้นทีค่วามหมายและการเชื่อมโยง เตม็ไปดว้ยความคดิสรา้งสรรคแ์ละความหมาย เน้นวธิกีารต่างๆ 

ในการเรยีนรูข้องเดก็ ความรูเ้ป็นการจดัการดว้ยตนเองเป็นพลวตัร เปลีย่นแปลงได ้การเล่นเป็นการเปลีย่นแปลง
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ทีต่อ้งเน้น มรีปูแบบและใชก้ารตคีวามทีห่ลากหลาย การประเมนิผล มรีปูแบบทีห่ลากหลาย เพื่อนําไปสู่
การวางแผน การคน้หาความรู ้และการใชค้วามรู ้ เป็นต้น  
  2. แนวทางการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดสําหรบัการศกึษาปฐมวยั (The best practices in early 

childhood education)  เลวนิ – เบนแฮม (Lewin – Benham.  2011: 1 – 18) ไดเ้สนอแนวทางปฏบิตัิ
ทีด่ทีีสุ่ดมคีวามสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในทศิทางหลงัสมยัใหม ่ซึง่ไดจ้ากการวเิคราะหจ์ากวธิกีาร
จดัประสบการณ์เรยีนรูแ้บบ Reggio Emilia ทีน่บัเป็นแนวทางการจดัประสบการณ์ระดบัปฐมวยัทีด่ทีีสุ่ด
ในโลก และสิง่ทีค่รปูฐมวยัควรปฏบิตั ิคอื  
   2.1 ครแูละผูป้กครองตอ้งเชื่อมัน่วา่ เดก็มคีวามสามารถทีต่ดิตวัมา นัน่คอื ความพรอ้ม
หรอืมากมขีองความสามารถ (Rich) ความแขง็แรง (Strong) และการมอีํานาจ (Powerful) 
   2.2 การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ตอ้งใช ้การปฏิบติัแบบล่างขึ้นบน (Bottom – 

up practice) ซึง่มคีวามแตกต่างไปจากเดมิ ทีก่ําหนดจากบนลงล่าง (Top- down practice) นัน้คอื 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ปิดกวา้งในเรือ่งของเวลาทีส่มัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัการวางแผนการเรยีนรูท้ีม่า

จากความสนใจของเดก็ การพดูคุยสนทนา (Conversation) เป็นจดุเริม่ต้นของการคน้หาสิง่ทีเ่ดก็สนใจ

เรยีนรู ้หรอืปญัหาทีเ่ดก็กําลงัสนใจแกไ้ข ซึง่เป็นสิง่ทีค่วรนํามาใชแ้ทนสิง่ทีค่รกูําหนดไวล้่วงหน้า โดยเดก็

ไมไ่ดม้สี่วนรว่ม  

   2.3 การส่งเสรมิใหเ้ดก็พฒันาการกํากบัควบคุมตนเอง (Self regulation) เป็นสิง่ที่
ตอ้งทาํ แทนการควบคุมดว้ยวนิยัทีเ่ครง่ครดั ดว้ยการสง่เสรมิการเคารพในสทิธขิองตนเอง ผูอ้ื่น และ 
ความรบัผดิชอบใหก้บัเดก็ และการเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองคร ู 
   2.4 การจดัสภาพแวดลอ้มเป็นหลกัสตูรของการเรยีนรู ้ การจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิ
การเรยีนรู ้การมพีืน้ทีท่ีส่งบ การมอุีปกรณ์ทีห่ลากหลายใหเ้ดก็ไดเ้ลอืกใช ้และการมพีืน้ทีส่าํหรบัจดัแสดง
ผลงาน เป็นสิง่ทีค่วรดําเนินการในหอ้งเรยีน 

   2.5 การใชก้ารจดัทาํสารนิทศัน์การเรยีนรู ้(Documentation) เพื่อสะทอ้นสิง่ทีเ่ดก็เรยีนรู ้ 
ช่วยใหท้ัง้คร ูและเดก็ไดท้บทวนประสบการณ์ วางแผน ประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั ตลอดจนเป็น เครือ่งมอื
แสดงพฒันาการของการเรยีนรูท้ีผู่ป้กครอง และผูท้ีส่นใจสามารถทําความเขา้ใจไดง้า่ย  
  3. หลกัการฝึกหดัเดก็ปฐมวยัทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการ (Developmentally Appropriate 
Practice : DAP) ของสมาคมการศกึษาสาํหรบัเดก็แห่งชาต ิสหรฐัอเมรกิา (The National Association 

for the Education of Young Children : NAEYC) (Bredekamp.  1987) ปจัจบุนัไดเ้สนอแนวทางการพฒันา
เดก็ปฐมวยั เพือ่การปฏบิตักิารจดัการศกึษาใหก้บัเดก็ปฐมวยัไว ้12 ประการ (Bredekamp.  2011: 123 – 125) 
คอื  
   3.1 การพฒันาเดก็ดา้นใดดา้นหน่ึงจงึมอีทิธพิลต่อดา้นอื่นๆ ของเดก็ดว้ย หลกัสตูร 
รปูแบบ และวธิกีารจดัประสบการณ์ ควรตอ้งมคีวามเขา้ใจ และเตรยีมการพฒันาเดก็โดยองคร์วม   

   3.2 ทุกจดุมุง่หมายของการเรยีนรูแ้ละพฒันาการของเดก็ ตอ้งปฏบิตัติามลาํดบัขัน้
อยา่งเหมาะสม โดยตอ้งพจิารณาถงึความพรอ้มของเดก็ทีม่มีาก่อน ครจูาํเป็นตอ้งรูแ้ละมคีวามสามารถ
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ในการคาดการณ์ (Predictable) แต่ไมใ่ชว้ธิกีารแบบตายตวั (Rigid) ลาํดบัขัน้พฒันาการและการเรยีนรู้
จงึตอ้งสามารถประเมนิเดก็ไดอ้ยา่งแม่นยาํ และสามารถวางแผนเพื่อการพฒันาเดก็ใหก้า้วหน้าในลาํดบั
ต่อไป   
   3.3 ผลทีเ่กดิขึน้ต่อพฒันาการ และการเรยีนรู ้มอีตัราทีแ่ตกต่างกนัจากเดก็คนหน่ึง
ไปยงัเดก็อกีคนหน่ึง เพราะความแตกต่างระหว่างบุคคล ครตูอ้งทาํความรูจ้กัเดก็แต่ละคนเป็นอยา่งด ี
ดว้ยการสงัเกต และประเมนิเดก็ความสามารถ ทกัษะ ความรู ้และ การดําเนินการของเดก็แต่ละคน 

   3.4 พฒันาการและการเรยีนรู ้เป็นผลมาจากการมปีฏสิมัพนัธแ์บบพลวตัรและความต่อเน่ือง
ของวุฒภิาวะทางชวีภาพ ประสบการณ์ และขอ้จาํกดัในการเรยีนรูข้องเดก็ทีต่ ัง้บนฐานของวุฒภิาวะ สิง่ที่
ครตูอ้งรูเ้พื่อแกไ้ขใหด้ขีึน้ คอื การป้องกนัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ตัง้แต่ระยะแรก    

                       3.5 ประสบการณ์ระยะแรกมทีัง้การเพิม่พูนและการทาํใหล้่าชา้ ส่งผลต่อพฒันาการ
ของเดก็รายบุคคล ครจูาํเป็นตอ้งรูถ้งึการศกึษาวจิยัต่างๆ ทีท่าํการศกึษาผลระยะสัน้ และระยะยาวที่
ส่งผลต่อประสบการณ์ในระยะแรกเริม่ของเดก็  

   3.6 ผลของพฒันาการทาํใหก้ารกํากบัควบคุมตนเอง การนําเสนอและสญัลกัษณ์ ตลอดจน
ความสามารถต่าง  ๆ สามารถพฒันาความซบัซอ้นเพิม่สงูขึน้ ครตูอ้งเพิม่ความซบัซอ้นในการจดัประสบการณ์
เรยีนรูใ้หสู้งขึน้ ครตูอ้งนําเดก็สู่การพดูคุยสนทนาเพื่อนําไปสู่การคดิ การแกป้ญัหาต่างๆ รว่มกนั  

   3.7 เดก็สามารถพฒันาไดด้ทีีสุ่ดเมือ่เดก็รูส้กึปลอดภยั การสรา้งความสมัพนัธภาพที่
ม ัน่คงกบัผูใ้หญ่ โดยทีเ่ดก็ไดร้บัการตอบสนอง และมโีอกาสต่างๆ ในการสรา้งความสมัพนัธใ์นทางบวก
กบัเพื่อน ครตูอ้งป้องกนัอนัตรายต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ทางรา่งกาย และใหค้วามปลอดภยักบัเดก็เป็น
รายบุคคล  

   3.8 พฒันาการและการเรยีนรูเ้กดิขึน้อนัเน่ืองจากอทิธพิลของบรบิททางสงัคม และ
วฒันธรรม ครตูอ้งยอมรบัว่าความสามารถของเดก็ไดร้บัมาจากวฒันธรรมของบา้น อาจไม่ปรากฏให้
เหน็ในวฒันธรรมของโรงเรยีน แต่สิง่ทีค่รตูอ้งรูว้่าทัง้วฒันธรรมและภาษาทีเ่ดก็ไดร้บัจากวฒันธรรมของ
บา้น คอื สิง่ทีม่คีวามหมาย และมอีทิธพิลต่อการพฒันาเปลีย่นแปลงของเดก็    
   3.9 เดก็มคีวามกระตอืรอืรน้ทางปญัญาอยา่งยิง่ในการคน้หาความเขา้ใจต่อโลกทีม่ ี
อยูร่อบตวั เดก็เรยีนรูใ้นวธิกีารต่างๆ กลยทุธใ์นการสอนแบบกวา้งๆ และการมปีฏสิมัพนัธจ์งึมปีระสทิธผิล
ในการสนบัสนุนทุกประเภทของการเรยีนรู ้ครตูอ้งใชก้ลวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย ทัง้การสอนโดยครู
เป็นผูแ้นะนํา การใหเ้ดก็เป็นผูแ้นะนํา เพื่อนําไปสู่ความตอ้งการจาํเป็นของเดก็รายบุคคล เดก็บางคน
ตอ้งการการสนับสนุนมากกว่าเดก็คนอื่นๆ ทัง้การทดลองและการเล่น ครจูงึตอ้งใชบ้รบิทของการเรยีนรู้
ทีห่ลากหลาย ใชก้จิกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ่มเลก็ และการเรยีนรูร้ายบุคคล การเรยีนรูจ้งึเป็นการสอนแบบ
รายบุคคลจากเดก็สู่เดก็ และวนัต่อวนั 

   3.10 การเล่น คอื เครือ่งมอืสาํคญัสาํหรบัการพฒันาการกํากบัควบคุมตนเอง พรอ้มกบั 

การส่งเสรมิพฒันาความสามารถทางภาษา สตปิญัญา และสงัคม ครตูอ้งวางแผนเวลา สื่ออุปกรณ์ต่างๆ 
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สาํหรบัการเล่นเพื่อการศกึษาอย่างมคีุณค่า ครตูอ้งสงัเกตการเล่นของเดก็ และเขา้ร่วมกบัเดก็ เพื่อให้
การเล่นสามารถส่งเสรมิเดก็ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  
   3.11 ความกา้วหน้าของพฒันาการและการเรยีนรู ้ เกดิขึน้เมือ่เดก็มคีวามทา้ทายต่อ
การบรรลุจดุมุง่หมายในระดบัทีส่งูขึน้จากระดบัทีเ่ป็นอยู ่และสามารถเกดิขึน้ไดเ้มือ่เดก็มโีอกาสต่างๆ 

ในการฝึกหดัพฒันาทกัษะใหมท่ีจ่าํเป็นต่าง  ๆ ครตูอ้งจดัเตรยีมกจิกรรมการเรยีนรูท้ีท่า้ทายระดบัความสามารถ
ของเดก็ แต่ตอ้งทําใหเ้ดก็สามารถประสบผลสําเรจ็ไดเ้พื่อกระตุน้การเรยีนรู ้ อนัจะเป็นการช่วยทําให้
เดก็ไดม้พีฒันาการเพิม่สงูขึน้  

   3.12 ประสบการณ์ต่างๆ ของเดก็ตอ้งก่อใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ และใชว้ธิกีารต่างๆ 

เพื่อการเรยีนรู ้เช่น การรเิริม่ การยดืหยุ่น การคงทน  ครตูอ้งส่งเสรมิใหเ้ดก็มคีวามสนใจในการเรยีนรู้
และนําเดก็สู่การเรยีนรูด้ว้ยความสนใจใฝเ่รยีนรู ้และสรา้งสรรค ์

 จาก 3 แนวทางของการจดัการศกึษาปฐมวยั ทีส่อดคลอ้งกบัพาราไดมก์ารยกระดบัการศกึษา
ปฐมวยัทีม่แีนวคดิหลงัสมยัใหมเ่ป็นฐานการพฒันา ไดก้ารสรา้งความเขา้ใจทีช่ดัเจนต่อศกัยภาพทีม่อียู่
ของเดก็ปฐมวยัในฐานะผูร้่วมสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้ เป็นผูม้สี่วนร่วมอย่างกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้
รว่มแกไ้ขปญัหา และตอ้งไดร้บัการยอมรบัในอตัลกัษณ์วฒันธรรมของตนเอง และการจดัการศกึษา จงึ
ไมใ่ช่การทาํสาํเนาซํ้า (Reproduction) ทางความรู ้ดว้ยการใหค้วามรูก้บัเดก็ดว้ยวธิกีารทีผู่ใ้หญ่กําหนดไว ้

ใชก้ารฝึกหดัทาํซํ้าอยา่งจรงิจงั โดยขาดการมสี่วนรว่มของเดก็ การเปลีย่นแปลงหลงัสมยัใหม ่มคีวามหมายถงึ
การเปลีย่นแปลงทัง้ทางบวกและทางลบ แต่การจดัการศกึษาตอ้งตระหนกัชดัว่า พฤตกิรรมมคีวามซบัซอ้น 

และบางครัง้สบัสนยากทีจ่ะทําความเขา้ใจ การผสมผสานวธิกีารทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกนั จงึเป็นสิง่
ทีเ่ขานํามาพจิารณาและปรบัใช ้ ตอบรบักบัสถานการณ์ของหอ้งเรยีนสิง่ทีส่าํคญั คอื การเตรยีมเดก็
สาํหรบัการอยูร่ว่มกนัในสงัคมทีซ่บัซอ้นและมหีลากหลายของบุคลกิภาพ สงัคม วฒันธรรม และครจูงึตอ้ง
พรอ้มสาํหรบัการเผชญิหน้าในแต่ละวนัทีโ่รงเรยีนและท่ามกลางเดก็นกัเรยีนทีต่อ้งเจอในแต่ละวนั และ
ตอ้งใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสม เพื่อการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดสําหรบัเดก็ปฐมวยั   

 3.2 หลกัการจดัประสบการณ์เรียนรู้สาํหรบัเดก็ปฐมวยั ตามแนวคิด คอนสตรคัติวิส 

(Constructivist) แนวคดิคอนสตรคัตวิสิ เป็นแนวคดิทีพ่ฒันาขึน้จากทฤษฎคีวามรูแ้ละการเรยีนรู ้ที่
อธบิายถงึสิง่ทีเ่รยีกว่า อะไรคอื การรู ้(What is knowing) และวธิกีารไดม้าซึง่สิง่ทีรู่ ้(How one come 

to know) แมว้่า แนวคดิคอนสตรคัตวิสิจะไม่ใช่ทฤษฎขีองการสอนแต่กใ็หข้อ้เสนอแนะทีแ่ตกต่างไปจาก
วธิกีารทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนส่วนใหญ่ในโรงเรยีน ครทูีม่พีืน้ฐานของการฝึกหดัตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิ 

มองว่าการเรยีนรูเ้ป็นการเสนอแนะวธิกีารของการสอนทีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสในการสรา้งความเขา้ใจ
อยา่งมคีวามหมายภายใตบ้รบิทของประสบการณ์ทีพ่วกเขาสามารถคน้หารปูแบบ ตัง้คาํถาม และสรา้ง
วธิกีารเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองทีท่าํใหพ้วกเขาไดค้วามคดิรวบยอดไดก้ลวธิจีากการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง หอ้งเรยีน
จงึเป็นเสมอืนสงัคมขนาดเลก็เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิกจิกรรมวาทกรรมและการสะทอ้นคดิ
ใหก้บัผูเ้รยีน อนัหมายถงึการปลดแอกการเรยีนรูท้ีเ่น้นว่าครเูท่านัน้คอื ศูนยก์ลางใหห้มดไป แต่มุง่ไป
ทีก่ารเรยีนรูเ้พื่อการยอมรบัซึง่กนัและกนั การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม และการมพีลงัอํานาจในการเรยีนรู ้
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ของผูเ้รยีน คอืเป้าหมายสําคญัของแนวคดิน้ี  (Fosnot.  1996: ix – 31)      
  เดอรว์รีส่ ์และ โคลเบอรก์ (DeVries; & Kohlberg.  1990: 17 – 87) กล่าวว่า แนวคดิน้ี
ไดต้ัง้สมมตฐิานเกี่ยวกบัการพฒันามนุษยไ์ว ้2 ประการ คอื 1) ธรรมชาตขิองประสบการณ์ทางจติวทิยา
ในโรงเรยีน มคีวามเป็นไปไดใ้นการทีจ่ะส่งผลต่อความกา้วหน้าของพฒันาการดา้นสงัคม สตปิญัญา จติใจ 

และจรยิธรรม และ 2) ทศันะทางการศกึษาของโลกทีม่ต่ีอคร ูและความสําคญักบัการฝึกหดัในหอ้งเรยีน
มผีลต่อธรรมชาตทิางการเรยีนรูข้องเดก็จากการประสบการณ์ทางจติวทิยาในหอ้งเรยีน และกระบวนการ 
เรยีนรู ้ว่าตอ้งมลีกัษณะสาํคญัคอื การส่งเสรมิใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม และการส่งเสรมิใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธภ์ายในระหว่างวธิกีารในการสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจในปจัจบุนัของเดก็ต่อเหตุการณ์หรอืปรากฏการณ์ และนําเขา้ไปสู่ประสบการณ์ใหม่ 
 จากสมมตฐิานดงักล่าวนําไปสู่หลกัการสาํคญัของการจดัประสบการณ์เรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั 

ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิ มดีงัน้ี  
  1. ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดท้ํากจิกรรมต่าง  ๆดว้ยตนเอง ตามความสนใจ จากการศกึษาการพฒันา
สตปิญัญาเพื่อนําไปสู่วธิกีารส่งเสรมิใหเ้ดก็สรา้งความรูท้ีเ่กดิขึน้จากภายใน ลกัษณะของกจิกรรมทีจ่ะ
ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดท้าํกจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง จงึมลีกัษณะทีท่ําใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูท้ีม่าจากองคป์ระกอบ
พืน้ฐานทีส่าํคญั ไดแ้ก่           
   1.1 ความสนใจ (Interest) เป็นเสมอืนแหล่งพลงังานของกระบวนการสรา้งความรู ้
เพราะความสนใจเป็นศูนยก์ลางของการกระทําสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเองทีท่ําใหเ้กดิการสงัเกต การพจิารณา
รายละเอยีด ความสนใจยงัมผีลดา้นจติใจ เพราะความสนใจนําไปสู่การพฒันาสตปิญัญา ถา้ปราศจาก
ความสนใจ เดก็จะไมพ่ยายามทีจ่ะเรยีนรู ้และไมส่นใจต่อประสบการณ์ต่างๆ จงึทําใหก้ระบวนการปรบั
โครงสรา้งความรู ้ และกระบวนการปรบัขยายโครงสรา้งความรูไ้มเ่กดิขึน้ เพราะเดก็ไมส่นใจหาเหตุผล
มาอธบิายหรอืแก้ปญัหา ดงันัน้การจดักจิกรรมพฒันาเดก็จะตอ้งคํานึงถงึความสนใจของเดก็เป็นสําคญั   

   1.2 การเล่น (Play) เป็นกระบวนการสําคญัในการสรา้งพฤตกิรรมทีถู่กละเลย จาก
วธิกีารสอนแบบดัง้เดมิ ทีค่ดิว่าการเล่นไม่มหีลกัทีแ่น่นอน แต่แนวคดิคอนสตรคัตวิสิใหค้วามสําคญั และ
นําการเล่นมาใชใ้นการจดัการศกึษาใหก้บัเดก็ปฐมวยั โดยถอืว่าการเล่นเป็นส่วนประกอบในการเรยีนรู ้
เพราะทําใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูบ้ทบาทของชวีติ ไดใ้ชภ้าษาในการแสดงออก ไดแ้สดงความรูส้กึและใชค้วามคดิ 

การเล่นช่วยเตมิเตม็ชวีติเดก็ การเล่นปราศจากการบงัคบั หรอืการลงโทษจากผูใ้หญ่ นอกจากน้ี การเล่น
ประเภทเกมต่างๆ ยงัทาํใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูก้ตกิา ช่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาสตปิญัญา และจรยิธรรมทางสงัคม
อกีดว้ย                   
   1.3 การทดลอง (Experimentation) เป็นสิง่ทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากการลองผดิลองถูก และ
นําไปสู่ความรูท้ีถู่กตอ้งแทจ้รงิ เป็นสิง่ทีท่า้ทาย และกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูใ้นสิง่รอบตวั โดยเฉพาะ
ความรูท้ีเ่ดก็สรา้งขึน้เกีย่วกบัโลกทางกายภาพ ขณะเดยีวกนั การทดลองนําเดก็ไปสูก่ารนํากจิกรรมต่างๆ 

ทีมุ่ง่มัน่ในสิง่ทีเ่ดก็ใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก  



 

 

 

56 

 

   1.4 ความรว่มมอื (Cooperation) เป็นการสนบัสนุนความสมัพนัธแ์บบรว่มมอืใหเ้กดิขึน้  
ทัง้ระหว่างเดก็กบัผูใ้หญ่ และระหว่างเดก็กบัเพื่อนๆ ถอืเป็นกระบวนการทางสงัคม นอกจากน้ี ความขดัแยง้ 
(Conflict) ทีเ่กดิขึน้ เป็นปจัจยัสาํคญัทีท่ําใหเ้ดก็ยอมรบันับถอืซึง่กนัและกนั ยอมรบัในความปรารถนา 
ความตอ้งการ ความคดิของแต่ละบุคคลและความรว่มมอื จงึเป็นวธิกีารทีเ่ดก็การลดการยดึตนเองเป็น
ศูนยก์ลาง 
  2. บทบาทครทูีเ่ป็นเสมอืนเพื่อนและผูแ้นะนํา แนวคดิคอนสตรคัตวิสิ ไดก้ําหนดบทบาท
ของครทูีส่ําคญั 3 ประการ คอื    
   2.1 จากบทบาทการเป็นผูส้อนไปสู่การเป็นผูส้รา้ง โดยทาํหน้าทีใ่หค้าํแนะนํา เพื่อให้
เดก็ไดเ้ป็นผูส้รา้งความรูด้ว้ยตนเอง ตดิตามความสนใจ และสิง่ทีเ่ดก็เรยีนรูเ้พื่อช่วยใหก้ารเรยีนรูข้องเดก็
บรรลุผล       
   2.2 จากการใชก้ารเสรมิแรงไปสู่ความสนใจ โดยใหก้ารสนบัสนุน และกระตุน้ความสนใจ
ของเดก็ไปสู่การเรยีนรู ้ดว้ยการทําใหเ้ดก็เกดิความสนใจ จงึเป็นเสมอืนแรงจงูใจภายในทีนํ่าเดก็ไปสู่
การพฒันาการเรยีนรู ้
   2.3 จากการบงัคบัควบคุมไปสู่การพฒันาเดก็ใหพ้ึง่พาตนเอง โดยสรา้งความสมัพนัธ์
แบบรว่มมอืใหเ้กดิขึน้ระหว่างครกูบัเดก็ และพฒันาเดก็ไปสู่การมจีรยิธรรมแบบพึง่พาตนเอง   
  3. การส่งเสรมิโอกาสการเรยีนรูแ้ละแกป้ญัหาความขดัแยง้ท่ามกลางชวีติในสงัคม  การที่
เดก็ไดใ้ชช้วีติท่ามกลางสงัคมดว้ยตนเอง เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อพฒันาการของเดก็อย่างยิง่ โดยเฉพาะ
การควบคุมตนเอง และการรว่มมอืกนัในกลุ่ม นําไปสู่การพฒันาความรูส้กึของการเป็นหมูค่ณะ และ
ความขดัแยง้ ยงัเป็นสิง่ทีเ่ดก็จาํเป็นทีเ่ดก็ตอ้งเรยีนรูเ้พื่อแกป้ญัหา และพฒันาไปสู่การใหค้วามรว่มมอื  

บทบาทหน่ึงของครตูามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิ คอื การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิใหเ้ดก็ไดต้ระหนกัถงึ
ผูอ้ื่น และเหน็ถงึความจาํเป็นในการรว่มมอืกบัผูอ้ื่น ความสมัพนัธแ์บบรว่มมอื และนําไปสู่การพฒันา 
การพึง่พาตนเอง    
   นอกจากน้ี แนวคิดคอนสตรคัติวิสเชิงวิพากย ์ (Critical Constructivism) ซึง่
เป็นการเปลีย่นแปลงตามทศิทางหลงัสมยัใหม ่โดยมุ่งเน้นกลไกของอํานาจทีม่ามอีทิธพิลต่อกระบวนการ
สรา้งความรู ้ การตรวจสอบความรู ้ ความจรงิ จากการตคีวามรว่มกนัจากประสบการณ์ทีอ่ยูร่อบตวั โดย
ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจว่า ความรูใ้นชัน้เรยีนตอ้งเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตวักบัความรูท้ีก่ําลงัเรยีนรู ้
และสนบัสนุนเชื่อมโยงการสรา้งความคดิ การทาํใหก้จิกรรมการเรยีนรูม้คีวามทา้ทายใหผู้เ้รยีนสะทอ้น
ความคดิ ค่านิยม ความเชื่อทีม่ต่ีอโลกทศัน์ของผูเ้รยีนในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ รอบตวั ดว้ยการเปิดกวา้ง
ยอมรบัความหลากหลาย (อภภิา ปรชัญพฤทธิ.์  2555: 142 – 148)  
 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า แนวคดิคอนสตรคัตวิสิ เป็นแนวคดิหน่ึงในการพฒันาการเรยีนรูใ้หก้บั
เดก็ปฐมวยัทีมุ่ง่เน้นใหเ้ดก็เป็นผูก้ระทาํในกระบวนการสรา้งความรูด้ว้ยตนเองใหเ้กดิขึน้โดยตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของการส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากแรงบนัดาลใจภายใน  ควบคู่กนัไปดว้ยความเหมาะสมกบั
การพฒันาการ ธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั และมคีวามยดึหยุน่หลากหลาย และมคีวามสอดคลอ้ง
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กบัแนวคดิหลงัสมยัใหมเ่ป็นอยา่งยิง่ (Scarlett; Ponte; & Singh.  2009: xi) ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้ามาใชเ้ป็น
แนวทางสําคญัของการพฒันารปูแบบกระบวนการจดัประสบการณ์ของการวจิยัครัง้น้ี  
 3.3 หลกัการจดัประสบการณ์เรียนรู้สาํหรบัเดก็ปฐมวยั ตามแนวคิดสนัติศึกษา (Peace 

Education) การศกึษาปฐมวยั NAEYC ไดเ้สนอหลกัการ และแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ีทีไ่ดร้บัการพูดคุย และ
ตกลงว่า เป็นองคป์ระกอบของการจดัการศกึษาเพื่อสนัตภิาพในระดบัปฐมวยัอยา่งจรงิจงั (Bredecamp.  1987; 

Stomfay- Stitz.  1993) ไดส้นบัสนุนจากการศกึษาวจิยั เพื่อยนืยนัถงึความสาํคญัช่วงพฒันาการของ
เดก็ปฐมวยัว่า เป็นเสมอืนหน้าต่างแห่งโอกาส (Window of Opportunity) ทีส่่งผลทางบวกต่อเดก็ ใน
ระยะยาวของชวีติ ในการก้าวสู่ข ัน้แรกของช่วงชวีติทีเ่ตมิไปดว้ยสนัตภิาพ ไม่มกีารใชค้วามรนุแรง อนัจะ
ช่วยใหเ้ดก็มวีุฒภิาวะและพฒันาสตปิญัญาและจติใจของตนเอง  ไดแ้ก่   
   1. การพฒันาความภาคภมูใิจในตนเอง โดยการสนบัสนุนใหเ้ดก็มคีวามคดิสรา้งสรรค์
ในเวลาเดยีวกนักส็่งเสรมิใหเ้ดก็มอีารมณ์ความรูส้กึ เหน็อกเหน็ใจ และการเขา้ใจทศันะของผูอ้ื่นได ้ 
   2. การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของผูป้กครอง เป็นการสรา้งความเท่าเทยีมกนัระหว่าง
โรงเรยีน และเดก็ และกจิกรรมทีเ่น้นพ่อแมจ่งึเป็นบุคคลสาํคญัทีก่ารตดัสนิผลกระทบทีเ่กดิกบัเดก็   
   3. การส่งเสรมิทกัษะเอือ้สงัคม ไดแ้ก่ ความรว่มมอื การตระหนกัเอาใจใส่ต่อบุคคลอื่น 
และชื่นชมต่อความเหมอืนและความแตกต่างท่ามกลางผูค้นทีห่ลากหลาย ทกัษะต่างๆ เหล่าน้ีสามารถ
ทาํใหเ้ดก็แกป้ญัหาอย่างสนัต ิ เมือ่เกดิความขดัแยง้ขึน้ทีข่าดไมไ่ดเ้มือ่เดก็คอืส่วนหน่ึงของ เรือ่งราวที่
เกดิขึน้ แก่นแกนของการพฒันาทกัษะเหล่าน้ี จาํเป็นตอ้งมทีางเลอืกของการตอบสนองทีส่ามารถใชไ้ด้
กบัความรุนแรงทีเ่กดิขึน้  
   4. การจดัสภาพแวดลอ้มสําหรบัเดก็ทีส่นบัสนุนการจดัหลกัสตูรสนัตศิกึษา เป็นที่
รูจ้กักนัน้อยมากในการศกึษาปฐมวยั หอ้งเรยีนทีม่สีนัตภิาพ (Peacefull Classroom) มผีลกระทบอยา่งชดัเจน
ต่อการพฒันาทศันคตเิกี่ยวกบัตนเองและผูอ้ื่นและทกัษะทีเ่ดก็เรยีนรูเ้พื่อการอยู่รว่มกนัอย่างสงบในกลุ่ม    

   5. ครตูอ้งแสดงบทบาท และการเป็นผูส้นบัสนุนส่งเสรมิพฤตกิรรมเอือ้สงัคม และ
ทศันคตแิห่งความสนัต ิดงัเช่น ดร.มาเรยี มอนเตสเซอรี ่ไดถ้อืว่าเป็นผูบุ้กเบกิในการทํางานในวชิาชพี
การศกึษาปฐมวยัของเรา ทีเ่ธอไดเ้ป็นผูบุ้กเบกินกัการศกึษาเพื่อสนัตภิาพ ทีใ่หแ้บบอยา่งของการจดั 

เตรยีมสภาพแวดลอ้มของการเรยีนรู ้  
  การตอบสนองต่อประเดน็ดงักล่าว สมาคมนานาชาตเิพื่อเดก็ปฐมวยั (The Association 

for Childhood Education International : ACEI) ไดด้ําเนินการและเพิม่ความตอ้งการจาํเป็นในระดบัสูง
เกีย่วกบัการจดัการศกึษาเพือ่สนัตภิาพไวว้่า “การศกึษาเพือ่สนัตภิาพไมใ่ช่เพยีงแค่การปราศจากสงคราม  

เดก็จาํเป็นตอ้งไดร้บัคาํแนะนําเพือ่ใหเ้กดิความคดิทีช่ดัเจน ตอ้งมคีวามหลกัแหลมแจม่แจง้ในการวเิคราะห ์

และกลา้เผชญิดว้ยความไม่หวาดกลวั เดก็ในรุ่นต่อไปจาํเป็นตอ้งปฏเิสธการฆ่า (Reject killing) เฉกเช่น

ความปา่เถือ่นและการใชว้ธิกีารทีไ่มส่รา้งสรรคใ์นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ พลโลกสมควรจะตอ้งได้

พฒันาไปสู่การเป็นผูนํ้าในอนาคตทีส่ามารถจะเผชญิหน้าและแกป้ญัหาดว้ยการทตู (Diplomacy) และ 

การสานเสวนา (Dialogue)” (ACEI.  2003: 2 – 3)  
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 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีไดนํ้าแนวคดิสนัตศิกึษา (Peace Education) ทีม่หีลกัการสาํคญัของการสอน
ใหเ้ดก็เรยีนรูเ้พื่อแกป้ญัหาความขดัแยง้ โดยไมใ่ชค้วามรนุแรง โดยการเพิม่สาระสาํคญัในการเรยีนรู้
ความหมาย แนวทางการดาํรงอยู่รว่มกนัอย่างมสีนัตภิาพ และความยตุธิรรมทางสงัคมลงไป เพื่อเป็น
เหตุผลสาํคญัสู่การนําไปปฏบิตั ิ(Harris; & Morrison.  2003) จากแนวทางดงักล่าว สิง่ทีต่อ้งทาํต่อไป 
คอื เราจะดาํเนินการอย่างไรทีจ่ะทําใหเ้ดก็เกดิความเขา้ใจของการสรา้งสนัตภิาพในประเทศของตน รวมถงึ
โลกของเราทีต่อ้งการสิง่น้ีอย่างยิง่ และโดยเฉพาะเป็นความตอ้งการอยา่งยิง่ของการรกัษาไวซ้ึง่สนัตภิาพ
ของโลก ดงัคําพดูของ มหาตมะ คานท ี(Walker; Mayer- Bowman; & Mayers-Walls.  2008: 381) 
กล่าวไวว้่า “ถ้าเราต้องการให้สนัติภาพคงอยู่ในโลกของเรา เราจาํเป็นต้องเริม่ต้นกบัเดก็ของเรา” 

(If we are to ever have peace in the world, we must begin with our children) อาจกล่าวไดว้่า การสอน
ทกัษะการสรา้งสนัตภิาพ อาจเป็นสิง่ใหมส่ําหรบัครบูางคน และสําหรบับางคนแลว้เป็นสิง่ทีไ่ดพ้ยายาม
ทาํมา แต่สิง่ทีต่อ้งเชื่อมัน่คอื นกัการศกึษาปฐมวยัสามารถดาํเนินการสนบัสนุนการเรยีนรู ้เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยั
มทีกัษะการสรา้งสนัตภิาพและการรว่มมอืกนัสรา้งทศันะของการสรา้งสนัตภิาพลงในการศกึษาปฐมวยั
อนัเป็นขัน้ตอนแรกทีส่ําคญัของการสนบัสนุนส่งเสรมิใหเ้ดก็พยายามสรา้งสนัตภิาพเกดิขึน้ต่อไป 

 3.4 หลกัการจดัประสบการณ์เรียนรู้สาํหรบัเดก็ปฐมวยั ตามแนวคิดพหวุฒันธรรม 

(Multiculturalism) ดว้ยการวจิยัครัง้น้ีไดด้ําเนินการกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ทีม่ภีมูหิลงัของความเป็นพหุวฒันธรรม โดยผูว้จิยันํา 2 แนวทางการจดัประสบการณ์เรยีนรูส้าํหรบัเดก็
ปฐมวยั ในสงัคมพหุวฒันธรรม มาปรบัใช ้ไดแ้ก่    
  1. การฝึกหดัเดก็ตามความเหมาะสมของพฒันาการและวฒันธรรม (Developmentally 

and Culturally Appropriate Practice) มหีลกัการสําคญัทีพ่ฒันาขึน้โดยสมาคมแห่งชาต ิเพื่อการศกึษาปฐมวยั 

(National Association for the Education of Young Children : NAEYC) ไดก้ําหนดทศิทาง และ
เป้าหมายการพฒันาความเขา้ใจในการอยูร่วมกนัแบบพหวุฒันธรรมของเดก็ปฐมวยั อายรุะหว่าง 4 – 6 ปี 

ไว ้4 ประการ (Hall; & Rhomerg.  1995: 41 – 43; Bredekamp.  2011: 186 – 195) ดงัน้ี 

   เป้าหมายท่ี 1 การส่งเสรมิใหเ้ดก็แต่ละคนสรา้งความรู ้ ความเชื่อมัน่ในอตัลกัษณ์ 

(Identity) ของตนเอง โดยเป้าหมายน้ีรวมถงึตวับุคคล และกลุ่มทีเ่ป็นเดก็มาจากวฒันธรรมทีห่ลากหลาย 

หมายถงึ การส่งเสรมิใหม้คีวามเชื่อมัน่ ไมใ่ช่การสรา้งความเหนือกว่า แนวทางในการพฒันาใหเ้ดก็ปฐมวยั
บรรลุเป้าหมายที ่1 คอื  
    1. การส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัเขา้ใจและยอมรบัลกัษณะทางกายภาพของแต่ละ
บุคคล  
    2. การส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัเขา้ใจและยอมรบัเพศ หมายถงึ ความมัน่คงทางเพศ
ว่าตนเองเป็นเพศชาย หรอืเพศหญงิ  
    3. การส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัเขา้ใจและยอมรบัความสามารถทางรา่งกาย การส่งเสรมิ
ใหเ้ดก็ปฐมวยัเขา้ใจและยอมรบัตนเองในความสมัพนัธก์บัครอบครวั เช่น ภาษา วถิปีระเพณ ีพฤตกิรรม 

และเอกลกัษณ์ของชาตพินัธุข์องตนเอง  
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    4. การส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัมคีวามมัน่คงทางเชือ้ชาต ิ เผา่พนัธุ ์ การส่งเสรมิ
ใหเ้ดก็ปฐมวยัเขา้ใจและยอมรบัตนเองในฐานะทีส่มัพนัธก์บักลุ่ม เช่น การเป็นเพื่อน ชนชัน้ ชาตพินัธุ ์ 
    5. การส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัเขา้และยอมรบัตนเองในความสมัพนัธก์บัเครอืข่าย
ทางสงัคมทีส่รา้งขึน้ เช่น ชุมชน เมอืง และประเทศ  
   เป้าหมายท่ี 2 สนบัสนุนใหเ้ดก็แต่ละคนมคีวามสะดวกใจสบายใจ และมปีฏสิมัพนัธ์
แบบเหน็อกเหน็ใจกบับุคคลทีม่าจากวฒันธรรมอื่น เป้าหมายน้ีรวมถงึพฒันาการทางอารมณ์ ควบคู่กบั
การส่งเสรมิความเขา้ใจ ความชื่นชมในความเหมอืนและความต่างของบุคคลทีม่าจากวฒันธรรมอื่น ดว้ย
การแสดงออกถงึความเคารพในสทิธขิองบุคคลอื่น และการเรยีนรูเ้กีย่วกบัความแตกต่าง ตลอดจนมี
ความสุขใจในการทีจ่ะพดูคุยกบัเพื่อนต่างวฒันธรรม และปรบัตวัใหเ้ขา้ใจถงึความแตกต่าง แนวทาง
ในการพฒันาใหเ้ดก็ปฐมวยับรรลุเป้าหมายที ่2 คอื  
    1. การส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัเขา้ใจและยอมรบัความเหมอืนและความแตกต่าง
ทางร่างกาย ความสามารถ พฤตกิรรมทางสงัคม และภาษา  

    2. การส่งเสรมิความสามารถในการแยกแยะโดยผ่านการใชม้ากกว่าการเชื่อ  

    3. การส่งเสรมิความเขา้ใจการเรยีนรว่มกนั  

    4. การส่งเสรมิการลดการยดึตนเองเป็นสาํคญั  
    5. การเพิม่ความสามารถของเดก็ในการทีจ่ะเขา้ใจทศันะของผูอ้ื่นเพิม่มากขึน้   
   เป้าหมายท่ี 3 สนบัสนุนส่งเสรมิเดก็แต่ละคน ในการคดิเชงิวเิคราะหแ์บบมวีจิารณญาณ 

(Critical Thinking) เกีย่วกบัความลาํเอยีง (Bias) การคดิอยา่งจรงิจงัเกีย่วกบัความลาํเอยีง หมายถงึ 

การพฒันาทกัษะทางสตปิญัญาในการแยกแยะความไม่ยตุธิรรม และความคดิทีไ่มเ่ป็นจรงิขอ้วจิารณ์
และพฤตกิรรมทีม่ต่ีอตนเอง หรอืเอกลกัษณ์ของบุคคลอื่น เช่น เพศ เผ่าพนัธุ ์กลุ่มชน การไรค้วามสามารถ  

อาย ุหรอื ลกัษณะอื่นๆ และอารมณ์ทีจ่ะเหน็อกเหน็ใจในการเรยีนรูว้่าความลําเอยีงสรา้งความเจบ็ปวด 

แนวทางในการพฒันาใหเ้ดก็ปฐมวยับรรลุเป้าหมายที ่3 คอื  
    1. การส่งเสรมิความสามารถในการเขา้ใจภาพรวมและส่วนทีย่อ่ย 

    2. การส่งเสรมิความสามารถในการตคีวามหมาย แปลความหมาย เปรยีบเทยีบ 
และการคดิแบบมวีจิารณญาณ เกีย่วกบับุคคล วตัถุ และเหตุการณ์ในทางบวกและทางลบ  

    3. การส่งเสรมิความสามารถในการเริม่ตน้แก้ปญัหาในระดบันามธรรม   

    4. การสง่เสรมิความสามารถในการเริม่คาดการณ์ถงึผลลพัธข์องประสบการณ์ตรง 
   เป้าหมายท่ี 4 การส่งเสรมิใหเ้ดก็แต่ละคนมคีวามสามารถในการยนืขึน้ดว้ยตนเอง
และสาํหรบัผูอ้ื่นในการเผชญิหน้ากบัความลําเอยีง หมายถงึ การช่วยใหเ้ดก็แต่ละคนเรยีนรูแ้ละปฏบิตัิ
ในรปูแบบต่างๆ ของการพดูเมือ่ เดก็คนอื่นปฏบิตัใินลกัษณะทีม่อีคตต่ิอตนเอง เมือ่เดก็ปฏบิตัใินลกัษณะ
ทีม่อีคตกิบัเดก็คนอื่น และเมือ่ผูใ้หญ่ปฏบิตัต่ิอเดก็ดว้ยความอคต ิ แนวทางในการพฒันาใหเ้ดก็ปฐมวยั
บรรลุเป้าหมายที ่4 คอื   
    1. การส่งเสรมิการแสดงความคดิ และความรูส้กึในวถิทีางทีส่งัคมยอมรบั 
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    2. การส่งเสรมิความเขา้ใจในการตคีวามลกัษณะการกระทาํ ความรูส้กึ และความคดิ  

    3. การส่งเสรมิการรเิริม่วางแผน และจดัการกระทําตามความเชื่อและค่านิยม    
   เดอรแ์มน-สปารค์ส และคณะ (Pang.  2002: 158; citing Derman-Sparks; et al.  1989) 
ไดเ้สนอจดุมุง่หมายสาํคญัของการเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็พฒันาความรูส้กึทางบวก
ต่อตนเองขณะทีก่ารเรยีนรูส้่งเสรมิการมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ทีางสงัคม อนัจะทาํใหเ้ดก็มสีว่นรว่มในการสรา้งสรรค์
หอ้งเรยีนใหม้คีวามเสมอภาค และความเขา้ใจในความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยครตูอ้งยนืยนัถงึ
ขอ้ความรูแ้ละความภาคภมูใิจในวฒันธรรม แต่ไมใ่ช่การยกยอ่งเกนิจรงิหรอืแสดงถงึความโดดเด่นใน
วฒันธรรมของพวกเขาตอ้งส่งเสรมิความสนใจใฝเ่รยีนรูข้องเดก็ ความสนุกสนาน และความเหน็อกเหน็ใจ
ในความตระหนกัถงึความแตกต่างและความเหมอืนทางวฒันธรรม ครตูอ้งช่วยใหเ้ดก็เปลีย่นการแสดงออก
ใหม้คีวามเหมาะสมในการตอบสนองต่อความแตกต่างและพฒันาไปสู่การยอมรบั ความรูส้กึสะดวกใจ
ในการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนั ตอ้งช่วยใหเ้ดก็มคีวามคดิสรา้งสรรคเ์กี่ยวกบัแบบแผนทางสงัคมในการอยู่
รว่มกนั และครตูอ้งช่วยใหเ้ดก็พฒันาเครือ่งมอืและความเชื่อมัน่ในตนเองในการต่อต้านความมอีคตแิละ
พฤตกิรรมแบ่งแยก   
  2. วิธีการจดัการศึกษาพหวุฒันธรรมท่ีเน้นการดแูลเอาใจใส่เป็นศนูยก์ลาง (A Caring 

Centered Approach) ศาสตราจารย ์วาลเีรยี โอคา แพง (Valerie Ooka Pang) นําเสนอการจดัการศกึษา
แบบพหุวฒันธรรมดว้ยวธิกีารดแูลเอาใจใส่เป็นศูนยก์ลาง โดยการจดัการศกึษาภายใตบ้รรยากาศของ
การใหค้วามสาํคญัของการสรา้งความสมัพนัธแ์บบจรงิใจและความเขา้ใจในบรบิททางสงัคมและวฒันธรรม
ของการเรยีนรู ้โดยมบุีคคลและวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลาง เพื่อเป็นกรอบของการศกึษา โดยมหีลกัการ
สาํคญัประการหน่ึงคอื การศกึษาในมุมมองของภาพรวมเป็นการพฒันาบุคคลโดยองคร์วม แต่เป็นการสอน
ใหเ้ขา้ใจถงึกระบวนการ ไมใ่ช่เป็นเพยีงการพฒันาทกัษะเพยีงดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านัน้ การสอนหรอืการจดั
ประสบการณ์ จงึเป็นการรวมทกัษะทีซ่บัซอ้น ความรู ้ความเชื่อ ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัเพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่หมาะสมในการใหค้รแูละเดก็ไดเ้ตบิโตโดยอยู่ภายใตส้ภาวะของการดแูลเอาใจใส่ การมชุีมชน และ
วฒันธรรมในหอ้งเรยีนเป็นฐานของการสรา้งความสําเรจ็และนําไปสู่การมปีระสทิธภิาพทางสงัคม นอกจากน้ี 

สิง่ทีก่่อเกดิประโยชน์มากขึน้ในอนาคตคอื การสรา้งชุมชนของการเรยีนรูท้ีม่พีลงัอํานาจ และพรอ้มสําหรบั
การเตรยีมเดก็เพื่อทํางานกบัสงัคมอยา่งยตุธิรรม   
   แพง (Pang.  2001: 3 – 4) อธบิายถงึ พลงัอํานาจของวฒันธรรม โดยกล่าวว่า เดก็
มาโรงเรยีนพรอ้มกบัภมูหิลงัทางวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ดว้ยความซบัซอ้นของภมูหิลงัทางวฒันธรรม
ทีผ่สมผสานกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย  ๆเขา้ดว้ยกนั ในความเป็นจรงิ ความเชื่อทีว่่ากลุ่มวฒันธรรมยอ่ย ตวัอยา่งเช่น 

กลุ่มวฒันธรรมอาฟรกิา-อเมรกินั ทีไ่ดผ้สมผสานวฒันธรรมผ่านสมาชกิกลุ่มต่างๆ และองคป์ระกอบต่างๆ 

เช่น ภาษา ดนตร ีสญัลกัษณ์ และความเขา้ใจบางประการ ซึง่วฒันธรรมเหล่าน้ี กลายเป็นพืน้ฐานทีม่าจาก
บรบิท และไดถู้กทาํใหม้คีวามชดัเจน (Shaped) โดยกลุ่มชนชัน้ทางสงัคมเฉพาะ ดงันัน้ การศกึษาแบบ
พหุวฒันธรรมทีนํ่าไปสู่แนวทางการพฒันาการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการอยูร่ว่มกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม       
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    หลกัการพื้นฐานของการศึกษาพหวุฒันธรรมแบบดแูลเอาใจใส่ เป็นเสมอืน
ปรชัญาของการสอนเพื่อการจดัการศกึษาพหุวฒันธรรม อนัประกอบดว้ย (Pang.  2001: 78 – 79) 
     1. การศกึษาพหุวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาในชวีติของการเตบิโต
เป็นมนุษย ์และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเชื่อทีว่่าครแูละเดก็ความเป็นครอบครวัเดยีวกนัทีดู่แลเอาใจใส่
กนัและกนั ทัง้ในการดแูลตนเอง ดแูลชุมชน ผ่านการทํางานและเรยีนรูร้ว่มกนั 

     2. รากฐานของกรอบแนวคดิในการดูแลเอาใจใส่เป็นศูนยก์ลาง เกดิจาก
การบูรณาการหลกัการจากการพฒันามนุษย ์การศกึษาแบบประชาธปิไตย และบรบิทของสงัคมวฒันธรรม
เพื่อการเรยีนรู ้
     3. จรยิธรรมในการดแูล หมายถงึ ครตูอ้งคน้หาวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพใน
การสอนเดก็ทุกคน และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ตอ้งอ่อนไหว หรอืไหวรู ้(Sensitive) ต่อการใกลช้ดิ และ
การลดช่องว่างของผลสมัฤทธิร์ะหว่างเดก็สว่นใหญ่ และเดก็ทีม่าจากวฒันธรรมกลุ่มน้อย โดยสรา้งโอกาส
ใหเ้ดก็ทุกคนไดป้ระสบผลสําเรจ็ 

     4. เดก็ คอื ผูด้าํรงรกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรม เดก็ไดใ้ชก้ารพูด การแลกเปลีย่น
ความคดิ และการสรา้งสรรคใ์นการใชภ้าษาทีซ่บัซอ้น และสถานการณ์ทางวฒันธรรม วฒันธรรมจงึเป็น
ส่วนสําคญัต่อบทบาทของการพฒันาบุคคล และการสรา้งอตัลกัษณ์ แรงจงูใจ การเขา้ใจบทบาททางเพศ 

การเรยีนรูต้ามสมยันิยมภายในวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มทางภาษา การสนบัสนุนของครใูนการพฒันา
กระบวนการของการพฒันาความสามารถแบบองคร์วมทีเ่ดก็ควรไดร้บัการพฒันาทัง้ทางรา่งกาย จติใจ 

อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา  
     5. การสรา้งความสมัพนัธแ์บบดูแลเอาใจใส่ เป็นสิง่ทีส่ะทอ้นถงึความเขา้ใจ
ซึง่กนัและกนั บนพืน้ฐานของความจรงิใจ การยอมรบั การซื่อสตัยต่์อกนั ท่ามกลางครแูละผูเ้รยีนทีแ่สดงออก
ในหอ้งเรยีนผ่านการใชป้ระสบการณ์ชวีติของผูเ้รยีน และในกระบวนการเรยีนการสอน  
     6. ผูป้กครองและสมาชกิของชุมชน เป็นสมาชกิของเครอืขา่ยทางสงัคม (Social 

network) ของผูเ้รยีน จนกระทัง้การเรยีนรูเ้กดิขึน้ในบรบิทของสงัคมวฒันธรรม การพฒันาความสมัพนัธ์
แบบจรงิใจกบัผูอ้ื่น ถอืเป็นจุดสาํคญัของการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

     7. ครตูอ้งยนืยนัถงึเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเดก็และผูป้กครอง และ
บรูณาการลงในองคป์ระกอบทางวฒันธรรมอย่างเปิดเผย โดยถอืเป็นสิง่สําคญัอย่างเป็นธรรมทีจ่ะเชื่อมโยง
ลงสู่การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนและโรงเรยีน  
     8. ครแูละนกัเรยีนตอ้งพจิารณาถงึสิง่ทีไ่ดร้บัทัง้ความกดดนัทัง้ส่วนบุคคล
และสถาบนั โดยเขา้ใจถงึผลของการมอีคตแิละการเลอืกทีร่กัมกัทีช่งั และการแบ่งแยกว่าผลต่อพฒันาการ
ทางอารมณ์ และสตปิญัญาของผูเ้รยีน และความเขา้ใจโรงเรยีนว่า เป็นเช่นสถาบนัทางสงัคมทีม่คีวามกดดนั 

ทัง้ทางชาตพินัธุ ์เพศ ชนชัน้ และอคตอิื่นๆ เดก็และครจูงึอยูใ่นกระบวนการทดสอบอคตขิองบุคคล และ
การฝึกหดัในการถูกแบ่งแยก  
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     9. ครูและนักเรยีน มคีวามเหน็อกเหน็ใจกนัดว้ยความเสมอภาคต่อกนั 

ความยตุธิรรมในหอ้งเรยีนของตนเอง ในโรงเรยีนและชุมชนของทุกคน 

     10. เดก็มกัมแีรงจงูใจ เมือ่หลกัสตูรมจีดุประสงคส์อดคลอ้งกบัชวีติจรงิ ดงันัน้ 

ครจูงึควรใชก้าร บูรณาการเน้ือหาและวธิกีารเพื่อพฒันาเดก็ในทุกดา้น  
     11. ครทูีด่แูลเอาใจใส่เดก็ใหม้คีวามเป็นประชาธปิไตย โดยการสอนใหเ้ดก็
รูจ้กัการควบคุมตนเอง ตดัสนิใจดว้ยตนเอง รว่มมอื และเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น  
     12. ครเูชื่อและปฏบิตัติามขอ้สนบัสนุน ถา้เดก็ไมเ่รยีนรู ้ครตูอ้งดแูลแลคน้หา
วธิกีารทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้ดก็เรยีนรู ้และช่วยใหป้ระสบผลสาํเรจ็ในการเรยีนรู ้                
 จาก 2 แนวทางทีผู่ว้จิยันํามาใชเ้พื่อประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี วธิกีารดงักล่าว นําไปสู่การสรุป
สาระสาํคญัไดว้่า การจดัประสบการณ์เรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั ตามแนวคดิพหุวฒันธรรม ยงัตอ้งคาํนึงถงึ
พฒันาการ ความเป็นอตัลกัษณ์ของเดก็ทีม่ภีูมหิลงัทางวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ไดเ้น้นการยกระดบั
การสอนไปสู่กระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายต่อชวีติ คุณค่าทีส่าํคญัคอื อํานาจ การเหน็อกเหน็ใจ 

ความยตุธิรรม ความเสมอภาค การมสี่วนรว่มต่อชุมชน ความเป็นประชาธปิไตย โดยเริม่จากการดแูล
เอาใจใส่ของครทูีม่ต่ีอเดก็ในหอ้งเรยีน และการส่งเสรมิใหค้รกูระตอืรอืรน้ทีจ่ะเชื่อมโยงความตอ้งการ
ของเดก็ภายในบรบิทของชุมชน และสงัคมวฒันธรรมสู่การเรยีนรู ้ ดว้ยความเคารพในความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม  
 3.5 วิธีการจดัประสบการณ์สาํหรบัเดก็ปฐมวยั แบบโครงการ (Project Approach) ใน
การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดนํ้าวธิกีารจดัประสบการณ์แบบโครงการมาใชเ้ป็นฐานการพฒันารปูแบบกระบวนการ
จดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK เพื่อสง่เสรมิคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย โดยมสีาระสาํคญั ดงัน้ี    
  ความหมาย และ ลกัษณะของการจดัประสบการณ์แบบโครงการ 

   การจดัประสบการณ์แบบโครงการ เป็นวธิกีารสอนทีส่่งเสรมิ และสนบัสนุนใหเ้ดก็
ไดศ้กึษาคน้ควา้อย่างลกึซึง้ ในหวัขอ้ทีต่นสนใจ ดว้ยการบรูณาการวชิาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั วธิน้ีีจงึเป็น
การส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย รวมทัง้ยงัเน้นการใหค้วามรว่มมอืช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และ
ยดืหยุ่นตามความสนใจ และความตอ้งการของเดก็ (Chard.  1992)  
   แคทซ ์และ ชารด์ (Katz; & Chard.  2000) ผูร้ว่มพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์
แบบโครงการ สาํหรบัเดก็ปฐมวยั ไดเ้สนอลกัษณะสําคญัและหลกัการพืน้ฐานไว ้ดงัน้ี    
    1. การจดัประสบการณ์แบบโครงการ มุง่ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความรู ้ความเขา้ใจ
โลกทีอ่ยู่รอบตวั และปลูกฝงัคุณลกัษณะการเป็นผูแ้สวงหาความรู ้ขณะเดยีวกนั มุ่งส่งเสรมิความรว่มมอื  

มติรภาพ และการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั อนัเป็นผลมาจากการทาํงาน การแกป้ญัหา การคน้ควา้ ทดลอง
รว่มกนัเพื่อนําไปสู่การพฒันาความเขา้ใจอนัด ีและการอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุขในสงัคม 

    2. การจดัประสบการณ์แบบโครงการมคีวามสมดุลของกจิกรรมทีเ่ดก็จะไดเ้รยีนรู ้
และปฏบิตัทิัง้จากทางวชิาการ จากการเล่น และการทํางานในโครงการ 
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    3. โรงเรยีนและหอ้งเรยีน ถอืเป็นชุมชนหน่ึงของเดก็ทีไ่ดเ้รยีนรูค้วามแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในสงัคมโรงเรยีน และหอ้งเรยีนทีเ่ดก็อยูก่ารจดัประสบการณ์แบบโครงการสนบัสนุนการที ่
เดก็มปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น และถอืเป็นชุมชนทีเ่ดก็ไมส่ามารถแยกออกจากชวีติประจาํวนัได ้

    4. การจดัประสบการณ์แบบโครงการยงัเป็นวธิกีารสอนทีท่า้ทายความสามารถ 

ของคร ูในฐานะเป็นผูร้ว่มงาน ผูแ้นะนํา ผูช่้วยเหลอื และเพื่อน แตกต่างจากบทบาทครใูนวธิกีารสอน
แบบปกตทิีค่รเูป็นผูก้ําหนดและเป็นผูถ่้ายทอดความรู ้ วธิกีารสอนแบบโครงการนําไปสู่การพฒันาการสอน
ทีย่ดึเดก็เป็นศูนยก์ลางอยา่งแทจ้รงิ                  
  ขัน้ตอนการจดัประสบการณ์แบบโครงการ สามารถแบ่งเป็นระยะได ้4 คอื (Katz; & 

Chard. 1994; Edwards; Gandini; & Forman.  1993)  
   1. ระยะเตรยีมการวางแผนเขา้สู่โครงการ (Preliminary Planning) เป็นระยะทีเ่ดก็
และครใูชเ้วลาในการพูดคุย เพื่อคน้หาหวัขอ้ และคดัเลอืกหวัขอ้สําหรบัทําโครงการ หวัขอ้อาจจะมาจาก
เดก็หรอืครเูป็นผูเ้สนอ โดยมเีกณฑใ์นการคดัเลอืกหวัขอ้ คอื  หวัขอ้ ควรจะมคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบั
ประสบการณ์ในชวีติประจาํวนัของเดก็ อยา่งน้อยสุด เดก็ควรจะมคีวามคุน้เคยกบัหวัขอ้เพื่อเดก็ไดส้ามารถ
ตัง้คาํถามเกีย่วกบัหวัขอ้ได ้บรูณาการวชิาต่างๆ เขา้ไปได ้และสามารถดาํเนินการในโรงเรยีนมากกว่า
ทีไ่ปทําทีบ่า้น 

   2. ระยะเริม่ตน้โครงการ (Getting Project Start) เป็นระยะทีเ่ดก็ทบทวนประสบการณ์เดมิ
เกีย่วกบัหวัขอ้ทีก่ําลงัศกึษาอยู ่ ครมูกัเริม่ต้นดว้ยการสรา้ง แผนภูมเิครอืขา่ยการเรยีนรู ้ (Web) หรอื 

แผนภมูคิวามคดิ (Concept Map) โดยใชก้ารระดมสมอง เพื่อวางแผนในการศกึษาและรว่มกนัตัง้คําถาม 

เพื่อคน้หาคําตอบโดยการสบืสอบ      
   3. ระยะดําเนินโครงการ (Project in Progress) เป็นการนําเดก็เขา้สู่การเรยีนรู ้และ
ประสบการณ์ใหม ่ เพื่อการคน้หาวธิกีารพสิูจน์ความรูด้ว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลาย ทัง้การสบืสอบ คน้ควา้
โดยตรง การทศันศกึษา การทาํงานนอกสถาน การคน้ควา้ ทดลอง ก่อสรา้ง ประดษิฐ ์และอื่นๆ ใน
ระยะน้ีเดก็จะใชเ้วลาการทําโครงการยาวนานกว่าทุกระยะ และมผีลงานต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึการแสวงหา
คาํตอบและประสบการณ์ใหม ่  
   4. ระยะสรปุและอภปิรายผลโครงการ (Consolidating Project) เป็นระยะการสําหรบั
นําเสนอผลการศกึษาในโครงการ ในรปูแบบต่างๆ เช่น การแสดง การจดันิทรรศการ การสาธติ เพื่อให้
ผูป้กครอง ครอูาจารย ์และเพื่อนๆ ไดช้มผลงานและกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ เมือ่เสรจ็สิน้กจิกรรมแลว้เดก็ และ
ครจูะรว่มกนัประเมนิผลการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากโครงการและวางแผนเตรยีมการในโครงการอื่นต่อไป          
  กิจกรรมท่ีสาํคญัในการจดัประสบการณ์แบบโครงการ ชารด์ (Chard.  1992) ได้
เสนอ 5 กจิกรรมสาํคญัทีป่ระกอบอยูใ่นโครงการ ไดแ้ก่  
   1. กจิกรรมการพดูคุยสนทนา เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกทางความคดิ 
และรบัรูค้วามคดิของผูอ้ื่น จงึถอืเป็นกจิกรรมทีส่ําคญัมาก ในการช่วยใหเ้ดก็พฒันาความคดิ                       
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   2. กจิกรรมการปฏบิตังิานภาคสนาม เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง
จากการกระทาํ ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บับุคคล สิง่ของ และรวมถงึการไปทศันศกึษาสถานทีต่่างๆ เพื่อใหเ้ดก็
ไดค้น้ควา้ขอ้มลูเกี่ยวกบัหวัขอ้ทีศ่กึษา  
   3. กจิกรรมการนําเสนอ เป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ถ่ายทอดความรู ้ความเขา้ใจ และประสบการณ์
ทีม่เีกี่ยวกบัหวัขอ้ ผ่านรปูแบบต่าง  ๆเช่น การวาด การป ัน้ การประดษิฐ ์การสรา้ง การแสดง การรอ้งเพลง 
และอื่นๆ ตามความเหมาะสม    
   4. กจิกรรมการคน้ควา้ เป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ไดแ้สวงหาความรูอ้ย่างหลากหลาย จาก
แหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิเช่น ของจรงิ และแหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิเช่น หนงัสอื สื่อการเรยีนรูต่้างๆ กจิกรรม
การคน้ควา้ทําใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความรูท้างวชิาการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ และสนับสนุนการทาํงาน
ในโครงการใหบ้รรลุเป้าหมาย   
   5. กจิกรรมการจดัแสดง เป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ไดนํ้าเสนอผลงานทีท่าํในโครงการ ออก
เผยแพร ่และทาํใหบุ้คคลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ผูป้กครอง คร ูเพื่อนๆ และผูส้นใจไดเ้ขา้ใจการเรยีนรู้
ในโครงการเพิม่มากขึน้ และเป็นการนําเสนอความสาํเรจ็ ความภาคภูมใิจของเดก็ในโครงการ โดยส่วนใหญ่
กจิกรรมน้ี จะจดัขึน้ในระยะสิน้สุดโครงการ  
 กล่าวโดยสรุปว่า ลกัษณะของการจดัประสบการณ์แบบโครงการ เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ส่งเสรมิ 
การเรยีนรูโ้ดยคาํนึงถงึความสนใจของเดก็เป็นสําคญั และใชก้จิกรรมทีห่ลากหลายเปิดกวา้งสําหรบัเดก็
ในการเลอืกทํากจิกรรมต่างๆ ตามความสนใจ โดยรว่มมอืกนัวางแผน กําหนดแนวทางการเรยีนรู ้และ
ใหร้ะยะเวลาทีพ่อเพยีงกบัความตอ้งการของเดก็ มคีรเูป็นผูช่้วยเหลอื อํานวยความสะดวกกระตุน้ใหค้ดิ
และเป็นผูร้ว่มงาน โดยเดก็จะสามารถคดิ ตดัสนิใจเลอืก และดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ในโครงการรว่มกนั
อนัเป็นผลมาจากความสนใจและความทา้ทายของโครงการ ลาํดบัขัน้ตอนการจดัประสบการณ์แบบ
โครงการ ถอืเป็นกระบวนการจดัประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ปฐมวยั แนวทางดงักล่าว 

ผูว้จิยัจงึนํามาประยกุตใ์ชเ้พื่อวางแผนการดําเนินลําดบัพฒันาการของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ในการวจิยัครัง้น้ีต่อไป    
 3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

  งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK เพื่อ
เสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั ในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี  
  การศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันารปูแบบการสอนเพ่ือเสริมสร้างพหปัุญญาให้กบัเดก็

วยัอนุบาลในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดพหวุฒันธรรม (จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์ 2544)  
โดยรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มุง่พฒันาพหุปญัญา โดยใชแ้นวคดิการจดัการศกึษาแบบพหุวฒันธรรม (Multicultural) 
เป็นฐาน ทาํใหไ้ดร้ปูแบบการสอนทีเ่หมาะสมกบัเดก็วยัอนุบาลในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการวจิยั 

ทาํใหไ้ดร้ปูแบบการสอนทีม่หีลกัการสาํคญัคอื การส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาพหุปญัญาภายใตบ้รบิทของ
การเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการยอมรบัและเหน็คุณค่าของวฒันธรรมตนเอง ผูอ้ื่น และการอยูร่ว่มกนัอย่างมี
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ความสุข  ประกอบดว้ยการจดัประสบการณ์ 12 ขัน้การสอน คอื ขัน้ที ่1 ร่วมแสดงความคดิเหน็ ขัน้ที ่2 

เลอืกประเดน็หวัขอ้ทาํโครงการ ขัน้ที ่3 นําเสนอความรูเ้ดมิมาเป็นฐาน ขัน้ที ่4 วางแผนงานคน้ความรู้
ทีส่นใจ ขัน้ที ่5 ใชก้จิกรรมทีย่ดืหยุ่นและหลากหลาย ขัน้ที ่6 สรา้งเครอืข่ายองคค์วามรูท้นัสมยั ขัน้ที ่7 

บรูณาการวฒันธรรมความเป็นไทย ขัน้ที ่ 8 รว่มแรงใจพฒันางานในโครงการ ขัน้ที ่ 9 วเิคราะหง์าน 
สงัเคราะหง์าน แกป้ญัหา ขัน้ที ่10 เจรจา วางแผน และแกไ้ข ขัน้ที ่11 ผลงานเสรจ็นําเสนอความภูมใิจ 

และ ขัน้ที ่12 เตรยีมการใหม ่โครงการอื่น ชื่นใจเอย ผลการวจิยั พบว่า รปูแบบการสอนทีพ่ฒันาขึน้น้ี 
สามารถส่งเสรมิใหก้ลุ่มทดลองทีเ่ป็นเดก็วยัอนุบาลในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้พีหุปญัญาทัง้ 
8 ดา้น เพิม่สงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง และมคีวามเหมาะสมกบัการนําไปใชร้ว่มกบัหลกัสตูรระดบัปฐมวยั
ในสถานศกึษาไดง้่าย 

  การศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาโครงการเดก็นักวิจยัและการประเมินเน้นเดก็เป็นสาํคญั 

(ปีท่ี 1) (สริมิา ภญิโญอนันตพงษ์.  2545) ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของเดก็ปฐมวยัในการเรยีนรู ้และ
พฒันาทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการรว่มกําหนดโจทย ์ วางแผน คดิวเิคราะห ์ ทดลองปฏบิตั ิ แกไ้ขปญัหา 
ทบทวนและสบืคน้ เพื่อใหส้ามารถแสวงหาความรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม อกีทัง้กระบวนการเรยีนรูด้งักล่าว 
สะทอ้นถงึ การเป็นนกัวจิยัทีม่อียูใ่นตวัเดก็ ความสามารถน้ี จงึเป็นทกัษะทีส่ําคญัของการเรยีนรู ้และ
แกป้ญัหาในเรือ่งต่างๆ ทีเ่ดก็ตอ้งไดร้บัการพฒันา ขณะทีง่านวจิยัน้ี ไดเ้สนอแนวทางการประเมนิเดก็
ดว้ยการมสี่วนรว่มของเดก็ ใชก้ารเรยีนรูแ้ละบรบิทในการคน้หา เพื่อประเมนิเดก็ตามสภาพจรงิ  
  การศึกษาวิจยั เร่ือง ระบบการถ่ายทอดทางสงัคมเพ่ือการพฒันาคณุลกัษณะและ

ทกัษะแก่แรงงานภาคการเกษตร : ศึกษากรณีจงัหวดัน่าน (ดุษฎ ีโยเหลา.  2546) ทําไดเ้กดิผลการวจิยั
ทีพ่ฒันาไปสู่ การจดัการเรยีนการสอนโดยใชก้ระบวนการ ICANDO เพื่อพฒันาคุณลกัษณะและทกัษะ
ของนกัเรยีนโรงเรยีนขยายโอกาส และกระบวนการพฒันาทีค่น้พบ (ลดัดาวลัย ์เกษมเนตร; และคณะ.  
2547: 7 – 14; ประทปี จนิงี.่  2547: 23 – 29) ผลการวจิยัไดร้ปูแบบ 6 ขัน้ ทีเ่รยีกว่า ICANDO ประกอบดว้ย 

ขัน้ที ่1 ความสนใจ (Interesting : I) ทีม่าจากแรงบนัดาลใจ หรอืส่งเสรมิใหเ้กดิเพื่อผลกัดนัใหเ้กดิเจตคติ
ทีด่ ีความตัง้ใจและความพยายามในการพฒันาตนเอง ขัน้ที ่ 2 การรูค้ดิ การคดิเป็น (Cognition : C) 
แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที ่1 การเรยีนรู ้และ ระยะที ่2 การคดิวเิคราะหแ์ละการวางแผน เพื่อนําไปสู่ 
การมวีสิยัทศัน์ ความสนใจใฝเ่รยีนรู ้การวางแผน ขัน้ที ่3 การปฏบิตั ิ(Action : A) เพื่อนําไปสู่การสรา้ง
ความเชื่อมัน่ในตนเอง และทกัษะในงานเกษตร ขัน้ที ่4 การคาํนึงถงึการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม (Natural 

Conservation : N) เพื่อนําไปสู่การรกัษาสภาพแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้ค่า ขัน้ที ่5 

การพฒันา (Development : D) เป็นการกระทาํใหด้ขี ึน้เพือ่ใหผ้ลผลติทีด่ ีนําไปสูค่วามสามารถในการวเิคราะห์
จดุเด่นจดุดอ้ย ความรบัผดิชอบ การมมีนุษยสมัพนัธ ์และขัน้ที ่6 ผลของการพฒันา ทีป่ระสบความสําเรจ็ 

(Outcome : O) เพื่อนําไปสู่ความเชื่อมัน่ และแรงจงูใจในการพฒันาอาชพีต่อไป ซึง่จากการนํารปูแบบ
ทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใช ้พบว่า ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาคุณลกัษณะทีด่ไีดแ้ก่ มคีวามรกัในงาน มคีวามรบัผดิชอบ 

มวีนิัยในตนเอง ซื่อสตัย ์และมทีกัษะในกระบวนการคดิ การปฏบิตัตินอย่างมคีุณธรรม ซึง่นําไปสู่การดํารงชวีติ
ในสงัคมอย่างมคีวามสุข              
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  การศึกษาวิจยัเร่ือง นวตักรรมการเรียนรู้สาํหรบัเดก็ปฐมวยัเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน

บนวิถีความพอเพียง (จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  2553) นวตักรรมน้ีไดพ้ฒันาการจดัประสบการณ์ เพื่อ
ส่งเสรมิคุณลกัษณะของการพฒันาทีย่ ัง่ยนืใหก้บัเดก็ปฐมวยั ดว้ยรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
FOR WORLD ประกอบดว้ย ขัน้ที ่ 1 กําหนดโจทยป์ญัหาทีต่อ้งการศกึษาในโครงการ (Focus the 

problem of the project : F) ขัน้ที ่2 ลําดบัความสาํคญัของปญัหาเพื่อการแกไ้ข (Order the problem 

for solving : O) ขัน้ที ่ 3 ทบทวนประสบการณ์เดมิทีเ่ดก็มต่ีอสิง่ทีเ่ดก็ตอ้งการศกึษาในโจทยป์ญัหา 
(Review  experiences and knowledge in the problem : R) ขัน้ที ่4 รว่มกนัตัง้คาํถามต่างๆ เพื่อ
ระดมสมอง (W-h questions for brainstorming the problem : W) ขัน้ที ่5 ตัง้สมมตฐิาน (Organize 

the hypothesis : O) ขัน้ที ่6 คน้ควา้แสวงหาความรู ้(Re-search the knowledge : R) ขัน้ที ่7 ลงมอื
ปฏบิตักิารเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมทีอ่อกแบบใหเ้หมาะสมกบัจดุประสงค ์ (Learning by doing for the 

purpose : L) ขัน้ที ่8 กําหนดเป็นคําตอบของการแกป้ญัหาทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูใ้นโครงการ (Define the 

answer of the problem : D) ผลการวจิยั พบว่า รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้น้ีสามารถส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยั
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีุณลกัษณะของการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเพิม่สงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง  
โดย การเสรมิสรา้งพหุปญัญาใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีต่อ้งพฒันาบนฐานของความเขา้ใจในวฒันธรรม
ของเดก็ กจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งมคีวามเหมาะสมกบับรบิททางวฒันธรรม จงึสามารถทาํใหเ้ดก็ทุกคน
ทีม่คีวามแตกต่างทางวฒันธรรมเรยีนรู ้และมโีอกาสพฒันาพหุปญัญาในทุกดา้นไดป้ระสบผลสาํเรจ็ได้
ทุกคน   
  การศึกษาวิจยัเร่ือง ครตู้องคิดได้ว่าควรออกนอกวง (Teacher is supposed to 

stay outside the circle) (Lin.  2012: 121) ไดนํ้าแนวคดิอํานาจแบบพลวตัร ในหอ้งเรยีน โดยใช้
แนวคดิของ ฟูโกต ์ (Foucault) มาใชเ้พื่อลดโครงสรา้ง ของอํานาจ ความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจระหว่าง
เดก็กบัผูใ้หญ่ ในบรบิทหอ้งเรยีน การวจิยัครัง้น้ีดําเนินการกบักลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัในไทเป ประเทศไตห้วนั 

เพื่อคน้หาความคดิรวบยอดในหอ้งเรยีนทีว่่าดว้ยพลงัพลวตัรในหอ้งเรยีน การศกึษาวจิยัพบว่า เดก็ตคีวาม
อํานาจของผูใ้หญ่และการควบคุมใน 3 รปูแบบทีช่ดัเจน ไดแ้ก่ 1) ผูใ้หญ่เป็นเสมอืนผูม้อีํานาจในการควบคุม
สัง่การ (Power authority) 2) เป็นผูถ้อืวนิัย และ 3) บทบาททีแ่ตกต่างของครกูบัเดก็ ซึง่การวจิยัแสดง
ถงึสิง่ทีเ่ดก็ตอ้งการคอื การไดม้อบอํานาจ หรอืการใหอ้ํานาจ (Empowerment) แก่เดก็ในการคดิ ตดัสนิใจ
การดําเนินชวีติในหอ้งเรยีนรว่มกนั อนัเป็นอกีมุมมองหน่ึงทีค่วรพจิารณา โดยการลดบทบาทของครู
ในการควบคุมสัง่การ      
  การศึกษาวิจยั เร่ือง การผสมผสานเช่ือมโยง (Interweaving) ระหว่างวิธีการสอน

แบบโครงการ(Project Approach) ท่ีดาํเนินการในสหรฐัอเมริกา กบั วิธีการสอนแบบ Reggio 

Emilia ท่ีดาํเนินการในอิตาลี เป็นการวิจยัเชิงสงัเคราะห์เพ่ือนําไปเป็นสู่การเรียนการสอนแบบ

สะท้อนกลบั (Reflexive Pedagogy) (Tzuo; & Chen.  2012: 69 – 83) พบว่า ทัง้วธิสีอนแบบ
โครงการและวธิสีอนแบบ Reggio Emilia มุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ซึง่วธิสีอนแบบโครงการ มุ่งเน้น
การคน้หาความรูท้ีม่จีดุมุ่งหมายในการพฒันาความเขา้ใจทางวทิยาศาสตรแ์ละสงัคม โดยใชก้ระบวนการ
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เรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบ และใชก้ารลงความเหน็จากหลกัการทัว่ไปสู่เรื่องเฉพาะ (Deductive) ใชว้ธิกีารอุปนัย 

การเรยีนรูจ้งึเป็นการเรยีนรูแ้บบผุดเกดิ (Emerging) ซึง่การวจิยัไดเ้พิม่เตมิรายละเอยีดและบูรณาการใหม่
โดยพฒันาเป็น การสอนแบบสะทอ้นกลบั หรอื Reflexive เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัแบบ
มพีลวตัร และเน้นการโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผล เพื่อเชื่อมโยงและยกระดบัวธิกีารเรยีนรู ้ เพือ่ใหไ้ดม้าจากการให้
เดก็มอีสิระในการออกแบบการเรยีนรู ้การไดเ้รยีนรูต้ามศกัยภาพของตนเองในวธิกีารทีห่ลากหลาย และ
เหมาะสมทีสุ่ด ดว้ยการใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสเลอืกงานหรอืกจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง และยงัคงอยูใ่นการเรยีนรู้
ทีเ่ดก็ตอ้งการเลอืก และเป็นการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมายตามความเป็นจรงิ อนัเป็นการถอดบทเรยีน
ทีไ่ดจ้ากวธิกีารสอนแบบโครงการ และวธิกีารสอนแบบ Reggio Emilia เพื่อปรบัใชก้บัการศกึษาปฐมวยั
ต่อไป   
  การวิจยัเร่ือง การสร้างสนัติภาพและการแก้ปัญหาความขดัแย้งในเดก็ปฐมวยั (Vestal; 

& Jones.  2004: 131 – 142)  การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดอ้อกแบบเพื่อประเมนิการอบรมครใูนการแกไ้ขปญัหา
ความขดัแยง้ คน้หาวธิกีารใหเ้ดก็แกป้ญัหาดว้ยตนเองในการมปีฏสิมัพนัธใ์นชัน้เรยีน และผลกระทบ
ทีเ่กดิจากการทีเ่ดก็แก้ปญัหาความขดัแยง้ในศูนยพ์ฒันาเดก็ Head Start โดยทําการศกึษาเปรยีบเทยีบ
หอ้งเรยีนของเดก็ปฐมวยัทีม่คีรผู่านการอบรมกบัครทูีไ่มผ่่านการอบรม  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื
เดก็ปฐมวยั อายรุะหว่าง 3 – 5 ปี จาํนวน 64 คน จาก 11 หอ้งเรยีน ในศูนยพ์ฒันาเดก็ Head Start  

เดก็ทุกคนทีเ่ขา้รว่มการวจิยัมภีูมหิลงัของครอบครวัไมแ่ตกต่างกนั คอื มเีศรษฐกจิฐานะค่อนขา้งตํ่า และ
มทีกัษะทางสงัคมเท่าเทยีมกนั และมชีาตพินัธุเ์ดยีวกนักบัคนในชุมชนทีศ่กึษา ครทุูกคนเป็นเพศหญงิ 
จาํนวน 6 คน ทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง ผ่านการฝึกอบรม และคร ู5 คน ทีไ่มผ่่านการฝึกอบรมเป็นกลุ่มควบคุม  

ครถููกจบัคู่ในเรือ่งอาย ุและการศกึษา เชือ้ชาต ิและจาํนวนปีทีเ่ขา้มาสอนในศูนยพ์ฒันาเดก็ Head Start 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นกึง่ทดลอง ผลการวจิยัพบว่า  เดก็ปฐมวยักลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการสอนจากครปูฐมวยั
ทีผ่่านการอบรมมทีกัษะในการแกป้ญัหาทัว่ไปและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลสงูกว่าเดก็กลุ่มควบคุม 
เดก็มพีฤตกิรรมเอือ้สงัคมมากกว่า สิง่ทีค่น้พบนําไปสู่การพฒันาการสอนเรือ่งการแกป้ญัหาความขดัแยง้
และสนัตวิธิใีนเดก็ปฐมวยัซึง่เป็นสิง่จาํเป็นทีต่อ้งดําเนินการอยา่งจรงิจงัต่อไป  
  การศึกษาวิจยัเชิงมานุษยวิทยา เร่ือง ปัจจยัทางวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันา 

การกาํกบัควบคมุตนเอง (Self –regulation) และ การกาํกบัควบคมุอารมณ์ (Emotional Regulation) 

โดยการค้นหาการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีพ่อแม่หรือผูป้กครองท่ีระบุตนเองว่าเป็นผูมี้ความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม (Cultural diversity) (Boyer.  2012: 169 – 186) ผลการวจิยัพบว่า การมสี่วนรว่ม
อยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหท้ศันคตทิีม่ต่ีอภมูหิลงัทางวฒันธรรมมอีทิธพิลต่อการพฒันาการกํากบัควบคุมตนเอง 
ทัง้การปฏบิตัแิละทางอารมณ์ของเดก็ ขอ้คน้พบไดนํ้าไปสูว่ธิกีารทีค่วรเลอืกใชเ้พือ่ใหเ้ดก็ทีม่าจากครอบครวั
ทีร่บัรูว้่าตนเอง มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมเป็นภมูหิลงัสามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดด้คีอื การพูดคุย
เพื่อแกป้ญัหาโดยการพฒันาความรูส้กึไหวรูห้รอือ่อนไหวทางวฒันธรรม (Cultural sensitive) ใหก้บัเดก็
ดว้ยการสนบัสนุนใหค้รอบครวัพยายามทําความเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของเดก็ ดว้ย
การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของครอบครวัในการช่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาการกํากบัควบคุมตนเอง นอกจากน้ี 
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การจดัสภาพแวดลอ้มและการแสดงตนเป็นแบบอยา่งยงัคงมสี่วนอยา่งมากต่อการพฒันาใหเ้ดก็เป็นผูเ้ขา้ใจ
ตนเองและผูอ้ื่น อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 จากผลการศกึษารายงานการวจิยัดงักล่าว ผูว้จิยัไดนํ้ามาใชป้ระกอบการสงัเคราะหเ์พื่อพฒันา
รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ของการศกึษาวจิยัครัง้น้ี และ
ประกอบการอภปิรายผลการวจิยัในลาํดบัต่อไป       
               

4. การสงัเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัเพ่ือพฒันากรอบแนวคิดการวิจยัครัง้น้ี   

 จากการประมวลเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัครัง้น้ี ดาํเนินการ 2 ส่วน คอื   
 ส่วนท่ี 1 พฒันาเป็นนิยามปฏิบติัการ ตวัแปรโครงสร้างและตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบ

เชิงยืนยนัคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั ใน

พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ดงัน้ี            
  นิยามปฏิบติัการ คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบั
เดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หมายถงึ พฤตกิรรมทีเ่ดก็ปฐมวยัแสดงออกทางความคดิ 

และการปฏบิตัต่ิอตนเองและผูอ้ื่น เมื่ออยูใ่นสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม อนันําไปสู่
การอยูร่ว่มกนัดว้ยความสงบและมคีวามสุข กําหนดไว ้5 ดา้น คอื  
   ด้านท่ี 1 มีความพอเพียงในตนเอง หมายถงึ เดก็ปฐมวยัแสดงออกทางความคดิ 
และการปฏบิตัดิว้ยการพงึพอใจกบัสิง่ทีต่นเองม ี ใชส้ิง่ต่างๆ อย่างประหยดั และไม่รบกวนผูป้กครอง
ใหซ้ือ้สิง่ของทีไ่ม่มปีระโยชน์ ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  
    ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจกบัสิง่ทีต่นเองม ี 

    ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั  
    ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนผูป้กครองใหซ้ือ้สิง่ทีไ่ม่มปีระโยชน์  

   ด้านท่ี 2 รู้อภยั หมายถงึ เดก็ปฐมวยัแสดงออกทางความคดิและการปฏบิตัใินสถานการณ์
เมือ่มคีวามขดัแยง้โดยสามารถคดิพจิารณาการกระทาํผดิของตนเองดว้ยการยอมรบัผดิไดด้ว้ยตนเอง  
สามารถแสดงความขอโทษผูอ้ื่นไดด้ว้ยความจรงิใจ สามารถใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  

    ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง   
    ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ   

    ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้  
   ด้านท่ี 3 มีมิตรไมตรี หมายถงึ เดก็ปฐมวยัแสดงออกทางความคดิ และการปฏบิตัิ
ในสถานการณ์ต่างๆ ของการอยูร่ว่มกนัในสงัคมดว้ยการทํากจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข สามารถ
แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ ื่นได ้เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น และช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ ประกอบดว้ย 4 
ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  
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    ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสุข  

    ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ ื่นได ้ 
    ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น  

    ตวับ่งชีท้ี ่10 ช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ           

   ด้านท่ี 4 มีความอดกลัน้ หมายถงึ เดก็ปฐมวยัแสดงออกทางความคดิ และการปฏบิตัิ
ในสถานการณ์ต่างๆ ของการอยูร่ว่มกนัในสงัคมดว้ยการรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย สามารถ
รอคอยตามลาํดบัได ้และไม่ใชค้วามรุนแรงในการแกป้ญัหา ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  
    ตวับ่งชีท้ี ่11  รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย   

    ตวับ่งชีท้ี ่12  รอคอยตามลําดบัได ้  
    ตวับ่งชีท้ี ่13  ไมใ่ชค้วามรุนแรงในการแกป้ญัหา  

   ด้านท่ี 5 เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถงึ เดก็ปฐมวยัแสดงออกทาง
ความคดิ และการปฏบิตัใินสถานการณ์ต่างๆ ของการอยูร่ว่มกนัในสงัคมดว้ยการยอมรบัลกัษณะเฉพาะ
ของตนเอง ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง 
และผูอ้ื่น และการยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่างกนั  ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  
    ตวับ่งชีท้ี ่14 ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง 
    ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
    ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามศาสนาและวฒันธรรมตนเอง 
    ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัศิาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 

    ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง   
 แผนผงัแสดงโครงสรา้งการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้พื่อกําหนดเป็นคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้น้ี ดงัน้ี  
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ตาราง 1 การพฒันาตวับ่งชีคุ้ณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในการวจิยัครัง้น้ี 
 

ตวัแปร
โครงสรา้งของ
คุณลกัษณะ 

พงึประสงคข์อง
การอยู่ร่วมกนั
อย่างสนัตสิุขที่
เหมาะสมกบั
เดก็ปฐมวยัใน

พืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 
แบ่งออกเป็น  

5 ดา้น 

ความสอดคลอ้งสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรองคป์ระกอบของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตก้บัองคค์วามรูท้ีนํ่ามาใช ้

ในการวจิยัครัง้นี้ 
 

 

ตวับ่งชีย้่อย 

องคค์วามรู ้ตอนที ่1  

ความตอ้งการทางสงัคมเพือ่การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุข 

บรบิททางวฒันธรรมในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

องคค์วามรู ้ตอนที ่2  

พฒันาการตามธรรมชาต ิโอกาส ปจัจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อการพฒันา
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยั และ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ปรชัญาของ 
APNIEVE-

UNESCO ว่า
ดว้ยการอยู่
ร่วมกนัอย่าง

สนัตแิละ
สมานฉนัท์ 

สนธสิญัญา
ว่าดว้ย 
สทิธเิดก็ 

ปรชัญา
เศรษฐกจิ

พอเพยีงและ 
แนวทาง

พระราชทาน 
เขา้ใจเขา้ถงึ 

พฒันา 

นโยบายแห่งรฐั
และแผนพฒันา
การศกึษาเพือ่
เสรมิสรา้งสนัติ
สุขในพืน้ทีส่าม
จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ 

บรบิททาง
วฒันธรรมและ
สภาพปญัหา
ในพืน้ทีส่าม

จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต้ 

งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

ทฤษฎี
ทางจติ 
ของเดก็
ปฐมวยั 

ทฤษฎี
พฒันาการ
การกาํกบั
ควบคุม

ตนเองของ
เดก็ปฐมวยั 

 

ทฤษฎี
พฒันาการ
เอื้อสงัคมใน
เดก็ปฐมวยั 

ทฤษฎี
จรยิธรรม
ทางสงัคม 
ของเดก็
ปฐมวยั 

ปจัจยัเสีย่ง ไดแ้ก่ 
ความเครยีด  
พฤตกิรรม

กา้วรา้ว การมี
อคตแิละการ

แบ่งแยกในเดก็
ปฐมวยั 

งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

 

              

ดา้นที ่1 

มคีวาม
พอเพยีง 
ในตนเอง  
(3 ตวับ่งชี)้ 

ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจในสิง่ทีต่นเองม ี / / * * / / / * / / / / 
ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อย่าง
ประหยดั / / * * / / / * / / / / 
ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนผูป้กครอง 
ใหซ้ื้อสิง่ทีไ่มม่ปีระโยชน์  / / * * / / * * / / / / 

ดา้นที ่2 รูอ้ภยั 

(3 ตวับ่งชี)้ 
ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิ
ของตนเอง  * / / * / / * * * * / / 
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ย 

ความจรงิใจ   * / / * / / * * * * / / 
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้  * / / * / / / * * * / / 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 

ตวัแปร
โครงสรา้งของ
คุณลกัษณะ 

พงึประสงคข์อง
การอยู่ร่วมกนั
อย่างสนัตสิุขที่
เหมาะสมกบั
เดก็ปฐมวยัใน

พืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 
แบ่งออกเป็น  

5 ดา้น 

ความสอดคลอ้งสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรองคป์ระกอบของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตก้บัองคค์วามรูท้ีนํ่ามาใช ้

ในการวจิยัครัง้นี้ 
 

 

ตวับ่งชีย้่อย 

องคค์วามรู ้ตอนที ่1  

ความตอ้งการทางสงัคมเพือ่การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุข 

บรบิททางวฒันธรรมในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

องคค์วามรู ้ตอนที ่2  

พฒันาการตามธรรมชาต ิโอกาส ปจัจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อการพฒันา
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยั และ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ปรชัญาของ 
APNIEVE-

UNESCO ว่า
ดว้ยการอยู่
ร่วมกนัอย่าง

สนัตแิละ
สมานฉนัท์ 

สนธสิญัญา
ว่าดว้ย 
สทิธเิดก็ 

ปรชัญา
เศรษฐกจิ

พอเพยีงและ 
แนวทาง

พระราชทาน 
เขา้ใจเขา้ถงึ 

พฒันา 

นโยบายแห่งรฐั
และแผนพฒันา
การศกึษาเพือ่
เสรมิสรา้งสนัติ
สุขในพืน้ทีส่าม
จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ 

บรบิททาง
วฒันธรรมและ
สภาพปญัหา
ในพืน้ทีส่าม

จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต้ 

งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

ทฤษฎี
ทางจติ 
ของเดก็
ปฐมวยั 

ทฤษฎี
พฒันาการ
การกาํกบั
ควบคุม

ตนเองของ
เดก็ปฐมวยั 

 

ทฤษฎี
พฒันาการ
เอื้อสงัคมใน
เดก็ปฐมวยั 

ทฤษฎี
จรยิธรรม
ทางสงัคม 
ของเดก็
ปฐมวยั 

ปจัจยัเสีย่ง ไดแ้ก่ 
ความเครยีด  
พฤตกิรรม

กา้วรา้ว การมี
อคตแิละการ

แบ่งแยกในเดก็
ปฐมวยั 

งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

 

              

ดา้นที ่3 มี
มติรไมตร ี
(4 ตวับ่งชี)้ 

ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมร่วมกบัผูอ้ื่น
อย่างมคีวามสุข * * * * / / * * * * / / 
ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ ื่นได ้   * * / / / / / / * * / / 
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น * * / / / / / / * * / / 
ตวับ่งชีท้ี ่10 ช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

ดว้ยความเตม็ใจ * * / / / / / / * * / / 
ดา้นที ่4 มี
ความอดกลัน้  
(3 ตวับ่งชี)้ 

ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าที ่
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย / * / / * / * * / * / / 
ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้  / * / / * / * * / * / / 
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไม่ใชค้วามรุนแรง 
ในการแกป้ญัหา * * / * * / * * / * / / 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 

ตวัแปร
โครงสรา้งของ
คุณลกัษณะ 

พงึประสงคข์อง
การอยู่ร่วมกนั
อย่างสนัตสิุขที่
เหมาะสมกบั
เดก็ปฐมวยัใน

พืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 
แบ่งออกเป็น  

5 ดา้น 

ความสอดคลอ้งสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรองคป์ระกอบของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตก้บัองคค์วามรูท้ีนํ่ามาใช ้

ในการวจิยัครัง้นี้ 
 

 

ตวับ่งชีย้่อย 

องคค์วามรู ้ตอนที ่1 ความตอ้งการทางสงัคมเพือ่การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิขุ 

บรบิททางวฒันธรรมในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
องคค์วามรู ้ตอนที ่2 พฒันาการตามธรรมชาต ิโอกาส ปจัจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อ
การพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขของเดก็

ปฐมวยั และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ปรชัญาของ 
APNIEVE-

UNESCO ว่า
ดว้ยการอยู่
ร่วมกนัอย่าง

สนัตแิละ
สมานฉนัท์ 

สนธสิญัญา
ว่าดว้ย 
สทิธเิดก็ 

ปรชัญา
เศรษฐกจิ

พอเพยีงและ 
แนวทาง

พระราชทาน 
เขา้ใจเขา้ถงึ 

พฒันา 

นโยบายแห่งรฐั
และแผนพฒันา
การศกึษาเพือ่
เสรมิสรา้งสนัติ
สุขในพืน้ทีส่าม
จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ 

บรบิททาง
วฒันธรรมและ
สภาพปญัหา
ในพืน้ทีส่าม

จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต้ 

งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

ทฤษฎี
ทางจติ 
ของเดก็
ปฐมวยั 

ทฤษฎี
พฒันาการ
การกาํกบั
ควบคุม

ตนเองของ
เดก็ปฐมวยั 

 

ทฤษฎี
พฒันาการ
เอื้อสงัคมใน
เดก็ปฐมวยั 

ทฤษฎี
จรยิธรรม
ทางสงัคม 
ของเดก็
ปฐมวยั 

ปจัจยัเสีย่ง ไดแ้ก่ 
ความเครยีด  
พฤตกิรรม

กา้วรา้ว การมี
อคตแิละการ

แบ่งแยกในเดก็
ปฐมวยั 

งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

 

              

ดา้นที ่5  
ยอมรบัความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
(5 ตวับ่งชี)้ 

ตวับ่งชีท้ี ่14  ยอมรบั
ลกัษณะเฉพาะของตนเอง * * * * * / * * * * * / 

ตวับ่งชีท้ี ่15  ยอมรบัความคดิเหน็
ทีแ่ตกต่าง * * * * * / * / * / * / 
ตวับ่งชีท้ี ่16  ยอมรบัการปฏบิตัติน
ตามศาสนาและวฒันธรรมตนเอง * * * * * / / / * * * / 
ตวับ่งชีท้ี ่17  ยอมรบัการปฏบิตัิ
ศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น * * * * * / / / * * * / 
ตวับ่งชีท้ี ่18  ยอมรบัการใช้
ภาษาทีแ่ตกต่าง   / * * * * / * / / / * / 

              

 

*  หมายถงึ  แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ หรอื งานวจิยั ทีส่มัพนัธท์างตรงกบัการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุข รายดา้น หรอื ตวับ่งชีย้่อยนัน้ๆ      

/  หมายถงึ  แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ หรอื งานวจิยั ทีส่มัพนัธท์างออ้มกบัการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุข ดา้น หรอื ตวับ่งชีย้่อยนัน้ๆ      
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 ส่วนท่ี 2 การพฒันากรอบแนวคิดการดาํเนินการของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 

SANTISUK เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสม

กบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผูว้จิยัดาํเนินการสงัเคราะห ์8 ขัน้การจดัประสบการณ์
เรยีนรู ้SANTISUK เพื่อใหค้วามเหมาะสมการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่าง
สนัตสิุขใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี  
 

ตาราง 2 องคค์วามรูท้ีใ่ชใ้นการพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK  
 

โครงสรา้งของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ 

ความสอดคลอ้งขององคค์วามรูท้ีนํ่ามาใชก้ารวจิยัครัง้นี้ 

  

1. ทีม่า จุดมุ่งหมาย และ หลกัการของรปูแบบ ฯ   ใชทุ้กองคค์วามรูบ้รูณาการร่วม  + บรบิททางวฒันธรรมและสภาพปญัหาในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้+ การน้อมนําปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง แห่งองค์
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลยเดชมหาราช และแนวทางพระราชทาน 
เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา มาประยุกต์ใช ้ + งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. ขัน้การจดัประสบการณ์เรยีนรูข้องรปูแบบ ฯ   

ขัน้ที ่1 ร่วมแสดงความคดิเหน็ (Share ideas 

together : S) 
พาราไดมข์องการศกึษาปฐมวยั ยุคหลงัสมยัใหม ่+ หลกัการของการจดั
ประสบการณ์ตามแนวคดิสนัตศิกึษา + แนวคดิคอนสตรคัตวิสิ  + งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

ขัน้ที ่2 ร่วมยนืยนัจุดมุง่หมาย (Assure agreement 

together : A) 
พาราไดมข์องการศกึษาปฐมวยั ยุคหลงัสมยัใหม ่+ หลกัการของการจดั
ประสบการณ์ตามแนวคดิสนัตศิกึษา + แนวคดิคอนสตรคัตวิสิ + งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

ขัน้ที ่3 ร่วมสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่(New 

experiences network organize  together : N) 
พาราไดมข์องทศิทางใหมข่องการศกึษาปฐมวยั ยุคหลงัสมยัใหม่ +หลกัการของ
การจดัประสบการณ์ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิ + การจดัประสบการณ์แบบ
โครงการ + งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขัน้ที ่4 ร่วมลงมอืปฏบิตั ิ(Take action together : T)   พาราไดมข์องการศกึษาปฐมวยั ยุคหลงัสมยัใหม ่+ หลกัการของการจดั
ประสบการณ์ตามแนวคดิคอนสตรคัติวิสิ + การจดัประสบการณ์แบบโครงการ + 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขัน้ที ่5 ร่วมพจิารณาแกไ้ขปญัหา (Identify problems 

for solving together : I)   
พาราไดมข์องการศกึษาปฐมวยั ยุคหลงัสมยัใหม ่+ แนวคดิคอนสตรคัตวิสิ + 
จรยิธรรมทางสงัคม + การส่งเสรมิสนัตสิุข+ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขัน้ที ่6 ร่วมแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม
(Share cultural understanding  together : S) 

พาราไดมข์องการศกึษาปฐมวยั ยุคหลงัสมยัใหม ่+ แนวคดิคอนพหุวฒันธรรม + 
การพฒันาเดก็ตามความเหมาะสมกบัวฒันธรรม + วธิกีารดแูลเอาใจใส่เป็น
ศนูยก์ลาง + การส่งเสรมิสนัตสิุข  + งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขัน้ที ่7 ร่วมสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย 
(Unite together in diversity : U) 

พาราไดมข์องการศกึษาปฐมวยั ยุคหลงัสมยัใหม ่+ แนวคดิคอนพหุวฒันธรรม + 
วธิกีารดแูลเอาใจใส่เป็นศนูยก์ลาง +  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขัน้ที ่8  ร่วมขยายความรูด้ว้ยการจดัการ 
(Knowledge management broadcast together : K) 

พาราไดมข์องการศกึษาปฐมวยั ยุคหลงัสมยัใหม ่+ การจดัประสบการณ์แบบ
โครงการ + งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

 



บทท่ี 3  
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

  
 การวจิยัเรือ่ง การศกึษาองคป์ระกอบและการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนั
อยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดว้ยรปูแบบการจดัประสบการณ์
เรยีนรู ้ SANTISUK มวีตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศกึษาและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2) 
เพื่อสรา้งรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และ 3) เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพและขยายผลการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ การวจิยัครัง้นี้ เป็น
การวจิยัและพฒันา (Research and Development) แบ่งการด าเนินการวจิยั ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้  
  ระยะท่ี 1 การศกึษาและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการ
อยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้        
  ระยะท่ี 2 การสรา้งรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK เพื่อเสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั ในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 
  ระยะท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพและขยายผลการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK  เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็
ปฐมวยั ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรแต่ละระยะ มดีงันี้  
 
ระยะท่ี 1 กำรศึกษำและวิเครำะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัคณุลกัษณะพึงประสงคข์อง
กำรอยู่ร่วมกนัอย่ำงสนัติสขุท่ีเหมำะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ท่ีสำมจงัหวดัชำยแดน
ภำคใต้ การวจิยัระยะน้ีมวีตัถุประสงค ์3 ประการ คอื 1) เพื่อศกึษาและพฒันาองคป์ระกอบเชงิยนืยนัของ
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 2) เพื่อสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการ
อยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(E-SANTISUK) และ 3) เพื่อ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิประจกัษ์ และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่
รว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ด าเนินการ ดงันี้  
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 ขัน้ท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหอ์งคค์วามรู้เพ่ือพฒันากรอบแนวคิด นิยามปฏิบติัการ ตวัแปร

โครงสร้าง และตวับ่งช้ีคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็

ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ดําเนินการ 2 ส่วน ไดแ้ก่  
  1.1 ศึกษาภาคทฤษฎี 1มวีตัถุประสงคเ์พื่อ1คน้หาความเป็นไปไดข้องตวัแปรโครงสรา้งกบัตวั
บ่งชีคุ้ณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขจากองคค์วามรูภ้าคทฤษฎดีําเนินการดงัน้ี                          

   1.1.1 ศกึษาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้งสนัตภิาพและสนัตสิุข ไดแ้ก่ ความหมายของ
สนัตภิาพสนัตสิุข ปรชัญาว่าดว้ยการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตแิละสมานฉันทข์ององคก์ารการศกึษาวทิยาศาสตร ์ และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) สนธสิญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ขององคก์ารสหประชาชาต ิ(UN)  ความ
ตอ้งการของสงัคมไทยและพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละแนวทางเพื่อการอยูร่ว่มกนั อยา่งสนัตสิุข 

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและแนวทางพระราชทาน เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันาแห่งองคพ์ระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช มหาราช รชักาลปจัจบุนั นโยบายแห่งรฐั เพื่อเสรมิสรา้งสนัตสิุขในพืน้ทีส่าม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้แผนพฒันาการศกึษาเฉพาะกจิชายแดนใต ้สภาพสงัคมวฒันธรรมและปญัหาความไม่
สงบของพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีส่่งผลกระทบต่อเดก็ปฐมวยั และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา
ของสงคราม และการเสรมิสรา้งสนัตภิาพใหก้บัเดก็ของประเทศทีม่คีวามขดัแยง้ ไดแ้ก่ ฟิลปิปินส ์และ เนปาล 
เป็นต้น  
   1.1.2 ศกึษาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัจติวทิยาพฒันาการและปจัจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อการพฒันา
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยั ไดแ้ก่ ทฤษฎทีางจติ (Theory of 

Mind) ทฤษฎกีารพฒันาการกํากบัควบคุมตนเอง (Self–Regulation) ทฤษฎพีฤตกิรรมการเอือ้สงัคม 

(Prosocial) ทฤษฎจีรยิธรรมทางสงัคม (Sociomoral) ผลกระทบจากความเครยีด พฤตกิรรมความก้าวรา้ว 

การมอีคตแิละการแบ่งแยก และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง          
   1.1.3 กําหนดกรอบแนวคดิ นิยามปฏบิตักิาร กําหนดตวัแปรโครงสรา้งและตวับ่งชีท้ี่
สะทอ้นคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุข มคีวามเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็
ปฐมวยั เพื่อเป็นองคป์ระกอบเชงิยนืยนัเบือ้งตน้ และแนวทางในการดาํเนินการศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิใน
ภาคสนาม          
1  1.2 ศึกษาภาคสนาม มวีตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาความเป็นไปไดข้อง1ตวัแปรโครงสรา้ง และตวั
แปรบ่งชีท้ีไ่ดก้ําหนดไวเ้บือ้งตน้จากองคค์วามรูภ้าคทฤษฎกีบัสภาพความเป็นจรงิและประเดน็อื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 1ไดแ้ก่ 1) พฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็ปฐมวยัเมือ่ตอ้งอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสถานการณ์ต่างๆ กบั
โอกาสการเกดิพฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ีก่ําหนด 2) 1อทิธพิลของภมูหิลงัของเดก็ปฐมวยัทีม่ต่ีอการแสดงออกของเดก็
ในการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุข1 และ 3) ความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ปฐมวยัทีม่ต่ีอการส่งเสรมิใหเ้ดก็
ปฐมวยัมคีุณลกัษณะของการอยูร่ว่มกนัอย่างสรา้งสนัตสิุข ดาํเนินการภาคสนาม ครัง้น้ี ประกอบดว้ย 4 
กจิกรรม ดงัน้ี    

   1.2.1 กจิกรรมการวาดภาพรว่มกนัของเดก็ปฐมวยั จดุมง่หมายเพื่อสงัเกต1พฤตกิรรมการ
แสดงออกของเดก็ปฐมวยัเมือ่ตอ้งอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสถานการณ์ต่างๆ ทีนํ่าไปสู่คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการ
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อยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข และ1อทิธพิลของภมูหิลงัของเดก็ปฐมวยัทีม่ต่ีอการแสดงออกของเดก็ในการอยู่
รว่มกนัอย่างสนัตสิุข1 จากภาคทฤษฎกีบัสภาพความเป็นจรงิ 1โดยการสงัเกตเดก็ปฐมวยัทีก่ําลงัศกึษาอยู่ใน
ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2553 ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทีม่ภีมูหิลงัแตกต่างกนั ผูว้จิยั
ดาํเนินการ ดงัน้ี  
    1.2.1.1 ขอความรว่มมอืจาก 2 โรงเรยีน โรงเรยีนละ 1 หอ้งเรยีน ในเขตเทศบาล
เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เพื่อทาํการศกึษาสงัเกตเดก็ปฐมวยัทีก่ําลงัศกึษาในระดบัชัน้ปีที ่ 2 (อาย ุ 5ปี) 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2553 โดยใชก้จิกรรมการวาดภาพรว่มกนั เรือ่ง งานเลีย้งวนัเกดิ กลุ่มละ 5 คน ใน
เวลา 20 นาท ีจากนัน้ ดาํเนินการจดักจิกรรมการวาดภาพรว่มกนัของแต่ละโรงเรยีน โดยสงัเกตโรงเรยีน
ละ 1 หอ้งเรยีนๆ ละ 3 กลุ่ม ทาํการบนัทกึวดีทีศัน์และวเิคราะหผ์ล  
    1.2.1.2 ดาํเนินการสงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก1ของเดก็ปฐมวยัเมือ่ตอ้งอยู่
รว่มกบัผูอ้ื่นในสถานการณ์ต่างๆ ทีนํ่าไปสู่คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข และ1

อทิธพิลของภูมหิลงัของเดก็ปฐมวยักบัพฤตกิรรมการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุข พบว่า  
     โรงเรียนท่ี 1 เป็นเดก็ปฐมวยัทีม่าจากครอบครวัฐานะปานกลาง และมคีวามพรอ้ม พ่อ
แมร่บัราชการเป็นส่วนใหญ่ โรงเรยีนใชว้ธิกีารจดัประสบการณ์เรยีนรูแ้บบบูรณาการ บุคลกิภาพครู
ปฐมวยั มคีวามเป็นระเบยีบสูง ไมแ่สดงการลอ้เล่นกบัเดก็ การจดัสภาพแวดลอ้มและอุปกรณ์และสิง่ต่างๆ เป็น
ระบบ ครกูําหนดงานประจาํใหเ้ดก็ปฐมวยั จาํนวน 2 คน ทาํหน้าทีห่วัหน้าชัน้ เดก็ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ใชก้าร
ออกคาํสัง่ควบคุมเพือ่นแทนคร ู สภาพของหอ้งเรยีนเงยีบสงบ แมไ้มม่คีรอูยู ่ ผลการดาํเนินกจิกรรมวาดภาพ
รว่มกนั พบว่า ภาพวาดของเดก็ไดส้ะทอ้นเรือ่งราวตามโจทยท์ีก่ําหนด ภาพวาดของเดก็แต่ละคนอยูใ่นมมุที่
รบัผดิชอบ ภาพจงึไมไ่ปในทศิทางเดยีวกนั เดก็แสดงความสนใจต่อสิง่ทีท่าํรว่มกนั โดยการแบ่งปนัสิง่ของในการใช ้
เมือ่ผูว้จิยัแจง้ว่าหมดเวลา เดก็ในกลุ่มทีว่าดภาพของตนเองเสรจ็แลว้ พยายามใหค้วามช่วยเหลอืเพือ่นทีย่งัทาํงาน
ไมเ่สรจ็ เพื่อใหง้านของกลุ่มสาํเรจ็ วธิกีารนําเสนอเรือ่งราวของภาพ เดก็ในกลุ่มใชว้ธิ ี เลอืกเพื่อนคนหน่ึง
เป็นคนนําพดู และทีเ่หลอืคอยสนับสนุน ทําใหทุ้กคนไดม้โีอกาสบอกเล่าเรือ่งราวจากภาพรว่มกนั   

     โรงเรียนท่ี 2 เป็นเดก็ปฐมวยัทีม่าจากครอบครวัมฐีานะค่อนขา้งยากจน พ่อแมม่ี
อาชพีรบัจา้ง มปีญัหาการหย่ารา้งสงู ทาํใหข้าดความอบอุ่น โรงเรยีนใชก้ารจดัประสบการณ์แบบโครงการ และ
เตรยีมความพรอ้มอ่านเขยีน หอ้งเรยีนมจีาํนวนของเดก็คอ่นขา้งมาก ครปูฐมวยัมบุีคลกิภาพค่อนขา้งใจด ี มี
ความเป็นกนัเองกบัเดก็ รบัผดิชอบงานอื่น  ๆ มาก ทําใหไ้มม่เีวลาประจาํหอ้ง พฤตกิรรมของเดก็ปฐมวยัที่
แสดงออกหลากหลาย ไดแ้ก่ เดก็ทีม่าจากครอบครวัหยา่รา้ง มกัตอ้งการความเอาใจใส่จากคร ู โดย
เรยีกรอ้งความสนใจแบบต่างๆ เมือ่ครพูยายามใหเ้ดก็ทาํกจิกรรมทัง้รายบุคคล และกลุ่ม เดก็บางคน
เพกิเฉย แกลง้เพื่อน และเลน่ซุกซน ทาํใหก้ารควบคุมชัน้เรยีนลาํบาก ขณะทีเ่ดก็ทีม่คีวามสนใจทาํกจิกรรม 

ไดร้บัการแทรกแซงจากเดก็ทีเ่กเรบ่อยครัง้ ผลการดาํเนินกจิกรรม พบว่า ภาพวาดสะทอ้นเรือ่งราวที่
กําหนดไว ้ เดก็แต่ละคนวาดภาพโดยใชพ้ืน้ทีค่นละมุมของภาพ ภาพจงึไมไ่ปในทศิทางเดยีวกนั เดก็
มุง่เน้นผลงานของตนเองใหเ้สรจ็และไมใ่สใ่จต่อสิง่ทีเ่พือ่นทาํ ไมแ่บ่งปนั แยง่ชงิสิง่ของจากเพือ่น เมือ่อยู่
ในภาวะกดดนัเรือ่งของเวลา เดก็ทีท่าํงานเสรจ็แลว้ในกลุ่มเขา้มาต่อว่าเพื่อน เดก็บางคนเพกิเฉยต่อสิง่ที่
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ตอ้งทาํ บางคนรบีทาํงานของตนเองใหเ้สรจ็ เดก็ทีท่าํเสรจ็แลว้มาแจง้ใหค้รทูราบ และไปเล่นอสิระโดยไม่
สนใจว่างานทีท่ําเป็นงานกลุ่ม วธิกีารนําเสนอเรือ่งราวโดยมตีวัแทนเป็นผูบ้อกเล่าและมกัเล่าเรือ่งในภาพ
ของตนเอง   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

ภาพประกอบ 4 กจิกรรมการวาดภาพรว่มกนัของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

  ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2553, พฤศจกิายน).  กจิกรรมการวาดภาพรว่มกนัของเดก็

ปฐมวยั. วนัที ่18 พฤศจกิายน 2553.  ณ โรงเรยีนในจงัหวดัยะลา.  
 

          

        1.2.2 กจิกรรมการสมัภาษณ์พดูคุยกบัเดก็ปฐมวยั และครปูฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ มจีดุมุง่หมายเพื่อวเิคราะห 1์ความคดิเหน็ของครปูฐมวยัทีม่ต่ีอการส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัมี
คุณลกัษณะของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสรา้งสนัตสิุข 1รวมถงึประเดน็อื่นๆ ทีม่คีวามไหวรู ้ และมอีทิธพิลต่อ
การอยูร่ว่มของเดก็ปฐมวยั ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยดําเนินการพดูคุยกบัเดก็ปฐมวยัทีเ่ขา้
รว่มกจิกรรมการวาดภาพ จาํนวน 20 คน ของ 2 โรงเรยีน ซึง่ประกอบดว้ยเดก็ปฐมวยัทีน่บัถอืศาสนา
อสิลาม และเดก็ปฐมวยัทีน่ับถอืศาสนาพุทธ โดยกําหนดคาํถามไวว้่า “หนูคดิว่าหนูเป็นคนไทยหรอืไม่” ผล
การพดูคุยพบว่า เดก็ปฐมวยัทีน่บัถอืศาสนาอสิลามส่วนใหญ่ใหค้าํตอบเหมอืนกนั คอื “พวกเขาไมใ่ช่คนไทย” 

ขณะทีเ่ดก็ปฐมวยัทีน่บัถอืศาสนาพุทธ ตอบว่า “เป็นคนไทย” เมือ่ผูว้จิยัซกัถามต่อไปว่า  “ทาํไมถงึคดิว่า

ไมใ่ช่คนไทย” เดก็ทีน่ับถอืศาสนาอสิลามให ้คําตอบว่า “ถา้เป็นคนไทยตอ้งนบัถอืพุทธ แมบ่อกว่า เราเป็น

อสิลาม” ผูว้จิยัถามว่า “แลว้อสิลาม ไมใ่ช่คนไทยหรอื” เดก็กลุ่มดงักล่าวตอบว่า “ไม่ใช่ แมบ่อกว่าเราไมใ่ช่คน

ไทย” ผูว้จิยัถามต่อไปอกีว่า “คนไทยกบัคนอสิลามอยูด่ว้ยกนัไดห้รอืไม่” เดก็ตอบว่า “เราอยูก่นัไดแ้ต่ที ่

โรงเรยีนทีบ่า้นเราอยูก่นัไมไ่ด ้ เราไมเ่หมอืนกนั” (จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  2553, 18 พฤศจกิายน.  
สมัภาษณ์)     
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    ทาํการพูดคุยกบัครปูฐมวยัทีน่บัถอืศาสนาพุทธถงึประเดน็ทีเ่ดก็ปฐมวยัทีน่ับถอื
ศาสนาอสิลามบอกว่าตนเองไมใ่ช่คนไทย ครปูฐมวยักลุ่มน้ีเล่าประสบการณ์ว่า “ทุกปีทีท่ําการสอนมาตอ้ง

คอยบอกเดก็เสมอว่า เดก็ทุกคนเป็นคนไทย ไมว่่าศาสนาใดกเ็ป็นคนไทย เพราะเราอยูใ่นประเทศไทย” 

นอกจากน้ี ครยูงักล่าวอกีว่า “สิง่ทีเ่ดก็คดิและเชือ่ว่าไม่เป็นคนไทย มกัเกีย่วขอ้งกบัการอบรมเลี้ยงดูของ

ครอบครวั โดยเฉพาะความคดิของผูป้กครองทีส่่วนใหญ่มกัใหค้วามเขา้ใจว่าการเป็นคนมุสลมิไมใ่ช่คนไทย โดย

แบ่งแยกตามศาสนาและภาษาทีใ่ช ้ เดก็จงึเขา้ใจตามทีผู่ป้กครองสอนและเรยีกตวัเองว่าคนอสิลาม” (จริ
ภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  2553, 19 พฤศจกิายน.  สมัภาษณ์) 
    ผลการวเิคราะหก์ารสมัภาษณ์พดูคุยกบัเดก็ปฐมวยัและครปูฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ ใน 2 โรงเรยีน ทาํใหผู้ว้จิยัพบว่า ทศันคตทิีเ่ดก็ไดร้บัจากครอบครวั โดยเฉพาะการยอมรบั
ความเป็นคนไทย และความแตกต่างทางศาสนาทีม่อีทิธพิลต่อการอยูร่ว่มกนัของเดก็ ผูป้กครอง เป็น
บุคคลสาํคญัทีท่าํใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจต่อวถิวีฒันธรรม และอาจเป็นสาเหตุสาํคญัของการสรา้งเงือ่นไขการ
ไมย่อมรบัในความแตกต่างทางวฒันธรรม ดงันัน้ จงึตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสรมิความเขา้ใจในความ
แตกต่างทางวฒันธรรม และการส่งเสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจในวถิทีางการปฏบิตัติน ตามหลกัศาสนาของ
แต่ละศาสนา ซึง่ไดก้ําหนดไวใ้นการวจิยัครัง้น้ี  
   1.2.3 กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัตวัแทนผูป้กครองเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ มจีดุมุง่หมายเพื่อวเิคราะห1์ความคดิเหน็ของผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีม่ต่ีอการส่งเสรมิให้
เดก็ปฐมวยัมคีุณลกัษณะของการอยู่รว่มกนัอยา่งสรา้งสนัตสิุข 1รวมถงึประเดน็อื่นๆ ทีม่คีวามไหวรู ้และมี
อทิธพิลต่อการอยูร่ว่มของเดก็ปฐมวยั ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยใชค้าํถามหลกั คอื 1) 
ความหมายของสนัตสิุข 2) ลกัษณะหรอืพฤตกิรรมใดท่านคดิว่าจาํเป็นสาํหรบัเดก็ปฐมวยัในการอยู่รว่มกนั
ไดอ้ยา่งสนัตสิุข และ 3) แนวทางการส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งสนัตสิุขในสงัคมทีม่ ี
แตกต่างทางวฒันธรรม ผูว้จิยัดาํเนินการ 3 ครัง้ ดงัน้ี 

    1.2.3.1 กจิกรรมการเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยั ครัง้ที ่ 1 

โรงเรยีนเทศบาล 4 (ธนวถิ)ี สงักดัเทศบาลนครยะลา อําเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เป็นตวัแทนของ
ผูป้กครองในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา ผูป้กครองทีเ่ขา้รว่มนับถอืศาสนาพุทธ และนบัถอืศาสนาอสิลาม ผูป้กครองส่วน
ใหญ่มรีะดบัเศรษฐฐานะปานกลาง อาศยัในเขตชุมชนเมอืง ผูว้จิยัดาํเนินการในวนัที ่ 12 ธนัวาคม 2553 เวลา 
14.00 – 15.00 น. ณ หอ้งประชุมโรงเรยีน การดําเนินการครัง้น้ี ไดร้บัความรว่มมอืจากผูป้กครองเขา้รว่ม
จาํนวน 24 คน   

 ผลวเิคราะหก์ารดําเนินการ พบว่า ผูป้กครองเขา้รว่มส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจและเขา้ใจความหมายและ
ความสาํคญัของสนัตสิุข โดยมุง่เน้นไปที ่ ความเสมอภาค และความยตุธิรรม โดยผูป้กครองตอ้งการให้
พฒันาเดก็ปฐมวยัในการอยู่รว่มกนัดว้ยการส่งเสรมิใหเ้ดก็รูจ้กัการช่วยเหลอืกนัซึง่กนัและกนั การไมแ่บ่งแยกว่า
ตนเองเป็นนบัถอืศาสนาพุทธ หรอืศาสนาอสิลาม นอกจากน้ี ผูป้กครองไดแ้สดงถงึความตอ้งการใหเ้ดก็ได้
เรยีนรูก้ารปฏบิตัศิาสนกจิทางศาสนาทัง้ของตนเองและผูอ้ื่น เรยีนรูแ้ละเขา้ใจวฒันธรรม และตอ้งการให้
เดก็ไทยพุทธเขา้ใจภาษามลายทูอ้งถิน่ หรอืภาษายาว ีเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในการสื่อสาร           
 



 80 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ภาพประกอบ 5 การดําเนินกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกบัผูป้กครอง ครัง้ที ่1 

 

 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2553, พฤศจกิายน).  กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ครัง้ที ่ 1 
วนัที ่12 ธนัวาคม 2553.  ณ โรงเรยีนเทศบาล 4 (ธนวถิ)ี จงัหวดัยะลา           
 

 

    1.2.3.2 กจิกรรมการเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยั ครัง้ที ่ 2 
รว่มกบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยัโรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) สงักดัเทศบาลนครยะลา อําเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา เป็นตวัแทนของผูป้กครองในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา ประกอบดว้ย ผูป้กครองทีน่บัถอืศาสนาพุทธ 

และศาสนาอสิลาม รวมถงึ ผูป้กครองทีย่า้ยถิน่เขา้มาทาํงาน โรงเรยีนตัง้อยูใ่นชุมชนไทยมสุลมิ ส่วนใหญ่มี
ระดบัเศรษฐฐานะปานกลาง โดยดาํเนินการในวนัที ่22 ธนัวาคม 2553 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ หอ้ง
ประชุมโรงเรยีน มผีูป้กครองเขา้รว่มกจิกรรมจาํนวน 27 คน การดําเนินการครัง้น้ีใชก้ารแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ผูป้กครองรว่มกนัระดมสมองและใหแ้ต่ละกลุ่มนําเสนอ    

 ผลวเิคราะหก์ารดาํเนินการ พบวา่ ผูป้กครองสนใจและเขา้ใจความหมายของสนัตสิุข คอื การอยู่
รว่มกนัดว้ยความสงบสุข ไมแ่บ่งแยกศาสนากนั การส่งเสรมิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องการอยู่รว่มกนั
อยา่งสนัตสิุขใหก้บัเดก็ปฐมวยั คอื การส่งเสรมิใหเ้ดก็รูจ้กัการแบ่งปนั เสยีสละ ใหอ้ภยั เหน็แก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าสว่นตน มคีวามอดทน โดยถอืเป็นหลกัปฏบิตัทิีส่ําคญัของศาสนาอสิลาม การรูจ้กัเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา การไมแ่บ่งแยก ใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั และการส่งเสรมิใหเ้ดก็มคีวามพอเพยีง โดยมุง่เน้นทีก่าร
ประหยดั และการไม่รบกวนใหผู้ป้กครองซือ้สิง่ของทีไ่มจ่าํเป็น โดยพบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ มฐีานะ
ยากจน อกีทัง้ หลกัการของความพอเพยีง ยงัเป็นการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาอสิลาม และยงัตอ้งการการไม่
แบ่งแยกในการปฏบิตัขิองครทูีม่ต่ีอเดก็อยากใหค้รมูคีวามเสมอภาคยตุธิรรมไมล่ําเอยีง และตอ้งการใหป้ลกูฝงั
ความเขา้ใจต่อความเป็นไทยใหก้บัเดก็ทุกคน      
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ภาพประกอบ 6 การดําเนินกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกบัผูป้กครอง ครัง้ที ่2 

  

 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2553, พฤศจกิายน).  กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ครัง้ที ่ 2 

วนัที ่22 ธนัวาคม 2553.  ทีโ่รงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) จงัหวดัยะลา .         
               

 

    1.2.3.3 กจิกรรมการเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยั ครัง้ที ่ 3 
รว่มกบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยัโรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัตานีนรสโมสร) สงักดัเทศบาลเมอืงปตัตานี อําเภอเมอืง
ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เป็นตวัแทนของผูป้กครองในพืน้ทีจ่งัหวดัปตัตานี ประกอบดว้ย ผูป้กครองทีน่ับถอื
ศาสนาพุทธ และศาสนาอสิลาม โรงเรยีนตัง้อยู่ในวดั โดยส่วนใหญ่มรีะดบัเศรษฐฐานะปานกลาง โดย
ดาํเนินการในวนัที ่23 ธนัวาคม 2553 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ หอ้งประชุมโรงเรยีน มผีูป้กครองเขา้รว่ม
กจิกรรมจาํนวน 22 คน รว่มกนัการระดมสมอง    
 ผลวเิคราะหก์ารดาํเนินการ พบว่า ผูป้กครองใหค้วามหมายของสนัตสิุข คอื การอยูร่ว่มกนัโดยไม่
แบ่งแยก การส่งเสรมิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีผู่ป้กครองสนใจ คอื การ
ส่งเสรมิใหเ้ดก็ประพฤตตินเป็นคนดโีดยไมล่กัขโมยของผูอ้ื่นมาเป็นของตน ไมพู่ดจาโกหก ไม่มนิีสยัก้าวรา้ว 
และทีส่ําคญัตอ้งไมล่อ้เลยีนในความแตกต่างทางศาสนา ตอ้งการใหเ้ดก็รูจ้กัวถิกีารปฏบิตัตินของแต่ละ
ศาสนา ไม่แบ่งแยก ใหรู้ร้กัสามคัคกีนั ตอ้งการใหเ้ดก็รูจ้กัการช่วยเหลอืส่วนรวม เช่น การช่วยกนัเกบ็ของเล่น
ในหอ้งเรยีน ช่วยกนัทําความสะอาด มคีวามซื่อสตัย ์มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่อดทนต่อการทําสิง่ต่างๆ 
ใหส้าํเรจ็ สามารถทาํกจิกรรมรว่มกนักบัผูอ้ื่นได ้ โดยอยากใหท้างโรงเรยีนจดักจิกรรมทีช่่วยใหเ้ดก็ทัง้สอง
ศาสนาไดร้ว่มกจิกรรมแลกเปลีย่นวฒันธรรม และตอ้งการใหเ้ดก็สามารถเขา้ใจภาษาทัง้ภาษาไทยและภาษา
มลายทูอ้งถิน่เพื่อสามารถสื่อสารกนัได ้เพื่อจะไดเ้กดิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั   

 

 

 

 



 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 การดําเนินกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกบัผูป้กครอง ครัง้ที ่3 

  

 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2553, พฤศจกิายน).  กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ครัง้ 3  

วนัที ่23 ธนัวาคม 2553.  ณ โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัตานีนรสโมสร) จงัหวดัปตัตานี. 
 

 

   1.2.4 กจิกรรมการสมัภาษณ์ความคดิเหน็จากบุคคลสาํคญัในการดําเนินการ ตาม
นโยบายการเสรมิสรา้งสนัตสิุขชายแดนใต ้ เพื่อ1ศกึษาความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเชงินโยบาย ในการ
เสรมิสรา้งสนัตสิุขชายแดนภาคใตก้บัการจดัการศกึษาปฐมวยั 1จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี  
    1.2.4.1 นายภาณุ อุทยัรตัน์ รองปลดักระทรวงมหาดไทย ปฏบิตัริาชการในตําแหน่ง
เลขาธกิารศูนยอ์ํานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หรอื ศอ.บต ไดนํ้าเสนอถงึประเดน็ความสําคญัของ
การจดัการศกึษาปฐมวยัชายแดนใตเ้พื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องการอยู่รว่มกนั อยา่งสนัตสิุข
ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยเฉพาะในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยไดใ้หก้าร
สนบัสนุนและเหน็ดว้ยว่า รปูแบบกระบวนการจดัประสบการณ์เรยีนรูข้องการวจิยัครัง้น้ี เพื่อจะช่วยให้
โรงเรยีนต่างๆ อนัเป็นจดุเริม่ตน้ทีด่ทีีจ่ะป้องกนัปญัหาของความไมเ่ขา้ใจกนั ซึง่เป็นทีม่าของปญัหาใน
ปจัจบุนั สิง่ทีต่อ้งการเน้นยํ้า คอื ควรหาโอกาสทีช่่วยใหก้ารศกึษาปฐมวยัเป็นเสมอืนการเชื่อมโยงความเขา้ใจ
อนัดรีะหว่างบา้น โรงเรยีน และชุมชน อนัจะช่วยขยายการปฏบิตักิารตามนโยบายสนัตสิุขอกีทางหน่ึง (จริ
ภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  25 ธนัวาคม 2553.  สมัภาษณ์) 
    1.2.4.2 ดาโต๊ะอาซสิ เบญ็จาหาวนั ประธานทีป่รกึษาสภาสนัตสิุขชายแดนใต ้ ได้
กล่าวถงึปจัจยัสําคญัในการส่งเสรมิสนัตสิุขใหก้บัเดก็ปฐมวยัว่า ผูป้กครองมอีทิธพิลต่อการพฒันาเดก็ จงึ
ควรส่งเสรมิใหผู้ป้กครองมสี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีนรูข้องเดก็ ซึง่ตามหลกัศาสนาอสิลาม การอบรมเลีย้งดู
เดก็ ถอืเป็นหน้าทีส่าํคญัของทุกฝา่ย การจดัการเรยีนการสอนจงึไมค่วรแบ่งแยก แต่ควรใหเ้กดิความ
เขา้ใจอนัดใีนความแตกต่างอยา่งมคีวามหมายเพื่อการอยูร่ว่มกนั นอกจากน้ียงัใหก้ําลงัใจเพื่อใหก้าร
ทาํงานประสบผลสําเรจ็ (จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  27 ธนัวาคม 2553.  สมัภาษณ์) 
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    1.2.4.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ศรสีมภพ จติรภ์ริมยศ์ร ี ผูอ้ํานวยการศูนยแ์ก้ไข
ความขดัแยง้และสนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร วทิยาเขตปตัตานี และผูอ้ํานวยการศูนยเ์ฝ้าระวงั
สถานการณ์ภาคใต ้ (Deep South Watch) ไดเ้สนอแนะถงึแนวทางและความเป็นไปไดใ้นการจดัการศกึษาเพื่อ
เสรมิสรา้งการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีต่้องสอนอยา่งจรงิจงั คอื การใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหา การสรา้งโอกาสให้
เดก็ต่างวฒันธรรมไดเ้กดิ พื้นที ่ (Space) ของการแลกเปลีย่นเรยีนรูถ้งึความเหมอืนและความแตกต่างรว่มกนั โดย
การส่งเสรมิใหผู้ป้กครองเขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมอนัจะเป็นสะพานเชื่อมความเขา้ใจอนัด ี  ทีส่ําคญัการ
ดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ตอ้งคาํนึงตอ้งไมล่ะเมดิแนวทางของหลกัศาสนาอื่น โดยเฉพาะหลกัศาสนาอสิลาม 
ดงันัน้ กจิกรรมการเรยีนรูจ้งึมคีวามเป็นกลางไมเ่น้นหนกัไปทางใดทางหน่ึง นอกจากน้ี ครใูนฐานะผูใ้กลช้ดิ
จงึตอ้งไมม่อีคตทิางวฒันธรรม เพราะอคตเิป็นอุปสรรคสาํคญัของการสกดักัน้ความเขา้ใจกนัอนันํามาซึง่ปญัหาและ
ความขดัแยง้ การศกึษาของภาคใต ้ จงึตอ้งมุ่งสอนใหเ้ดก็เขา้ใจถงึวฒันธรรมของตนเองและผูอ้ื่นเพื่อการ
เคารพซึง่กนัและกนั (Mutual respected) อนัเป็นหวัใจสําคญัของสนัตภิาพและความสงบสุข (จริภรณ์ มัน่
เศรษฐวทิย.์  22 มกราคม 2554.  สมัภาษณ์) 
 ผลวเิคราะหก์ารสมัภาษณ์พดูคุยกบับุคคลสาํคญัทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
พบว่า สิง่ทีต่อ้งเน้นยํา้ คอื การยอมรบัในความแตกต่างทางศาสนาและวฒันธรรม ดว้ยการส่งเสรมิใหเ้ดก็
ปฐมวยัยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเองและผูอ้ื่น ควรมุ่งเน้นการสรา้งพืน้ทีข่องการอยู่รว่มกนัดว้ยการ
ยอมรบัในคุณค่าของแต่ละบุคคล อนัจะเป็นการลดเงือ่นไขความแตกต่าง    
 ขัน้ท่ี 2 ร่วมตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแปรโครงสร้างและตวัแปรบ่งช้ีองคป์ระกอบเชิง

ยืนยนัคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนั อย่างสนัติสุขของเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่ใหม้คีวามชดัเจนก่อนดาํเนินการต่อไป จงึไดท้าํการวพิากษ์ความเหมาะสมเป็นไปได้
ของนิยามปฏบิตักิาร ตวัแปรโครงสรา้ง ตวัแปรบ่งชีอ้งคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่
รว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีพ่ฒันาขึน้ จาํนวน 5 ดา้น และ 18 ตวับ่งชี ้โดยใชก้ระบวนการมสี่วนรว่ม ดงัน้ี  
  2.1 ประสานครปูฐมวยัและผูป้กครองของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าก 
3 โรงเรยีน ไดแ้ก่ 1) โรงเรยีนเทศบาล 4 (ธนวถิ)ี อําเภอเมอืง จงัหวดัยะลา ในวนัที ่ 15 มกราคม 2554 2) 
โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัตานีนรสโมสร) อําเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี  ในวนัที ่ 22 มกราคม 2554 และ 
โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี อําเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส ในวนัที ่ 25 มกราคม 2554 แต่ละโรงเรยีนมี
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมไมต่ํ่ากว่า 30 คน   
  2.2 ดาํเนินกจิกรรม รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อการเสรมิสรา้งใหเ้ดก็ปฐมวยั มสีนัตสิุขใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามวนัเวลาดงักล่าว โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อ 1) เพือ่นําเสนอตวัแปรโครงสรา้ง และ
ตวับ่งชีคุ้ณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีพ่ฒันาขึน้ โดยใหผู้ม้สี่วนรว่ม ไดแ้ก่ ครู
ปฐมวยั ผูป้กครอง ไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็ถงึความเหมาะสมกบัการนําไปใช ้ เพื่อพฒันาเดก็ปฐมวยัใน
พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้2) เพื่อแสวงหาแนวทางการพฒันาใหเ้ดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั 

ชายแดนภาคใต ้มคีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิุข และ 3) ขอ้เสนอแนะอื่นๆ  
ทีส่มัพนัธเ์กีย่วขอ้ง    
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 ผลการวเิคราะห ์พบว่า 1) ครปูฐมวยัและผูป้กครองส่วนใหญ่ยอมรบันิยามปฏบิตักิารสนัตสิุข  5 
ดา้น และตวับ่งชีย้อ่ย 18 ตวั ของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุข ทีพ่ฒันาขึน้ มี
ความเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และสามารถมคีวามเป็นไปไดจ้รงิในการ
ปฏบิตั ิ 2) ผูป้กครองทัง้ทีน่ับถอืศาสนาอสิลามและศาสนาพุทธตอ้งการเน้นยํ้าคอื ใหเ้ดก็รูจ้กั และเขา้ใจวถิี
ปฏบิตัติามหลกัศาสนาและการเรยีนการสอนไมข่ดักบัหลกัศาสนา 3) เหน็ดว้ยกบัการนําปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง มาใชใ้นการเสรมิสรา้งสนัตสิุข เพราะสอดคลอ้งกบันโยบายการเสรมิสรา้งสนัตสิุขชายแดน
ภาคใต ้ และ 4) ความคาดหวงัอื่นๆ ตอ้งการใหเ้ดก็เป็นจดุเริม่ต้นทีด่ขีองการอยู่รว่มกนั อยา่งร่มเยน็เป็น
สุขเหมอืนในอดตีทีผ่่านมา     
  2.3 นําขอ้คน้พบมาทาํการปรบัปรงุแก้ไข ครัง้ที ่ 1 โดยทําการปรบัปรุงการใชภ้าษาใหส้ื่อ
ความหมายชดัเจน และเตรยีมการสรา้งเครือ่งมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัเพื่อเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญใน
ลาํดบัต่อไป                       
 ขัน้ท่ี 3 สร้างและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือประเมินคณุลกัษณะพึงประสงคข์อง

การอยู่ร่วมกนั อย่างสนัติสุขท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (E-

SANTISUK) เพ่ือใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดาํเนินการ ดงัน้ี 

  3.1 ดาํเนินการสรา้ง แบบประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขที ่

เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (E-SANTISUK) ซึง่แบบประเมนิน้ี ประกอบดว้ย 5 
ดา้น 18 ตวับ่งชี ้ ทีผ่่านการวพิากษ์และปรบัปรงุแกข้แลว้ ลกัษณะของเครือ่งมอื เป็นแบบประเมนิเดก็
ปฐมวยัรายบุคคล ใชก้ารสงัเกตแบบมโีครงสรา้ง (Structure observation) ตามแนวทางและสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อช่วยใหค้รสูามารถแสวงหาขอ้มลูไดช้ดัเจน (สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์.  2547: 191 – 193) โดยมี
คู่มอืประกอบการประเมนิ ใชผู้ป้ระเมนิ จาํนวน 2 คน คอื 1) ครปูฐมวยัประจาํชัน้ และ 2) ผูร้ว่ม
สงัเกตการณ์ 1 คน รว่มกนัพจิารณา ก่อนลงคะแนน ทัง้น้ีเพื่อใหเ้กดิความตรงในการประเมนิ ระยะเวลาการ
สงัเกตและทําการประเมนิใหด้าํเนินการ ภายใน 2 – 3 สปัดาห ์แบบประเมนิน้ี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื  
   ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไปเกีย่วกบัเดก็ปฐมวยัทีเ่ขา้รบัการประเมนิ ไดแ้ก่ 1) ชื่อ
นามสกุล 2) เพศ 3) ระดบัชัน้ทีก่ําลงัศกึษา 4) อาย ุ5) ศาสนาทีน่บัถอื 6) ทีอ่ยู่ของโรงเรยีน   
   ส่วนท่ี 2 การประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขของเดก็
ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยพจิารณาพฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็ปฐมวยั ต่อการ
ปฏบิตัตินตามตวับ่งชีแ้ต่ละตวั และแต่ละระดบั โดยใชม้าตราวดัแบบรบูรคิ (Rubric Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ที่
ประยกุตใ์ชเ้กณฑข์องไดรยฟ์สั (The Dreyfus Model of skill acquisition) (Dreyfus; & Dreyfus. 1980) ดงัน้ี 

    ระดบั 5  หมายถงึ ปฏบิตัตินตามตวับ่งชีไ้ดอ้ย่างเหมาะสมเป็นแบบอย่างทีด่ ี    
    ระดบั 4  หมายถงึ ปฏบิตัตินตามตวับ่งชีไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ดมีาก     
    ระดบั 3  หมายถงึ ปฏบิตัตินตามตวับ่งชีไ้ดอ้ย่างเหมาะสม แต่มคีาํแนะนําบา้ง    
    ระดบั 2  หมายถงึ ปฏบิตัตินตามตวับ่งชีไ้ดเ้พิม่มากขึน้                
    ระดบั 1  หมายถงึ เริม่รบัรูแ้ละปฏบิตัตินตามตวับ่งชีแ้ต่ตอ้งดแูลอย่างใกลช้ดิ    



 85 

 

  3.2 ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) ของแบบประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
จาํนวน 10 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญทางการศกึษาปฐมวยั จาํนวน 3 ท่าน 2) ผูเ้ชีย่วชาญทางจติวทิยา 
จาํนวน 2 ท่าน 3) ครผููส้อนระดบัปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 5 ท่าน และทําการ
ประเมนิค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Item – objective Congruence Index : 

IOC) (Mehrens; & Lehmann.  1973: 109) ผลการประเมนิไดค้่า IOC รายขอ้อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 ทุกขอ้ผ่าน
เกณฑ ์ แสดงใหเ้หน็ว่า ตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารพจิารณาในแบบประเมนิมคีวามเหมาะสมและ เป็นไปไดอ้ยู่
ในระดบัค่อนขา้งสงู โดยมขีอ้เสนอแนะและการปรบัปรงุแกไ้ขครัง้ที ่2 ดงัน้ี   
   3.2.1 ดา้นการเป็นผูม้คีวามพอเพยีง จาํนวน 3 ขอ้ ขอ้ที ่3 ควรแกไ้ขจากการเกบ็และ
ออมเงนิ พบว่า เดก็ปฐมวยัส่วนใหญ่ยงัใชจ้า่ยเงนิไมเ่ป็น ดงันัน้ จงึเสนอแนะใหป้รบัเป็นประเดน็อื่นที่
เกีย่วขอ้ง ผูว้จิยัจงึปรบัเป็น การไมร่บกวนพ่อแม่ซือ้ของโดยไม่จาํเป็น ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพยีงทีนํ่ามาใชแ้ละพฤตกิรรมทีส่ามารถพฒันาใหเ้กดิขึน้กบัเดก็ปฐมวยัได ้  
   3.2.2 ดา้นการเป็นผูรู้อ้ภยั จาํนวน 3 ขอ้ไม่มปีระเดน็ทีต่อ้งปรบัปรงุ   
   3.2.3 ดา้นการเป็นผูม้มีติรไมตร ีจาํนวน 3 ขอ้ ไมม่ปีระเดน็ทีต่้องปรบัปรงุ   
   3.2.4 ดา้นการเป็นผูม้คีวามอดกลัน้ จาํนวน 3 ขอ้ ไมม่ปีระเดน็ปรบัปรุง    
   3.2.5 ดา้นการเป็นผูเ้คารพความแตกต่างระหว่างบุคคล จาํนวน 5 ขอ้ ขอ้ที ่ 16 เดก็ปฐมวยั
เขา้ใจและยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและวถิวีฒันธรรมของตนเอง และขอ้ที ่ 17 เดก็ปฐมวยั
เขา้ใจและยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและวถิวีฒันธรรมของผูอ้ื่น เสนอแนะใหก้ําหนดขอบเขตการ
อธบิายพฤตกิรรมทีส่งัเกตใหช้ดัเจน  
  3.3 ตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบประเมนิ เพื่อวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิแ์อล
ฟ่า (Alpha- coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญเชดิ ภญิโญอนันตพงษ์.  2545: 131 โดย
ดาํเนินการทดลองใชก้บัเดก็ปฐมวยัของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา อําเภอเมอืง จงัหวดัยะลา ที่
กําลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2554 ในระดบัปฐมวยัปีที ่ 1 (อายุ 4 ปี) จาํนวน 1 หอ้งเรยีน 

จาํนวน 31 คน และ ระดบัปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) จาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวน 32 คน รวมทัง้สิน้ 63 คน  ซึง่
ไมเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างสําหรบัการเกบ็รวมรวมขอ้มลูในการสํารวจครัง้น้ี และกําหนดใหค้รปูระจาํชัน้ และ ครู
ผูช่้วย 1 คน เป็นผูส้งัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกขณะเดก็เรยีนรูต้ามปกต ิ ใชร้ะยะเวลา 2 สปัดาห ์ 
พบว่า ไดค้่าเฉลีย่รายขอ้ 2.36 โดยค่าเฉลีย่ตํ่าสุด มคี่า 2.19 และค่าเฉลีย่สงูสุดมคี่า 2.63 ค่าสมัประสทิธิแ์อล
ฟ่าของแบบประเมนิทัง้ชุด เท่ากบั .93 แสดงว่า แบบประเมนิ E–SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ มคี่าความ
เชื่อมัน่ในระดบัดมีาก                   

  3.4 ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ข ครัง้ที ่3 ตามขอ้เสนอแนะภายหลงัการทดลองนํารอ่ง โดยการ
เสนอแนวทางการสงัเกตเพื่อใหง้า่ยต่อการพจิารณา   
 ขัน้ท่ี 4 เกบ็รวบรวมข้อมลูและการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัคณุลกัษณะพึงประสงคข์อง

การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุขท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้
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ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั ผูว้จิยัใชเ้กณฑข์นาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตามแนวทางของ คอมเรย ์
และ ล ี(Meyers; Gamst; & Guarino.  2006: 467 – 468; citing Comrey; & Lee.  1992) ไดเ้สนอแนะว่า 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทีด่ไีมค่วรตํ่ากว่า 200 ไมต่ํ่ากว่า 500 ถอืว่ามขีนาดดมีาก และ
หากถงึ 1,000 ถอืว่า เป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่ขีนาดดเียีย่ม จงึไดก้ําหนดประชากร และการไดม้าซึง่กลุ่ม
ตวัอยา่งของการวจิยัระยะที ่1 ดงัน้ี 

  4.1 ประชากรวิจยั ระยะท่ี 1 เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งทีม่ขีนาดและลกัษณะเหมาะสม ในการ
เป็นตวัแทนประชากร ทีส่ะทอ้นถงึความเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างในสภาพจรงิ ผูว้จิยัไดค้ํานึงถงึความ
ตรงภายนอกเชงินิเวศวทิยา (Ecological external validity) (Gliner; & Morgan.  2000: 152 – 160) เพื่อให้
ขอ้มลูทีไ่ดม้า สามารถนําไปสู่การอธบิายถงึสภาพความเป็นจรงิของสิง่ทีต่อ้งการศกึษา ดงันัน้ ประชากร
เดก็ปฐมวยั ทีต่อ้งการในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นการวจิยัครัง้น้ี จงึตอ้งกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้
ปฐมวยัปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) และระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5ปี) ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554  ทีค่รอบคลุมทุก
สงักดัทีเ่ปิดสอน ไดแ้ก่ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.) และสงักดัสํานกัเทศบาล จงัหวดัยะลา ปตัตานี และนราธวิาส โดย
ใชก้ารประมาณการจาํนวนจากปี 2553 เป็นฐานในการคาํนวณ พบว่า มเีดก็ปฐมวยั ในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้รวมทัง้สิน้ 86,596 คน ดงัตาราง 3    
 

ตาราง 3 จาํนวนนักเรยีนระดบัปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปีการศกึษา 2553 
 

สงักดั 

จาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขา้ศกึษา 

จงัหวดั
ยะลา 

จงัหวดั
ปตัตานี 

จงัหวดั
นราธวิาส 

รวมแต่ละ
สงักดั 

     

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 12,557 16,323 34,780 63,660 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.) 4,019 6,005 6,630 16,654 

สงักดัสาํนกังานเทศบาลเมอืง / นคร 1,420 1,262 3,600 6,282 
     

รวมทัง้หมด 23,590 17,996 45,010 86,596 
     

 

       ทีม่า: สาํนกับรหิารยทุธศาสตรแ์ละบูรณาการการศกึษาที ่12.  (2553).  จงัหวดัยะลา     
  

  4.2 กลุ่มตวัอย่างเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนั ไดม้า ดงัน้ี  
   4.2.1 กําหนดสดัส่วนโควตา (Quota sampling) โรงเรยีนใน 3 สงักดั โดยใชข้อ้มลู 
ตาราง 12 พบว่า ประชากรเดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) และระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) ใน
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พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่วนใหญ่อยูใ่นสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
รองลงมา คอื สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.) และสงักดัสํานกังานเทศบาล ตามลาํดบั  
   4.2.2 ใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกําหนดคุณสมบตัขิองโรงเรยีนที่
เปิดสอนระดบัปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทีใ่ชใ้นการวจิยัระยะที ่ 1 โดยตอ้งการขอ้มลูทีม่า
จาก 1) โรงเรยีนในเขตเมอืงและในชนบท 2) ในหอ้งเรยีนมทีัง้เดก็ปฐมวยัทีเ่ป็นนบัถอืศาสนาพุทธ และ
ศาสนาอสิลามเรยีนรว่มชัน้ 3) คาดว่า ไดร้บัความร่วมมอืจากผูบ้รหิารโรงเรยีน และครปูฐมวยัในการ
สาํรวจและส่งขอ้มลูกลบัคนื จากนัน้ ผูว้จิยัทาํการสาํรวจขอ้มลูพืน้ฐานของโรงเรยีนและตามคุณสมบตัทิี่
กําหนด เพื่อใหไ้ดจ้าํนวนโรงเรยีนและโอกาสไดข้อ้มลูกลบัไมต่ํ่ากว่า 500 คน ผูว้จิยัจงึไดก้ําหนดใหม้ี
จาํนวนโรงเรยีนในแต่ละสงักดั ดงัน้ี สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จงัหวดัละ 7 
โรงเรยีน รวม 21 โรงเรยีน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.) จงัหวดัละ 2 โรงเรยีน รวม 6 
โรงเรยีน และสงักดัเทศบาลเมอืง จงัหวดัละ 2 โรงเรยีน รวม 6 โรงเรยีน รวมทัง้สิน้ 33 โรงเรยีน  และคาด
ว่า จาํนวนกลุ่มตวัอย่างเดก็ปฐมวยั ประมาณ 1,300 คน 

   4.2.3 ดาํเนินการขอความรว่มมอืจากโรงเรยีนทีผู่ว้จิยัไดก้ําหนดไว ้ โดยขออนุญาต
ผูบ้รหิารมอบหมายใหค้รปูฐมวยัประจาํชัน้ไดเ้ป็นผูส้งัเกต และทําการประเมนิเดก็ปฐมวยัรายบุคคลใน
หอ้งเรยีนของตนเอง และส่งแบบประเมนิกลบัคนืมายงัผูว้จิยัทางไปรษณีย ์ภายในระยะเวลา 4 สปัดาห ์ผล
ปรากฏดงัตาราง 4 พบว่า จาก 33 โรงเรยีน มโีรงเรยีนทีใ่หค้วามรว่มมอื จาํนวน 15 โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 
45.45 จาํนวนขอ้มลูกลบัคนืและมคีวามสมบูรณ์ครบถว้น รวมทัง้สิน้ 888 ชุด จาก 1,300 ชุด คดิเป็น รอ้ยละ 
68.31 ดงันัน้ กลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัทีใ่ชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัครัง้น้ี รวมทัง้สิน้  888 คน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4 จาํนวนโรงเรยีน และขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั การวจิยัระยะที ่1   
 

 สงักดั ชื่อโรงเรยีน/สถานทีต่ ัง้/จงัหวดั 
จาํนวน 

ขอ้มลู 
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1 สงักดัเทศบาลนครยะลา โรงเรยีนเทศบาล 4 (ธนวถิ)ี อ.เมอืง จ.ยะลา  134   

2 สงักดัเทศบาลนครยะลา โรงเรยีนเทศบาล 5 (บา้นตลาดเก่า) อ.เมอืง จ.ยะลา 168   

3 สงักดั สพฐ. โรงเรยีนนิบงชนูปถมัภ ์อ.เมอืง จ.ยะลา  53   

4 สงักดั สช.  โรงเรยีนดารลุฮดูาหว์ทิยา อ.รามนั จ.ยะลา 50   

5 สงักดั สพฐ. โรงเรยีนอนุบาลปตัตานี อ.เมอืง จ.ปตัตานี  92   

6 สงักดั สพฐ. โรงเรยีนมายอสถติภผูา อ.มายอ  จ.ปตัตานี 30   

7 สงักดั สพฐ. โรงเรยีนบา้นยะรงั อ.ยะรงั จ.ปตัตานี 30  

8 สงักดั สพฐ. โรงเรยีนอนุบาลนราธวิาส อ.เมอืง จ.นราธวิาส 60  

9 สงักดั สพฐ. โรงเรยีนเมอืงนราธวิาส  อ.เมอืง จ.นราธวิาส  60  

10 สงักดั สพฐ. โรงเรยีนวดัตนัตกิาราม มติรภาพ 109 อ.ระแงะ จ.นราธวิาส 45                 

11 สงักดั สพฐ. โรงเรยีนราชพฒันา อ.เจาะไอรอ้ง จ.นราธวิาส 26  

12 สงักดั สพฐ. โรงเรยีนบา้นละหาร อ.จะแนะ จ.นราธวิาส  20  

13 สงักดั สพฐ. โรงเรยีนมะรอืโบออก มติรภาพ 119 อ.เจาะไอรอ้ง จ.นราธวิาส  30  

14 สงักดั สช. โรงเรยีนพมิานวทิยน์ราธวิาส  อ.เมอืง จ.นราธวิาส 30  

15 สงักดั สช. โรงเรยีนแหลมทองวทิยา อ.ระแงะ จ.นราธวิาส  60  
     

  รวม 888  
    

 

 

ตาราง 5 จาํนวน รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยั การวจิยัระยะที ่1แบ่งตามสงักดัของโรงเรยีน   
 

 สงักดั 
จาํนวน 
โรงเรยีน 

จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
เดก็ปฐมวยั 

คดิเป็น 

รอ้ยละ 
        

1 สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)  10  446  50.23  

2 สงักดัสาํนกังาน คณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.) 3  140  15.77  

3 สงักดัสาํนกังานเทศบาล  2  302  34.00  
        

 รวม 15  888  100.0  
        

 

 จากตาราง 4 และ 5 ขอ้มลูทีไ่ดแ้บ่งเป็น 1) โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) มมีากทีสุ่ด คอื จาํนวน 10 โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 50.23 รองลงมาสงักดัสาํนักงานเทศบาล 
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จาํนวน 2 โรงเรยีน แต่คดิเป็นรอ้ยละ 34.00 และน้อยทีสุ่ดจากโรงเรยีนในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาเอกชน (สช.) จาํนวน 3 โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 15.77   
      

ตาราง 6 จาํนวน รอ้ยละ ของกลุ่มตวัอย่าง การวจิยัระยะที ่1แบ่งตามระดบัชัน้   
 

 สงักดั จาํนวนขอ้มลูทีไ่ดร้บั ค่ารอ้ยละ (Percent) 
    

1 ระดบัชัน้ ปฐมวยัปีที ่1 (อายุ 4 ปี) 446 50.23  

2 ระดบัชัน้ ปฐมวยัปีที ่2 (อายุ 5 ปี) 442 46.78  
     

 รวม 888 100.00  
    

 

ตาราง 7 จาํนวน รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง การวจิยัระยะที ่1แบ่งตามการนบัถอืศาสนา  
 

ศาสนาทีน่บัถอื จาํนวน (N) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่ารอ้ยละ (Percent) 
    

 ศาสนาพุทธ   212 .24  23.9  

 ศาสนาอสิลาม  676 .76  76.1  
      

รวม 888 1.00  100.0  
    

        

 จากตาราง 6 และ 7 จาํนวนขอ้มลูแบบประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติ
สุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทีไ่ดร้บัมจีาํนวนรวมทัง้สิน้ 888 ชุด แบ่งเป็น 1) 
ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 (อายุ 4 ปี) จาํนวน 446 และ 2) ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อายุ 5ปี) จาํนวน 442 มี
จาํนวนใกลเ้คยีงกนั และสดัส่วนการนับถอืศาสนาของเดก็ปฐมวยั มคีวามตรงตามสภาพจรงิของพืน้ทีส่าม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้คอื ผูน้บัถอืศาสนาอสิลามมากกว่าผูท้ีน่ับถอืศาสนาพุทธ  
  4.3 วิเคราะหข้์อมูล และนําเสนอผลการวิเคราะห ์ ผูว้จิยัดําเนินการตรวจสอบขอ้มลูที่
ไดร้บัซึง่มขีนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 888 คน พบว่า มคีวามเหมาะสมตามเกณฑก์ารวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนั อยู่ระดบัดมีาก จงึไดท้ําการวเิคราะหข์อ้มลูในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี  
   4.3.1 วเิคราะหค์่าสถติพิืน้ฐานของคะแนนคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั 

อย่างสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

   4.3.2 วเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั 1(Pearson Correlation Coefficient)1  
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เพื่อหาความสมัพนัธข์องแต่ละตวับ่งชีว้่า มคีวามเพยีงพอทีจ่ะใชว้เิคราะหอ์งคป์ระกอบต่อไปไดห้รอืไม ่ 

โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

   4.3.3 วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที ่ 1 (First order confirmatory factor 

analysis) เพื่อทดสอบความสมัพนัธเ์ชงิการวดัระหว่างตวัแปรแฝง (Latent variable) กบัตวัแปรสงัเกต 

(Observed variable) ซึง่มตีวัแปรแฝงทัง้หมด 5 ตวั คอื ดา้นขององคป์ระกอบของคุณลกัษณะดงักล่าว 5 
ดา้น โดยกําหนดใหต้วับ่งชีม้คีวามสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นนัน้  ๆโดยใชโ้ปรแกรม LISREL 8.30 และ
หาค่าดชันีทดสอบความกลมกลนืของแบบจาํลององคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที ่ 1 และค่าน้ําหนกั
องคป์ระกอบ 

   4.3.4 วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที ่ 2 (Second order confirmatory factor 

analysis) มจีดุมุ่งหมายเพื่อสมมตฐิานการวจิยัทีก่ําหนดความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรโครงสรา้ง (Construct 

variable) กบัตวัแปรสงัเกต (Observed variable) หรอืตวับ่งชี ้ (Indicators) ขององคป์ระกอบทีคุ่ณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ที่
ผูว้จิยัระบุไว ้ ประกอบดว้ย 5 ดา้น 18 ตวับ่งชี ้ กบัขอ้มลูเชงิประจกัษว์่ามคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืเหมาะสม
เพยีงใด โดยใชโ้ปรแกรม LISREL 8.30 และหาค่าดชันีทดสอบความกลมกลนืของแบบจาํลององคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัอนัดบัที ่2 และค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ 

   4.3.5 การวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่เชงิโครงสรา้ง (Construct reliability) ของการวดัตวั
แปรสงัเกต และคาํนวณค่าเฉลีย่ความแปรปรวนของตวับ่งชีท้ีต่วัแปรแฝงสามารถอธบิายได ้ (Average 

Variance Extracted : AVE)  
   4.3.6 ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก (Discriminant validity) โดยพจิารณาว่า     
ตวับ่งชีท้ ัง้ 18 ตวั สามารถวดัตวัแปรแฝงทัง้ 5 ดา้นขององคป์ระกอบทีแ่ยกจากกนัไดห้รอืไม ่โดยทําการ
วเิคราะหแ์บบจาํลององคป์ระกอบเชงิยนืยนั ทีก่ําหนดใหต้วับ่งชี ้ 18 ตวั วดัตวัแปรแฝง เพยีงแค่
องคป์ระกอบเดยีว ถา้ตวับ่งชี ้ 18 ตวัน้ี วดัตวัแปรแฝง 5 ดา้นทีแ่ยกจากกนั แบบจาํลองทีก่ําหนดใหม้ตีวั
แปรแฝงเพยีงแค่ตวัเดยีว จะตอ้งมคีวามกลมกลนืทีต่ํ่ากว่าแบบจาํลองทีก่ําหนดใหม้ตีวัแปรแฝง 5 ดา้น อย่าง
มนีัยสําคญัทางสถติ ิซึง่จะพจิารณาจากผลต่างของ χ2 ของแบบจาํลองทัง้สองว่ามนีัยสาํคญัหรอืไม ่ทีร่ะดบั 
df เท่ากบั ผลต่างของ df ของแบบจาํลองทัง้สอง       
  4.4 นําเสนอผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในรายงานการวจิยั และเครือ่งมอืการประเมนิ
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (E-

SANTISUK) เตรยีมการสําหรบัดําเนินการวจิยัระยะที ่3 ต่อไป 
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ระยะท่ี 2 การสร้างรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK เพ่ือเสริมสร้าง

คณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัใน

พืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ การวจิยัระยะน้ีมวีตัถุประสงค ์2 ประการ คอื 1) เพื่อสรา้งรปูแบบ
การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้  SANTISUK และ 2) เพื่อสรา้งแบบประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดข้องการ
นํารปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้ดาํเนินการ ดงัน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

                      

                       

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยัระยะที ่2 

 

การวจิัย ระยะท่ี 2 การสร้างรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK  

ศึกษาและวิเคราะหค์วามรู้ภาคทฤษฎี 
1. ความรูเ้กีย่วกบัการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุข บรบิททางวฒันธรรม
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. ความรูเ้กีย่วกบัพฒันาการตามธรรมชาต ิ โอกาส  ปจัจยัเสีย่ง 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.  ความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิหลงัสมยัใหม่ และเดก็ปฐมวยัยุคหลงั
สมยัใหม่ (Post- modern child)  
4.  ความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิการจดัประสบการณ์สาํหรบัเดก็ปฐมวยั 
และ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง    

ศึกษาและวิเคราะห์ความรู้ภาคสนาม 
1. วธิกีารจดัประสบการณ์เดก็ปฐมวยัทีใ่ชใ้นปจัจุบนั  

2. พฤตกิรรมการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครกูบัเดก็ เดก็กบัเพื่อน  
3. การแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีน 

4.  เงื่อนไข อื่นๆ ที่จําเป็นต้องทําความเข้าใจเด็กปฐมวยัในพื้นที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

5. ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการสอนในห้องเรียนกับการ
เสรมิสร้างคุณลกัษณะพงึประสงค์ของการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ
สุขใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

ยกร่างรูปแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK   

ผา่นตามเกณฑ ์< ปรบัปรุงแกไ้ข  

ตรวจสอบความเชือ่มัน่ (Reliability) ของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK  

    • ดาํเนินการวพิากษ์และประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดข้องรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ 

    • ทาํการทดลองนําร่องการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK  กบัเดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้ปีที่ 1 (อายุ 4 ปี) และ 
ระดบัชัน้ปีที ่2 (อายุ 5 ปี)  โรงเรยีนเทศบาล 1 บ้านสะเตง อาํเภอเมอืง จงัหวดัยะลา  และทดลองใชแ้บบประเมนิ  

วิเคราะห์ผลการทดลองนําร่อง  และ ผลการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

    • สรา้งแบบประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ไปใชแ้ละขยายผลต่อไป  
ประเมนิคุณภาพของเครื่องมอืประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ไปใช ้  

 

  

 

ดาํเนินการวิจยัระยะท่ี 3 ต่อไป       

 

จากการวจิยัระยะที ่1 
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 ขัน้ท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์องคค์วามรู้ เพ่ือพฒันากรอบแนวคิด ลาํดบัขัน้ตอนท่ีมี

ความเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ปฐมวยั และวิธีการสอนท่ีเป็นไปได้ เพ่ือพฒันาเป็นร่าง

รปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK ดาํเนินการ 2 ส่วน ไดแ้ก่                          

  1.1 ศกึษาองคค์วามรูภ้าคทฤษฎ ีดาํเนินการ ดงัน้ี 

   1.1.1 ศกึษาวเิคราะหแ์นวคดิหลงัสมยัใหม(่Postmodernism) พาราไดม ์ การยกระดบัการ
จดัการศกึษาปฐมวยั วธิกีารจดัประสบการณ์เรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั ตามแนวคดิสนัตศิกึษา (Peace 

Education) ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิ (Constructivist) ตามแนวคดิพหุวฒันธรรม (Multicultural Education) 
และแบบโครงการ (Project Approach) จติวทิยาพฒันาการ และปจัจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อการพฒันาคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยั ไดแ้ก่ ทฤษฎทีางจติ (Theory of Mind) ทฤษฎกีาร
พฒันาการกํากบัควบคุมตนเอง (Self–Regulation) ทฤษฎพีฤตกิรรมการเอือ้สงัคม (Prosocial) ทฤษฎี
จรยิธรรมทางสงัคม (Sociomoral) ผลกระทบจากความเครยีด พฤตกิรรมความก้าวรา้ว การมอีคตแิละการ
แบ่งแยก และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง          
   1.1.2 กําหนดกรอบแนวคดิลําดบัขัน้ตอนทีม่คีวามเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 

และวธิกีารสอนทีเ่ป็นไปไดเ้พื่อพฒันาเป็นร่างรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ฉบบัรา่งเพื่อ
เป็นแนวทางศกึษาความเป็นไปไดภ้าคสนาม       
  1.2 ศกึษาองคค์วามรูภ้าคสนาม ดาํเนินการดงัน้ี 

   1.2.1 กําหนดจดุมุง่หมายเพื่อสงัเกตกระบวนการจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ปฐมวยั 

พฤตกิรรมการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างครกูบัเดก็ ระหว่างเดก็กบัเพื่อน วธิกีารแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ที่
เกดิขึน้ในหอ้งเรยีน บรรยากาศการเรยีนรู ้ และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่ป็นเงื่อนไขของการจดัการศกึษาในบรบิทของ
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 

และขออนุญาตโรงเรยีน 2 แห่งในจงัหวดัยะลาเพื่อสงัเกตวธิกีารจดัประสบการณ์แบบบรูณาการ และการจดั
ประสบการณ์แบบโครงการ ในหอ้งเรยีนมเีดก็ปฐมวยัทีม่ภีมูหิลงัของการนบัถอืศาสนาพุทธ และศาสนา
อสิลาม มาจากครอบครวัทีม่รีะดบัเศรษฐกจิฐานะปานกลางถงึยากจน ซึง่เป็นตวัแทนของประชากรเดก็
ปฐมวยัส่วนใหญ่ของพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้จิยัทําการสุ่มสงัเกตระหว่างช่วงเวลา 08.30 – 15.30 
น. ระหว่างวนัที ่7 – 24 มถุินายน 2554 โรงเรยีนละ 3 วนั  
   1.2.2 วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็ปฐมวยักบัโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุข พบว่า เดก็ปฐมวยัทีม่าจากครอบครวัยากจน และขาดความอบอุ่นจาก
ครอบครวั มกัเรยีกรอ้งความสนใจจากครแูละเพื่อน ดงันัน้ การจดัประสบการณ์เรยีนรูแ้ละบทบาทคร ูจงึอาจ
ตอ้งกา้วขา้มการจดัระเบยีบเพื่อการควบคุมพฤตกิรรมเดก็ ไปสู่การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มเรยีนรูเ้พื่อการอยู่
รว่มกนัอย่างมคีวามสุข ภายใตก้ตกิารว่มกนั และบรรยากาศการเรยีนรูท้ีแ่สดงถงึความเป็นมติรภาพทีด่ต่ีอ
กนั ตอ้งเปิดโอกาสใหม้กีารพดูคุยและเสนอความคดิเหน็ รว่มลงมอืปฏบิตั ิ และส่งเสรมิใหเ้กดิการยอมรบั
ว่า ความขดัแยง้ และความแตกต่างเป็นสิง่ทีช่่วยใหเ้กดิความเขา้ใจทีด่ต่ีอกนัไดด้ว้ยการเปิดพืน้ทีข่องการ
อยูร่ว่มและยอมรบั  
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 ขัน้ท่ี 2 สร้างองคป์ระกอบของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK เพื่อใหเ้กดิ
โอกาสของการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดําเนินการ ดงัน้ี 

  2.1 นําขอ้มลูและแนวทางทีไ่ดศ้กึษาทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคสนาม มาสงัเคราะหแ์ละสรา้ง
องคป์ระกอบของรปูแบบฯ โดยม ี8 ขัน้การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้และ 6 ส่วน พืน้ฐาน ไดแ้ก่ 1) ความเป็นมา และ
จดุมุง่หมาย 2 หลกัการ 3) แผนทีก่ารจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ SANTISUK 4) กจิกรรมพืน้ฐาน 5) 
โอกาสการส่งเสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขใหก้บัเดก็ปฐมวยัขณะดําเนินการใช้
รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK และ 6) บนัทกึการเรยีนรู ้   
  2.2 ตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสมสอดคลอ้งและความเป็นไปไดข้ององคป์ระกอบ
ต่างๆ ของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้กบัการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูส้อนสาขาการศกึษาปฐมวยั จาํนวน 3 ท่าน อาจารย์
ผูส้อนดา้นจติวทิยาพฒันาการ จาํนวน 1 ท่าน อาจารยผ์ูส้อนดา้นอสิลามศกึษา จาํนวน 1 ท่าน และ 
ครผููส้อนระดบัปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จาํนวน 5 ท่าน การประเมนิ แบ่งออกเป็น 5 
ระดบั โดย ระดบั 5 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งและเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด ไปจนถงึ ระดบั 1 
หมายถงึ มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งและเป็นไปไดน้้อยทีสุ่ด    
 ผลการประเมนิความเหมาะสมสอดคลอ้งและความเป็นไปไดข้ององคป์ระกอบต่างๆ ของรปูแบบการ
จดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK และทําการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี 

 

ตาราง 8 ผลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดข้องรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้โดยผูเ้ชีย่วชาญ  
 

องคป์ระกอบของรปูแบบฯ Min Max Mean SD แปลผล 

      

ส่วนที ่1 ความเป็นมา และจุดมุง่หมายของรปูแบบฯ  3.00 5.00 4.10 .57 เหมาะสม 

ส่วนที ่2 หลกัการ  3.00 5.00 4.00 .47 เหมาะสม 

ส่วนที ่3 แผนทีก่ารจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ของรปูแบบฯ 
(Roadmap of SANTISUK)  

4.00 5.00 4.40 .52 เหมาะสม 

ส่วนที ่4 กจิกรรมพืน้ฐานในรปูแบบฯ  4.00 5.00 4.60 .52 เหมาะสม 

ส่วนที ่5 โอกาสและแนวทางการส่งเสรมิคุณลกัษณะ 
พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุข  

3.00 5.00 4.30 .82 เหมาะสม 

ส่วนที ่6 บนัทกึการเรยีนรูท้ีใ่ชใ้นรปูแบบ ฯ  3.00 5.00 3.90 .74 เหมาะสม 
      

รวม 3.90 4.60 4.22 .27 เหมาะสม 
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รายละเอยีดแต่ละองคป์ระกอบของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ และผล
การประเมนิ มดีงัน้ี            
   ส่วนท่ี 1 ความเป็นมา และจดุมุ่งหมายของการพฒันารปูแบบ การจดัประสบการณ์

เรียนรู้ SANTISUK ท่ีพฒันาขึ้น เป็นการนําเสนอความเป็นมา แนวคดิ ทฤษฎ ี และจดุมุง่หมายของ
รปูแบบฯ และความตอ้งการจาํเป็นของพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ อนัเกดิจากสถานการณ์ความไมส่งบที่
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาเดก็ปฐมวยัในทุกดา้นแต่สิง่สําคญัคอื การทีต่อ้งปลูกฝงัใหเ้ดก็ปฐมวยัได้
เรยีนรูเ้พื่อการอยูร่ว่มกนัในความแตกต่างหลากหลาย อนัเป็นบรบิทของสงัคมในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ ทีม่กันําความแตกต่างดงักลา่วมาเป็นเงือ่นไขของความขดัแยง้ ดงันัน้ รปูแบบการจดัประสบการณ์
เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้จงึมจีดุมุง่หมาย เพื่อการพฒันาเดก็ปฐมวยัโดยองคร์วม ดว้ยการจดั
ประสบการณ์เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และการเสรมิสรา้งโอกาสของการพฒันาคุณลกัษณะการอยู่
รว่มกนัอย่างสนัตสิุขใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการประเมนิในส่วนที ่ 1 ได้
ค่าเฉลีย่ 4.10 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน .57 แสดงว่า ผูท้รงคณุวุฒเิหน็ว่ามคีวามเหมาะสมเป็นไปไดม้าก 

   ส่วนท่ี 2 หลกัการของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK ท่ีพฒันาขึ้น   

ประกอบดว้ย 3 หลกัการ คอื 1) สง่เสรมิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั 2) ส่งเสรมิโอกาสและการเขา้ถงึองคค์วามรูท้ี่
หลากหลายใหก้บัเดก็ปฐมวยั 3) ส่งเสรมิความรว่มมอืร่วมใจกนัพฒันา ผลการประเมนิในส่วนที ่ 2 ได้
ค่าเฉลีย่ 4.00 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน .47 แสดงว่า ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ว่า มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดม้าก 

   ส่วนท่ี 3 แผนท่ีการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของรปูแบบฯ ประกอบดว้ย 8 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้
ที ่ 1 รว่มแสดงความคดิเหน็ (Share ideas together : S) ขัน้ที ่ 2 รว่มยนืยนัจดุมุง่หมาย (Assure 

agreement together : A) ขัน้ที ่ 3 รว่มสรา้งเครอืข่ายประสบการณ์ใหม่ (New experiences network 

organize  together : N) ขัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ (Take action together : T)  ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ข
ปญัหา (Identify problems for solving together : I) ขัน้ที ่ 6 ร่วมแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม 

(Share cultural understanding together : S) ขัน้ที ่ 7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย 
(Unite together in diversity : U) ขัน้ที ่ 8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ (Knowledge management 

broadcast together : K) ทีด่าํเนินการตามทฤษฎรีะบบไม่เป็นเสน้ตรง (Non linear system) ตามทศิทาง การ
จดัการศกึษาปฐมวยัตามแนวคดิ หลงัสมยัใหม ่(Postmodern) แต่ละขัน้มคีวามเชื่อมโยงต่อเน่ือง และมขีัน้
ที ่ 5 และ ขัน้ที ่ 6 สามารถบรูณาการรว่มกบัทุกขัน้ได ้ โดยใชแ้ผนทีก่ารดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK (Roadmap of learning SANTISUK) ผลการประเมนิในส่วนที ่ 3 ไดค้่าเฉลีย่ 4.40 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน .51 แสดงว่า ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ว่า มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดม้าก  

   ส่วนท่ี 4 กิจกรรมพื้นฐาน โดยผูว้จิยัเสนอแนะกจิกรรมพืน้ฐาน เพื่อเป็นแนวทางของ
การนําไปสู่การเรยีนรูใ้นแต่ละขัน้ตอน ไดแ้ก่ กจิกรรมการพดูคุยสนทนา กจิกรรมการคน้ควา้  กจิกรรมการ
ทาํงานภาคสนาม การทดลองปฏบิตั ิ กจิกรรมการสรา้งความสุขสงบทางใจ กจิกรรมการแก้ปญัหาดว้ย
สนัตวิธิ ี กจิกรรมการเชดิหุ่น กจิกรรมการจดัแสดง กจิกรรมการเป็นกจิกรรมพืน้ฐานได ้ เพื่อเป็น
ขอ้เสนอแนะแก่ผูใ้ชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ผลการประเมนิในส่วนที ่4 ไดค้่าเฉลีย่ 4.60 ส่วนเบีย่งเบน 
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มาตรฐาน .51 แสดงว่า ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ว่า มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดม้าก  
   ส่วนท่ี 5 โอกาสส่งเสริมคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ

ให้กบัเดก็ปฐมวยัในรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK ท่ีพฒันาขึ้น โดยเสนอแนวทาง การ
ดาํเนินกจิกรรมแต่ละขัน้เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยับรรลุ 18 ตวับ่งชี ้ ของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนั
อยา่งสนัตสิุข ผลการประเมนิในส่วนที ่ 5 ไดค้่าเฉลีย่ 4.30 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน .82 แสดงว่า 
ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ว่า มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดม้าก  
   ส่วนท่ี 6 บนัทึกการเรียนรู้ เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการบนัทกึการจดัประสบการณ์แต่ละขัน้ของ
รปูแบบ SANTISUK เพื่อใหค้รปูฐมวยั สามารถวางแผนดําเนินการจดัประสบการณ์ในแต่ละระยะแต่ละขัน้
ทีช่่วยใหผู้ใ้ชร้ปูแบบสามารถทบทวน วางแผน เตรยีมการสาํหรบัการจดัประสบการณ์  สว่นประกอบน้ีถอืเป็นจดุที่
แตกต่างไปจากการจดัทําแผนการจดัประสบการณ์ทีว่างแผนทีค่รเูป็นผูก้ําหนดไวล้่วงหน้า โดยการปรบั
มาเป็นการวางแผนการเรยีนรูร้ว่มกบัผูเ้รยีน ผลการประเมนิในส่วนที ่ 6 ไดค้่าเฉลีย่ 3.90 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน .74 แสดงว่า ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ว่า มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดค้่อนขา้งมาก           
 ขัน้ท่ี 3 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมเป็นไปได้ในการนํารปูแบบฯ ไปใช้และขยายผล

ต่อไป ดาํเนินการ ดงัน้ี   
  3.1 นําความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษามาสรา้งแบบประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํา 
รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปใช ้ และขยายผลต่อไป 
จาํนวน 2 ชุด ดงัน้ี  
   ชุดท่ี 1 แบบประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบฯ ไปใชแ้ละขยายผล
ต่อไป สาํหรบับุคลากรทางการศกึษา ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื ส่วนที ่ 1 ระบุสถานภาพผูป้ระเมนิ ส่วนที ่ 2 

การประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK เพื่อเสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ป
ใชแ้ละขยายผลต่อไป ประกอบดว้ย 3 ดา้น คอื ดา้นที ่1) วธิดีาํเนินการแต่ละขัน้ของรปูแบบฯ กบัโอกาส
ในการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิุขใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่าม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 9 ขอ้ ดา้นที ่2) การนําไปใชห้รอืประยุกตใ์ช ้จาํนวน 3 ขอ้ ดา้นที ่3) รปูแบบ
การเรยีนรู ้SANTISUK กบัความสอดคลอ้งกบัการพฒันาเดก็ปฐมวยัตามนโยบายและทศิทาง การพฒันา
ประเทศ จาํนวน 2 ขอ้ และ ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ เป็นปลายเปิด จาํนวน 1 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 15 ขอ้ เกณฑ์
การประเมนิความเหมาะสมเป็นไปได ้แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื ระดบั 5 มากทีสุ่ด ไปจนถงึ ระดบั 1 น้อยทีสุ่ด  
   ชุดท่ี 2 แบบประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบฯ ไปใชแ้ละขยายผล
ต่อไป สาํหรบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยั แบบประเมนิชุดน้ี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื ส่วนที ่ 1 ระบุขอ้มลูพืน้ฐาน
ผูป้กครองคอื การเป็นผูป้กครองของเดก็ปฐมวยั ชือ่ – นามสกุล ระดบัชัน้ และโรงเรยีน สว่นที ่2 การประเมนิความ
เหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปใช้ และขยาย
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ผลต่อไป จาํนวน 9 ขอ้ และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ เป็นปลายเปิด จาํนวน 1 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 10 ขอ้ เกณฑก์าร
ประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื ระดบั 5 มากทสีุด ไปจนถงึ ระดบั 1 น้อย
ทีสุ่ด   

  3.2 ทาํการประเมนิ เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์

(Item – objective Congruence Index : IOC) ของแบบประเมนิทัง้ 2 ชุด เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญทัง้ 10 ท่าน 

ประกอบดว้ย 1) ผูเ้ชีย่วชาญทางการศกึษาปฐมวยั จาํนวน 3 ท่าน 2) ผูเ้ชีย่วชาญทางจติวทิยา จาํนวน 1 
ท่าน 3) ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นอสิลามศกึษา จาํนวน 1 ท่าน และ 4) ครผููส้อนระดบัปฐมวยัในพืน้ทีส่าม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จาํนวน 5 ท่าน โดยกําหนดค่า IOC ตอ้งไมต่ํ่ากว่า 0.5 ซึง่ผลประเมนิครัง้น้ี ไดค้่า 
IOC รายขอ้ระหว่าง 0.8 – 1.0 ทุกขอ้ผ่านเกณฑท์ีก่ําหนด สําหรบัแบบประเมนิชุดที ่ 2  ผูว้จิยัเพิม่
ขอ้ความขอความอนุเคราะหใ์หค้รปูฐมวยั หรอืผูท้ีส่ามารถสื่อสารดว้ยภาษามลายทูอ้งถิน่ไดช่้วยแปลความ
เพื่อสื่อสารกบัผูป้กครองทีไ่ม่สามารถอ่านภาษาไทยไดเ้ขา้ใจขอ้ความดงักล่าว เตรยีมการ สําหรบัตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ รว่มกบัการทดลองนํารอ่งรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ลาํดบัต่อไป   
 ขัน้ท่ี 4 ทดลองนําร่อง (Pilot study) การใช้รปูแบบฯ และทดสอบประสิทธิภาพของแบบ

ประเมินความเหมาะสมเป็นไปได้ในการนํารปูแบบฯ ไปใช้ ดําเนินการ ดงัน้ี 

  4.1 คดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จากคุณสมบตัพิืน้ฐาน คอื 1) โรงเรยีนมเีดก็ปฐมวยัที่
นบัถอืศาสนาพุทธและศาสนาอสิลามเรยีนรว่มกนั 2) ผูบ้รหิารและครปูฐมวยัใหค้วามสนใจเขา้รว่มการ
วจิยัครัง้น้ี และ 3) ไมเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการทดสอบประสทิธผิลของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ทีจ่ะดําเนินการในระยะต่อไป กลุ่มตวัอยา่งทีนํ่ามาใชท้ดลองนํารอ่งครัง้น้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื  
   4.1.1 กลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยั จาํนวน 2 ระดบัชัน้ ไดแ้ก่ ระดบัชัน้ปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) มี
เดก็ปฐมวยั จาํนวน 25 คน เป็นเดก็ปฐมวยัทีน่ับถอืศาสนาพุทธ 5 คน และนับถอืศาสนาอสิลาม 20 คน  

ระดบัชัน้ปีที ่ 2 (อาย ุ 5 ปี) จาํนวน 30 คน เป็นเดก็ปฐมวยัทีน่ับถอืศาสนาพุทธ 4 คน และนบัถอืศาสนา
อสิลาม 26 คน ทีก่ําลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2554 ของโรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) 
อําเภอเมอืง จงัหวดัยะลา รวมทัง้สิน้ 55 คน  
   4.1.2 กลุ่มตวัอยา่งครปูฐมวยั จาํนวน 2 ระดบัชัน้ ไดแ้ก่ 1) ครปูฐมวยัประจาํ ระดบั ชัน้
ปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) จาํนวน 1 คน และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครชูัน้ปีที ่5 สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ทีป่ระจาํการอยูใ่นหอ้งเรยีน จาํนวน 1 คน 2) ครปูฐมวยัประจาํ ระดบั ชัน้ปีที ่ 2 
(อาย ุ 5 ปี) จาํนวน 1 คน และนักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครชูัน้ปีที ่ 5 สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ทีป่ระจาํการอยูใ่นหอ้งเรยีน จาํนวน 1 คน รวมทัง้สิน้ 4 คน  
  4.2 ดาํเนินการทดลองนํารอ่งรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ดงัน้ี  
 

   4.2.1 ขออนุญาตโรงเรยีนเพื่อดําเนินการทดลองนํารอ่งอยา่งเป็นทางการ และขอ 

ความอนุเคราะหใ์หโ้รงเรยีนขออนุญาตผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีท่าํการทดลองอย่างเป็นทางการ     
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   4.2.2 จดัอบรมปฏบิตักิารเพื่อเตรยีมการทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ใหก้บักลุ่มตวัอย่างครปูฐมวยั เพื่อชีแ้จงแนวทางของการดาํเนินการ พรอ้มจดั
สภาพหอ้งเรยีนใหพ้รอ้มการดาํเนินการทดลองนํารอ่ง โดยทาํการอบรมปฏบิตักิารครัง้น้ี ในวนัที ่ 29 – 30  

ตุลาคม 2554 ก่อนเปิดภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2554 ณ โรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) อําเภอเมอืง 
จงัหวดัยะลา  
   4.2.3 ทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ไปใช ้  
ดาํเนินการทดลองนํารอ่ง ตัง้แต่วนัที ่1 – 22 พฤศจกิายน 2554 ระยะเวลาดําเนินการ 22 วนั  

   4.2.4 วเิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากการทดลองนํารอ่งการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ โดยใชว้ธิกีารเชงิคุณภาพ โดยการนําขอ้มลูทีพ่บเหน็และสภาพปญัหามารว่มกนั
พจิารณาระหว่างนกัวจิยักบัครปูฐมวยั และนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มการสงัเกตการณ์ และนําเสนอขอ้คน้พบทีไ่ด้
จากการทดลองนํารอ่ง มาทําการปรบัปรงุรปูแบบฯ ต่อไป ดงัไดนํ้าเสนอไวใ้นบทที ่4 ตอนที ่2   
  4.3 ภายหลงัการทดลองนํารอ่ง ดาํเนินการทดสอบประสทิธภิาพของแบบประเมนิความเหมาะสม
เป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้จาํนวน 2 ชุด ดงัน้ี  
   ชุดท่ี 1 สาํหรบับุคลากรทางการศกึษา กลุ่มตวัอยา่งเป็นครปูฐมวยัทีท่ดลองใชร้ปูแบบฯ 
จาํนวน 4 คน และนกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั ชัน้ปีที ่ 4 คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ที่
เขา้รว่มสงัเกตการณ์การทดลองนํารอ่ง จาํนวน 6 คน เป็นผูป้ระเมนิ รวมทัง้สิน้ 10 คน ผลการทดสอบ
ประสทิธภิาพของแบบประเมนิชุดที ่1 พบว่า ค่าเฉลีย่รายขอ้ 4.34 มคี่าตํ่าสุด 4.00 และมคี่าสูงสุด 4.7 ค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของแบบประเมนิทัง้ชุดโดยรวมเท่ากบั .8319 แสดงว่า แบบประเมนิทีพ่ฒันาขึน้มคีวาม
เชื่อมัน่ในระดบัดมีาก    

   ชุดท่ี 2 สําหรบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีเ่ป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งการทดลองนํารอ่ง จาํนวน 20 คน ทาํการประเมนิ ผลการทดสอบประสทิธภิาพของแบบประเมนิ 
ชุดที ่ 2 พบว่า ไดค้่าเฉลีย่รายขอ้ 4.05 มคี่าตํ่าสุด 3.70 และมคี่าสงูสุด 4.50 ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของแบบ
ประเมนิทัง้ชุดโดยรวมเท่ากบั .8533 แสดงว่า แบบประเมนิทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเชื่อมัน่ในระดบัดมีาก    

  4.4 นําผลการวเิคราะหม์าปรบัปรงุรปูแบบฯ และเครือ่งมอืการประเมนิความเหมาะสม
เป็นไปได ้เพื่อเตรยีมการสาํหรบัดําเนินการวจิยัระยะที ่3 ต่อไป  
 

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบคณุภาพและการขยายผลการใช้รปูแบบการจดัประสบการณ์

เรียนรู้ SANTISUK เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่าง

สนัติสขุท่ีเหมาะสมเดก็ปฐมวยัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ การวจิยัระยะน้ี มี
วตัถุประสงค ์3 ประการ คอื 1) เพื่อทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ 2) 
เพื่อขยายผลการใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ และ 3) เพื่อประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดจ้ากการนํา รปู
แบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ไปใช ้มขี ัน้ตอน ดงัน้ี  
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ภาพประกอบ 9 ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยัระยะที ่3 

 

 ขัน้ท่ี 1 เตรียมการทดลองใช้รปูแบบฯ ท่ีพฒันาขึ้น ผูว้จิยัเลอืกใชแ้บบแผนการวจิยักึ่งทดลองทีม่ ี
ความเขม้แขง็ (Strong quasi – experimental design) โดยกําหนดใหทุ้กกลุ่มทดลองไดม้าจากการสุ่ม และใช้
วธิกีารวดัซํ้าในหลายกลุ่มหลายเวลา (Multiple group time–series design) (Gliner; & Morgan. 2000: 97 – 

102) โดยการทดลองครัง้น้ี ผูว้จิยัใชก้ารวดัซํ้า 3 ครัง้ และทาํการคดัเลอืกโรงเรยีน และกลุ่มตวัอยา่งเดก็
ปฐมวยัในการทดลองใชร้ปูแบบฯ ดงัน้ี   
  1.1 คดัเลือกโรงเรียนเข้าร่วมปฏิบติัวิจยั (Research School : RS) เพื่อใหก้ารวจิยั
ดาํเนินการไปตามวตัถุประสงค ์ และสอดคลอ้งกบัแบบแผนการวจิยั ผูว้จิยัจงึตอ้งใชก้ารโรงเรยีนทีร่ว่ม
ปฏบิตักิารวจิยัเพื่อใหเ้กดิโรงเรยีนตน้แบบสาํหรบัการใชแ้ละขยายผลรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ในการวจิยั

คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเด็กปฐมวยั ไดจ้ากการคดัเลอืกโรงเรยีนเขา้
ร่วมปฏบิตักิารวจิยั (Research School : RS)  จากจงัหวดัยะลา 
ปตัตานี และนราธวิาส  รวม  3 โรงเรยีน  ทาํการสุ่มดว้ยการจบั
ฉลาก ใหไ้ดก้ลุ่มทดลอง ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที่ 1 และ ปีที่ 2 
โรงเรยีนละ 1 หอ้งเรยีน  ทาํใหไ้ดก้ลุ่มทดลอง  6 กลุ่ม 

ก่อนการทดลอง 

    • ดาํเนินการอบรม จดัเตรยีมสภาพแวดล้อม สื่ออุปกรณ์ และ แผนงานในการนิเทศตดิตามผลร่วมกนั  
    • ประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุข ทัง้ 6 กลุ่ม  และ วเิคราะหผ์ลก่อนทดลอง 

ขณะดาํเนินการทดลอง 

    • แต่ละกลุ่มดาํเนินการทดลอง เป็นเวลา 10 สปัดาห์  ผูว้จิยัดาํเนินการนิเทศ  
    • ประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัทัง้ 6 กลุ่ม และวเิคราะห์ผล ครัง้ที่ 2  

ภายหลงัการทดลอง 

    • ประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัทัง้ 6 กลุ่ม และวเิคราะห์ผล ครัง้ที่ 3 

    • ประเมนิความเหมาะสมในการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ไปใช ้โดยผูบ้รหิาร ครปูฐมวยั ผูป้กครอง  

 
 
 

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพและการขยายผลการใชรู้ปแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้  

คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งประเมิน รปูแบบ ฯ  คอื 1)  ครปูฐมวยั 
ผูบ้รหิาร และนกัศกึษาทีด่าํเนินการทดลอง  2) ผูป้กครองเดก็
ปฐมวยัทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการทดลองใชร้ปูแบบ ฯ ไดจ้ากการ
คดัเลอืกโรงเรยีนเขา้ร่วมปฏบิตักิารวจิยั (Research School : RS)   

 การขยายผลการใช้รปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK ท่ีพฒันาขึ้น  

    • ดาํเนินการอบรมใหก้บัครปูฐมวยั และ นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครปูฐมวยั  บูรณาการลงการเรยีนการสอน และจดั
กจิกรรมเสรมิสรา้งความเขา้ใจ พฒันาเดก็ปฐมวยั สู่สนัตสิุข   
    • ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทาํการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดข้องการนํารปูแบบฯ ไปใชแ้ละขยายผลต่อไป   
    • วเิคราะห์ผลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดข้องการนํารปูแบบฯ ไปใช ้ของกลุ่มทีไ่ดร้บัการขยายผล 

 

 
 
 
 
 

วิเคราะห์ผลเพือ่ทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

ปรบัปรุงแก้ไขใหร้ปูแบบฯ มคีวามสมบูรณ์ 

 
สิน้สุดการวจิยั 

จากการวจิยั ระยะที ่2  
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ต่อไป การคดัเลอืกโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะ ไดพ้จิารณาจากคุณสมบตัทิีก่ําหนด คอื 1) โรงเรยีนเปิด
สอนระดบัปฐมวยั แต่ละระดบัชัน้มมีากกว่า 1 หอ้งเรยีน 2) มเีดก็นับถอืศาสนาพุทธ ศาสนาอสิลามเรยีน
รว่มกนั และ 3) ผูบ้รหิารและครปูฐมวยัพรอ้มใหค้วามรว่มมอืดาํเนินการวจิยั ซึง่ผูว้จิยัไดป้ระชาสมัพนัธแ์ละขอ
ความรว่มมอืจากโรงเรยีนในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีม่คีุณสมบตัดิงักล่าว พบว่า โรงเรยีนเทศบาล 4 
(ธนวถิ)ี สงักดัเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัยะลา โรงเรยีนเทศบาล 4 (วดันพวงศาราม) สงักดัเทศบาล
เมอืงปตัตานี อําเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี และ โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี สงักดัเทศบาลเมอืง
นราธวิาส อําเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส เขา้ร่วมเป็นโรงเรยีนปฏบิตักิารวจิยัครัง้น้ี มขีอ้มลูพืน้ฐาน ดงัน้ี  
 

ตาราง 9 ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัระดบัชัน้ปฐมวยัของโรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั 
 

โรงเรยีน 

จาํนวนหอ้งเรยีนระดบั 

ปฐมวยัชัน้ปีที ่1 
(อาย ุ4 ปี) 

จาํนวนหอ้งเรยีนระดบั 

ชัน้ปฐมวยัปีที ่2 

(อาย ุ5 ปี) 

จาํนวนเดก็ 

(คน) 

    

โรงเรยีนเทศบาล 4 (ธนวถิ)ี สงักดัเทศบาล
นครยะลา อําเภอเมอืง จงัหวดัยะลา          5 5 295 

โรงเรยีนเทศบาล 4 (วดันพวงศาราม) สงักดั
เทศบาลเมอืงปตัตานี อําเภอเมอืง จงัหวดั
ปตัตานี 4 4 282 

โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภกัด)ี สงักดั
เทศบาลเมอืงนราธวิาส อําเภอเมอืง จงัหวดั
นราธวิาส 4 4 185 
    

    

  1.2 ทาํการสุ่มกลุ่มตวัอย่างเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัทําการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัจาก 3 
โรงเรยีนๆ ละ 2 ระดบัชัน้ๆ ละ 1 หอ้งเรยีน ดว้ยวธิกีารจบัฉลากทําใหไ้ดก้ลุ่มทดลองทัง้สิน้ 6 กลุ่ม  คอื 
ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) 3 กลุ่ม จาํนวน รวม 91 คน และ ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) 3 กลุ่ม 
จาํนวนรวม 98 คน รวมทัง้สิน้ 189 คน ดงัน้ี              
 

 

ตาราง 10 ขอ้มลูพืน้ฐานกลุ่มทดลองเดก็ปฐมวยั   
      

 

โรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั 

 

จาํนวนกลุ่มตวัอย่างเดก็ปฐมวยั 

ระดบัปฐมวยัปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) 
จาํนวนกลุ่มตวัอย่างเดก็ปฐมวยั 

ระดบัปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) 
เพศ ศาสนา เพศ ศาสนา 
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ชาย หญงิ พุทธ อสิลาม ชาย หญงิ พุทธ อสิลาม 
         

โรงเรียนร่วมปฏิบติัการวิจยัท่ี 1  

จงัหวดัยะลา  14 13 14 13 14 16 19 11 
   

จาํนวนรวม (คน) 27 30 
    

   

โรงเรียนร่วมปฏิบติัการวิจยัท่ี 2  
จงัหวดัปตัตานี 18 16 13 21 19 20 9 30 
   

จาํนวนรวม (คน) 34 39 
    

   

โรงเรียนร่วมปฏิบติัการวิจยัท่ี 3  

จงัหวดันราธวิาส  16 14 4 26 12 17 3 26 
   

จาํนวนรวม (คน) 30 29 
   

รวมทัง้สิน้ (คน) 91 98 
   

            

   กลุ่มทดลองท่ี 1 (E1- RU-1) คอื เดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่ 1 (อาย ุ 4 ปี) โรงเรยีน
เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี อําเภอเมอืง จงัหวดัยะลา จาํนวน 27 คน เป็นชาย จาํนวน 14 คน เป็นหญงิ จาํนวน 
13 คน นบัถอืศาสนาพุทธ จาํนวน 14 คน และศาสนาอสิลาม จาํนวน 13 คน  
   กลุ่มทดลองท่ี 2 (E2- RU-1) คอื เดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่ 2 (อาย ุ 5 ปี) โรงเรยีน
เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี อําเภอเมอืง จงัหวดัยะลา จาํนวน 30 คน เป็นชาย 14 คน เป็นหญงิ จาํนวน 16 คน  

นบัถอืศาสนาพุทธ จาํนวน 19 คน และศาสนาอสิลาม จาํนวน 11 คน  
   กลุ่มทดลองท่ี 3 (E1-RU-2) คอื เดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่ 1 (อาย ุ 4 ปี) โรงเรยีน
เทศบาล 4 (วดันพวงศาราม) อําเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี จาํนวน 34 คน เป็นชาย 18 คน เป็นหญงิ 
จาํนวน 16 คน นับถอืศาสนาพุทธ จาํนวน 13 คน และศาสนาอสิลาม จาํนวน 21 คน  
   กลุ่มทดลองท่ี 4 (E2- RU-2) คอื เดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่ 2 (อาย ุ 5ปี) โรงเรยีน
เทศบาล 4 (วดันพวงศาราม) อําเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี จาํนวน 39 คน เป็นชาย 19 คน เป็นหญงิ 
จาํนวน 20 คน นับถอืศาสนาพุทธ จาํนวน 9 คน และศาสนาอสิลาม จาํนวน 30 คน  
   กลุ่มทดลองท่ี 5 (E1-RU-3) คอื เดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่ 1 (อาย ุ 4 ปี) โรงเรยีน
เทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี อําเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส จาํนวน 30 คน เป็นชาย 16 คน เป็นหญงิ 
จาํนวน 14 คน นบัถอืศาสนาพุทธ จาํนวน 4 คน และศาสนาอสิลาม จาํนวน 26 คน  
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   กลุ่มทดลองท่ี 6 (E2-RU-3) คอื เดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่ 2 (อาย ุ 5 ปี) โรงเรยีน
เทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี อําเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส จาํนวน 29 คน เป็นชาย 12 คน เป็นหญงิ 
จาํนวน 17 คน  นบัถอืศาสนาพุทธ จาํนวน 3 คน และศาสนาอสิลาม จาํนวน 26 คน  
  1.3 คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างผูท้ดลองใช้รปูแบบฯ และประเมินความเหมาะสมเป็นไปได้ใน

การนําใช้รปูแบบฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่           
   กลุ่มท่ี 1 บุคลากรทางการศกึษาจาก 3 โรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั ไดม้าดว้ยการเลอืกแบบ
เจาะจง ไดแ้ก่ 1) ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืหวัหน้าสายชัน้ทีเ่ขา้สงัเกตการณ์ทดลองใชร้ปูแบบฯ จาํนวน  6 คน 
2) ครปูฐมวยัทีท่ดลองใชร้ปูแบบฯ จาํนวน 6 คน และ 3) นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครชูัน้ปีที ่ 5 
สาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาทีเ่ขา้ร่วมทดลองใชร้ปูแบบฯ จาํนวน 6 คน  รวมทัง้สิน้ 
18 คน   

   กลุ่มท่ี 2 ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั จาก 3 โรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั ไดม้าดว้ยการเลอืกแบบ
เจาะจง ผูป้กครองทีใ่หค้วามรว่มมอืในการทาํกจิกรรมต่าง  ๆ ขณะทดลองใชร้ปูแบบฯ ไดแ้ก่ 1) ผูป้กครองเดก็
ปฐมวยัจากโรงเรยีนเทศบาล 4 (ธนวถิ)ี อําเภอเมอืงจงัหวดัยะลา จาํนวน 30 คน 2) ผูป้กครองเดก็
ปฐมวยัจากโรงเรยีนเทศบาล 4 (วดันพวงศาราม) อําเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี จาํนวน 21 คน และ 3) 
ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัจากโรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี อําเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส จาํนวน 26 คน 
รวมทัง้สิน้ 77 คน       
 ขัน้ท่ี 2 ทดลองใช้รปูแบบฯ ท่ีพฒันาขึ้น แบ่งการดาํเนินการออกเป็น 3 ระยะและใชแ้บบแผน
ดาํเนินการทดลองใชร้ปูแบบฯ ของการวจิยัครัง้น้ี ดงัน้ี 

    
E1- RS-1        T1 X T2 X T3 E2- RS-1        T1 X T2 X T3 
            

E1- RS-2        T1 X T2 X T3 E2- RS-2        T1 X T2 X T3 
            

E1- RS-3        T1 X T2 X T3 E2- RS-3 T1 X T2 X T3 

 

ภาพประกอบ 10 แบบแผนดาํเนินการทดลองใชร้ปูแบบฯ ของการวจิยัครัง้น้ี 

 

 

 E1  หมายถงึ กลุ่มทดลองระดบัชัน้ปีที ่1  
 E2  หมายถงึ   กลุ่มทดลองระดบัชัน้ปีที ่2  
 RS-1   หมายถงึ   โรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยัที ่1 ยะลา  
 RS-2   หมายถงึ   โรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยัที ่2 ปตัตานี 

 RS-3   หมายถงึ   โรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยัที ่3 นราธวิาส 

 T1       หมายถงึ   การวดัครัง้ที ่1 ก่อนการทดลอง 1 สปัดาห ์  
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 T2   หมายถงึ การวดัครัง้ที ่2 สปัดาหท์ี ่5 ขณะดําเนินการทดลองทัง้หมด 10 สปัดาห ์ 
 T3    หมายถงึ   การวดัครัง้ที ่3 ภายหลงัการทดลอง 1 สปัดาห ์ 

 X         หมายถงึ   ทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้       
 

  2.1 ระยะก่อนการทดลองใช้รปูแบบฯ ท่ีพฒันาขึ้น ดําเนินการ ดงัน้ี  

   2.1.1 ขออนุญาตโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มเป็นโรงเรยีนปฏบิตักิารวจิยัเพื่อทาํการทดลองกบั
กลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยั และครปูฐมวยัอย่างเป็นทางการ พรอ้มนดัหมายกําหนดการดําเนินการอบรม
ปฏบิตักิารใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ เพื่อใหค้รปูฐมวยั และ นกัศกึษา
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครใูน 3 โรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั เป็นเวลา 2 วนั ระหว่างวนัที ่ 19 – 20 

พฤศจกิายน 2554 เป็นวนัหยดุราชการ ไดร้บัความอนุเคราะหใ์หด้ําเนินการ ณ คณะครุศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  
   2.1.2 อบรมปฏบิตักิารใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ 
ใหก้บั 3 โรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั ประกอบดว้ย ครปูฐมวยัจาํนวน 6 คน และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ู 6 คน มกีจิกรรมสําคญั คอื 1) วธิดีําเนินการจดัประสบการณ์แต่ละขัน้ของรปูแบบการเรยีนรู ้
SANTISUK  2) แนวทางการจดัทําแผนการจดัประสบการณ์ และวธิกีารบนัทกึการเรยีนรู ้ 3) การทดลองใช้
แบบประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขสาํหรบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้(E-SANTISUK)  และ 4) การวางแผนการนิเทศตดิตามผลการทดลองรว่มกนั  
   2.1.3 ครปูฐมวยัและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูใน 3 โรงเรยีนรว่มปฏบิตั ิการ
วจิยั จดัสภาพแวดลอ้ม สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเตรยีมการสําหรบัการทดลอง  
   2.1.4 ดาํเนินการสงัเกตและประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่าง
สนัตสิุขของเดก็ปฐมวยั รายบุคคล ระหว่างวนัที ่ 21 – 25 พฤศจกิายน 2554 ดว้ยแบบประเมนิ E-SANTISUK 

เพื่อทาํการวดัครัง้ที ่1 ก่อนการทดลอง (Pre-test)   
  2.2 ขณะดาํเนินการทดลองใช้รปูแบบฯ ท่ีพฒันาขึ้น ดําเนินการ ดงัน้ี  

   2.2.1 ครปูฐมวยัและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู แต่ละกลุ่มทดลองของ 3 โรงเรยีน 

รว่มปฏบิตักิารวจิยั ดาํเนินการทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ภายใตห้วัขอ้ทีเ่ดก็ปฐมวยัรว่มกนัยนืยนั
ความสนใจรว่มกนั แมว้่า บางกลุ่มใชห้วัขอ้ทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสตูรสถานศกึษา แต่ผ่านขัน้การยนืยนัรว่มกนักบั
เดก็ปฐมวยัในหอ้งเรยีน โดยเริม่ดําเนินการทดลองตัง้แต่ วนัที ่28 พฤศจกิายน 2554 – 3 กุมภาพนัธ ์2555 
เป็นเวลา 10 สปัดาห ์จาํนวน 48 วนัทําการ ช่วงเชา้ เวลาประมาณ 08.00 – 12.00 น. สามารถสรุปหวัขอ้ที่
เดก็ปฐมวยัแต่ละกลุ่มทดลองดาํเนินการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบการจดัประสบการณ์ SANTISUK ดงัน้ี 

  

ตาราง 11 หวัขอ้เรือ่งทีเ่ดก็ปฐมวยัเลอืกสาํหรบัเรยีนรูใ้นรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้  
 

กลุ่มทดลอง/ระดบัชัน้ 
28 พฤศจกิายน 2554 – 3 กุมภาพนัธ์ 2555 

ระยะเวลา 10 สปัดาห ์  =  48 วนัทาํการในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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กลุ่มทดลองที ่1  
E1- RS-1 ยะลา 
ระดบัชัน้ปีที ่1  

กลว้ยพชืสารพดัประโยชน์  

28 พ.ย. – 16 ธ.ค. 54 
จาํนวน 13 วนั 

ผกัสวนครวัรัว้กนิได ้

19 – 30 ธ.ค. 54  
จาํนวน 10 วนั 

ผเีสือ้แสนสวย 

2 – 13 ม.ค. 55  
จาํนวน 10 วนั 

ทะเลแสนสวย 

16 ม.ค. – 3 ก.พ. 55  
จาํนวน 15 วนั 

     

กลุ่มทดลองที ่2 

E2- RS-1 ยะลา 
ระดบัชัน้ปีที ่1  

นาขา้ว  
28 พ.ย. – 16 ธ.ค. 54  
 จาํนวน 13 วนั 

ผกัสวนครวัรัว้กนิได ้

19 – 30 ธ.ค. 54  
จาํนวน 10 วนั 

นมแสนวเิศษ 

2 – 13  ม.ค. 55  
จาํนวน 10 วนั 

เรารกัจงัหวดัยะลา 
16 ม.ค. – 3 ก.พ. 55  
จาํนวน 15 วนั 

     

กลุ่มทดลองที ่3 

E1- RS-2 ปตัตาน ี

ระดบัชัน้ปีที ่1  

ดอกไมห้ลากส ี

28 พ.ย. – 16 ธ.ค. 54  
 จาํนวน 13 วนั 

ท่องโลกไปกบัเทคโนโลย ี
19 ธ.ค. 54 – 6 ม.ค. 55  
จาํนวน 15 วนั 

ผกัผลไม ้

9 – 20 ม.ค. 55 

จาํนวน 10 วนั  

สตัวโ์ลกผูน่้ารกั  
23 ม.ค. – 3 ก.พ. 55  
จาํนวน 10 วนั 

     

กลุ่มทดลองที ่4 

E2- RS-2 ปตัตาน ี

ระดบัชัน้ปีที ่ 2 

ดอกไมห้ลากส ี

28 พ.ย. – 16 ธ.ค. 54  
 จาํนวน 13 วนั 

ท่องโลกไปกบัเทคโนโลย ี 
19 ธ.ค. 54 – 6 ม.ค. 55  
จาํนวน 15 วนั 

ผกัผลไม ้

9 – 20 ม.ค. 55 

จาํนวน 10 วนั  

สตัวโ์ลกผูน่้ารกั  
23 ม.ค. – 3 ก.พ. 55  
จาํนวน 10 วนั 

     

กลุ่มทดลองที ่5 

E1-RS-3 นราธวิาส 
ระดบัชัน้ปีที ่1 

ขา้วโพด 

28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 54  
 จาํนวน 9 วนั 

ไขไ่ก ่

13 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 54  
จาํนวน 11 วนั 

ผกับุง้ 
28 ธ.ค. 54 – 17 ม.ค. 55 
จาํนวน 15 วนั  

สือ่สรา้งสรรค ์

 18 ม.ค. – 3 ก.พ. 55 

จาํนวน 13 วนั  
     

กลุ่มทดลองที ่6 

E2-RS-3 นราธวิาส 

ระดบัชัน้ปีที ่2  

ไขแ่ฟนซ ี

28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 54 

จาํนวน 9 วนั  

ปลาสวยงาม 

13 ธ.ค. 54 – 6 ม.ค. 55  
จาํนวน 19 วนั 

มะพรา้วน่ารู ้
9 ม.ค – 20 ม.ค 55 

จาํนวน 10 วนั 

ผเีสือ้แสนสวย 

23 ม.ค. – 3 ก.พ. 55 

จาํนวน 10 วนั   
     

      

   2.2.2 จดักจิกรรมการนิเทศตดิตามผล และการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัเพื่อรายงาน ผล
การทดลองจาก 3 โรงเรยีนร่วมปฏบิตักิารวจิยั โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2554 – 3 กุมภาพนัธ ์2555 
ผูว้จิยัทําหน้าทีนิ่เทศ ประสาน ใหค้ําแนะนํา ตดิตามผลการทดลองของทุกโรงเรยีนอยา่งใกลช้ดิ ดว้ยการ
นิเทศ ทุก 2 สปัดาห ์ และจดัใหม้กีจิกรรมพบปะพูดคุยเพื่อใหทุ้กกลุ่มทดลองไดร้ว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั 
จาํนวน 2 ครัง้ คอื สปัดาหท์ี ่5 และสปัดาหท์ี ่10 ของการทดลอง เพือ่เปิดโอกาสใหค้รปูฐมวยัและนกัศกึษา
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครทูีเ่ป็นผูท้ําการทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK 

มารว่มพูดคุยแลกเปลีย่น พจิารณาปญัหาทีเ่กดิขึน้ และคน้หาแนวทางและวธิกีารทีเ่หมาะสมรว่มกนั พบว่า 
ไดร้บัขอ้เสนอแนะใหป้รบัปรุงขัน้ที ่ 6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share cultural 

understanding together : S) เพื่อหาวธิกีารบรูณาการความเขา้ใจทางวฒันธรรมโดยการเพิม่เตมิกจิกรรมการ
เชดิหุ่น โดยมหีุ่นไทยมสุลมิ หุ่นไทยพุทธ และหุ่นไทยจนี ใชเ้ป็นสื่อในการนําเสนอประเดน็ขอ้สงสยัต่างๆ 
ใหก้บัเดก็ ทําใหเ้กดิความสนุกสนาน ชวนตดิตามไดอ้ย่างมาก                                            
   2.2.3 สปัดาหท์ี ่5 ของการทดลอง ครปูฐมวยัและนักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูแต่
ละกลุ่มทดลองของ 3 โรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั ดําเนินการสงัเกตและประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยั ดว้ยแบบประเมนิ E-SANTISUK ระหว่างวนัที ่ 26 – 30  

ธนัวาคม 2554 เพื่อทําการวดัครัง้ที ่2 ขณะการทดลอง (Mid-test)  
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   2.2.4 รว่มกนัเสนอแนะการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ที่
พฒันาขึน้โดยผูว้จิยัเปิดเวทใีหค้รปูฐมวยั และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู ทัง้ 3 โรงเรยีน รว่ม
ปฏบิตักิารวจิยั รว่มกนัเสนอแนะการปรบัปรุงแกไ้ขรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ที่
พฒันาขึน้ ใหม้คีวามสมบูรณ์ และเตรยีมการสําหรบัการขยายผลการใช ้  
  2.3 ภายหลงัทดลองใช้รปูแบบฯ ท่ีพฒันาข้ึน ดาํเนินการ ดงัน้ี  
   2.3.1 ภายหลงัการทดลอง 2 สปัดาห ์ครปูฐมวยัและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูแต่
ละกลุ่มทดลอง ดาํเนินการประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยั 

รายบุคคล ระหว่างวนัที ่ 6 – 17 กุมภาพนัธ ์ 2555 ดว้ยแบบประเมนิ E-SANTISUK เพื่อทาํการวดัครัง้ที ่ 3 

ภายหลงัการทดลอง (Post-test)  
   2.3.2 ทาํการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์
เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ไปใชแ้ละขยายผลต่อไป 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที ่1 บุคลากรทางการศกึษาจาก 
3 โรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั และกลุ่มที ่ 2 ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีเ่ขา้สงัเกตการณ์ทดลองใชร้ปูแบบฯ ที่
พฒันาขึน้   
 ขัน้ท่ี 3 การขยายผลการใช้รปูแบบฯ ท่ีพฒันาขึ้น ดาํเนินการ ดงัน้ี  

  3.1 นําองคป์ระกอบทัง้ 6 ส่วนของรปูแบบฯ มาทําการปรบัปรงุใหม่ เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอื
ประกอบการขยายผล โดยจดัลาํดบัสาระการนําเสนอใหเ้หมาะสม พรอ้มนําเสนอเป็นตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากการ
ทดลองประกอบการนําเสนอ                
  3.2 ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการขยายผลการใช้รปูแบบฯ ท่ีพฒันาขึ้น ใหก้บัครปูฐมวยัและ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู ใน 3 โรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ทีไ่มใ่ช่กลุ่มทดลอง ทัง้น้ีเพราะ โรงเรยีนทีร่ว่มปฏบิตักิารวจิยัเป็นโรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้มสงู มจีาํนวน
หอ้งเรยีนปฐมวยัหลายหอ้ง และอยูใ่นเขตเมอืง สามารถพฒันาเป็นโรงเรยีนตน้แบบการใชร้ปูแบบ  ทีพ่ฒันาขึน้
ต่อไปได ้ 
  3.3 ดาํเนินการอบรมการใช้รปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK ท่ี

พฒันาขึ้น โดยผูว้จิยัรว่มกบัครปูฐมวยัทีท่ดลองใชร้ปูแบบฯ เป็นผูใ้หก้ารอบรม ดําเนินการในวนัอาทติยท์ี ่
19 กุมภาพนัธ ์ 2555 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา มคีรผููส้อนระดบัปฐมวยั จาํนวน 34 คน และ   2) 
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครชูัน้ปีที ่ 5 สาขาการศกึษาปฐมวยั จาํนวน 27 คน และกําหนดใหค้รู
ปฐมวยัแต่ละหอ้งเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมครัง้น้ี นําความรูไ้ปทดลองปฏบิตัจิรงิกบัเดก็ปฐมวยัในหอ้งเรยีนของ
ตนเอง เป็นเวลา 2 สปัดาห ์ และจดัทาํแฟ้มเสนอผลการทดลอง เพื่อเตรยีมการเขา้รว่มกจิกรรมการ
นําเสนอผลงานรว่มกนั   
  3.4 นํารปูแบบฯ มาบูรณาการในการเรียนการสอน โดยนํามาใชใ้นรายวชิา 1107442 
กระบวนการจดัประสบการณ์สาํหรบัเดก็ปฐมวยั ทีก่ําลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2554 มี
นกัศกึษาชัน้ปีที ่ 4 สาขาการศกึษาปฐมวยั คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จาํนวน 94 คน 



 105 

โดยใหน้กัศกึษาไดท้ดลองนําความรูไ้ปจดักจิกรรมรว่มกบัเดก็ปฐมวยั เป็นเวลา 2 สปัดาห ์และจดัทาํแฟ้ม
งานเสนอผลการทดลองรายงาน เพื่อเตรยีมการเขา้รว่มกจิกรรมการนําเสนอผลงานรว่มกนั   

  3.5 จดักิจกรรมเผยแพร่ผลการวิจยั ผูว้จิยัจดักจิกรรม เสรมิสรา้งความเขา้ใจ พฒันาเดก็
ปฐมวยั สู่สนัตสิุข  ในวนัอาทติยท์ี ่ 5 มนีาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุมอาคารมหา
วชริาลงกรณ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา เพื่อใหค้รปูฐมวยัและนักศกึษาทีเ่ขา้รบัการขยายผล ไดนํ้าเสนอ
ผลการทดลอง โดยจดัแสดงนิทรรศการผลงานและแฟ้มงานทีด่าํเนินการทดลองใชร้ปูแบบการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีด่ําเนินการโดยโรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั เพื่อใหผู้ส้นใจเขา้รว่ม
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกจิกรรมครัง้น้ี ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี           

  3.6 ประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของการนํารปูแบบฯ การจดัประสบการณ์

เรียนรู้ SANTISUK ท่ีพฒันาขึ้นไปใช้ โดยใหผู้เ้ขา้รว่มการขยายผล ประกอบดว้ย 1) ครปูฐมวยั 

จาํนวน 34 คน  2) นักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครชูัน้ปีที ่ 5 สาขาการศกึษาปฐมวยั จาํนวน 27 คน  

และ 3) นกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั ชัน้ปีที ่ 4 คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จาํนวน 94 
คน รวมทัง้สิน้ 155 คน ทาํการประเมนิชุดที ่1 สาํหรบับุคลากรทางการศกึษา และวเิคราะหผ์ลการประเมนิเพื่อใช้
ในการปรบัปรงุรปูแบบฯ ต่อไป          
 

 
 

ภาพประกอบ 11 ผูว้จิยัและทีป่รกึษานําเสนอรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ในการวจิยั 

 

 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2554, กุมภาพนัธ)์.  กจิกรรมเสรมิสรา้งความเขา้ใจ พฒันาเดก็

ปฐมวยั สู่สนัตสิุข.  วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2554 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา. 
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ภาพประกอบ 12 ครปูฐมวยันําเสนอผลการทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 

 

 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2554, กุมภาพนัธ)์.  กจิกรรมเสรมิสรา้งความเขา้ใจ พฒันาเดก็

ปฐมวยั สู่สนัตสิุข. วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2554 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา. 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 นิทรรศการแสดงผลการทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 

 

 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2554, กุมภาพนัธ)์.  กจิกรรม เสรมิสรา้งความเขา้ใจ พฒันาเดก็

ปฐมวยั สู่สนัตสิุข.  วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2554  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา. 
 

 ขัน้ท่ี 4 วิเคราะห์และนําเสนอผล ไดแ้บ่งการวเิคราะหแ์ละนําเสนอผลไว ้2 ส่วน ดงัน้ี       

  4.1 วิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั โดยใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปู 
SPSS ในการวเิคราะห ์ดงัน้ี   
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   4.1.1 วเิคราะหค์่าสถติพิืน้ฐาน เพื่อหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(SD) ของคะแนนคุณลกัษณะพงึประสงคก์ารอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้  
   4.1.2 วเิคราะหผ์ลการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีม่ต่ีอ
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อทาํการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขของเดก็
ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทีว่ดัก่อนการทดลอง ขณะทดลอง และหลงัการทดลองว่ามี
ความแตกต่างกนัหรอืไม ่ โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซํ้า (ANOVA for repeated 

measures) 
   4.1.3 วเิคราะหผ์ลการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีม่ต่ีอ
องคป์ระกอบรายดา้นของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่าม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อทาํการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิุข ทัง้ระดบัชัน้ปีที ่ 1 (อาย ุ 4 ปี) แล ระดบัชัน้ปีที ่ 2 (อาย ุ 5 ปี) ทีว่ดัก่อนการทดลอง ขณะ
ทดลอง และหลงัการทดลอง ว่ามคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

แบบวดัซํ้า (ANOVA for repeated measures) 
   4.1.4 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีม่ ี
ผลต่อคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุข ระหว่างเดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้ปีที ่1 (อาย ุ4 
ปี) กบัเดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้ปีที ่ 2 (อาย ุ 5 ปี) การวเิคราะหน้ี์ มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบผลการใช้
รปูแบบฯ ทีม่ใีหคุ้ณลกัษณะดงักล่าวมคีวามแตกต่างไปตามกลุ่มของเดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่ 1 และระดบั
ปฐมวยัปีที ่ 2 หรอืไมอ่ย่างไร โดยใชว้ธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่มแบบวดัซํ้า (ANCOVA for 

repeated measures)  
   4.1.5 วเิคราะหผ์ลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดข้องการนํารปูแบบการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้โดยหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   
  4.2 วิเคราะห์เชิงคณุภาพ เป็นการนําเสนอโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการ
อยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีไ่ดจ้ากการทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ที่
พฒันาขึน้ โดยทําการวเิคราะหข์อ้มลูจากบนัทกึการเรยีนรูข้องกลุ่มตวัอย่าง       
 ขัน้ท่ี 5 จดัทาํรายงานการวิจยั บทความวิจยั และนําเสนอผลการวิจยั ดาํเนินการ ดงัน้ี  
  5.1 นําเสนอผลการวิจยัระดบัชาติ โดยนําเสนอบทความวจิยัเรือ่ง คุณลกัษณะพงึประสงคข์อง

การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (The Desirable 

Characteristic of Living Together with Peace and Happiness for Preschoolers in Three Southern 

Border Provinces) ในงานประชุมวชิาการ : การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่1 เรือ่ง “พลงัการเรยีนรูก้า้ว
สู่สากล” เน่ืองในโอกาสคลา้ยวนัสถาปนาคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และวนั
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ศาสตราจารย ์ ดร. สาโรช บวัศร ี ณ คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในวนัพุธที ่ 12 

กนัยายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.45 – 14.00 น. หอ้งประชุมชัน้ 3 ดร.ทรงศกัดิ ์ศรกีาฬสนิธุ ์ 
  5.2 นําเสนอผลงานวิจยัระดบันานาชาติ โดยนําเสนอบทความวจิยัเรือ่ง SANTISUK 

Experiential Learning Model for Enhancement of Desirable Characteristic of Living Together with 

Peace and Happiness Appropriate for Preschoolers in Three Southern Border Provinces.  ในงาน
ประชุมวชิาการ The International Conference “The Excellence in Teacher Education and Research 

Innovation” 24 – 28 December 2012 ณ โรงแรม The Royal Orchid Sheraton  กรงุเทพฯ In Section : 

Regional Cooperation / Perspectives in Teacher Education วนัที ่26 พฤศจกิายน 2555 เวลา  13.00 – 

13.30 น. 

  5.3 ตีพิมพบ์ทความทางวิชาการ เรือ่ง รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK 

เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ (The SANTISUK Experiential Learning Model for Enhancement of Desirable  
Characteristic of Living Together with Peace and Happiness Appropriate for Preschoolers in 

Three Southern Border Provinces.) ในวารสาร พฤตกิรรมศาสตร ์สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีที ่19 ฉบบัที ่1 มกราคม 2556 หน้า 37 – 55.  
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงค ์และสมมตฐิานการวจิยัครัง้น้ี  แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี   
 ตอนท่ี 1  ผลวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่ง
สนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้     
 ตอนท่ี 2 ผลการสรา้งรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK เพือ่เสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
 ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK เพือ่เสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 ตอนท่ี 4 ผลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ 
SANTISUK เพือ่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปใชแ้ละขยายผลต่อไป   
 
สญัลกัษณ์ในการวิเคราะหแ์ละแปลผล   
 การวเิคราะหข์อ้มลูและแปลความหมายของผลการวเิคราะหข์อ้มลู ไดก้าํหนดสญัลกัษณ์และ
อกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี  
 N     แทน จาํนวนเดก็ปฐมวยัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 Mean       แทน    คา่เฉลีย่  
 Min          แทน    คา่ตํ่าสดุ  
 Max    แทน    คา่สงูสดุ  
 SD           แทน คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 Factor Loading  แทน    คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ  
 2           แทน คา่สถติ ิไค-สแควร ์(Chi-square) 
 r              แทน คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Correlation   
        Coefficient)  
 R2     แทน Standardize factor loading square 
 GFI     แทน ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอด ี(Goodness of Fit Index) 
 AGFI    แทน ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดทีีป่รบัแกแ้ลว้ (Adjusted  
        Goodness of Fit Index) 
 Standardize RMR แทน  ดชันีรากของกําลงัสองเฉลีย่ของเศษ (Root Mean square Residual)  
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 RMSEA   แทน ดชันีรากทีส่องของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา่ (Root  
        Mean Square Error of Approximation) 
 PNFI    แทน ดชันีความกลมกลนืเชงิประหยดั (Parsimonious Normed Fit  
        Indexes) 
 CAIC      แทน ดชันีความกลมกลนืเชงิประหยดั CAIC 
 F              แทน    คา่สถติทิดสอบ เอฟ (F- test) 
 MD          แทน   คา่เฉลีย่ความแตกต่าง (Mean Difference) 
 SE           แทน    คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
 partial η2    แทน    คา่ขนาดอทิธพิล (Effect size) Partial Eta Square  
 SANTISUK    แทน คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสม 
        กบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 S     แทน ดา้นที ่1 มคีวามพอเพยีงในตนเอง  
 s1      แทน    ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจในสิง่ทีต่นเองมอียู ่  
 s2     แทน ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ของต่าง ๆ อยา่งประหยดั 
 s3     แทน ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนผูป้กครองซือ้สิง่ทีไ่มม่ปีระโยชน์ 
 A     แทน ดา้นที ่2 รูอ้ภยั  
 a4     แทน ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง 
 a5     แทน ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ 
 a6     แทน ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้     
 N     แทน    ดา้นที ่3 มมีติรไมตร ี 
 n7     แทน ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 n8     แทน ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้   
 n9     แทน ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น 
 n10     แทน ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
 T     แทน ดา้นที ่4 มคีวามอดทนอดกลัน้  
 t11     แทน ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 t12     แทน ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้
 t13     แทน ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรนุแรงในการแกป้ญัหา 
 I     แทน ดา้นที ่5 เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 i14     แทน ตวับ่งชีท้ี ่14 ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง  
 i15     แทน ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง        
 i16     แทน ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและวถิวีฒันธรรม 
        ของตนเอง    
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 i17     แทน ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัติามหลกัศาสนาวถิวีฒันธรรม 
        ของผูอ้ื่น   
 i18     แทน ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง          
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ 
รว่มกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้   
นําเสนอตามลําดบั ดงัน้ี  
 1.1 ผลการวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานคะแนนคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนั
อย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง
เดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) จาํนวน 446 และ 
ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5ปี) จาํนวน 442 รวมทัง้สิน้ 888 คน ประกอบดว้ย 
  1.1.1 ผลการวเิคราะหค์า่เฉลีย่ (Mean) และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนน
คุณลกัษณะพงึประสงคก์ารอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ดงัน้ี 
 
ตาราง 12 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานแต่ละตวับ่งชีคุ้ณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั 
     อยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 

องคป์ระกอบของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุที่
เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Min Max Mean SD 

      

ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจในสิง่ทีต่นเองม ี (s1) 1.00 5.00 3.81 .84 
ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั  (s2) 1.00 5.00 3.67 .87 

ดา้นที ่1 มคีวาม
พอเพยีงในตนเอง 
(Self – sufficiency) ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนผูป้กครองซือ้สิง่ทีไ่มม่ปีระโยชน์ (s3) 1.00 5.00 3.84 .93 
      

ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง (a4) 1.00 5.00 3.70 .86 
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  (a5)  1.00 5.00 3.73 .88 

ดา้นที ่2 รูอ้ภยั
(Apologize) 

ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้ (a6) 1.00 5.00 3.81 .82 
      

ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุ (n7) 1.00 5.00 4.15 .84 
ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้  (n8) 1.00 5.00 3.86 .84 
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น (n9) 1.00 5.00 3.70 .88 

ดา้นที ่3 มมีติรไมตร ี
(Neighbor) 
 

ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ (n10) 1.00 5.00 3.67 .91 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุที่

เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
Min Max Mean SD 

      

ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย (t11) 1.00 5.00 3.87 .89 
ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้ (t12)    1.00 5.00 3.72 .86 

ดา้นที ่4 มคีวามอด
กลัน้ 
(Tolerance) ตวับ่งชีท้ี ่13  ไมใ่ชค้วามรุนแรงในการแกป้ญัหา (t13) 1.00 5.00 3.70 .86 
      

ตวับ่งชีท้ี ่14 ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง (i14)           1.00 5.00 3.61 .84 
ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง (i15)       1.00 5.00 3.60 .86 
ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและ
วฒันธรรมของตนเอง (i16)    

1.00 5.00 3.76 .85 

ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและ
วฒันธรรมของผูอ้ื่น (i17)   

1.00 5.00 3.70 .84 

ดา้นที ่5 เคารพ
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล     
(Individual   
difference 
respected) 

ตวับ่งชีท้ี1่8 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง  (i18)          1.00 5.00 3.75 .86 
      

 
 จากตาราง 12 แสดงคา่คะแนนตํ่าสดุทีไ่ดจ้ากการประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิขุ คอื 1.00 และคะแนนสงูสดุของการประเมนิ คอื 5.00 ผลการวเิคราะห ์พบวา่ มคีะแนน
เฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.60 – 4.15 แสดงวา่ ทัง้ 18 ตวับ่งชี ้ของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิขุทีผู่ว้จิยักาํหนดขึน้ สามารถปรากฏในเดก็ปฐมวยัคอ่นขา้งมาก     
  1.1.2 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson Correlation Coefficient)  
เพือ่หาความสมัพนัธข์องแต่ละตวับ่งชีว้า่ มคีวามเพยีงพอทีจ่ะใชว้เิคราะหอ์งคป์ระกอบต่อไปไดห้รอืไม ่
ดงัน้ี 
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ตาราง 13 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัของตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู ่
     รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 

ดา้นที ่1 มคีวาม
พอเพยีงในตนเอง(S) 

ดา้นที ่2 รูอ้ภยั 
(A) 

ดา้นที ่3 มมีติรไมตร ี
(N) 

ดา้นที ่4 ม ี
ความอดกลัน้  (T) 

ดา้นที ่5 เคารพความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  (I) 

ตวั
บง่ชี ้

s1 s2 s3 a4 a5 a6 n7 n8 n9 n10 t11 t12 t13 i14 i15 i16 i17 i18 
s1 1.00                  

s2 0.64 1.00                 

s3 0.42 0.55 1.00                

a4 0.57 0.62 0.45 1.00               

a5 0.59 0.59 0.44 0.70 1.00              

a6 0.55 0.59 0.43 0.66 0.72 1.00             

n7 0.48 0.48 0.48 0.53 0.54 0.60 1.00            

n8 0.52 0.53 0.54 0.58 0.63 0.64 0.63 1.00           
n9 0.56 0.59 0.49 0.59 0.67 0.61 0.57 0.69 1.00          
n10 0.51 0.59 0.42 0.55 0.59 0.59 0.53 0.63 0.70 1.00         
t11 0.50 0.59 0.42 0.53 0.52 0.52 0.55 0.51 0.56 0.60 1.00        
t12 0.57 0.58 0.43 0.60 0.58 0.58 0.50 0.58 0.60 0.58 0.59 1.00       
t13 0.55 0.55 0.45 0.57 0.59 0.59 0.50 0.57 0.62 0.55 0.53 0.68 1.00      
i14 0.53 0.58 0.36 0.55 0.53 0.54 0.48 0.51 0.52 0.54 0.45 0.52 0.53 1.00     
i15 0.52 0.58 0.38 0.57 0.56 0.55 0.50 0.54 0.58 0.55 0.49 0.52 0.54 0.75 1.00    
i16 0.54 0.57 0.43 0.53 0.53 0.53 0.54 0.52 0.53 0.55 0.54 0.52 0.48 0.60 0.64 1.00   
i17 0.48 0.57 0.44 0.53 0.47 0.51 0.48 0.52 0.55 0.55 0.49 0.50 0.49 0.62 0.63 0.71 1.00  
i18 0.50 0.56 0.43 0.56 0.52 0.53 0.49 0.51 0.53 0.52 0.50 0.49 0.51 0.61 0.64 0.62 0.66 1.00 

 

N = 888,  คา่สหสมัพนัธท์ุกตวัในตารางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตาราง 13 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่าง 18 ตวับ่งชี ้มคีา่อยูร่ะหวา่ง 0.36 
ถงึ 0.75 ซึง่ทุกตวัมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงวา่ ตวับ่งชีท้กุตวัมคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวก  
เมือ่พจิารณาตวับ่งชีย้อ่ยภายในของทัง้ 5 ดา้น พบวา่ ดา้นที ่1 มคีวามพอเพยีงในตนเอง ตวับ่งชีท้ี ่1 
พงึพอใจในสิง่ทีต่นเองม ี (s1) กบัตวับ่งชีท้ี ่ 2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั (s2) มคีวามสมัพนัธก์นัสงู
ทีส่ดุ (r = .64) ดา้นที ่2 รูอ้ภยั ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ืน่ดว้ยความจรงิใจ (a5) กบัตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยั
ผูอ้ื่นได ้(a6) มคีวามสมัพนัธก์นัสงูทีส่ดุ (r = .72) ดา้นที ่3 มมีติรไมตร ีตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น 
(n9) กบัตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ (n10) มคีวามสมัพนัธก์นัสงูทีส่ดุ (r = .70) ดา้นที ่4 มี
ความอดกลัน้ ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้(t12) กบัตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรนุแรงในการแกป้ญัหา 
(t13) มคีวามสมัพนัธก์นัสงูทีส่ดุ (r = .68) และ ดา้นที ่5 เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล ตวับ่งชีท้ี ่14  
ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง (i14) กบัตวับง่ชีท้ี ่15 ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง (i15) มคีวามสมัพนัธก์นั 
สงูทีส่ดุ (r = .75) ซึง่ทุกตวับ่งชีม้คีวามสมัพนัธก์นัเพยีงพอทีจ่ะใชว้เิคราะหอ์งคป์ระกอบต่อไปได ้
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 1.2 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 (First order confirmatory factor 
analysis) มจุีดมุง่หมายเพื่อทดสอบความสมัพนัธเ์ชงิการวดัระหวา่งตวัแปรแฝง (Latent variable) กบั
ตวัแปรสงัเกต (Observed variable) คอื ตวับ่งชีใ้นการวดัคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่ง
สนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยแบบจาํลองสมมตฐิานเป็น
แบบจาํลององคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที ่1 ซึง่มตีวัแปรแฝงทัง้หมด 5 ตวั คอื ดา้นขององคป์ระกอบ
ของคุณลกัษณะดงักล่าว 5 ดา้น โดยกาํหนดใหต้วับ่งชีม้คีวามสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นนัน้ๆ 
ผลการวเิคราะห ์มดีงัน้ี 
  1.2.1 ผลการวเิคราะหค์า่ดชันีทดสอบความกลมกลนืของแบบจาํลององคป์ระกอบเชงิยนืยนั
อนัดบัที ่ 1 ขององคป์ระกอบทีคุ่ณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบั
เดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี  
 

s10.42

s20.30

s30.62

a40.33

a50.27

a60.31

n70.49

n80.34

n90.29

n100.36

t110.47

t120.33

t130.37

i140.35

i150.31

i160.36

i170.35

i180.39

S 1.00

A 1.00

N 1.00

T 1.00

I 1.00

Chi-Square=605.23, df=125, P-value=0.00000, RMSEA=0.066

0.76
0.83
0.61

0.82
0.86
0.83

0.71
0.81
0.84
0.80

0.73
0.82
0.79

0.81
0.83
0.80
0.81
0.78

0.87

0.86

0.890.89

0.86

0.90

0.84

0.79

0.82

0.80

 
 
ภาพประกอบ 14 คา่สมัประสทิธิม์าตรฐานการวเิคราะหจ์ากแบบจาํลององคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที ่1  
      ของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั ในพืน้ที ่
      สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
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ตาราง 14 คา่ดชันีทดสอบความกลมกลนืของแบบจาํลององคป์ระกอบเชงิยนืยนั อนัดบัที ่1   
 

ดชันีทีใ่ชใ้นการพจิารณา เกณฑก์ารพจิารณา คา่ทีไ่ด ้ แปลผล 
    

ดชันีความกลมกลนืแบบสมบรูณ์  
(Absolute Fit Indexes) 
   1. Chi-Square 

 
 
ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

 
  
2   =  605.23 ,df = 130 , p < .01 

 
      
 ไมก่ลมกลนื 

   2. Standardized RMR  >.08 0.03 มคีวามกลมกลนื 
     3. RMSEA <.08 0.07 มคีวามกลมกลนื 
   4. GFI       >.90 0.93 มคีวามกลมกลนื 
ดชันีความกลมกลนืเชงิเปรยีบเทยีบ 
(Comparative Fit Indexes) 
   1. NNFI 

 
>.90 

 
0.95 

 
มคีวามกลมกลนื 

   2. CFI >.90 0.96 มคีวามกลมกลนื  
ดชันีความกลมกลนืเชงิประหยดั 
(Parsimonious Fit Indexes) 
  1. PNFI 

 
 
>.50  

 
 
0.78 

 
 
มคีวามกลมกลนื 

  2. CAIC  CAICModel < 
CAICSaturated 

CAICModel = 963.52 
CAICSaturated=1331.91 

 
มคีวามกลมกลนื 

    

 
 จากตาราง 14 ดชันีความกลมกลนืของแบบจาํลององคป์ระกอบอนัดบัที ่1 พบวา่ ดชันีความกลมกลนื
เกอืบทุกตวัผา่นเกณฑ ์มเีพยีงคา่ดชันี คา่สถติ ิ2 เพยีงตวัเดยีวทีไ่มผ่า่นเกณฑ ์ทีม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
อยา่งไรกต็าม คา่สถติ ิ2 มจุีดอ่อนทีอ่าจมนียัสาํคญัทางสถติไิด ้ทัง้น้ีเน่ืองจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีม่ี
จาํนวนมาก แมน้วา่แบบจาํลอง จะมคีวามกลมกลนืแลว้กต็าม (Brown; & Cudeck.  1999) และเมือ่
พจิารณารว่มกนัดชันีตวัอื่นๆ แลว้ ทุกตวับ่งบอกไปในทางเดยีวกนัวา่ ทุกตวัผา่นเกณฑ ์ดงันัน้ จงึสรปุ
ไดว้า่ แบบจาํลองทีว่ดัมคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลู  
 

  1.2.2 ผลการวเิคราะหค์วามเชื่อมัน่และความเทีย่งตรง เป็นการพจิารณาคา่สหสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรโครงสรา้งกบัตวัแปรสงัเกตหรอืตวับ่งชี ้สาํหรบัคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งชี ้ซึง่
กค็อื คา่สหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรแฝงกบัตวับ่งชี ้จะพจิารณาตามเกณฑข์อง คอมเรย ์และ ล ี(Tabachnick; & 
Fidell.  1996: 667; citing Comrey; & Lee.  1992) โดยมเีกณฑก์ารพจิารณา คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ
ทีไ่ดม้คีา่สงูกวา่ .71 แสดงวา่ อยูใ่นระดบัดเียีย่ม .63 แสดงวา่ อยูใ่นระดบัดมีาก .55 แสดงวา่ อยูใ่น
ระดบัด ี.45 แสดงวา่ อยูใ่นระดบัพอใช ้และ .32 แสดงวา่ อยูใ่นระดบัไมด่ ี 
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ตาราง 15 คา่สถติคิวามเชื่อมัน่และความเทีย่งตรงของตวับ่งชีแ้ละตวัแปรแฝงของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
     เชงิยนืยนั อนัดบัที ่1   
 

ตวับ่งชีแ้ละตวัแปรแฝงองคป์ระกอบ 
Factor 

Loading 
R2 

Construct 
Reliability 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

      

ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจในสิง่ทีต่นเองม ี (s1) 0.76 0.58 0.95 0.55 
ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั  (s2) 0.83 0.70   

ดา้นที ่1 ม ี
ความพอเพยีงใน
ตนเอง (Self –
sufficiency) 

ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนผูป้กครองซือ้สิง่ทีไ่มม่ี
ประโยชน์ (s3) 0.61 0.38   
ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง 
(a4) 0.82 0.67 0.86 0.69 
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  (a5)  0.86 0.73   

ดา้นที ่2 รูอ้ภยั
(Apologize) 

ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้ (a6) 0.83 0.69   
ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมี
ความสขุ (n7) 0.71 0.51 0.83 0.61 
ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้ (n8) 0.81 0.66   
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น (n9) 0.84 0.71   

ดา้นที ่3 มมีติร
ไมตร ี
(Neighbor) 
 

ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ย 
ความเตม็ใจ (n10) 0.80 0.64   
ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมาย (t11) 0.73 0.53 0.90 0.65 
ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้ (t12)    0.82 0.67   

ดา้นที ่4 ม ี
ความอดกลัน้ 
(Tolerance) 

ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรุนแรง 
ในการแกป้ญัหา (t13) 0.79 0.63   
ตวับ่งชีท้ี ่14 ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง 
(i14)               0.81 0.65 0.93 0.86 
ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
(i15)       0.83 0.69   
ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง (i16)    0.80 0.64   
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น (i17)   0.81 0.65   

ดา้นที ่5 เคารพ
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล     
(Individual   
difference 
respected) 

ตวับ่งชีท้ี1่8 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง  
(i18)          0.78 0.61   

      

 
หมายเหต ุ คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งชีทุ้กตวัมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 จากตาราง 15 คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเกอืบทุกตวับ่งชี ้อยูใ่นระดบัดเียีย่ม มเีพยีงตวับ่งชี้
ที ่ 3 ไมร่บกวนผูป้กครองซือ้สิง่ทีไ่มม่ปีระโยชน์ (s3) ทีอ่ยูใ่นระดบัดมีาก เมือ่พจิารณาคา่ความเชือ่มัน่
ในการวดัตวัแปรแฝง (Construct Reliability) มคีา่อยูร่ะหวา่ง .83 ถงึ .95 ซึง่ทุกคา่มากกวา่ .70 แสดงว่า 
ตวัแปรแฝงทกุตวัทีว่ดัโดยตวับ่งชี ้มคีวามเชื่อมัน่ในระดบัสงู เมื่อพจิารณาความเทีย่งตรง พบวา่ คา่เฉลีย่
ความแปรปรวนของตวับ่งชีท้ีต่วัแปรแฝงสามารถอธบิายได ้ (Average Variance Extracted : AVE) 
ทุกตวัมคีา่มากกวา่ .50 แสดงวา่ ตวับ่งชีม้คีวามเทีย่งตรงในการวดัตวัแปรแฝงในดา้นทีต่วับ่งชีน้ัน้จะวดั 
(Convergent validity) (Fornell; & Larcker.  1981)  
 ผลการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก (Discriminant validity) โดยพจิารณาวา่ ตวับ่งชี้
ทัง้ 18 ตวั สามารถวดัตวัแปรแฝงทัง้ 5 ดา้นขององคป์ระกอบทีแ่ยกจากกนัไดห้รอืไม ่ผูว้จิยัจงึทาํการวเิคราะห์
แบบจาํลององคป์ระกอบเชงิยนืยนั ทีก่าํหนดใหต้วับ่งชี ้18 ตวั วดัตวัแปรแฝงเพยีงแคอ่งคป์ระกอบเดยีว 
ถา้ตวับ่งชี ้18 ตวัน้ี วดัตวัแปรแฝง 5 ดา้นทีแ่ยกจากกนั แบบจาํลองทีก่าํหนดใหม้ตีวัแปรแฝงเพยีงแค่
ตวัเดยีว จะตอ้งมคีวามกลมกลนืทีต่ํ่ากวา่แบบจาํลองทีก่าํหนดใหม้ตีวัแปรแฝง 5 ดา้น อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ ซึง่จะพจิารณาจากผลต่างของ 2 ของแบบจาํลองทัง้สองวา่มนียัสาํคญัหรอืไม ่ ทีร่ะดบั df 
เทา่กบั ผลต่างของ df ของแบบจาํลองทัง้สอง ผลการวเิคราะหพ์บวา่ แบบจาํลองทีก่าํหนดใหม้ตีวัแปรแฝง
ตวัเดยีว มคีา่ 2 เทา่กบั 1641.29 ที ่df เทา่กบั 135 ในขณะทีแ่บบจาํลองทีก่าํหนดใหต้วัแปรแฝงม ี5 ดา้น 

มคีา่เทา่กบั 605.23 ที ่df เทา่กบั 125 โดย ผลต่างของ 2 ระหวา่งแบบจาํลองทัง้สอง จงึเทา่กบั 1036.6 
และผลต่างของ df เทา่กบั 10 ซึง่เป็นคา่ทีม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ (p <.05) ดงันัน้ จงึสรปุไดว้า่ ตวับ่งชี้
ทัง้ 18 ตวั สามารถวดัตวัแปรแฝง 5 ดา้นขององคป์ระกอบคุณลกัษณะทีแ่ยกจากกนัได ้หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึง
คอื ตวัแปรแฝงทัง้ 5 ดา้นน้ี มคีวามแตกต่างกนั มากเพยีงพอทีจ่ะแยกเป็นตวัแปรแฝงคนละตวั   
          

 1.3 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 2 (Second order confirmatory 
factor analysis) มจุีดมุ่งหมายเพื่อทดสอบว่า องคป์ระกอบคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่ร่วมกนั
อย่าง สนัติสุขสามารถสะท้อนหรอืวดัคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ในภาพรวมเดียวกนัหรือไม่ โดย
แบบจําลองสมมตฐิานเป็นแบบจําลององค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที่ 2 ซึ่งกําหนดใหต้วัแปรแฝง
อนัดบัที ่1 คอื คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์5 ดา้นทีว่ดัจากตวัแปรสงัเกต คอื ตวับ่งชี ้18 ตวั ส่วนตวั
แปรแฝงอนัดบัที ่2 กค็อื คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์นภาพรวมทีว่ดัจากคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์5 ดา้น
ซึง่กค็อืตวัแปรแฝงอนัดบัที ่1 ในแบบจาํลอง ผลการวเิคราะห ์ประกอบดว้ย  
  1.3.1 ผลการวเิคราะหค์า่ดชันีทดสอบความกลมกลนืของแบบจาํลององคป์ระกอบเชงิยนืยนั
อนัดบัที ่ 2 ขององคป์ระกอบทีคุ่ณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบั
เดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 
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ภาพประกอบ 15 คา่สมัประสทิธิม์าตรฐานผลการวเิคราะหจ์ากแบบจาํลององคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที ่2  
      ของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที ่
      สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
 
ตาราง 16 คา่ดชันีทดสอบความกลมกลนืของแบบจาํลององคป์ระกอบเชงิยนืยนั อนัดบัที ่2   
 

ดชันีทีใ่ชใ้นการพจิารณา เกณฑก์ารพจิารณา คา่ทีไ่ด ้ แปลผล 
    

ดชันีความกลมกลนืแบบสมบรูณ์ 
(Absolute Fit Indexes) 
    1. Chi-Square 

 
 
ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

 
 
2 = 629.24, df = 130, p < .01 

 
 
ไมก่ลมกลนื 

    2. Standardized RMR  >.08 0.03 มคีวามกลมกลนื 
    3. RMSEA <.08 0.07 มคีวามกลมกลนื 
    4. GFI     >.90 0.93 มคีวามกลมกลนื 
ดชันีความกลมกลนืเชงิเปรยีบเทยีบ 
(Comparative fit indexes) 
    1. NNFI 

 
 

>.90 

 
 

0.95 

 
 
มคีวามกลมกลนื 

    2. CFI >.90 0.96 มคีวามกลมกลนื  

ดชันีความกลมกลนืเชงิประหยดั 
(Parsimonious Fit Indexes) 
   1. PNFI 

 
 

>.50 

 
 

0.80 

 
 
มคีวามประหยดั 

   2. CAIC  CAICModel < CAICSaturated CAICModel = 948.59 
CAICSaturated=1331.91 

มคีวามประหยดั 
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 จากตาราง 16 ดชันีความกลมกลนืของแบบจาํลององคป์ระกอบ อนัดบัที ่2 พบวา่ ดชันีความกลมกลนื 
เกอืบทุกตวัผา่นเกณฑ ์มเีพยีงคา่ดชันี คา่สถติ ิ2 เพยีงตวัเดยีวทีไ่มผ่า่นเกณฑ ์ทีม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
อยา่งไรกต็าม คา่สถติ ิ2  มจุีดอ่อนทีอ่าจมนียัสาํคญัทางสถติไิด ้ทัง้น้ีเน่ืองจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีม่ี
จาํนวนมาก แมน้วา่แบบจาํลอง จะมคีวามกลมกลนืแลว้กต็าม (Brown; & Cudeck.  1999) และเมือ่
พจิารณารว่มกนัดชันีตวัอื่น  ๆแลว้ ทุกตวับ่งบอกไปในทางเดยีวกนัวา่ ทุกตวัผา่นเกณฑ ์ดงันัน้ จงึสรปุไดว้า่ 
แบบจาํลองทีว่ดัมคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลู  
 

  1.3.2 ผลการวเิคราะหค์วามเชื่อมัน่และความเทีย่งตรง เป็นการพจิารณาคา่สหสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรโครงสรา้งกบัตวัแปรสงัเกตหรอืตวับ่งชี ้สาํหรบัคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งชี ้ซึง่
กค็อื คา่สหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรแฝงกบัตวับง่ชีพ้จิารณาตามเกณฑข์อง คอมเรย ์และ ล ี(Tabachnick; & 
Fidell.  1996: 667; citing Comrey; & Lee.  1992) ดงัน้ี 
 
ตาราง 17 คา่สถติคิวามเชื่อมัน่และความเทีย่งตรงของตวัแปรแฝง 5 ดา้นของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
     เชงิยนืยนั อนัดบัที ่2   
 

ตวัแปรแฝงขององคป์ระกอบ 
Factor 

Loading 
R2 

Construct 
Reliability 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

     

ดา้นที ่1 มคีวามพอเพยีงในตนเอง  
(Self – sufficiency) 0.94 0.88 

ดา้นที ่2 รูอ้ภยั  (Apologize) 0.93 0.86 

ดา้นที ่3 มมีติรไมตร ี(Neighbor) 0.95 0.90 

ดา้นที ่4 มคีวามอดกลัน้ (Tolerance) 0.94 0.88 

ดา้นที ่5 เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
(Individual  difference respected) 0.87 0.75 

  

     

   0.93 0.86 
     

 
 จากตาราง 17 คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเกอืบทุกดา้น อยูใ่นระดบัดเียีย่ม เมือ่พจิารณาคา่ความเชื่อมัน่
ในการวดัตวัแปรแฝง (Construct Reliability) มคีา่ .93 ซึง่มากกวา่ .70 แสดงวา่ ตวัแปรรายดา้น ทัง้ 
5 ดา้น มคีวามเชื่อมัน่ในระดบัสงู เมือ่พจิารณาความเทีย่งตรง พบวา่ คา่เฉลีย่ความแปรปรวนของตวับ่งชี้
ทีต่วัแปรแฝงสามารถอธบิายได ้(Average Variance Extracted : AVE) มคีา่ .86 มคีา่มากกวา่ .50 แสดง
วา่ ตวับ่งชีน้ี้ มคีวามเทีย่งตรงในการวดัตวัแปรแฝงในดา้นทีต่วับ่งชีน้ัน้จะวดั (Convergent Validity) 
(Fornell; & Larcker.  1981)  
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 สรปุผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัในระยะที ่1 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor 
Analysis : CFA) คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัใน
พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 5 ดา้น 18 ตวับ่งชี ้ตามทีก่าํหนดไวใ้นสมมตฐิานการวจิยั
ครัง้น้ี   
 
ตอนท่ี 2 ผลการสรา้งรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู ้SANTISUK เพ่ือเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มดีงัน้ี    
 2.1 ผลการทดลองนําร่องการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK การทดลอง
นํารอ่งครัง้น้ี ไดด้าํเนินการตามกระบวนการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีก่าํหนดไวใ้นรปูแบบการจดัประสบการณ์
เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ โดยมหีวัขอ้ทีเ่ดก็สนใจเรยีนรูร้ว่มกนัในระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 คอื กลว้ย 
และพฒันาเป็นโครงการกลว้ยพชืสารพดัประโยชน์ ขณะทีเ่ดก็ปฐมวยัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 สนใจเรื่อง ขา้ว 
และพฒันาเป็นโครงการนาขา้ว ระหวา่ง วนัที ่1 – 22 พฤศจกิายน 2554 ระยะเวลาดาํเนินการ 22 วนั 
  ขณะทดลองนํารอ่งครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยใชว้ธิกีารสรา้งสรรค์
พฒันารว่มกนั (Appreciate Inquiry : Nippa.  2010: 4) โดยผูว้จิยัจดัโอกาสและเวลาสาํหรบัการพดูคุย
ภายหลงัการทดลองในชว่งบ่ายของแต่ละวนัขณะทดลองนํารอ่ง ประกอบดว้ย ผูว้จิยั นกัศกึษาสาขา
การศกึษาปฐมวยั ชัน้ปีที ่4 คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ทีเ่ขา้รว่มสงัเกตการณ์ จาํนวน 
6 คน ครปูฐมวยั 2 คน และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครทูีเ่ขา้รว่มดาํเนินการทดลองนํารอ่ง 2 คน 
รวม 11 คน ไดร้ว่มกนัสงัเกตและวเิคราะหผ์ลการดาํเนินการตามประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ 1) วธิกีารจดั
ประสบการณ์ ตามลาํดบัขัน้ของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีไ่ดก้าํหนดไว ้2) โอกาส
การสง่เสรมิและพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัขณะทดลอง 
3) พฤตกิรรมการสอนของครปูฐมวยั 4) พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั และ 5) ขอ้คน้พบอื่นๆ 
โดยผูท้ีร่ว่มสงัเกตการณ์และผูด้าํเนินการทดลองนํารอ่ง ไดร้ว่มนําเสนอประเดน็ทีส่งัเกตพบจากการดาํเนินการ 
ปญัหา พฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็ปฐมวยัทีส่ะทอ้นแต่ละตวับ่งชี ้พรอ้มกบัรว่มพดูคยุเพือ่ขอความคดิเหน็
จากผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมและสงัเกตการณ์เรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั นอกจากน้ี ยงัได้
รว่มพดูคุยกบัเดก็ปฐมวยัในฐานะผูเ้รยีนรู ้ซึง่วธิกีารน้ี ไดช้ว่ยใหทุ้กคนไดม้สีว่นรว่มกนัเสนอแนะแนวทาง
วธิกีารทีค่ดิวา่เหมาะสม ดว้ยความรูส้กึถงึคุณคา่ของการทาํสิง่น้ีดว้ยความชื่นชม สรา้งสรรค ์มุง่หวงั
ใหเ้กดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ และทาํใหผู้ว้จิยัดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ได ้อยา่งเหมาะสม
ชดัเจน ซึง่ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจในองคป์ระกอบต่างๆ ซึง่ผลการวเิคราะหท์ีไ่ดเ้ป็นขอ้สรปุรว่มกนั ใน
แต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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ตาราง 18 ผลการวเิคราะหก์ารทดลองนํารอ่งใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้       
     

องคป์ระกอบ ผลการประเมนิรว่มกนั แนวทางการแกไ้ขปรบัปรุง 
   

1. ภมูหิลงัของรปูแบบฯ กบั 
การสง่เสรมิการพฒันาการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็
ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 

-  มคีวามเหมาะสมเป็นไปได ้
ในการดาํเนินการ 
  

- 

2. หลกัการของรปูแบบการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK 
ทีพ่ฒันาขึน้  

-  สามารถปรากฏในทุกขัน้การเรยีนรู ้
-  มคีวามเหมาะสมเป็นไปได ้
ในการดาํเนินการ 

 
 
- 

3. ความเหมาะสมเป็นไปไดใ้น 
การนํารปูแบบฯ ไปใชก้บัเดก็
ปฐมวยั ระดบัชัน้ปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) 
และ ระดบัชัน้ปีที ่2 (อาย ุ5 ปี)  

- มคีวามเหมาะสมเป็นไปได ้
ในการดาํเนินการ  
 

 

4. การดาํเนินการตามรปูแบบ 
การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ 
SANTISUK  ทีพ่ฒันาขึน้  
ขัน้ที ่1 Share ideas together : S1  
รว่มแสดงความคดิเหน็   

- ระยะแรกเดก็มคีวามลงัเล 
แต่สามารถทาํไดด้เีมือ่เดก็มองเหน็
บรรยากาศการเรยีนรูท้ีค่รสูนใจและรบัฟงั
ความคดิเหน็ และรูส้กึวา่ตนเองมี
ความสาํคญั    
- พบปญัหาการใชภ้าษาไทยไมไ่ดข้อง
เดก็ ครทูีเ่ขา้ใจภาษามลายทูอ้งถิน่รว่ม
สือ่สาร 
- สามารถบรูณาการคุณลกัษณะการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุได ้

- ตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ดก็แสดง
ความคดิเหน็  
- ตอ้งลดการควบคุมของครเูพือ่ให้
เดก็กลา้แสดง 
ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง  
- ครตูอ้งลดความคาดหวงั 
ในคาํตอบ  
- ตอ้งมุง่เน้นการใหเ้ดก็เป็นผูฟ้งั 
มาเป็นรว่มคดิรว่มทาํ  

ขัน้ที ่2 Assure agreement 
together : A รว่มยนืยนั
จุดมุง่หมาย  

- การใหเ้ดก็ลงมตเิพื่อเลอืกและตดัสนิใจ
ทางเลอืกทีเ่ดก็เสนอเป็นสิง่ใหม ่ตอ้งให้
ความเขา้ใจในเรื่องสทิธแิละการเลอืก 
- เดก็สนใจในขัน้น้ีมากเพราะตอ้งการรูว้า่
เพื่อนคนอื่นๆ สนใจเหมอืนตนเองหรอืไม ่ 
- ตอ้งเน้นยํา้กตกิา และสอนเรือ่ง 
การยอมรบัผลการตดัสนิ  
-  มคีวามเหมาะสมเป็นไปได ้
ในการดาํเนินการ 

- เพิม่เตมิแนวทางการยนืยนัผลที่
นอกเหนือจากการลงมต ิแต่อาจ
ใชก้ารเลอืกโดยการรว่มพจิารณา
ความเหมาะสมและเป็นไปไดจ้าก
หวัขอ้ทีเ่ดก็เสนอ  แต่ตอ้งอยู่
ภายใตก้ารยอมรบัของเดก็รว่มกนั   
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ตาราง 18 (ต่อ)       
     

องคป์ระกอบ ผลการประเมนิรว่มกนั แนวทางการแกไ้ขปรบัปรุง 
   

ขัน้ที ่3 New experiences 
network created together : N 
รว่มสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์
ใหม ่ 

- ดาํเนินการไดด้เีมือ่ใชก้ารทาํแผนภมูิ
เครอืขา่ยการเรยีนรู ้(web) เพื่อใหเ้ดก็มี
สว่นรว่มและมองเหน็สิง่ทีเ่ดก็สนใจเรยีนรู ้
จดัทาํลงในกระดาษ บนัทกึวนัทีเ่พื่อ
นํามาใชท้บทวนและดพูฒันาการ 
-  มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้น 
การดาํเนินการ 

- เสนอตวัอยา่งการทาํแผนภมูิ
เครอืขา่ยแบบต่างๆ ทีไ่ดจ้าก 
การทดลองเพื่อใหเ้ป็นแนวทาง 
- ตอ้งนํามาใชต้่อเน่ืองตลอด 
การเรยีนรูเ้พื่อทบทวน 

ขัน้ที ่4 Take action together : T 
รว่มลงมอืปฏบิตั ิ

- กจิกรรมควรวางแผนใหส้อดคลอ้งกบั
ความสนใจ และไมย่อ่ทอ้ 
กบัการเตรยีมการทีอ่าจตอ้งเผชญิกบั 
ความยากลาํบาก เชน่ กจิกรรม 
การทาํนาขา้ว ตอ้งหาทีส่าํหรบัทาํนา  
- ความสนใจ ความกระตอืรอืรน้และการใช้
ความพยายามในการเรยีนรูร้ว่มกนัได้
เกดิขึน้ 
- กจิกรรมจะเชื่อมโยงไปสูข่ ัน้การเรยีนรู้
อื่นๆ ต่อไปได ้  

- ใชแ้ผนทีก่ารจดัประสบการณ์ 
(Roadmapพรอ้มกบัการวางแผน
กจิกรรมรว่มกบัเดก็  
- ควรทาํบนัทกึพฒันาการเรยีนรู้
ตามลาํดบัขัน้  

ขัน้ที ่5 Identify problems for 
solving together : I รว่มพจิารณา
แกไ้ขปญัหา 

- เป็นขัน้การเรยีนรูท้ีบ่รูณาการเชื่อมโยง
กบัขัน้ต่างๆ ได ้ 
-  มคีวามเหมาะสมเป็นไปได ้
ในการดาํเนินการ 

- เสนอเป็นขัน้เชื่อมโยง 
บรูณาการกบัทุกขัน้ เพื่อใหเ้หน็
ความสาํคญัของการรว่มพจิารณา
แกไ้ขปญัหา 

ขัน้ที ่6 Share cultural 
understanding together : S  

รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจ 
ทางวฒันธรรม 

- เสนอเป็นขัน้เชื่อมโยงบรูณาการกบัทุกขัน้ 
เพื่อใหเ้หน็ความสาํคญัของการรว่ม
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมและ
เสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหวา่ง
วฒันธรรม สามารถดาํเนิน ผา่นการเลา่
นิทานและกจิกรรมเชดิหุน่  

- ครตูอ้งมคีวามเขา้ใจและ 
ไมม่อีคตติ่อการดาํเนินชวีติ 
ในวถิวีฒันธรรมและศาสนา 
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ 

ขัน้ที ่7 Unite together in 
diversity : U รว่มสรา้งความกลม
เกลยีวในความหลากหลาย 

- กจิกรรมทีด่าํเนินการในขัน้น้ีเน้นใหเ้ดก็
ไดว้างแผนการจดักจิกรรมกบัเดก็ 
ต่างหอ้งเรยีน  และสง่เสรมิใหผู้ป้กครอง 
มสีว่นรว่ม 

- สรา้งความรว่มมอืระหวา่งบา้น 
โรงเรยีน และชุมชน กบัการเรยีนรู้
ของเดก็ทีบ่รูณาการภายใต้
โครงการทีเ่ดก็กําลงัเรยีนรู ้
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ตาราง 18 (ต่อ)       
     

องคป์ระกอบ ผลการประเมนิรว่มกนั แนวทางการแกไ้ขปรบัปรุง 
   

ขัน้ที ่8 Knowledge management 
broadcast together : K   
รว่มขยายความรูด้ว้ย 
การจดัการ 

- เดก็สามารถประเมนิการเรยีนรูแ้ละ 
ความประทบัใจทีม่ตี่อการเรยีนรูใ้น
โครงการทีเ่ดก็ทาํรว่มกนัไดเ้ป็นอยา่งด ี
-  เดก็ตอ้งนําเสนอผลงานของตนเอง 
-  มคีวามเหมาะสมเป็นไปได ้
ในการดาํเนินการ 

- เสนอใหเ้หน็ความสาํคญัของ 
การใหเ้ดก็ประเมนิตนเอง ประเมนิ
ผูอ้ื่น และผลงานทีท่าํรว่มกนั  

4. กจิกรรมพืน้ฐานทีส่าํคญัเพื่อ
การดาํเนินการจดัประสบการณ์
ของรปูแบบเรยีนรู ้SANTISUK ที่
พฒันาขึน้ ไดแ้ก่ 1) กจิกรรมการ
พดูคุยสนทนา  2) กจิกรรม
การศกึษาคน้ควา้  
3) กจิกรรมภาคสนาม/การทดลอง
ปฏบิตั ิ 
4) กจิกรรมการสรา้งความสขุสงบ
ทางใจ  5) กจิกรรมการแกป้ญัหา
ดว้ยสนัตวิธิ ี 
6) กจิกรรมการเชดิหุน่หรรษา   
7) กจิกรรมการจดัแสดง และ  
8) กจิกรรมการประเมนิผล 

- ทุกกจิกรรมทีเ่สนอเป็นเพยีงพืน้ฐานให้
ผูใ้ชส้ามารถวางแผนและกจิกรรมเพื่อใช ้
ในรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ 
SANTISUK   
- กจิกรรมการสรา้งความสขุทางใจ เป็น 
การชว่ยทาํใหเ้ดก็มสีมาธแิละมสีตใิน 
การควบคุมตนเองเพิม่มากขึน้ กจิกรรม 
เชดิหุน่หรรษาทาํใหก้ารดาํเนินการขัน้ที ่6 
มคีวามสนุกสนาน และทาํใหเ้ดก็สนใจ 
เขา้ใจถงึวถิวีฒันธรรมเพิม่มากขึน้ 
- กจิกรรมการแกป้ญัหาดว้ยสนัตวิธิ ีเป็น
การนําเดก็สูก่ารพดูคุยถงึปญัหา 
ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้เพื่อใหเ้ดก็รว่มรบัรู้
และหาทางแกไ้ข เป็นสิง่จาํเป็นทีค่รตูอ้งทาํ  

- 
 

5. วธิกีารวดัและประเมนิผล - สามารถใชแ้บบประเมนิ 
E-SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ และขอ้มลูจาก
บนัทกึการเรยีนรูป้ระกอบการประเมนิ  

- 

6. โอกาสการนํารปูแบบการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK 
ทีพ่ฒันาขึน้กบัหลกัสตูร
สถานศกึษา  

- สามารถนําไปใชร้ว่มกบัหลกัสตูร
สถานศกึษาได ้โดยนําเดก็สูค่วามสนใจใน
หน่วยการเรยีนนัน้ๆ ผา่นการยนืยนัหวัขอ้
รว่มกนั รปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้สามารถ
ขยายความสนใจของเดก็ไดเ้พิม่มากขึน้  
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 ข้อค้นพบท่ีได้จากการทดลองนําร่อง และการนําไปใช้ มดีงัน้ี              
  1. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK เป็นการจดัแผนการจดัประสบการณ์
เรยีนรูจ้ากล่างขึน้บน (Bottom- up Practice) คอื สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูท้ีม่าจากความสนใจของเดก็
หรอืขอ้ตกลงรว่มกนั ดงันัน้ การใชแ้นวทางการจดัประสบการณ์ (Roadmap) ทีก่าํหนดไวใ้นรปูแบบ
การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK สามารถทาํได ้และมคีวามเหมาะสมกบัรปูแบบการเรยีนรูน้ี้ 
เพราะชว่ยใหค้รสูามารถเตรยีมตวัสาํหรบัการดาํเนินการเพือ่ใหเ้ดก็เขา้สูล่าํดบัการเรยีนรู ้ขัน้ที ่1 คอื 
Share ideas together : S ได ้และเมือ่ ดาํเนินไปสูข่ ัน้ที ่2 รว่ม Assure agreement together : A 
โดยเดก็ไดต้กลงรว่มกนัวา่ตอ้งการเรยีนรูเ้รือ่งใดแลว้ จากนัน้ ครสูามารถเตรยีมการวางแผนออกแบบ
กจิกรรมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัสิง่ทีเ่ดก็สนใจเรยีน และการสง่เสรมิคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ
บรูณาการลงไปขณะทีเ่ดก็เรยีนรู ้และทาํกจิกรรมต่างๆ ทีส่มัพนัธก์บัขัน้การเรยีนรูข้องรปูแบบ SANTISUK 
วธิกีารน้ี ทาํใหค้รแูละเดก็ไดร้ว่มออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั      
  2. ครเูป็นกลไกสาํคญัของการขบัเคลื่อนรปูแบบฯ ดงันัน้ บุคลกิภาพและความสามารถ
ของครปูฐมวยั ตอ้งมคีวามชา่งสงัเกตและเหน็คุณคา่ของการคน้หาศกัยภาพทีซ่อ้นอยูใ่นตวัเดก็ จาก
การทดลองนํารอ่งรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK พบวา่ เดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่2 ที่
กาํลงัเรยีนเรือ่งขา้ว ครตูอ้งสงสยัและตัง้ประเดน็วา่ มวีธิกีารอยา่งไรทีจ่ะทาํใหข้า้วออกจากรวง จากนัน้
เปิดโอกาสใหเ้ดก็คดิวางแผนแกป้ญัหาและทาํงานรว่มกนัในกลุ่ม การคน้หาวธิกีารรว่มกนั เดก็เริม่นํา
ประสบการณ์เดมิมาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั แมว้า่ จะมคีวามคดิเหน็ทีข่ดัแยง้กนับา้ง ผูว้จิยัสงัเกต
พบวา่ มเีดก็ 2 คน พดูคุยถงึนวดขา้วดว้ยเทา้ เพราะทีบ่า้นทาํนา เพื่อนในกลุ่มสนใจรบัฟงั แต่เดก็ไมก่ลา้
ทดลองทาํ จนกระทัง้ ผูว้จิยัเชญิชวนใหเ้ดก็ทัง้ 2 คน สาธติวธิกีารนวดขา้วดว้ยเทา้ ใหเ้พือ่นด ูพบวา่ 
เดก็สามารถทาํไดด้ ี และเป็นการชว่ยใหเ้พือ่นไดเ้รยีนรูว้ธิกีารดงักล่าว การเชญิชวนใหเ้พือ่นทดลอง 
ความรูส้กึสนุกทา้ทาย และน่าสนใจเป็นสิง่กระตุน้ใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ใหม ่และสามารถเชื่อมโยง
ไปสูก่ารสง่เสรมิความเขา้ใจในความหลากหลายทางวฒันธรรมใหก้บัเดก็ไปพรอ้มกนั    
  3. โอกาสของการเสรมิสรา้งและการพฒันาคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ ใหก้บั
เดก็ปฐมวยั จากการทดลองนํารอ่งครัง้น้ี ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่ง
สนัตสิขุไดเ้กดิขึน้ การออกแบบการจดัการหอ้งเรยีนเป็นสิง่ทีร่ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK 
ไดใ้หค้วามสาํคญัและคาํนึงถงึสทิธ ิ ความเสมอภาค ตวัอยา่งเชน่ การใหโ้อกาสเดก็ชายและเดก็หญงิ
อยูก่ลุ่มเดยีวกนั การใหโ้อกาสเลอืกกลุ่มเอง การใหโ้อกาสทาํงานกบัเพือ่นทีไ่มคุ่น้ชนิ การใหโ้อกาสเดก็
แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ การใหโ้อกาสเดก็รายบุคคลและรายกลุ่มในการควบคุมและจดัการตนเอง และ
แมแ้ต่การใชค้วามขาดแคลนเป็นโอกาสของการฝึกหดัเดก็เรือ่งความพอเพยีง พรอ้มกบัการสง่เสรมิใหเ้ดก็
รูจ้กัการแบ่งปนั รอคอย ชว่ยเหลอืผูอ้ื่น เหล่าน้ีเป็นตน้ เพยีงแต่ครตูอ้งมคีวามชดัเจนและสามารถเชือ่มโยง 
หรอืเน้นยํา้ได ้  
  4. สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง จากการดาํเนินการทดลองนํารอ่งไดร้บัความสนใจ
จากผูป้กครองเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะในขัน้ที ่7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย (Unite 
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together in diversity : U) ผูป้กครองเขา้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในการพฒันาเดก็ปฐมวยั จากการทดลอง
นํารอ่ง พบวา่ ความคดิเหน็ของผูป้กครองทีผู่ว้จิยัรว่มพดูคุยไดก้ล่าววา่ บุตรหลานของตนเองกลา้แสดงออก
เพิม่มากขึน้ ชอบนําเรือ่งราวไปเล่าใหฟ้งั มคีวามกระตอืรอืรน้สนใจอยากมาโรงเรยีน การสง่เสรมิความรว่มมอื
รว่มใจระหวา่งโรงเรยีน ผูป้กครอง และชุมชนในการพฒันาเดก็ปฐมวยั สามารถบูรณาการลงในทุกขัน้
ของการใชร้ปูแบบฯ   
  5. การใชบ้นัทกึการเรยีนรูเ้ป็นเครือ่งมอืทบทวนและวางแผนการดาํเนินการ องคป์ระกอบ
ของรปูแบบฯ ไดม้กีารใชบ้นัทกึการเรยีนรูต้ามแนวทางทีผู่ว้จิยักาํหนด ภายหลงัการเสรจ็สิน้การเรยีนรู้
เพือ่ใชใ้นการทบทวนการเรยีนรู ้ และโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บั
เดก็ปฐมวยั และเป็นวธิกีารหน่ึงในการชว่ยใหม้คีวามละเอยีดออ่นและตระหนกัในคณุคา่และโอกาสของ
การพฒันาคุณลกัษณะดงักล่าว   
 สรปุผลการวจิยัระยะที ่2 การสรา้งรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK เพือ่เสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั ในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ภายหลงัการปรบัปรงุตามขอ้คน้พบ ทาํใหไ้ด ้รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK 
ดงั ภาพประกอบ 16     
 
 
                                     
                                                                                                               
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ 

ขั้นท่ี 1  ร่วมแสดง 
ความคดิเหน็ 
 Share  ideas  

together.  

คณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนั
อย่างสนัติสขุ ท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัใน

พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้   ประกอบด้วย 5 

ด้าน 18 ตวับ่งช้ี 
ด้านท่ี 1  มีความพอพียงในตนเอง  ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้   
ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจกบัสิง่ทีต่นเองม ี 
ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั  
ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนผูป้กครองใหซ้ือ้สิง่ทีไ่ม่มปีระโยชน์  
ด้านท่ี 2  รู้อภยั ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้
ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง  
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ   
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้  
ด้านท่ี 3 มีมิตรไมตรี ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งชี ้
ตวับ่งชีท้ี ่7  ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข 
ตวับ่งชีท้ี ่8   แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ ื่นได ้   
ตวับ่งชีท้ี ่9   เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่10  ช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
ด้านท่ี 4 มีความอดกลัน้ ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้
ตวับ่งชีท้ี ่11  รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ตวับ่งชีท้ี ่12  รอคอยตามลําดบัได ้  
ตวับ่งชีท้ี ่13  ไมใ่ชค้วามรุนแรงในการแกป้ญัหา 
ด้านท่ี 5  เคารพความแตกต่างระหว่างบคุคล ประกอบดว้ย 
5 ตวับ่งชี ้   
ตวับ่งชีท้ี ่14  ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่15  ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
ตวับ่งชีท้ี ่16  ยอมรบัการปฏบิตัตินตามศาสนาและวฒันธรรม
ตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17  ยอมรบัการปฏบิตัศิาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่18   ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง   

ขั้นท่ี 8 ร่วมขยายความรู้
ดว้ยการจดัการ    
Knowledge 

management  
broadcast together.  

ขั้นท่ี 2  ร่วมยนืยนั
จุดมุ่งหมาย 

Assure  agreement   
together. 

ขั้นท่ี 5  ร่วมพิจารณาแกไ้ขปัญหา  
Identify  problems  for solving together. 

(IS)  
 บรูณาการรว่ม   

 ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทาง
วฒันธรรม  Share  Cultural understanding 

together. 
ขั้นท่ี 7  ร่วมสร้าง 
ความกลมเกลยีว 

ในความหลากหลาย 
Unite  together  in  

diversity. 

ขั้นท่ี 3  ร่วมสร้าง
เครือข่ายประสบการณ์

ใหม่ 
New  experiences  
network organize 

together.        ขัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ  
Take  action  together. 
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 จาก ภาพประกอบ 16 แสดงใหเ้หน็ถงึการดาํเนินการของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ทีป่ระกอบดว้ยลาํดบัการเรยีนรู ้8 ขัน้ มลีาํดบัการดาํเนินการ และบรูณาการรว่ม ในกรณี
เกดิความขดัแยง้ ครปูฐมวยัสามารถนําเดก็ขา้มไปสูก่ารพจิารณาแกป้ญัหารว่มกนั โดยใชข้ ัน้ที ่5 รว่ม
พจิารณาแกไ้ขปญัหา หากเกดิกรณทีีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรม สามารถใชข้ ัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจ
ทางวฒันธรรมได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสถานการณ์ของการเรยีนรูใ้นเวลานัน้ จงึทาํใหร้ปูแบบฯ มลีกัษณะผสมผสาน 
ทีเ่รยีกวา่ ไมเ่ป็นเสน้ตรง (Non-linear) อนัเป็นลกัษณะเดน่ของรปูแบบ ทีส่อดคลอ้งกบัพาราไดมก์ารยกระดบั
การจดัประสบการณ์เรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัในยคุหลงัสมยัใหม ่   
 ข้อค้นพบอ่ืนๆ จากการทดลองนําร่อง ไดแ้ก่   
  1. การจดัการเรยีนรูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็ ควรเริม่ตน้ดว้ยการมสีว่นรว่มของเดก็ นําเดก็
เขา้สูค่วามสนใจ  
  2. ควรใหค้วามสาํคญักบัปญัหาและความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีน โดยครตูอ้งลด
การใชอ้าํนาจควบคุมสัง่การ แต่เลอืกใชก้ารเหน็อกเหน็ใจต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้และการสง่เสรมิใหเ้ดก็มสีว่น
รว่มในการคดิ พจิารณาถงึผลลพัธข์องการกระทาํของตนเอง  
  3. ควรบรูณาการความเขา้ใจอนัดทีางวฒันธรรม เพราะเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นเพราะประเดน็
ความขดัแยง้ทีเ่กีย่วเน่ืองจากความแตกต่างทางวฒันธรรมและศาสนาเกดิขึน้บ่อยครัง้ นอกจากน้ี ปญัหา
เลก็น้อย อาจนําไปสูค่วามขดัแยง้ทีม่ทีศันคตทิางลบของผูป้กครองมาเกีย่วขอ้ง 
  4. ภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สารทีแ่ตกต่าง จาํเป็นตอ้งใหเ้ดก็เรยีนรูร้ว่มกนั เดก็ไทยมสุลมิ
มคีวามยาก ลาํบากในการคน้หาคาํศพัทภ์าษาไทย เพื่อใชส้ือ่สาร มกักลายเป็นเครื่องมอืแสดงการแบ่งแยก 
และนําไปสูก่ารไมต่อ้งการเล่นหรอืทาํกจิกรรมดว้ยกนั   
  5. ควรใชก้ระบวนการกลุ่มผสมผสานกบัการทาํงานอสิระ และตอ้งมเีวลาใหก้บัเดก็ ใน
การเล่นรว่มกนั เป็นสิง่ทีเ่ดก็ตอ้งการมาก  
  6. การสง่เสรมิใหผู้ป้กครอง มสีว่นรว่มในการเรยีนรูข้องเดก็ เป็นสิง่จาํเป็นทีจ่ะชว่ยให้
ผูป้กครองเขา้ใจและรบัรูใ้นสิง่ทีเ่ดก็เรยีน ลดความขดัแยง้ ทัง้น้ี เพราะทศันคตขิองผูป้กครองถอืเป็น
ตวัแปรแทรกซอ้นทีม่อีทิธพิลอยา่งมากต่อการพฒันาเดก็    
 
ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช้รปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู ้SANTISUK เพ่ือเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น ผลการวเิคราะหท์าง
สถติแิละผลการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ ดงัน้ี    
 3.1 ผลการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ เป็นการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั ทีก่าํหนดวา่ ขณะทดลอง 
และภายหลงัการทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ เดก็ปฐมวยั
ทัง้ 2 ระดบัชัน้ ระดบัชัน้ปีที ่ 1 (อาย ุ 4 ปี) และ ระดบัชัน้ปีที ่ 2 (อาย ุ 5 ปี) ทีเ่ขา้รบัการทดลองใช้
รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK มคีะแนนคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั
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อยา่งสนัตสิขุ เพิม่สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการวเิคราะหแ์ละ
ทดสอบสมมตฐิาน ตามลาํดบั ดงัน้ี 
  3.1.1 การวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน เพือ่หาคา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 
ของคะแนนคณุลกัษณะพงึประสงคก์ารอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ผลการวเิคราะห ์ดงัน้ี             
 
ตาราง 19 ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานคะแนนคุณลกัษณะพงึประสงคก์ารอยูร่ว่มกนั 
      อยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รายดา้น และโดยรวม 
 

วดัครัง้ที ่1 
ก่อนการทดลอง 

วดัครัง้ที ่2 
ขณะทดลอง 

วดัครัง้ที ่3 
หลงัการทดลอง 

คุณลกัษณะพงึประสงคก์ารอยูร่ว่มกนั 
อยา่งสนัตสิขุ 

Mean SD Mean SD Mean SD 
       

ดา้นที ่1 มคีวามพอเพยีงในตนเอง  2.28 0.46 3.13 0.51 4.18 0.54 
ดา้นที ่2 รูอ้ภยั 2.45 0.48 3.30 0.47 4.32 0.49 
ดา้นที ่3 มมีติรไมตร ี 2.48 0.44 3.36 0.41 4.37 0.47 
ดา้นที ่4 มคีวามอดกลัน้ 2.45 0.49 3.30 0.53 4.30 0.55 
ดา้นที ่5 เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล 2.52 0.43 3.34 0.42 4.34 0.44 
       

รวม 2.45 0.38 3.30 0.39 4.31 0.44 
       

 

N = 189 
 
 จากตาราง 19 แสดงใหเ้หน็วา่ ขณะทดลอง (M = 3.30, SD = 0.39) และหลงัการทดลอง 
(M = 4.31, SD = 0.44) ภายหลงัการทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ 
เดก็ปฐมวยั มคี่าเฉลีย่คะแนนคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขเพิม่สงูขึน้กว่า
ก่อนการทดลอง (M= 2.45 , SD = 0.38)   
 

  3.1.2 การวเิคราะหผ์ลการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีม่ต่ีอคุณลกัษณะ
พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มวีตัถุประสงค์
เพือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีว่ดัก่อนการทดลอง ขณะทดลอง และหลงัการทดลอง วา่มคีวามแตกต่างกนั
หรอืไม ่โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซํ้า (ANOVA for repeated measures) ซึง่เริม่
ดว้ยการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้วา่ความแปรปรวนของผลต่างทุกคูต่อ้งเทา่กนั (Sphericity) โดยใช้
สถติทิดสอบ Mauchly’s Test ผลปรากฏวา่ไดค้า่ W(2) = .444 ซึง่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p < .01) แสดงวา่ 
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ขอ้มลูทีใ่ชล้ะเมดิขอ้ตกลงเบือ้งตน้ดงักล่าว ดงันัน้ จงึแกป้ญัหาโดยการปรบัคา่องศาอสิระ (degree of 
freedom : df) ดว้ยวธิกีารของ Greenhouse-Geisser ผลการวเิคราะหแ์สดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี  
 
ตาราง 20 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซํ้าคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่ง 
     สนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ขา้รบัการทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้    
 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p 

partial 
η2 

       

เวลาทีว่ดั (Time)   327.00    1.28 254.39 2565.72* <.01 .93 
ความคลาดเคลื่อน Error (Time)   23.96 241.66       .099    
       

 
หมายเหต ุ ใชก้ารปรบัองศาอสิระ ดว้ยวธิกีาร Greenhouse-Geisser;   * p < .05  
 
 จากตาราง 20 แสดงใหเ้หน็วา่ คะแนนคณุลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ
ของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ขา้รบัการทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์
เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ จากการวดัซํ้าในชว่งเวลาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (F (1.28,241.66) = 2565.72, p < .01, partial η2 = .93) แสดงวา่ มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งน้อย 1 คู ่ดงันัน้ จงึทาํการเปรยีบเทยีบความแตกต่างคา่เฉลีย่รายคู ่ดว้ยการควบคมุความคลาดเคลื่อน
ตามวธิขีอง Bonferroni เพือ่ดวูา่คา่เฉลีย่คูใ่ดบา้งมคีวามแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห ์ดงัน้ี  
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ตาราง 21 เปรยีบเทยีบรายคูค่า่เฉลีย่จากการวดัซํ้า 3 ครัง้ ของคะแนนคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู ่
     รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีเ่ขา้รบัการทดลองใชร้ปูแบบฯ  
    ทีพ่ฒันาขึน้    
 

Time Mean Time Mean 
Mean 

Difference 
SE p 

       

วดัครัง้ที ่2  
ขณะทดลอง 3.30 

วดัครัง้ที ่1  
ก่อนการทดลอง 2.45 0.85* 0.03 

 
<.01 

วดัครัง้ที ่3 
หลงัการทดลอง 4.31 

วดัครัง้ที ่1  
ก่อนการทดลอง 2.45 1.86* 0.03 

 
<.01 

วดัครัง้ที ่3  
หลงัการทดลอง 4.31 

วดัครัง้ที ่2  
ขณะทดลอง 3.30 1.01* 0.01 

 
<.01 

       

 

*p < .05 
 
 จากตาราง 21 ผลการวเิคราะหค์า่เฉลีย่ของคะแนนคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ขา้รบัการทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 
พบวา่ คา่เฉลีย่ความแตกต่างของคะแนน ขณะทดลอง (MD = 1.86, SE = .03) และภายหลงัการทดลอง 
(MD = 1.01, SE = .01) มคี่าเฉลีย่ความแตกต่างของคะแนนทีเ่พิม่สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง (MD. = 0.85, 
SE = .03) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงวา่ การใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ทาํใหเ้ดก็มี
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุเพิม่สงูขึน้ ทัง้ขณะทดลอง และหลงัการทดลอง       
  3.1.3 การวเิคราะหผ์ลการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีม่ต่ีอองคป์ระกอบ
รายดา้นของคณุลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่ง
สนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ัง้ระดบัชัน้ปีที ่1 (อายุ 4 ปี) และระดบั 
ชัน้ปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) ทีว่ดัก่อนการทดลอง ขณะทดลอง และหลงัการทดลอง วา่มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ 
โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซํ้า (ANOVA for repeated measures) ซึง่เริม่ดว้ยการตรวจสอบ
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้วา่ความแปรปรวนของผลต่างทกุคูต่อ้งเทา่กนั (Sphericity) โดยใชส้ถติทิดสอบ Mauchly’ s 
Test  ผลปรากฏวา่ ไดค้า่ W(2) = .579  ซึง่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p< .01) แสดงวา่ ขอ้มลูทีใ่ชล้ะเมดิ
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ดงักล่าว ดงันัน้ จงึแกป้ญัหาโดยการปรบัคา่องศาอสิระ (degree of freedom : df) 
ดว้ยวธิกีารของ Greenhouse-Geisser ผลการวเิคราะหแ์สดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี  
 
 



 
 

130 

ตาราง 22 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซํ้า 3 ครัง้ องคป์ระกอบรายดา้นคุณลกัษณะพงึประสงค ์
     ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p partial η2 

       

ด้านท่ี 1 มีความพอเพียงในตนเอง  
ความคลาดเคลื่อน 

339.79 
40.76 

1.41 
264.64 

241.39 
0.15 

1567.33* <.01 .89 

ด้านท่ี 2 รู้อภยั 
ความคลาดเคลื่อน 

331.08 
36.61 

1.58 
297.38 

209.31 
0.12 

1700.28* <.01 .90 

ด้านท่ี 3 มีมิตรไมตรี 
ความคลาดเคลื่อน 

338.16 
31.18 

1.48 
277.95 

228.72 
0.11 

2039.20* <.01 .91 

ด้านท่ี 4 มีความอดกลัน้ 
ความคลาดเคลื่อน 

323.69 
33.31 

1.47 
276.59 

220.01 
0.12 

1826.62* <.01 .91 

ด้านท่ี 5 เคารพความแตกต่างระหว่างบคุคล 
ความคลาดเคลื่อน 

310.77 
28.61 

1.56 
293.07 

199.36 
0.09 

2041.97* <.01 .92 
       

 

* ใชก้ารปรบัองศาอสิระ ดว้ยวธิกีาร Greenhouse-Geisser;  p * < .05 ; N = 189 
 
 จากตาราง 22 แสดงใหเ้หน็วา่ เมือ่ทาํการวเิคราะหค์วามแตกต่างของคา่เฉลีย่ระหวา่งการวดั
องคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้นของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยั ในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทัง้ 2 ระดบัชัน้ พบวา่ ดา้นที ่1 มคีวามพอเพยีงในตนเอง (F (1.41, 264.64 = 1567.33, 
p = .00 partial η2 = .89) ดา้นที ่2 รูอ้ภยั (F(1.58, 297.38) = 1700.28, p = .00 partial η2 = .90) 
ดา้นที ่3 มมีติรไมตร ี(F (1.48, 277.95) = 2039.204, p = .00, partial η2 = .91) ดา้นที ่4 มคีวามอดกลัน้  
(F(1.47, 276.59) = 1826.62, p = .00, partial η2 = .91) และดา้นที ่ 5 เคารพในความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล (F(1.56,293.07) = 2041.97, p = .00, partial η2 = .92) ทัง้ 5 ดา้น มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงวา่ รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK มผีล
ทาํใหก้ารพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทัง้ 5 ดา้นของเดก็ปฐมวยั มี
ความแตกต่างกนั ดงันัน้จงึทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู ่เพื่อดวูา่คา่เฉลีย่คูใ่ดมคีวามแตกต่างกนั 
ดว้ยการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ Bonferroni อกีครัง้ ดงัน้ี 
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ตาราง 23 เปรยีบเทยีบรายคูค่า่เฉลีย่คะแนนรายดา้นคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่ง 
     สนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากการวดัซํ้า 3 ครัง้   
 

องคป์ระกอบรายดา้น Time Mean Time Mean 
Mean 

Difference 
SE p partial η2 

         

ดา้นที ่1  
มคีวามพอเพยีงในตนเอง  

2 
3 
3 

3.14 
4.18 
4.18 

1 
1 
2 

2.29 
2.29 
3.14 

0.85* 
1.89* 
1.04* 

0.04 
0.04 
0.02 

<.01 
<.01 
<.01 

.94 

ดา้นที ่2  
รูอ้ภยั 
 

2 
3 
3 

3.30 
4.32 
4.32 

1 
1 
2 

2.45 
2.45 
3.30 

0.85* 
1.87* 
1.02* 

0.03 
0.04 
0.02 

<.01 
<.01 
<.01 

.94 

ดา้นที ่3  
มมีติรไมตร ี

2 
3 
3 

3.36 
4.37 
4.37 

1 
1 
2 

2.48 
2.48 
3.36 

0.88* 
1.89* 
1.01* 

0.03 
0.03 
0.02 

<.01 
<.01 
<.01 

.95 

ดา้นที ่4  
มคีวามอดกลัน้ 

2 
3 
3 

3.30 
4.30 
4.30 

1 
1 
2 

2.45 
2.45 
3.30 

0.84* 
1.85* 
1.00* 

0.03 
0.04 
0.02 

<.01 
<.01 
<.01 

.95 

ดา้นที ่5  
เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2 
3 
3 

3.34 
4.34 
4.34 

1 
1 
2 

2.53 
2.53 
3.34 

0.82* 
1.81* 
0.99* 

0.03 
0.03 
0.02 

<.01 
<.01 
<.01 

.96 

         

 

*p  < .05;  N = 189;  time : 1 = ก่อนการทดลอง, 2 = ขณะทดลอง, 3 = หลงัการทดลอง 
 
 จากตาราง 23 แสดงใหเ้หน็วา่ ขณะทดลอง และภายหลงัการทดลองสง่ผลใหค้ะแนนคุณลกัษณะ
พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ัง้ 5 ดา้น 
เพิม่สงูขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  3.1.4 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK 
ทีม่ผีลต่อคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ ระหวา่งเดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้ปีที ่1 
(อายุ 4 ปี) กบัเดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้ปีที ่2 (อายุ 5 ปี) การวเิคราะหน้ี์มวีตัถุประสงค ์เพือ่เปรยีบเทยีบ
ผลการใชร้ปูแบบฯ จะสง่ผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุแตกต่าง
ไปตามกลุ่มของเดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 และ ระดบัปฐมวยัปีที ่2 หรอืไมอ่ยา่งไร ผูว้จิยัใชว้ธิี
วเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่มแบบวดัซํ้า (ANCOVA for repeated measures) โดยใหค้ณุลกัษณะพงึประสงค์
ทีว่ดัก่อนการทดลองเป็นตวัแปรรว่มเพื่อควบคุมคุณลกัษณะพงึประสงคน้ี์ทีม่อียูใ่นตวัเดก็ก่อนทีท่าํการทดลอง
ใชร้ปูแบบฯ และใหก้ารวดัคณุลกัษณะพงึประสงคข์ณะทดลอง และภายหลงัทดลองเป็นผลของการวดัซํ้า
ภายในบุคคลเดยีวกนั (Within - Subjects Effects) โดยใชร้ะดบัชัน้ปีเป็นผลของกลุม่ทีเ่กดิจากการแบ่ง
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บุคคลออกเป็นคนละกลุ่ม (Between-subjects Effects) เน่ืองจากผลการวดัซํ้ามเีพยีงแค ่2 ครัง้ ดงันัน้ 
การวเิคราะหน้ี์ จงึไมม่ขีอ้ตกลงเบือ้งตน้วา่ ความแปรปรวนของผลต่างทุกคูต่อ้งเทา่กนั (Sphericity) 
ผลการวเิคราะห ์มดีงัน้ี  
 
ตาราง 24 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่มแบบวดัซํ้า เพือ่เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง 
     การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุโดยรวม ของเดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) และ ระดบัชัน้ปีที ่2  
     (อายุ 5 ปี) ดว้ยการควบคุมระยะก่อนการทดลอง  
 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p partial η2 

       

ผลภายในบคุคล       
เวลาทีว่ดั (time) 2.10 1 2.10 123.84* <.01 .40 

เวลาทีว่ดั(time) * ก่อนทดลอง (pre) 0.00 1 0.00   0.14 .71 .00 

เวลาทีว่ดั(time) * ระดบัชัน้ (e) 0.17 1 0.17 9.85* <.01 .05 
ความคลาดเคลื่อน (Error (time)) 3.16 186 0.02    

ผลระหว่างบุคคล       
ก่อนทดลอง (pre) 11.16 1 11.16 45.82* <.01 .20 
ระดบัชัน้ (e) 2.54 1 2.54 10.43* <.01 .05 
ความคลาดเคลื่อน (Error) 45.30 186 .24    
       

 

*p< .05, N = 189,  Covariates Values : pre = 2.4512 
 
 จากตาราง 24 ผลปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเวลาทีว่ดักบัตวัแปรรว่ม คอื การวดัก่อนการทดลอง 
ปรากฏวา่ ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ (F((1, 186) = 0.14, p = .71, partial η2 = .00) แสดงวา่ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะพงึประสงคท์ีว่ดัก่อนการทดลองกบัคุณลกัษณะพงึประสงคท์ีเ่ป็นผล
จากการทดลอง คอื ขณะทดลองและหลงัการทดลองเทา่กนัทัง้ 2 กลุ่ม ดงันัน้ จงึไมล่ะเมดิขอ้ตกลงเบือ้งตน้
ของการวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่มทีว่า่ อทิธพิลของตวัแปรรว่มกบัตวัแปรผลจะตอ้งเทา่กนัในทุกๆ กลุ่ม 
(Homogeneity of Regression Slops) เมือ่พจิารณาปฏสิมัพนัธข์องการวดัซํ้ากบัระดบัชัน้ ปรากฏวา่ 
มคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 (F(1,186) = 9.85, p <.00, partial η2 = .05) แสดงใหเ้หน็วา่ 
ผลของคุณลกัษณะพงึประสงคท์ีเ่กดิจากการใชร้ปูแบบฯ ทีเ่กดิขึน้ มคีวามแตกต่างระหวา่งระดบัชัน้ปีที ่1 
(อาย ุ4 ปี) กบั ระดบัชัน้ปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) เพือ่ตรวจสอบวา่ ผลการทดลองนี้แตกต่างไปตามระดบัชัน้ปี
ของเดก็อยา่งไร ผูว้จิยัจงึทาํการวเิคราะหผ์ลอทิธพิลหลกั (Simple main effects analysis) แยกตาม
เวลาทีว่ดัซํ้า และตามระดบัชัน้ ผลการวเิคราะหแ์สดงไวใ้นตาราง 25 และตาราง 26 ดงัน้ี   
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ตาราง 25 ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลหลกัแยกตามการวดัซํ้า  
   

Time 
ระดบั 

ชัน้ปฐมวยั 
Mean 

ระดบั 
ชัน้ปฐมวยั 

Mean 
Mean 

Difference 
SE p 

        

1 
ขณะทดลอง 

ปีที ่2 
(อาย ุ5 ปี) 

4.24 ปีที ่1 
(อาย ุ4 ปี) 

3.19 0.21* 0.05 <.01 

2 
หลงัทดลอง 

ปีที ่2 
(อาย ุ5 ปี) 

4.37 ปีที ่1 
(อาย ุ4 ปี) 

3.40 0.12* 0.06 .03 

        

 

*p < .05, n ระดบัชัน้ปีที ่1 = 91, n ระดบัชัน้ปีที ่2 = 98, N = 189, Covariates Values : pre = 2.4512 
  
ตาราง 26 ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลหลกัแยกตามระดบัชัน้  
   

ระดบัชัน้ Time Mean Time Mean 
Mean 

Difference 
SE p 

        
ปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) 2 

หลงัการทดลอง 
4.24 1 

ขณะทดลอง 
3.19 0.21 0.05 <.01 

ปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) 2 
หลงัการทดลอง 

4.37 1 
ขณะทดลอง 

3.40 0.12 0.06 0.03 

        

 

*p < .05, n ระดบัชัน้ปีที ่1 = 91, n ระดบัชัน้ปีที ่2 = 98, N = 189, Covariates Values : pre = 2.4512 
 
 จากตาราง 25 และ 26 เมือ่ควบคุมใหเ้ดก็ปฐมวยัทุกคน มคีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ ทีม่อียูก่่อนการทดลอง ผลทีเ่กดิจากการทดลอง ปรากฏวา่ คุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่กดิขึน้จากการทดลอง เดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้ปีที ่ 2 (อายุ 5 ปี) 
มคีา่เฉลีย่สงูกวา่ดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้ปีที ่1 (อายุ 4 ปี) ทัง้ขณะทดลอง และหลงัการทดลอง   
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 จากผลการวเิคราะหด์งักล่าว สามารถแสดงเป็นกราฟเปรยีบเทยีบการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) และระดบัชัน้ปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) 
ขณะทดลองและภายหลงัการทดลอง เมือ่ทาํการควบคุมคา่เฉลีย่ความแตกต่างของคะแนนระยะก่อน
การทดลอง ดงัน้ี 
 

 
 
            

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 17 เปรยีบเทยีบการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของ 
      เดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) และระดบัชัน้ปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) ขณะทดลองและภายหลงั 
      การทดลอง  
 
 
 จากภาพประกอบ 17 แสดงใหเ้หน็ การพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่ง
สนัตสิขุ ไมว่า่ขณะทดลองและภายหลงัการทดลอง เดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่1 (อาย ุ5 ปี) มคีา่เฉลีย่
เพิม่สงูขึน้กวา่เดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้ปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ แต่เมือ่พจิารณา
ความแตกต่างของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องทัง้ 2 ระดบัชัน้ พบวา่ เดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้ปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) 
มโีอกาสทีจ่ะพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ ไดเ้พิม่สงูขึน้ใกลเ้คยีงกบั
เดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้ปีที ่2 (อายุ 5 ปี)   
 สรปุผลการตรวจสอบคุณภาพการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้
ไปใช ้สง่ผลใหข้ณะทดลอง ภายหลงัการทดลอง เดก็ปฐมวยั ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทัง้ 
2 ระดบัชัน้ มคีณุลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุเพิม่สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นจรงิตามสมมตฐิานทีก่าํหนด 
 

1 =  เดก็ปฐมวยั  ระดบัชัน้ปีที ่1 ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีเ่ขา้รว่มทดลอง  

2 =  เดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้ปีที ่2 ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีเ่ขา้รว่มทดลอง  

ขณะทดลอง หลงัทดลอง 
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 3.2 ผลการวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพ ผูว้จิยัทาํการวเิคราะหก์ารดาํเนินการแต่ละขัน้ของรปูแบบ
การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ การวเิคราะหน้ี์ไดนํ้าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแผนทีก่ารจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้(Roadmap of SANTISUK Learning model) และบนัทกึการเรยีนรูก้ารจดัประสบการณ์
จาก 6 กลุ่มทดลอง ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) จาํนวน 3 กลุ่ม และ ระดบัปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) 
จาํนวน 3 กลุ่ม ของโรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั 3 แหง่ จากจงัหวดัยะลา ปตัตานี และนราธวิาส และ
ทาํการวเิคราะหโ์อกาสการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในการน้ีผูว้จิยัขอเสนอตวัอยา่งเพือ่แสดงการดาํเนินการทีต่่อเน่ือง
ของลาํดบัการจดัประสบการณ์ 8 ขัน้ของรปูแบบฯ ประกอบการพจิารณา พรอ้มผลการวเิคราะห ์ดงัน้ี   
  3.2.1 ผลการวเิคราะหก์ารดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ขัน้ที ่1 รว่มแสดงความคดิเหน็ 
(Share ideas together : S) พบวา่ การจดัประสบการณ์เรยีนรูข้ ัน้ที ่1 เป็นขัน้ทีมุ่ง่สง่เสรมิบทบาทของ
เดก็ในฐานะผูร้ว่มสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้โดยกจิกรรมสาํคญัคอื การพดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่
คน้หาสิง่ทีเ่ดก็สนใจ และนํามาเป็นทางเลอืกในการคน้หาหวัขอ้เรยีนรูร้ว่มกนัในลาํดบัต่อไป ดงัตวัอยา่ง
บนัทกึการเรยีนรู ้ต่อไปน้ี 
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บนัทึกการเรียนรู้  ขัน้การเรียนรู้ท่ี 1 ร่วมแสดงความคิดเหน็ ( Share ideas together : S ) 
เข้าสู่ข ัน้ตอนน้ีในวนัท่ี 28 พฤศจกิายน 2554 

1. ครใูชว้ธิกีารใดในการนําเดก็สูก่ารสนทนาพดูคุยในขัน้น้ี คอื  
ครใูชว้ธิกีารเลา่นิทานทีเ่กีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะโน้มน้าวใหเ้ดก็อยากเรยีนพรอ้มกบัตัง้คาํถามใหเ้ดก็ตอบ 

 
    1.1 สือ่อุปกรณ์ บทบาทและบรรยากาศการเรยีนรูท้ีค่รเูลอืกใช ้คอื 
ครใูชนิ้ทานปลา หมวกปลา เพลงปลา และหุน่น้ิวมอืปลาในการเรยีนรู ้
    1.2 สิง่ทีเ่ดก็สนใจและนําเสนอ คอื นิทานเรือ่งปลาเจด็ตวั ซึง่ในเน้ือหาของนิทานเลม่น้ีตอ้งการใหเ้ดก็เกดิ
ความตระหนกัในการอนุรกัษ์ทะเล จากสิง่ทีค่รเูลา่ทาํใหเ้ดก็แต่ละคนสนใจ 
    1.3 เหตุจงูใจของการคดิและนําเสนอของเดก็ เพราะเดก็มปีระสบการณ์เดมิเกีย่วกบัเรือ่งปลา และทะเล เดก็
บางคนบา้นอยูใ่กลท้ะเล บางคนพบเหน็ปลาและไดร้บัการกระตุน้ความสนใจจากนิทาน และเพลง  

 
ภาพประกอบ 18  การเรยีนรูข้ ัน้ที ่1 รว่มแสดงความคดิเหน็ (Share ideas together) 

 
 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2554, พฤศจกิายน).   การทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้. 
28 พฤศจกิายน 2554  ณ โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี จงัหวดันราธวิาส.  
    
 
 จากการทดลองดาํเนินการขัน้ที ่1 รว่มแสดงความคดิเหน็ พบวา่ ครปูฐมวยัใชว้ธิกีารทีน่่าสนใจ
โดยเล่านิทานเรือ่งปลาเจด็ตวัเพือ่กระตุน้ความสนใจกลุ่มทดลองเดก็ปฐมวยั และนําเขา้สูก่ารพดูคยุเรือ่ง
ทะเล และเรือ่งปลา เพราะเดก็มปีระสบการณ์เดมิเกีย่วกบัเรือ่งปลาและทะเล เดก็บางคนบา้นอยูใ่กลท้ะเล 
บางคนพบเหน็ปลา เพราะเป็นชว่งฤดฝูน มปีลาใหเ้หน็มากมาย สว่นอกีเหตุผลหน่ึง เพราะไดร้บัการกระตุน้
ความสนใจจากนิทาน เพลง และหุน่น้ิวมอืปลา ขัน้ที ่1 สามารถวเิคราะหโ์อกาสของการสง่เสรมิคุณลกัษณะ
พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 



 
 

137 

ตาราง 27 ขัน้ที ่1 รว่มแสดงความคดิเหน็ (Share ideas together : S) กบัโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะ 
     พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
    

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่1 รว่มแสดงความคดิเหน็ (Share ideas together : S) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัใน

พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

1. กระตุน้เดก็ดว้ยคาํถามเพื่อใหเ้ดก็ไดนํ้าเสนอสิง่ทีเ่ดก็สนใจ  
2. ใหเ้ดก็แสดงความคดิเหน็ ดว้ยการกาํหนดขอ้ตกลงรว่มกนัถงึ
วธิกีารนําเสนอเชน่ การนําเสนอตามลาํดบั  
3. แสดงความสนใจในความคดิเหน็ของเดก็ทุกคน เช่น การพยกั
หน้ารบั และไมข่ดัจงัหวะ แต่อาจเสรมิความเขา้ใจ และชว่ยสรปุ 
สิง่ทีเ่ดก็นําเสนอ 
4. สง่เสรมิใหเ้ดก็ฟงัเพือ่นอยา่งตัง้ใจ และใหก้าํลงัใจเพือ่น   
5. ขณะดาํเนินกจิกรรม ตอ้งสงัเกตพฤตกิรรมของเดก็ และถา้พบ
ประเดน็ปญัหาความขดัแยง้ ควรนํามารว่มพดูคุยกนัและใชส้นัตวิธิี
ในการแกป้ญัหา (บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาปญัหาเพื่อ
แกไ้ข (Identify problems for solving together : I)  
6. เชื่อมโยงเรื่องราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติวฒันธรรมของเดก็ 
(บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม 
(Share cultural understanding together : S)  
7. ใชภ้าษามลายทูอ้งถิน่เพือ่สือ่สารกบัเดก็ไทยมสุลมิทีไ่มเ่ขา้ใจ
ภาษาไทย และ นําเดก็ไทยพุทธ เรยีนรูแ้ละเขา้ใจภาษามลายู
ทอ้งถิน่  

ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมี
ความสขุ  
ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้ 
ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง    
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น  
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรุนแรง 
ในการแกป้ญัหา  
ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตาม
ศาสนาและวฒันธรรมตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัศิาสนาและ
วฒันธรรมของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง     

  

 
  3.2.2 ผลการวเิคราะหก์ารดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ขัน้ที ่2 รว่มยนืยนัจุดมุง่หมาย 
(Assure agreement together : A)  พบว่า การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ขัน้ที ่2 เป็นการนําหวัขอ้เรือ่ง
ทีเ่ดก็นําเสนอ มาคดัเลอืกวา่หวัขอ้เรือ่งใดมคีวามเหมาะสมในการเรยีนรูร้ว่มกนั โดยหมายรวมถงึ ตวัครู
และเดก็ทีม่หีน้าทีใ่นการรว่มพจิารณา ความเหมาะสมเป็นไปได ้ เพือ่คดัเลอืกหวัขอ้ทีจ่ะนํามาเรยีนรู้
รว่มกนั 1 หวัขอ้ ซึง่อาจใชก้ารตกลงรว่มกนั หรอื การหยัง่เสยีง เชน่ การลงมต ิและวธิอีื่นๆ ทีเ่ดก็ทุกคน
ยอมรบัวา่มคีวามยตุธิรรม ดงัตวัอยา่งการทดลอง ต่อไปน้ี  
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บนัทึกการเรียนรู้ ขัน้ท่ี 2 ร่วมยืนยนัจดุมุ่งหมาย ( Assure  agreement  together : A ) 
เข้าสู่ข ัน้ตอนน้ีในวนัท่ี 29 พฤศจกิายน 2554 

    2.1 หวัขอ้ทีเ่สนอเพื่อการเลอืก คอื  1) ทะเล  2) ปลา  3)  จระเข ้ 4) ขนม  5) ปลาฉลาม 
    2.2 วธิกีารทีเ่ลอืกใชเ้พือ่การตดัสนิใจรว่มกนั คอื วธิกีารเลอืกเพือ่ตดัสนิใจรว่มกนั โดยใหเ้ดก็แต่ละกลุม่รว่มกนั
ระดมความคดิวา่ในกลุม่ของตนเองตอ้งการเรยีนรูเ้รือ่งอะไรในหวัขอ้ 5 ประเดน็ แลว้มาเสนอในหวัขอ้ทีก่ลุม่แต่ละ
กลุม่ตดัสนิใจเลอืก   
                                                                    2.3 ผลสรุปเดก็เลอืกรว่มกนัยนืยนัสิง่ทีต่อ้งการเรยีนรู ้คอื 

เดก็แต่ละกลุม่ไดเ้สนอหวัขอ้เรือ่ง ปลา เป็นสว่นใหญ่ ทาํให้
เดก็เลอืกรว่มกนัยนืยนัสิง่ทีต่อ้งการรูเ้รือ่งเกีย่วกบั ปลา 
2.4 จุดมุง่หมายของสิง่ทีต่อ้งการเรยีนรูร้ว่มกนั คอื 
      1. เพือ่ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัอาชพีประมงการจบั
ปลาทีม่ใีนทอ้งถิน่ 
       2. เพือ่ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งเกีย่วกบั ปลา   
 

 
      ภาพประกอบ 19 การเรยีนรูข้ ัน้ที ่2 รว่มยนืยนัจุดมุง่หมาย (Assure agreement together)  
 
 ทีม่า:  จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์ (2554 พฤศจกิายน).  การทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้.  
29 พฤศจกิายน 2554 ณ โรงเรยีนเทศบาล 1(ถนนภผูาภกัด)ี จงัหวดันราธวิาส.   
 
 
 จากตวัอยา่ง ความสนใจของเดก็ปฐมวยักลุ่มทดลองเดก็มคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง จงึแบ่งออกเป็น 
5 หวัขอ้ สาํหรบัเป็นทางเลอืก ไดแ้ก่ 1) ทะเล 2) ปลา 3) จระเข ้4) ขนม และ 5) ปลาฉลาม จากนัน้
ใหเ้ดก็ตดัสนิใจเลอืกดว้ยตนเองวา่สนใจเรยีนหวัขอ้ใด และใหย้อมรบัวา่หวัขอ้ใดเลอืกมากทีส่ดุหวัขอ้นัน้
เป็นสิง่ทีทุ่กคนเรยีนรูร้ว่มกนั ครอูธบิายวธิกีารเลอืกดว้ยการใชส้ทิธยิกมอืเพยีงครัง้เดยีว พบวา่ เดก็
แต่ละกลุ่มไดเ้สนอหวัขอ้เรื่อง ปลา เป็นสว่นใหญ่ ทาํใหเ้ดก็เลอืกรว่มกนัยนืยนัสิง่ทีต่อ้งการรูเ้รื่องเกีย่วกบั 
ปลา จงึเป็นหวัขอ้ทีเ่ดก็ทุกคนยอมรบัเพือ่การเรยีนรูร้ว่มกนั ซึง่คาํวา่ ปลา ภาษามลายทูอ้งถิน่เรยีกวา่ 
อแีก เดก็ๆ ทาํใหเ้ดก็ไทยพทุธ ไดเ้รยีนรูค้าํศพัทเ์กีย่วกบัปลา ขัน้ที ่2 สามารถวเิคราะหโ์อกาสการสง่เสรมิ
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ดงัน้ี  
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ตาราง 28 ขัน้ที ่2 รว่มยนืยนัจุดมุง่หมาย (Assure agreement together) กบัโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะ 
     พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่2 รว่มยนืยนัจุดมุง่หมาย (Assure agreement together : A) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัใน

พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

1. นําหวัขอ้ทีเ่ดก็เสนอบนัทกึบนกระดาน โดยอาจใชส้ญัลกัษณ์
ชว่ยเพื่อใหเ้ดก็ทุกคนรบัรูว้า่มหีวัขอ้อะไรบา้ง   
2. ควรใชภ้าษามลายทูอ้งถิน่รว่มกบัภาษาไทยเพือ่ใหเ้ดก็ไทย
มสุลมิและเดก็ไทยเรยีนรูแ้ละเขา้ใจรว่มกนั  
3. นําเดก็คน้หาวธิกีารใหเ้ดก็เลอืกหวัขอ้ เมือ่พบวา่ มหีวัขอ้เสนอ
มากกวา่ 1 โดยอาจเลอืกใชก้ารลงมตแิบบต่างๆ เชน่ การหยอ่น
บตัร การถามรายบุคคลแบบออกเสยีง หรอืแบบลบั เพือ่ใหไ้ด ้ 
1 หวัขอ้ในการเรยีนรูแ้ละเดก็สว่นใหญ่ยอมรบั  
4. อธบิายเรือ่งสทิธใินการเลอืกของแต่ละคนวา่มเีพยีง 1 ครัง้  
1 หวัขอ้ ใหเ้วลาเดก็พจิารณา และตดัสนิใจลงมตดิว้ยตนเอง 
จากนัน้ นบัคะแนนใหป้รากฏชดั และสรปุผล  
5. ถา้มปีญัหาความขดัแยง้ ควรนํามารว่มพดูคุยกนัและใชส้นัตวิธิี
ในการแกป้ญัหา (บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาปญัหาเพื่อ
แกไ้ข (Identify problems for solving together : I)  
6. หากมปีระเดน็ทางวฒันธรรมควรนํามาพดูคุยรว่มกนั  
(บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทาง
วฒันธรรม (Share cultural understanding together : S)  
7. สรปุหวัขอ้ทีย่นืยนัรว่มกนั และนําเดก็พดูคุยถงึหวัขอ้ทีจ่ะ
เรยีนรูร้ว่มกนัต่อไป  

ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมาย    
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง     
ตวับ่งชีท้ี ่15 รบัฟงัความความคดิเหน็ของ ผูอ้ื่น   
ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจในสิง่ทีต่นเองม ี  
ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้ 
ตวับ่งชีท้ี ่14 ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง    
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น  
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้   
ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง   
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรุนแรงในการแกป้ญัหา 
ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามศาสนา
และวฒันธรรมตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัศิาสนาและ
วฒันธรรมของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี
ความสขุ    

  

 
  3.2.3 ผลการวเิคราะหก์ารดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ขัน้ที ่3 รว่มสรา้งเครอืขา่ย
ประสบการณ์ใหม ่ (New experiences network organize together : N) พบวา่ การจดัประสบการณ์
เรยีนรูข้ ัน้ที ่3 เป็นการนําเดก็พดูคุยในหวัขอ้ทีไ่ดร้บัการยนืยนัรว่มกนั เพือ่เริม่ตน้สาํหรบัวางแผนพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั ดว้ยการรว่มกาํหนดจุดมุง่หมายของสิง่ทีจ่ะเรยีน จดัทาํแผนภมูเิครอืขา่ย
การเรยีนรู ้ (Experience network) และออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้ เพือ่พฒันาเป็นโครงการ (Project)  
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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บนัทึกการเรียนรู้  ขัน้ท่ี 3 ร่วมสร้างเครือข่ายประสบการณ์ใหม่ 
(New  experience network  organize  together : N) 

เข้าสู่ข ัน้ตอนน้ีในวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2554 
3.1 สิง่ใดทีเ่ดก็รูแ้ลว้เกีย่วกบัสิง่น้ี คอื ปลาอยูใ่นทะเล  
 ปลาเอามาตม้กนิได ้ ปลาสามารถเลี้ยงได ้  
3.2 สิง่ใดทีเ่ดก็อยากรูเ้กีย่วกบัสิง่น้ี คอื ปลาหายใจทาง
ไหน 
ปลากนิอะไรเป็นอาหาร  ปลามาทาํเป็นอาหารอะไรไดบ้า้ง 
ปลามกีีช่นิด  ปลาเลี้ยงอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูเิครอืขา่ย ปลา 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 สิง่ใดทีเ่ดก็ควรรูเ้กีย่วกบัสิง่น้ี คอื  
การหายใจของปลาทุกชนิด  อาหารของปลา 
การทาํอาหารจากปลา  ประโยชน์ของปลา 
ชนิดของปลาต่าง ๆ  การดแูลและอนุรกัษ์ปลา 
3.4  แหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัสิง่น้ีอยูท่ีใ่ด 
 แหลง่เรยีนรูอ้ยูท่ีต่ลาด รา้นขายปลาและรา้นขาย
ปลาสวยงาม 
3.5 ตามความคดิของเดก็คาดวา่จะนําไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งไร 1) ไดช้ว่ยแมซ่ื้อปลาทีต่ลาด  
2) สามารถเลี้ยงปลาไดด้ขีึ้น 3) ชว่ยแมท่าํอาหาร
จากปลา 
 
 

 
ภาพประกอบ 20 การเรยีนรู ้ขัน้ที ่3 รว่มสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่(New Experiences Network  
      Organize Together)   
 
 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2554, พฤศจกิายน).  การทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้. 
30 พฤศจกิายน 2554 ณ โรงเรยีนเทศบาล 1(ถนนภผูาภกัด)ี จงัหวดันราธวิาส.  
 
 
 จากบนัทกึการเรยีนรู ้แสดงใหเ้หน็ถงึประสบการณ์เดมิของเดก็ทีม่เีกีย่วกบัปลา พบวา่ เดก็
มพีอ่แมข่ายปลาในตลาด แมท่าํอาหารจากปลาใหร้บัประทาน รูจ้กัวธิกีารเลีย้งปลา และยงัรูว้า่คนไทย
มสุลมินิยมเลีย้งปลากะพงในกระชงั จากนัน้ เดก็รว่มกนัออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ การทาํโมบายปลา 
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หมวกปลา ยาํปลากรอบ เป็นตน้  ขัน้ที ่3 สามารถวเิคราะหโ์อกาสการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 
  
ตาราง 29 ขัน้ที ่3 รว่มสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่(New Experiences Network Organize Together)   
     กบั โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที ่
     สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่3 รว่มสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่

(New Experiences Network organize  Together : N) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยั 

ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

1. นําเดก็พดูคุยสนทนาในหวัขอ้ทีทุ่กคนรว่มยนืยนั เพื่อคน้หา
ประสบการณ์เดมิของเดก็ ไดแ้ก่ 1)  อะไรทีเ่ดก็รู ้2) อะไรทีเ่ดก็
สนใจอยากรู ้3) อะไรทีเ่ดก็ควรรู ้ 4) วถิวีฒันธรรม หรอืแหล่ง
เรยีนรูใ้ดทีส่มัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้น้ี 5) กจิกรรมอะไรทีเ่ดก็
อยากทาํ  และ 6) เดก็สามารถนําความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บั
ไปใชอ้ยา่งไร        
2. นําเดก็รว่มกจิกรรมการสรา้ง แผนภมูเิครอืขา่ยการประสบการณ์
การเรยีนรู ้ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกจิกรรม  เพื่อพฒันาเป็น
โครงการ  (Project) เดก็สามารถรว่มวาดภาพสือ่ความหมาย และ
ดาํเนินการตกแต่ง โดยสามารถเพิม่เตมิสิง่ทีเ่ดก็สนใจไดอ้กี   
3. จดัพืน้ทีใ่หเ้ดก็สามารถทาํงานรว่มกนัได ้และจดัอุปกรณ์
บางอยา่งโดยไมจ่าํเป็นทีเ่ดก็ทุกคนตอ้งม ีเชน่ กรรไกร ยางลบ  
4. ถา้มปีญัหาความขดัแยง้ ควรนํามารว่มพดูคุยกนั หาขอ้ตกลง
รว่มกนั หรอืวธิอีื่นๆ ทีไ่มใ่ชค้วามรนุแรงในการแกป้ญัหา  
(บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาปญัหาเพื่อแกไ้ข  
(Identify problems for solving together : I)  
5. หากมปีระเดน็ทางวฒันธรรมควรนํามาพดูคุยรว่มกนั  
(บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม 
(Share cultural understanding together : S)  

6. ใชภ้าษามลายทูอ้งถิน่และภาษาไทยเพื่อความเขา้ใจรว่มกนั 

ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัฟงัความความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น    
ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี
ความสขุ    
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น  
ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้
ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่าง ๆ อยา่งประหยดั 
ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้ 
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้   
ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง   
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรุนแรงในการ
แกป้ญัหา 
ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง   

  

 
  3.2.4 ผลการวเิคราะหก์ารดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ ขัน้ที ่ 4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ
(Take Action Together : T) พบว่า เป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีนํ่าเดก็นํามอืปฏบิตักิจิกรรม
ทีห่ลากหลายภายใตโ้ครงการทีก่าํหนดรว่มกนั และดาํเนินการตามจุดมุง่หมายทีก่ําหนดไวร้ว่มกนั จงึ
เป็นขัน้นําเดก็สูก่ารสรา้งสรรคแ์ละพฒันาประสบการณ์ใหม ่ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
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บนัทึกการเรียนรู้ ขัน้ท่ี 4 ร่วมลงมือปฏิบติั ( Take  action  together. ) 
เข้าสู่ข ัน้ตอนน้ีในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554 ถึง 14 ธนัวาคม 2554 

    4.1 เดก็รว่มทาํกจิกรรมอะไรบา้ง (อา้งองิจากแผนการจดัประสบการณ์ขัน้ที ่4) กิจกรรม หมวกปลา 
จดุมุ่งหมาย เพื่อใหเ้ดก็ไดนํ้าเสนอความเขา้ใจเกีย่วกบัปลา   

1.  
 
 

 
กิจกรรม โมบายปลา จดุมุ่งหมาย เพือ่ใหเ้ดก็นําความรูเ้กีย่วกบัปลาชนิดต่างๆ มาจดัทาํเป็นโมบายปลารว่มกนั  
 
 
 
 
กิจกรรม ปลาสวยงามของหนู จดุมุ่งหมาย เพื่อใหเ้ดก็ดแูลและอนุรกัษ์ปลาสวยงามได ้
 
 
 
 
 
กิจกรรม ยาํปลากรอบ จดุมุ่งหมาย  เพือ่ใหเ้ดก็ทาํอาหารยาํปลากรอบเป็นอาหารรบัประทานรว่มกนัได ้ 
 เรอืปลายกัษ์ จดุมุ่งหมาย เพือ่ใหเ้ดก็รว่มกนัสรา้งสรรคก์ารแขง่ขนัทีเ่คารพกตกิารว่มกนั 

 
 
 

 

 
        ภาพประกอบ 21 การเรยีนรูข้ ัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ(Take  Action Together) 
 
 ทีม่า:  จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2554, ธนัวาคม).  การทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้.  
1 – 14 ธนัวาคม 2554.  ณ โรงเรยีนเทศบาล 1(ถนนภูผาภกัด)ี จงัหวดันราธวิาส .  
 
 
 จากตวัอยา่งการดาํเนินการขัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิสามารถวเิคราะหโ์อกาสของการพฒันา
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้มดีงัน้ี 
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ตาราง 30 ขัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ(Take Action Together) กบัโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงค ์
     ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ (Take  action  together :T) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัใน

พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

1. นําเดก็ทบทวนแผนภมูเิครอืขา่ยการเรยีนรู ้และพดูคุยถงึ
กจิกรรมของโครงการทีเ่ดก็ยนืยนัเรยีนรูร้ว่มกนั  
2. รว่มกนัลาํดบักจิกรรมทีเ่ดก็จะเรยีน โดยครคูวรเริม่จาก
นําเสนอประสบการณ์เดมิทีม่ไีปสูก่ารแสวงหาความรูแ้ละ
ประสบการณ์ใหม ่ 
3. จดัหาสือ่อุปกรณ์และแหล่งเรยีนรูเ้พื่อใหเ้ดก็ไดศ้กึษาอยา่ง 
ลุม่ลกึ 
4. จดัอุปกรณ์ต่างๆ ใหใ้ช ้และเน้นยํา้ใหเ้ดก็รูจ้กัการใชอ้ยา่ง
ประหยดัและคุม้คา่  

5. สง่เสรมิใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในการเรยีนรูแ้ละทาํโครงการ
รว่มกบัเดก็ และเป็นแบบอยา่งของความพอเพยีง    
6. ใหเ้ดก็ลงมอืทาํกจิกรรมดว้ยตนเองและเป็นกลุม่  ถา้มปีญัหา
ความขดัแยง้ ควรนํามารว่มพดูคุยและใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหา 
(บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาปญัหาเพื่อแกไ้ข (Identify 
problems for solving together : I)   
7. สง่เสรมิเดก็ต่างวฒันธรรมทาํกจิกรรมรว่มกนั โดยสามารถใช้
ภาษามลายทูอ้งถิน่และภาษาไทยเพือ่ความเขา้ใจรว่มกนั หากมี
ประเดน็ทางวฒันธรรมควรนํามาพดูคุยรว่มกนั  (บรูณาการรว่ม 
ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share 
cultural understanding together : S)  

ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี
ความสขุ    
ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น   
ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั 
ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้  
ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจกบัสิง่ทีต่นเองม ี  
ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนใหซ้ือ้สิง่ของทีไ่มม่ี
ประโยชน์      
ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมาย    
ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง   
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้   
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรุนแรงในการแกป้ญัหา 
ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง       

  

 
  3.2.5 ผลการวเิคราะหก์ารดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ข
ปญัหา (Identify problems for solving together : I) พบวา่ เป็นขัน้การจดัประสบการณ์เรยีนรูนํ้าปญัหา
ทีเ่กดิขึน้มารว่มกนัแสวงหาแนวทางการแกไ้ขปญัหาอยา่งสนัตวิธิ ีจงึเป็นขัน้การจดัประสบการณ์ทีส่ามารถ
บรูณาการไดก้บัทุกขัน้ของรปูแบบฯ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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บนัทึกการเรียนรู้ 
ขัน้ท่ี 5 ร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหา ( Identify  problems  for  solving  together : I ) 

    5.1 ขณะดาํเนินกจิกรรมในโครงการ ปลา  เดก็เผชญิกบัปญัหาทา้ทายเพือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ คอื  
           ปญัหาการแบง่กลุม่ในการทาํกจิกรรม โดยเวลาทีใ่หท้าํงานเป็นกลุม่เดก็สว่นมากจะชอบแยง่การทาํ เวลา
แยง่กนับางครัง้กเ็กดิการทะเลาะกนั ไมเ่ล่นดว้ย ตอ้งสนทนาการเดก็ทุกครัง้เวลาทาํกจิกรรมเพือ่ใหเ้ดก็เขา้ใจใน
เรือ่งของการแบ่งปนัสิง่ของใหผู้อ้ืน่และการรูจ้กัขอโทษ การใหอ้ภยัผูอ้ืน่ 

 
 
 
 
 

 
 
    
    5.2 ทุกคนรว่มหาแนวทางใดในการพจิารณาแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ โดยใหค้าํแนะนํากบัเดก็วา่ ใหเ้ลอืกเดก็นัง่
เป็นกลุ่ม อุปกรณ์แบ่งเป็นกลุ่ม โดยทุกคนใชร้ว่มกนัแต่รอคอยตามลาํดบั เมือ่ใชแ้ลว้ใหเ้กบ็ไวต้รงกลางกลุม่ 
เพือ่ใหค้นอืน่ไดห้ยบิใชไ้ดส้ะดวก    
    5.3  สิง่ทีค่รไูดเ้น้นยํา้ เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ จากเหตุการณ์น้ี คอื 
          การรูจ้กัแบ่งปนัของเล่นหรอืสิง่ทีม่อียู ่และการทาํกจิกรรมกบัผูอ้ืน่โดยไมแ่บ่งแยก   
    5.4  เดก็ในหอ้งเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากประเดน็ปญัหาน้ี 
           1. เดก็รูจ้กัการแบ่งปนัของเลน่และสิง่ต่างๆทีท่าํกจิกรรมรว่มกนั 
           2. เดก็สามารถเลน่และทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

  
ภาพประกอบ 22 การเรยีนรู ้ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา (Identify problems for solving  together) 
 
             ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2554, พฤศจกิายน).  การทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้.   
29 พฤศจกิายน 2554 ณ โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภกัด)ี จงัหวดันราธวิาส.   
 
 
 
  ขัน้ท่ี 5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา สามารถวเิคราะหโ์อกาสของการสง่เสรมิคุณลกัษณะ
พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 
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ตาราง 31 ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา (Identify problems for solving together) กบั โอกาส 
     การพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุข ใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที ่
     สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา  

(Identify problems for solving together : I) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัใน
พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  

1. สง่เสรมิการใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหา โดยนําประเดน็ปญัหา
ของการทาํงานรว่มกนัทีค่รคูดิวา่เป็นสิง่ทีค่วรนํามาหารอื บนัทกึสิง่
ทีเ่ดก็เสนอ และ รว่มพจิารณาปญัหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่ทาํใหเ้ป็น
ขอ้ตกลงรว่มกนัในหอ้งเรยีน  
2. จดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์โดยนําเสนอแนวทางการอยู่
รว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ ดว้ยนิทาน หรอืการเชดิหุน่ประกอบ 
3. รว่มกนัตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ตกลงรว่มกนั 
4. ระมดัระวงัคาํพดูการแสดงออกของเดก็ โดยไมใ่หนํ้าความ
แตกต่างทางวฒันธรรมและศาสนามาเกีย่วขอ้ง เพราะอาจนําไปสู่
การเพิม่ความขดัแยง้มากยิง่ขึน้   
5. สง่เสรมิใหผู้ป้กครองไมใ่ชค้วามรุนแรงในการแกป้ญัหากบัเดก็ 
เสนอแนะถงึสิง่ทีค่วรใหก้ารชว่ยเหลอืแก่เดก็  
*** บรูณาการร่วมกบัทกุขัน้ ควรปฏบิตัดิงัน้ี  
1. เมื่อพบวา่เดก็มคีวามขดัแยง้กบัเดก็ ทีใ่ชค้วามรนุแรงควรเขา้
แทรกแซงโดยแยกเดก็จากกนัเพือ่ป้องกนัอนัตราย  
2. เมื่อเดก็สงบและสามารถควบคุมตนเองได ้เปิดโอกาสใหเ้ดก็ได้
พดูคุยถงึสาเหตุของความขดัแยง้ และรบัฟงัเดก็ทัง้สองฝา่ย  โดย
สือ่สารดว้ยภาษาทีเ่ดก็เขา้ใจ และแปลเพือ่ใหเ้ดก็ทุกคนเขา้ใจ
ตรงกนั 
3. ใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหา มุง่เน้นการเจรจาหาทางออกรว่มกนั 
และใชก้ารลงโทษ เมื่อพจิารณาวา่ผดิกฎทีต่กลงกนัไว ้
4. ตอ้งนําความขดัแยง้เป็นโอกาสของการเรยีนรูอ้ยูร่ว่มกนัอยา่ง
สนัตสิขุ ซึง่ทุกความขดัแยง้มทีางออกเสมอ    

ตวับ่งชีท้ี ่14 ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของ
ตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  
ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง   
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง      
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้   
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น   
ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรุนแรง 
ในการแกป้ญัหา 
ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี
ความสขุ    
 
 

  

          
  3.2.6 ผลการวเิคราะหก์ารดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ขัน้ที ่ 6 รว่มแลกเปลีย่น
ความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share Cultural Understanding Together : S) พบวา่ เป็นขัน้การจดัประสบการณ์ 
เรยีนรูท้ีค่รปูฐมวยัสามารถนําสิง่ทีเ่ดก็กาํลงัเรยีนรูเ้ชื่อมโยงไปกบัวถิชีวีติ การสง่เสรมิวธิกีารปฏบิตัติน
ดว้ยความเคารพในคุณคา่ของทุกวฒันธรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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บนัทึกการเรียนรู้ ขัน้ท่ี 6 ร่วมแลกเปล่ียนความเข้าใจทางวฒันธรรม 
(Share Cultural Understanding Together : S) 

    6.2 เดก็ไดร้บัการบรูณาการเพื่อรว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม ขณะทาํกจิกรรม อยา่งไร  
         บรูณาการ โดยขณะทาํกิจกรรม ยาํปลากรอบ  สิง่ทีบ่รูณาการลงไป
คอื การทาํงานร่วมกนัโดยไม่แบ่งแยก และการปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 
โดยครใูหแ้ต่ละกลุม่มทีัง้เดก็ไทยมสุลมิ และเดก็ไทยพทุธรว่มกนัทาํกจิกรรม 
เมือ่ทาํกจิกรรมเสรจ็แลว้ ใหเ้ดก็ไทยพทุธ สวดมนตต์ามศาสนาของตนเอง 
จากนัน้เดก็ไทยมสุลมิขอดุอาร ์ก่อนรบัประทานอาหารรว่มกนั                              
    6.3 เดก็ไดร้บัการจดักจิกรรมเพื่อแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม อยา่งไร  
         1. จดักิจกรรมส่งเสริมการไหว้ท่ีถกูวิธีตามหลกัวฒันธรรมสากลของไทย และการสลามตามหลกั
ศาสนาอิสลาม การไหวเ้ป็นมารยาททางสงัคมทีเ่ดก็ทุกคนตอ้งเรยีนรู ้ขณะเดยีวกนั ไดแ้นะนําใหเ้ดก็ไทยพทุธ
เขา้ใจเกีย่วกบัการสลาม ซึง่เป็นการทกัทายของผูน้บัถอื ศาสนาอสิลาม จากนัน้ ใหเ้ดก็ทุกคนฝึกการไหว ้และให้
เดก็ไทยมุสลมิทาํการสลามทีถู่กวธิ ี  

 
 
 
 
 

2. กิจกรรมการเชิดหุ่นเพ่ือนําเสนอความเข้าใจในประเพณีวฒันธรรมของคนไทยพทุธ และคนไทยมสุลิม    
                                             โดยหุน่เป็นตวัแทนเดก็ไทยพุทธ และเดก็ไทยมสุลมิ ไดเ้ชื่อมโยงไปทีก่ารทาํ 
                                             อาหารจากปลา สามารถรบัประทานไดท้ัง้คนไทยพุทธและคนไทยมุสลมิ  
                                             โดยครเูลา่วา่ วถิชีวีติของคนไทยพุทธตอ้งไปวดั สวดมนตพ์ระ และม ี
                                             ประเพณีลอยกระทงทีค่นไทยนิยมทาํเพื่อบชูาพระพุทธเจา้ สว่นคนไทย 
                                             มุสลมิตอ้งไปมสัยดิ ไปละหมาดและขอดอูาร ์และมปีระเพณีวนัรายอ ซึง่เป็น 
                                             ประเพณีสาํคญัเพื่อเฉลมิฉลองการถอืศลีอด และเป็นการพบปะญาตพิีน้่อง  

 
ภาพประกอบ 23 การเรยีนรู ้ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share Cultural  
      Understanding Together) 
 
 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2554, ธนัวาคม).  การทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 6. 
ธนัวาคม 2554 ณ โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี จงัหวดันราธวิาส.   
 
 
  ขัน้ท่ี 6 เป็นสิง่ทีช่ว่ยใหร้ปูแบบฯ ดาํเนินการจดัประสบการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับรบิท
ของพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ สามารถวเิคราะหโ์อกาสของการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 
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ตาราง 32 ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share Cultural Understanding Together)  
     กบัโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที ่
     สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม  
(Share Cultural Understanding Together : S) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยั

ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

    จดักจิกรรมภายใตโ้ครงการ โดยบรูณาการเน้ือหาสาระ ผา่น
กจิกรรมต่างๆ หรอืใชก้ารเชดิหุน่ทีม่หีุน่แต่งกายแสดงความเป็น
ไทยพทุธ ไทยมุสลมิ ในการเรยีนรูอ้ยูร่ว่มในความแตกต่างทาง
วฒันธรรม และ เสนอภมูปิญัญาต่างๆ ทีเ่ป็นความรูซ้ึง่สมัพนัธก์บั
วฒันธรรม และวถิชีวีติของเดก็ 
 *** บูรณาการร่วมกบัทกุขัน้ ควรปฏบิตัดิงัน้ี  
1. สง่เสรมิการปฏบิตักิจิกรรมตามหลกัศาสนาของทุกศาสนา    
ไดแ้ก่ เดก็ไทยมุสลมิทาํการขอดุอารก์่อนรบัประทานอาหาร ก่อน
นอน เดก็ไทยพุทธ สวดมนตก์่อนนอน โดยครแูนะนําใหเ้ดก็ปฏบิตัิ
ดว้ยความเคารพ     
2. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดร้ว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ไดซ้กัถามในขอ้สงสยั
และ อธบิายความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัวฒันธรรมและศาสนาให้
เดก็เขา้ใจ หากไมส่ามารถใหค้าํตอบไดค้วรปรกึษาผูรู้ ้และหา
โอกาสใหเ้ดก็ไดร้ว่มกจิกรรมต่างๆ ตามประเพณี  
3. ไมท่าํการเปรยีบเทยีบเดก็โดยใชค้วามแตกต่างทางวฒันธรรม
และศาสนามาเกีย่วขอ้ง หรอื การพดูถงึเดก็ และผูป้กครองทีแ่สดง
อคตทิางวฒันธรรมและศาสนา  
4. สง่เสรมิใหเ้ดก็ต่างศาสนาทาํงานรวมกนั 
5. สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง เชน่ เป็นผูใ้หค้วามรู ้และ
การใหเ้ดก็มสีว่นรว่มดาํเนินงานประเพณีต่างๆ ในชุมชน    
6. สง่เสรมิการใชภ้าษาไทยและภาษามลายทูอ้งถิน่ โดยเชื่อมโยงไป
ถงึวฒันธรรมและมารยาทในการใชภ้าษาทีถ่กูตอ้ง 

ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
 
 
ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นได ้
อยา่งมคีวามสขุ    
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น   
ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้   
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรุนแรง 
ในการแกป้ญัหา 
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง   
 

  

             
  3.2.7 ผลการวเิคราะหก์ารดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ขัน้ที ่7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีว
ในความหลากหลาย (Unite Together in Diversity : U) พบวา่ ขัน้น้ีเป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ที่
ขยายโอกาสและพืน้ทีก่ารเรยีนรูสู้ส่งัคมรอบขา้ง ดว้ยการสง่เสรมิใหเ้ดก็ เรยีนรูก้ารดาํรงชวีติและอยูร่ว่มกนั
ผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
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บนัทึกการเรียนรู้ ขัน้การเรียนรู้ท่ี  7 ร่วมสร้างความกลมเกลียวในความหลากหลาย 
(Unite  Together in Diversity : U ) 

    7.1 แผนกจิกรรมทีนํ่าเดก็ขยายโอกาสและพืน้ทีก่ารเรยีนรูสู้ส่งัคมรอบขา้ง เพื่อการพฒันาประสบการณ์ 
ความรูใ้หม ่สรา้งความเขา้ใจต่อการดาํรงชวีติทีต่อ้งพึง่พา ชว่ยเหลอื แลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั และการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุในสงัคม คอื กจิกรรมการทศันศกึษาเกีย่วกบัปลาชนิดต่างๆ และการดาํเนินชวีติในตลาด 
  
 
 
 
    จากกจิกรรมการใหเ้ดก็ไดส้าํรวจตลาด  เพือ่สงัเกตปลาชนิดต่าง ๆ การเดนิทางในครัง้น้ีมเีพือ่นต่างหอ้ง คอื 
หอ้งสเีขยีวรว่มเดนิทางดว้ย โดยตกลงกบัเดก็ๆวา่ ทุกคนซกัถามแมค่า้ในตลาดขาย เช่น ขายผกั ขายผลไม ้ขาย
ปลา และสงัเกตวา่ผูค้นเป็นอยา่งไร  ขณะทาํการสาํรวจ เดก็ไทยพุทธ ไปพบแมค่า้มสุลมิ ไมส่ามารถใชภ้าษาไทย
สือ่สารพดูคุยได ้น้องวนั เป็นเดก็ไทยมสุลมิใชภ้าษามลายทูอ้งถิน่ได ้จงึทาํหน้าทีซ่กัถามโดยนําคาํถามจากเพือ่น
ทีส่งสยั มาถามแมค่า้ และนําคาํตอบจากแมค่า้มาแปลใหเ้พือ่นฟงั  จากนัน้ ในจุดทีส่อง แมค่า้เป็นคนไทยพทุธ 
คราวน้ี น้องแตงโมไดร้บัอาสาเป็นคนสมัภาษณ์ การทาํเช่นน้ี ทาํใหเ้ดก็ไดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์และคลายขอ้
สงสยัเกีย่วกบัปลา  

     
 

  
 
 
    

    7.2 ผลทีไ่ดร้บั คอื เดก็ไดศ้กึษาและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพือ่น และผูค้นในตลาด ทาํใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจ
ภาษาอืน่ และยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง  และสรา้งความรูส้กึของการมติรในการอยูร่ว่มกนั  
  

  
ภาพประกอบ 24 การเรยีนรู ้ขัน้ที ่7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย (Unite together  
      in Diversity)  
 
 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2554, ธนัวาคม).  การทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้. 
10 ธนัวาคม 2554 ณ โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี จงัหวดันราธวิาส.  

 
 
  ขัน้ท่ี 7 จงึเป็นการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง คนในชุมชนทอ้งถิน่เพือ่การพฒันา
ประสบการณ์ ความรูใ้หม ่สรา้งความเขา้ใจต่อการดาํรงชวีติทีต่อ้งพึง่พา ชว่ยเหลอื แลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั  
และการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุในสงัคม สามารถวเิคราะหโ์อกาสการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 
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ตาราง 33 ขัน้ที ่7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย (Unite Together in Diversity) กบั 
     โอกาสการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที ่
     สามจงัหวดัชายแดน ภาคใต ้  
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย 

(Unite Together in Diversity : U) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัใน

พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

1. รว่มกนัวางแผนการจดักจิกรรม ภายใตโ้ครงการทีก่ําลงั
ดาํเนินการ โดยมุง่เน้นใหเ้กดิผลตามจุดมุง่หมาย ทีส่าํคญัคอื 
การไดร้ว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ชว่ยเหลอื การไดร้บัความรูใ้หมจ่าก
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และรว่มถงึการมสีว่นรว่มพฒันาชุมชนทอ้งถิน่   
2. ใหเ้ดก็รว่มเสนอวธิกีารปฏบิตั ิบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของตนเองในการดาํเนินกจิกรรม  
3. จดัเตรยีมสือ่อุปกรณ์ต่างๆ สาํหรบัทาํกจิกรรม โดยเน้นยํา้ 
การใชอ้ยา่งประหยดั  
 
4. สง่เสรมิเดก็ทาํกจิกรรมรว่มกบัเพือ่น ผูป้กครอง หรอืชุมชน  
5. ถา้มปีญัหาความขดัแยง้ ควรนํามารว่มพดูคุยกนั และใชส้นัติ
วธิใีนการแกป้ญัหา (บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาปญัหา
เพื่อแกไ้ข (Identify Problems for Solving Together : I)   
 
 
 
 
6. สง่เสรมิเดก็ต่างวฒันธรรมทาํกจิกรรมรว่มกนั หากมปีระเดน็
ทางวฒันธรรมควรนํามาพดูคุยรว่มกนั  (บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่6  
 
8. ใชภ้าษามลายทูอ้งถิน่และภาษาไทยเพื่อความเขา้ใจรว่มกนั  

ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัฟงัความความคดิเหน็ของ
ผูอ้ื่น    
ตวับ่งชีท้ี ่14 ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง 
 
ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมาย    
ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนใหซ้ือ้สิง่ของทีไ่มม่ี
ประโยชน์      
ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั 
ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี
ความสขุ  
ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
ตวับ่งชีท้ี ่8  แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรุนแรง 
ในการแกป้ญัหา 
ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง   
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง  

  

 
  3.2.8 ผลการวเิคราะหก์ารดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ขัน้ที ่8 รว่มขยายความรู้
ดว้ยการจดัการ (Knowledge Management Broadcast Together : K) พบวา่ เป็นการจดัประสบการณ์
เรยีนรูท้ีมุ่ง่สง่เสรมิโอกาสการเรยีนรู ้ดว้ยการใหเ้ดก็ปฐมวยัได ้จดัแสดงผลงานการเรยีนรูท้ีด่าํเนินการ
มารว่มกนัประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง พจิารณาคดัเลอืกจดัเกบ็ผลงานในแฟ้มงานของตนเอง และ
ประเมนิผลการเรยีนรูร้ว่มกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
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บนัทึกการเรียนรู้ ขัน้ท่ี 8 ขยายความรู้ด้วยการจดัการ 
(Knowledge Management Broadcast Together : K) 15 ธนัวาคม 2554 

    8.1 เดก็ไดนํ้าเสนอผลงานการเรยีนรูใ้นโครงการทีท่าํ อยา่งไร  
           เดก็ไดร้ว่มกนัวางแผนและดาํเนินการจดันิทรรศการผลงานของตนเองและผูอ้ืน่ เพือ่ชืน่ชมผลงานและ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ โดยเชญิชวนใหเ้พือ่นต่างหอ้งเขา้ชม  

 
 
 
 
 
 
    8.2 เดก็ทาํการประเมนิตนเองในการเรยีนรู ้อยา่งไร 
           ครนํูาเดก็พจิารณาผลงานตนเอง วา่ผลงานแต่ละชิ้น
เดก็ๆ ไดต้ัง้ใจทาํหรอืไม ่และชืน่ชมผลงานใหเ้ดก็คดัเลอืก
ผลงานใสแ่ฟ้มของตนเอง  
    8.3 เดก็ประเมนิผูอ้ื่นในการเรยีนรู ้อยา่งไร 
           เดก็นําผลงานกลุม่ทีท่าํรว่มกนัมานําเสนอและใหเ้พือ่นต่างๆ กลุม่รว่มกนัประเมนิ 

8.4 สิง่ใดทีค่ดิวา่ควรแกไ้ขปรบัปรงุในการเรยีนรูร้ว่มกนั 
     1. การทาํกจิกรรมเป็นกลุม่และการแบง่ปนัสิง่ของในการทาํกจิกรรมรว่มกนั  
     2. ฝึกการใชส้ิง่ของอยา่งประหยดั แบ่งปนัสิง่ของในกลุม่รว่มถงึรูจ้กั 
การรอคอยตามลาํดบัก่อน – หลงั 
 

 

    8.5 สิง่ใดคอืความประทบัใจและนําไปสูก่ารพฒันาการเรยีนรูใ้น
ครัง้ต่อไป คอื เดก็และผูป้กครองมคีวามรว่มมอืในการทาํกจิกรรม
ทุกกจิกรรมในหอ้งเรยีน  
 

 
ภาพประกอบ 25 การเรยีนรู ้ขัน้ที ่8 ขยายความรูด้ว้ยการจดัการ (Knowledge Management Broadcast  
      Together)   
 
 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2554, ธนัวาคม).  การทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้. 
15 ธนัวาคม 2554  ณ โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี จงัหวดันราธวิาส.  
 
 
             เมื่อเดก็ดาํเนินกจิกรรมในขัน้ที ่8 ทาํใหเ้ดก็ไดร้บัความรู ้ประสบการณ์ ทกัษะต่างๆ ทีไ่ดจ้า
กากรเรยีนรูม้าใชเ้ป็นฐานในการพฒันาการเรยีนรูใ้นครัง้ต่อไป ในขัน้น้ีมโีอกาสของการสง่เสรมิคุณลกัษณะ
พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี  
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ตาราง 34 ขัน้ที ่8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ (Knowledge Management Broadcast Together)   
     กบัโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัใน 
     พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ 

(Knowledge Management Broadcast Together : K) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัใน

พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

1. รว่มกนัพจิารณาวา่การทาํโครงการของตนเองมคีวามสมบรูณ์ 
ครบถว้นตามจุดมุง่หมายทีก่าํหนดไว ้โดยดจูากแผนภมูเิครอืขา่ย
การเรยีนรู ้ในขัน้ที ่3 หากทุกคนเหน็วา่ กจิกรรมดาํเนินการครบ
แลว้ ดาํเนินการปิดโครงการ 
2. นําเดก็ดาํเนินการจดันิทรรศการแสดงผลงานการเรยีนรูใ้น
โครงการ 
3. สง่เสรมิใหเ้ดก็รบัผดิชอบต่อหน้าทีใ่นการนําเสนอผลงาน  
4. จดักจิกรรมต่างๆ โดยมุง่เน้นใหทุ้กคนมสีว่นรว่มและประหยดั  
5. ถา้มปีญัหาความขดัแยง้ ควรนํามารว่มพดูคุยกนั และใชส้นัติ
วธิใีนการแกป้ญัหา (บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาปญัหา
เพื่อแกไ้ข (Identify problems for solving together : I)   
6. สง่เสรมิเดก็ต่างวฒันธรรมทาํกจิกรรมรว่มกนั หากมปีระเดน็
ทางวฒันธรรมควรนํามาพดูคุยรว่มกนั (บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่6  
7. เมื่อเสรจ็สิน้การนําเสนอผลงาน นําเดก็สรปุ ความรู ้
ประสบการณ์ ประเมนิการเรยีนรูข้องตนเอง และเพื่อนวา่ มสีิง่ใด
ทีช่อบ สิง่ใดทีไ่มช่อบและจดัทาํแฟ้มงานของตนเอง  
8. สง่เสรมิการสือ่สารภาษาไทยและภาษามลายทูอ้งถิน่ 

ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น    
ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั 
ตวับ่งชีท้ี ่7  ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี
ความสขุ   
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรุนแรงในการแกป้ญัหา 
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้   
ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจกบัสิง่ทีต่นเองม ี  
ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น   
 
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง 

  

   
 จากผลการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพการดาํเนินการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK 
ทีพ่ฒันาขึน้กบัโอกาสการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากตวัอยา่งการทดลองขา้งตน้ ไดแ้สดงใหเ้หน็แลว้วา่ การดาํเนินการ
แต่ละขัน้ของรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ชว่ยใหเ้ดก็มภีาวะของความสมดุลระหวา่งการเรยีนรู ้จากบทบาท
ของครปูฐมวยัในฐานะผูด้าํเนินการ สนบัสนุนการเรยีนรู ้และบทบาทของเดก็ปฐมวยั ในฐานะผูร้ว่มเรยีนรู ้
เป็นผูล้งมอืปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั ดว้ยการสง่เสรมิใหเ้ดก็สามารถทาํงาน หรอืกจิกรรมทีเ่กดิจากการรว่ม
พจิารณารว่มกนั และแสดงออกถงึการพฒันาตนเอง เพือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ ผลการวเิคราะห์
เชงิคุณภาพน้ี ไดส้นบัสนุนผลการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณในการทดสอบสมมตฐิานของการวจิยัครัง้น้ี ที่
พบวา่ เดก็ปฐมวยัทัง้ระดบัปฐมวยัปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) และ ระดบัปฐมวยั ปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) ทีเ่ขา้รบัการจดั
ประสบการณ์เรยีนรูด้ว้ยรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK มคีุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
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การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ ขณะทดลอง และภายหลงัการทดลอง เพิม่สงูขึน้กวา่ ก่อนการทดลอง อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05     
 
ตอนท่ี 4  ผลการประเมินความเหมาะสมเป็นไปได้ในการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ SANTISUK เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะการอยู่รว่มกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสม
กบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไปใช้   
 ผลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ไปใช ้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  
คอื   
 กลุ่มท่ี 1 ผูท้ดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ผูป้ระเมนิ
มาจากโรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั 3 โรงเรยีน ประกอบดว้ย 1)  ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืหวัหน้าสายชัน้
ทีเ่ขา้สงัเกตการณ์ทดลองใชร้ปูแบบฯ จาํนวน 6 คน 2) ครปูฐมวยัทีท่ดลองใชร้ปูแบบฯ จาํนวน 6 คน  
และ 3) นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครชูัน้ปีที ่5 สาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
ทีเ่ขา้รว่มทดลองใชร้ปูแบบฯ จาํนวน 6 คน รวมทัง้สิน้ 18 คน โดยใชแ้บบประเมนิชุดที ่1 สาํหรบับุคลากร
ทางการศกึษา       
 กลุ่มท่ี 2 ผูเ้ขา้รบัการขยายผลการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้  
ประกอบดว้ย 1) ครผููส้อนระดบัปฐมวยัทีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการขยายผล จาํนวน 34 คน 2) นกัศกึษา
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครชูัน้ปีที ่5 สาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จาํนวน 27 คน  
และ 3) นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 สาขาการศกึษาปฐมวยั คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จาํนวน 
94 คน รวมทัง้สิน้ 155 คน โดยใชแ้บบประเมนิชุดที ่1 สาํหรบับุคลากรทางการศกึษา   
 กลุ่มท่ี 3 ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีเ่ขา้รว่มสงัเกตการณ์ใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ย 1) ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั จากโรงเรยีนเทศบาล 4 (ธนวถิ)ี 
อาํเภอเมอืงจงัหวดัยะลา จาํนวน 30 คน 2) ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัจากโรงเรยีนเทศบาล 4 (วดันพวงศาราม) 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี จาํนวน 21 คน และ 3) ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัจากโรงเรยีนเทศบาล 1 
(ถนนภผูาภกัด)ี อาํเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส จาํนวน 26 คน รวมทัง้สิน้ 77 คน โดยใชแ้บบประเมนิ
ชุดที ่2 สาํหรบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยั 
 เกณฑท์ีใ่ช ้และ การแปลผลประเมนิความเหมาะสมเป็นไปได ้ คอื      
  5.00 – 4.50  หมายถงึ  สามารถนําไปใชแ้ละขยายผล ระดบัดเียีย่ม 
  4.49 – 3.50    หมายถงึ  สามารถนําไปใชแ้ละขยายผล ระดบัดมีาก 
  3.49 – 2.50  หมายถงึ  สามารถนําไปใชแ้ละขยายผล ระดบัปานกลาง 
  2.49 – 1.50    หมายถงึ  สามารถนําไปใชแ้ละขยายผล ระดบัน้อย 
  1.49 – 1.00    หมายถงึ  สามารถนําไปใชแ้ละขยายผล ระดบัน้อยทีสุ่ด 
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 4.1 ผลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดก้ารนํารปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ไปใชแ้ละขยายผล
ต่อไป ตามทศันะของกลุ่มที ่1 ผูท้ดลองใชร้ปูแบบฯ จาํนวน 18 คน ผลการประเมนิ ดงัน้ี 
 
ตาราง 35 ผลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดข้องการนํารปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้ตามทศันะ 
     ของผูท้ดลองใช ้   
 

ระดบัความเหมาะสมเป็นไปได ้ดา้น/ประเดน็การประเมนิ 
Mean SD แปลผล 

 

ด้านท่ี 1 รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้กบัโอกาสในการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 9 ขอ้ (ขอ้ 1 – 9)  
1. ขัน้ที ่1 รว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็ (Share ideas together : S) เป็นการสง่เสรมิ
ใหเ้ดก็ปฐมวยัรว่มแสดงความคดิเหน็ ความสนใจ เพื่อเสนอเป็นหวัขอ้สาํหรบัเรยีนรู้
รว่มกนั ขัน้ตอนน้ี มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั  4.33 .49 ดมีาก 
2. ขัน้ที ่2 รว่มยนืยนัจุดมุง่หมาย (Assure agreement together : A) เป็นขัน้การ
เรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัไดค้ดิพจิารณาความเป็นไปไดแ้ละตดัสนิใจ เพือ่เลอืก
หวัขอ้การเรยีนรูร้ว่มกนั  ขัน้ตอนน้ี มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิ
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั  4.33 .49 ดมีาก 
3. ขัน้ที ่3 รว่มสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่(New experiences network 
organize together : N)  เป็นขัน้การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยันําหวัขอ้ทีร่ว่ม
ผา่นการยนืยนัรว่มกนัมาคดิวางแผน เพื่อจดัทาํแผนภมูเิครอืขา่ยการเรยีนรู ้ทีค่รแูละ
เดก็สามารถใชใ้นการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต้่อไป ขัน้ตอนน้ี มคีวามเหมาะสม
เป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บั
เดก็ปฐมวยั  4.17 .79 

 
 
 
 
 

ดมีาก 
4. ขัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ(Take action together : T) เป็นขัน้การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิ
ใหเ้ดก็ปฐมวยัไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ รว่มกนัทีห่ลากหลาย ทัง้รายบุคคลและ
เป็นกลุม่ เชื่อมโยงบรูณาการใหส้ามารถพฒันาไปสูเ่ป้าหมายทีก่ําหนดไวร้ว่มกนั 
ขัน้ตอนน้ี มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง 
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั  4.56 .51 ดเียีย่ม 
5. ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา (Identify problems for solving together : I) 
เป็นขัน้การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัไดค้ดิพจิารณานําปญัหาทีเ่กดิขึน้ใน
หอ้งเรยีนมาพดูคุย และชว่ยกนัคดิหาวธิแีกไ้ขปญัหาอยา่งยตุธิรรมโดยทุกคนมสีว่น
รว่มรบัรูแ้ละปฏบิตัริว่มกนั ลดการใชอ้าํนาจควบคุม ขัน้ตอนน้ี มคีวามเหมาะสม
เป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บั
เดก็ปฐมวยั  4.06 .54 ดมีาก 
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ตาราง 35 (ต่อ)   
 

ระดบัความเหมาะสมเป็นไปได ้ดา้น/ประเดน็การประเมนิ 
Mean SD แปลผล 

 

ดา้นที ่1 รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้กบัโอกาสในการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 9 ขอ้ (ขอ้ 1 – 9)  
6. ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share cultural 
understanding together : S) เป็นขัน้การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัได้
แลกเปลีย่นความรู ้ความเขา้ใจ ในการดาํรงชวีติตามวถิวีฒันธรรมของตนเอง
และผูอ้ื่น  ขัน้ตอนน้ี มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั  4.44 .51 ดมีาก 
7. ขัน้ที ่7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย (Unite together in 
diversity : U) เป็นขัน้การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัไดท้าํกจิกรรมรว่มกบั
เพื่อนต่างหอ้ง ผูป้กครอง และคนในชุมชน ขัน้ตอนน้ี มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
ในการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บั 
เดก็ปฐมวยั  4.33 .69 ดมีาก 
8. ขัน้ที ่8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ (Knowledge management 
broadcast together : K) เป็นขัน้การเรยีนรูท้ีใ่หเ้ดก็ไดนํ้าเสนอผลการเรยีนรูแ้ละ
ประเมนิสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูร้ว่มกนั ขัน้ตอนน้ี มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการ
สง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั 4.39 .70 ดมีาก 
9. ภาพรวมรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK เน้นผูเ้รยีนเป็น
สาํคญั (Child center)  และเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํามาใชเ้พือ่เสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4.44 .51 ดมีาก 
   

คา่เฉลีย่รวมดา้นที ่1 4.34 ดมีาก 
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ตาราง 35 (ต่อ)   
 

ระดบัความเหมาะสมเป็นไปได ้ดา้น/ประเดน็การประเมนิ 
Mean SD แปลผล 

 

ด้านท่ี 2 การนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช/้ประยกุตใ์ช ้จาํนวน 3 ขอ้ (ขอ้10 – 12)  
10. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสม
เป็นไปไดใ้นการนําไปใชห้รอืประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ปฐมวยัใน
ระบบโรงเรยีน 4.50 .71 ดเียีย่ม 
11. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ มคีวาม
เหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนําไปใชห้รอืประยกุตใ์ชร้ว่มกบัหลกัสตูรระดบัปฐมวยั
ในสถานศกึษาของทา่น  4.61 .61 ดเียีย่ม 
12. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ มคีวาม
เหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนําไปใชห้รอืประยกุตเ์พื่อพฒันาเดก็ไดทุ้กดา้น  4.67 .49 ดเียีย่ม 
    

คา่เฉลีย่รวมดา้นที ่2 4.59 ดเียีย่ม 
     
    

ด้านท่ี 3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องแผนพฒันาการศกึษาในเขตเฉพาะกจิชายแดนใต ้พ.ศ. 2552 – 2555  (1 ขอ้)  
13. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ มคีวาม
เหมาะสมเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องแผนพฒันา
การศกึษาในเขตเฉพาะกจิชายแดนใต ้พ.ศ 2552-2555 ทีมุ่ง่เสรมิสรา้งความ
มัน่คง ดว้ยการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมเกีย่วกบัสนัตศิกึษา สทิธิ
มนุษยชน การจดัการขอ้พพิาทและความขดัแยง้และการสรา้งความสมานฉนัท์
เพื่อความเขา้ใจในการอยูร่ว่มกนับนพืน้ฐานของความหลากหลายทางวฒันธรรม   4.44 .51 ดมีาก 
ด้านท่ี 4 ความสอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาการศกึษาของประเทศไทยสูค่วามเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN) (1 ขอ้) 
14. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ มคีวาม
เหมาะสมเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาการศกึษา
ของประเทศไทยสูค่วามเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN) โดยมุง่เน้นทีก่ารสรา้ง
โอกาสของรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละดาํรงชวีติรว่มกนัดว้ยความเขา้ใจอนัดตี่อ
กนัทา่มกลางความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม 4.33 .69 ดมีาก 
   

คา่เฉลีย่รวมดา้นทุกดา้น 4.44 ดมีาก 
   

 
 ผลการวิเคราะหค์วามคิดเหน็อ่ืนๆ เพ่ิมเติม มดีงัน้ี  
  ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารของโรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยัทัง้ 3 โรงเรยีน ทีม่ต่ีอการใช้
รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK พบวา่ นอกจากรปูแบบการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ชว่ยให้
เดก็ปฐมวยัพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุไดทุ้กดา้นแลว้ ยงัชว่ยให้
ผูป้กครองทีเ่ป็นไทยพทุธ และไทยมสุลมิ มคีวามเขา้ใจในวฒันธรรมรว่มกนั สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี
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ระหวา่งโรงเรยีนและผูป้กครอง และเป็นฐานของการสรา้งความสนัตสิขุ ทัง้ภายในโรงเรยีนและชุมชน  
ดงัปรากฏในขอ้ความต่อไปน้ี     
 

 
 

ภาพประกอบ 26 ความคดิเหน็เพิม่เตมิของผูบ้รหิารต่อการใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 
 
 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2555 มกราคม).  การประเมนิผลการทดลองใชร้ปูแบบฯ ที ่
พฒันาขึน้.  10 มกราคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา.  
 
 
 สาํหรบัครผููส้อนระดบัปฐมวยัทีท่ดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ที่
พฒันาขึน้ มคีวามคดิเหน็ต่อการนําไปใชเ้พือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั และเป็นแนวทางของการพฒันาการ
จดัประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกบัหลกัสตูรสถานศกึษาของตนเอง ชว่ยใหเ้ดก็ปฐมวยั ไดม้สีว่นรว่ม ใน
การกาํหนดสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละมคีวามสขุในการเรยีนรู ้และมุง่เน้นการปฏบิตัจิรงิทีท่าํใหเ้ดก็ปฐมวยัได้
พฒันาการเรยีนรูค้วบคูก่บัการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ   
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 นอกจากน้ี ครผููส้อนระดบัปฐมวยัยงัไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึคุณคา่ของรปูแบบการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ กบัความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นการนํามาใชใ้นพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตข้องไทย ดงัน้ี  
 

  

  

  

  
 

ภาพประกอบ 27 ความคดิเหน็เพิม่เตมิของครปูฐมวยัต่อการใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 
 
 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2555ม มกราคม).  การประเมนิผลการทดลองใชร้ปูแบบฯ  
ทีพ่ฒันาขึน้.  10 มกราคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา.  
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 ความคดิเหน็เพิม่เตมิของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูชัน้ปีที ่5 สาขาการศกึษาปฐมวยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ทีด่าํเนินการทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ที่
พฒันาขึน้รว่มกบัครปูฐมวยักลุ่มทดลอง ไดแ้สดงความคดิเหน็ ดงัน้ี  
 

 

 
  
ภาพประกอบ 28 ความคดิเหน็เพิม่เตมิของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาครสูาขาการศกึษาปฐมวยั 
      ต่อการใชร้ปูแบบ ฯ ทีพ่ฒันาขึน้  
 
 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2555, มกราคม).  การประเมนิผลการทดลองใชร้ปูแบบฯ ที ่
พฒันาขึน้.  10 มกราคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา.  
        
 
 สรปุ ผลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปได ้ในการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ไปใชแ้ละขยายผลต่อไป ตามทศันะของ กลุ่มที ่1 ผูท้ดลองใชร้ปูแบบการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ พบวา่ มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะ
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุไปใชก้บัเดก็ปฐมวยั ในระดบัมาก สามารถนําไปใชป้ระยกุตใ์ช ้ในการจดั
ประสบการณ์เรยีนรูใ้หก้บัเดก็ปฐมวยั ในระดบัดเียีย่ม มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องแผนพฒันา
การศกึษาในเขตเฉพาะกจิชายแดนใต ้พ.ศ. 2552 – 2555 ระดบัดมีาก และความสอดคลอ้งกบัทศิทาง  
การพฒันาการศกึษาของประเทศไทยสูค่วามเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN) ระดบัดมีาก  
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 4.2 ผลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดก้ารนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK 
ไปใชโ้ดยกลุ่มที ่2 ผูเ้ขา้รบัการขยายผลการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ 
จาํนวน 155 คน ผลการประเมนิ ดงัน้ี 
 
ตาราง 36 ผลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดข้องการนํารปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้ตามทศันะของ 
     ผูร้บัการขยายผล     
 

ระดบัความเหมาะสมเป็นไปได ้ดา้น/ประเดน็การประเมนิ 
Mean SD แปลผล 

 

ด้านท่ี 1 รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้กบัโอกาสในการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 9 ขอ้ (ขอ้ 1 – 9)  
1. ขัน้ที ่1 รว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็ (Share ideas together: S) เป็นการสง่เสรมิให้
เดก็ปฐมวยัรว่มแสดงความคดิเหน็ ความสนใจ เพื่อเสนอเป็นหวัขอ้สาํหรบัเรยีนรูร้ว่มกนั 
ขัน้ตอนน้ี มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั 4.32 .61 ดมีาก 
2. ขัน้ที ่2 รว่มยนืยนัจุดมุง่หมาย (Assure agreement together : A) เป็นขัน้การเรยีนรู้
ทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัไดค้ดิพจิารณาความเป็นไปไดแ้ละตดัสนิใจ เพื่อเลอืกหวัขอ้การ
เรยีนรูร้ว่มกนั  ขัน้ตอนน้ี มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บั  เดก็ปฐมวยั  4.28 .70 ดมีาก 
3. ขัน้ที ่3 รว่มสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่(New experiences network organize 
together : N)  เป็นขัน้การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยันําหวัขอ้ทีร่ว่มผา่นการยนืยนั
รว่มกนัมาวางแผนจดัทาํแผนภูมเิครอืขา่ยการเรยีนรูร้ว่มกนั  ขัน้ตอนน้ี มคีวาม
เหมาะสมเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติ
สขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั 4.22 .66 ดมีาก 
4. ขัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ(Take action together : T) เป็นขัน้การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิให้
เดก็ปฐมวยัไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ รว่มกนัทีห่ลากหลาย ทัง้รายบุคคลและเป็น
กลุม่ เชื่อมโยงบรูณาการใหส้ามารถพฒันาไปสูเ่ป้าหมายทีก่ําหนดไวร้ว่มกนั ขัน้ตอนน้ี 
มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั 4.47 .63 ดมีาก 
5. ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา (Identify problems for solving together : I) เป็น
ขัน้การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัไดค้ดิพจิารณานําปญัหาทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีนมา
พดูคุย และชว่ยกนัคดิหาวธิแีกไ้ขปญัหา อยา่งยุตธิรรมโดยทุกคนมสีว่นรว่มรบัรู ้ปฏบิตั ิ
ลดการใชอ้าํนาจควบคุมโดยครเูพยีงฝา่ยเดยีว  ขัน้ตอนน้ี มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้น
การสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั 4.09 .63 ดมีาก 
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ตาราง 36  (ต่อ)   
 

ระดบัความเหมาะสมเป็นไปได ้ดา้น/ประเดน็การประเมนิ 
Mean SD แปลผล 

 

ด้านท่ี 1 รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้กบัโอกาสในการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 9 ขอ้ (ขอ้ 1 – 9)  
6. ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share cultural understanding 
together : S) เป็นขัน้การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้ความ
เขา้ใจ ในการดาํรงชวีติตามวถิวีฒันธรรมของตนเองและผูอ้ื่น  ขัน้ตอนน้ี มคีวาม
เหมาะสมเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติ
สขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั 4.28 .67 ดมีาก 
7. ขัน้ที ่7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย (Unite together in diversity : 
U) เป็นขัน้การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัไดท้าํกจิกรรมรว่มกบัเพือ่นต่างหอ้ง 
ผูป้กครอง และคนในชุมชน ขัน้ตอนน้ี มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิ
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั 4.35 .62 ดมีาก 
8. ขัน้ที ่8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ (Knowledge management broadcast 
together : K) เป็นขัน้การเรยีนรูท้ีใ่หเ้ดก็ไดนํ้าเสนอผลการเรยีนรูแ้ละประเมนิสิง่ทีไ่ด้
เรยีนรูร้ว่มกนั ขัน้ตอนน้ี มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั 4.31 .69 ดมีาก 
9. ภาพรวมรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
(Child center)  และเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํามาใชเ้พือ่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ 4.38 .62 ดมีาก 
   

คา่เฉลีย่รวมดา้นที ่1 4.29 ดมีาก 
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ตาราง 36 (ต่อ)  
 

ระดบัความเหมาะสมเป็นไปได ้ดา้น/ประเดน็การประเมนิ 
Mean SD แปลผล 

 

ด้านท่ี 2 การนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ไปใชห้รอืประยกุตใ์ช ้จาํนวน 3 ขอ้ (ขอ้ 10 – 12)  
10. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสม
เป็นไปไดใ้นการนําไปใชห้รอืประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ปฐมวยัในระบบ
โรงเรยีน  4.45 .70 ดมีาก 
11. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสม
เป็นไปไดใ้นการนําไปใชห้รอืประยกุตใ์ชร้ว่มกบัหลกัสตูรระดบัปฐมวยัในสถานศกึษา
ของทา่น  4.43 .59 ดมีาก 
12. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสม
เป็นไปไดใ้นการนําไปใชห้รอืประยกุตเ์พื่อพฒันาเดก็ไดทุ้กดา้น  4.40 .66 ดมีาก 
   

คา่เฉลีย่รวมดา้นที ่2 4.42 ดมีาก 
    
   

ด้านท่ี 3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องแผนพฒันาการศกึษาในเขตเฉพาะกจิชายแดนใต ้พ.ศ. 2552 – 2555 (1 ขอ้)  
13. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสม
เป็นไปไดใ้นการดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องแผน พฒันาการศกึษาในเขต
เฉพาะกจิชายแดนใต ้พ.ศ. 2552 – 2555 ทีมุ่ง่เสรมิสรา้งความมัน่คง ดว้ยการสง่เสรมิ
การเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมเกีย่วกบัสนัตศิกึษา สทิธมินุษยชน การจดัการขอ้พพิาท
และความขดัแยง้.และการสรา้งความสมานฉนัทเ์พื่อความเขา้ใจในการอยูร่ว่มกนับน
พืน้ฐานของความหลากหลายทางวฒันธรรม   4.45 .57 ดมีาก 
ด้านท่ี 4 ความสอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาการศกึษาของประเทศไทยสูค่วามเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN) (1 ขอ้) 
14. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสม
เป็นไปไดใ้นการดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาการศกึษาของประเทศไทย
สูค่วามเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN) โดยมุง่เน้นทีก่ารสรา้งโอกาสของรว่ม
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละดาํรงชวีติรว่มกนัดว้ยความเขา้ใจอนัดตี่อกนัท่ามกลางความ
แตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม  4.37 .63 ดมีาก 
   

คา่เฉลีย่รวมดา้นทุกดา้น 4.38 ดมีาก 
   

             
 ผลการวิเคราะหค์วามคิดเหน็อ่ืนๆ เพ่ิมเติม   
  นกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ทีไ่ดร้บัการขยายผล
การใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองปฏบิตัจิรงิ ไดแ้สดงความคดิเหน็
ทีเ่ป็นเสมอืนบทสรปุของการพฒันาและการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK เพื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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ไปใช ้คอื ความรว่มมอืรว่มใจกนัทุกฝา่ย ทัง้ภายในกลุ่ม ภายในหอ้งเรยีน ทีค่รปูฐมวยักบัเดก็ปฐมวยั
ใหค้วามรว่มมอืในการเรยีนรูร้ว่มกนั และรวมไปถงึการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรยีน 
และชุมชน เพือ่ใหก้ารเรยีนรูแ้ละการพฒันาไดด้าํเนินไปจนบรรลุจุดมุง่หมาย เพือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่ง
สนัตสิขุ โดยผูนํ้ารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ไปใชต่้างตระหนกัชดัถงึคุณคา่ของการพฒันาเดก็ปฐมวยัในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัขอ้ความทีว่า่  
          

 
 

ภาพประกอบ 29 ความคดิเหน็เพิม่เตมิของผูร้บัการขยายผลต่อการใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 
 
 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2555, กุมภาพนัธ)์.  การประเมนิผลการทดลองใชร้ปูแบบฯ 
ทีพ่ฒันาขึน้.  16 กุมภาพนัธ ์2555 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา.   

 
 
 สรปุ ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้และขยายผลต่อไป ตามทศันะของผูร้บัการขยายผล พบวา่ รปูแบบมี
ขัน้การเรยีนรูท้ีค่วามเหมาะสมเป็นไปไดร้ะดบัมากในการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ
ไปใชก้บัเดก็ปฐมวยั สามารถนําไปใชป้ระยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์เรยีนรูใ้หก้บัเดก็ปฐมวยัได ้ระดบัมาก  
มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องแผนพฒันาการศกึษาในเขตเฉพาะกจิชายแดนใต ้พ.ศ. 2552 – 2555   
ในระดบัมาก และทศิทางการพฒันาการศกึษาของประเทศไทยสูค่วามเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN)  
ในระดบัมาก   
 

 4.3 ผลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปได ้ ในการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ไปใชเ้พือ่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปใช ้โดยกลุ่มที ่3 ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีเ่ขา้รบัการทดลองใชร้ปูแบบ
การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ จาํนวน 77 คน ผลการประเมนิ ดงัน้ี 
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ตาราง 37 ผลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดข้องการนํารปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้ตามทศันะ 
     ของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั  
 

ระดบัความเหมาะสมเป็นไปได ้ดา้น/ประเดน็การประเมนิ 
Mean SD แปลผล 

    

1. รปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีน SANTISUK ทีบุ่ตรหลานของทา่นกําลงัเรยีน
อยูข่ณะน้ี ไดส้ง่เสรมิใหเ้ดก็รว่มแสดงความคดิเหน็ (Share ideas together) เพื่อ
นําเสนอสิง่ทีต่นเองสนใจรว่มกบัผูอ้ื่น   ทา่นคดิวา่ ขัน้ตอนน้ีมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
ในการนําไปใชก้บัเดก็ปฐมวยัและเสรมิสรา้งใหม้คีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ 4.23 .65 ดมีาก 
2. รปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีน SANTISUK ทีบุ่ตรหลานของทา่นกําลงัเรยีน
อยูข่ณะน้ี  ไดส้ง่เสรมิใหเ้ดก็ รว่มยนืยนัจุดมุง่หมาย (Assure agreement together : 
A) เป็นการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ไดค้ดิพจิารณาความเป็นไปไดแ้ละตดัสนิใจ เพื่อ
เลอืกหวัขอ้การเรยีนรู ้ทา่นคดิวา่ ขัน้ตอนน้ีมคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนําไปใช้
กบัเดก็ปฐมวยัและเสรมิสรา้งใหม้คีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่ง 
สนัตสิขุ 4.29 .67 ดมีาก 
3. รปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีน SANTISUK ทีบุ่ตรหลานของทา่นกําลงัเรยีน
อยูข่ณะน้ี  ไดส้ง่เสรมิใหเ้ดก็  รว่มสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่(New experiences 
network organize together : N)  เป็นขัน้การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัคดิ
วางแผนกจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั ทา่นคดิวา่ ขัน้ตอนน้ีมคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้น
การนําไปใชก้บัเดก็ปฐมวยัและเสรมิสรา้งใหม้คีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ  4.51 .70 ดเียีย่ม 
4. รปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีน SANTISUK ทีบุ่ตรหลานของทา่นกําลงัเรยีน
อยูข่ณะน้ี  ไดส้ง่เสรมิใหเ้ดก็  รว่มลงมอืปฏบิตั ิ(Take action together : T) เป็นการให้
เดก็ปฐมวยัไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ รว่มกนัในสิง่ทีเ่ดก็ไดว้างแผนมาแลว้ ทา่น
คดิวา่ ขัน้ตอนน้ีมคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนําไปใชแ้ละเสรมิสรา้งใหม้ี
คุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ  4.60 .61 ดเียีย่ม 
5. รปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีน SANTISUK ทีบุ่ตรหลานของทา่นกําลงัเรยีน
อยูข่ณะน้ี  ไดส้ง่เสรมิใหเ้ดก็  รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา (Identify problems for 
solving together : I) เป็นการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัไดค้ดิพจิารณาปญัหาที่
เกดิขึน้ในหอ้งเรยีนมาพดูคุย และชว่ยกนัคดิหาวธิแีกไ้ขปญัหาอยา่งยุตธิรรมรว่มกนั  
ทา่นคดิวา่ ขัน้ตอนน้ีมคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนําไปใชก้บัเดก็ปฐมวยัและ
เสรมิสรา้งใหม้คีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ 4.36 .67 ดมีาก 
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ตาราง 37 (ต่อ) 
 

ระดบัความเหมาะสมเป็นไปได ้ดา้น/ประเดน็การประเมนิ 
Mean SD แปลผล 

    

6. รปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีน SANTISUK ทีบุ่ตรหลานของทา่นกําลงัเรยีน
อยูข่ณะน้ี  ไดส้ง่เสรมิใหเ้ดก็   รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share 
cultural understanding together : S) เป็นการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัได้
แลกเปลีย่นความรู ้ความเขา้ใจ ในการดาํรงชวีติตามวถิวีฒันธรรมของตนเองและผูอ้ื่น  
ทา่นคดิวา่ ขัน้ตอนน้ีมคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนําไปใชก้บัเดก็ปฐมวยัและ
เสรมิสรา้งใหม้คีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ 4.35 .76 ดมีาก 
7. รปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีน SANTISUK ทีบุ่ตรหลานของทา่นกําลงัเรยีน
อยูข่ณะน้ี  ไดส้ง่เสรมิใหเ้ดก็   รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย (Unite 
together in diversity : U) เป็นการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัไดท้าํกจิกรรม
รว่มกบัเพือ่นต่างหอ้ง ผูป้กครอง และคนในชุมชน ทา่นคดิวา่ ขัน้ตอนน้ีมคีวาม
เหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนําไปใชก้บัเดก็ปฐมวยัและเสรมิสรา้งใหม้คีุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ 4.31 .75 ดมีาก 
8. รปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีน SANTISUK ทีบุ่ตรหลานของทา่นกําลงัเรยีน
อยูข่ณะน้ี  ไดส้ง่เสรมิใหเ้ดก็   รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ (Knowledge 
management broadcast together : K) เป็นการเรยีนรูท้ีใ่หเ้ดก็ไดนํ้าเสนอผลการ
เรยีนรูแ้ละประเมนิสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูร้ว่มกนัทา่นคดิวา่ ขัน้ตอนน้ีมคีวามเหมาะสมเป็นไป
ไดใ้นการนําไปใชก้บัเดก็ปฐมวยัและเสรมิสรา้งใหม้คีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ  4.36 .74 ดมีาก 
9. รปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีน SANTISUK ทีบุ่ตรหลานของทา่นกําลงัเรยีน
อยูข่ณะน้ี  ชว่ยทาํใหบุ้ตรหลานกระตอืรอืรน้ อยากมาโรงเรยีน และ สนุกกบัการ
เรยีนรูเ้พิม่มากขึน้  4.55 .76 ดเียีย่ม 
10. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK บุตรหลานของทา่นกําลงัเรยีนอยู่
ขณะน้ี ที ่ชว่ยทาํใหบุ้ตรหลานอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ  รูจ้กัการใหอ้ภยั มน้ํีาใจ
ไมตร ีมคีวามพอเพยีงในสิง่ทีต่นเองม ีมคีวามอดทนอดกลัน้ และเขา้ใจในความ
แตกต่างทางวฒันธรรมและศาสนาทัง้ของตนเองและผูอ้ื่นเพิม่มากขึน้ 4.60 .67 ดเียีย่ม 
    

คา่เฉลีย่รวม 4.42 ดมีาก 
    

 
 จากตาราง 37 แสดงใหเ้หน็วา่ ทศันะของผูป้กครองทีม่ต่ีอการดาํเนินการจดัประสบการณ์
เรยีนรูด้ว้ยรปูแบบ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ พบวา่ ทกุขัน้ของการจดัประสบการณ์มคีวามเหมาะสม
ในการนําไปใชก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก ถงึ มากทีส่ดุ และ
เมือ่พจิารณาคา่เฉลีย่รวมความเหมาะสมในการนํารปูแบบการเรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ไปใชก้บั
เดก็ปฐมวยั พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก    
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  ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็เพิม่เตมิ พบวา่ ผูป้กครองมคีวามดว้ยพงึพอใจต่อการจดั
ประสบการณ์เรยีนรูใ้หก้บับุตรหลานดว้ยรปูแบบการเรยีนรู ้SANTISUK ดงัขอ้ความทีว่า่  
 

 
 
ภาพประกอบ 30  ความคดิเหน็เพิม่เตมิของผูป้กครองเดก็ปฐมวยัต่อการใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้  
 
 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2555, มกราคม).  การประเมนิผลการทดลองใชร้ปูแบบฯ 
ทีพ่ฒันาขึน้.  20 มกราคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา.   
 
 
 การใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ไดช้ว่ยใหผู้ป้กครอง มี
ทศันคตทิีด่แีละมคีวามรว่มมอืในการสง่เสรมิพฒันาการศกึษาของบุตรหลานรว่มกนัทางโรงเรยีน อกีทัง้
ชว่ยใหเ้ดก็ปฐมวยัมคีวามสขุและอยากมาโรงเรยีน ดงัขอ้ความทีว่า่  
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ภาพประกอบ 31 ความคดิเหน็เพิม่เตมิของผูป้กครองเดก็ปฐมวยัต่อการใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 

 
 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2555, มกราคม).  การประเมนิผลการทดลองใชร้ปูแบบฯ 
ทีพ่ฒันาขึน้.  20 มกราคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา.  

 
 
 ทศันะของผูป้กครองทีต่ระหนกัถงึคุณค่าของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK 
ทีพ่ฒันาขึน้กบัการพฒันาใหเ้ดก็ปฐมวยัมพีืน้ฐานของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ ทา่มกลางความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมของพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดเ้ป็นสิง่ทีช่ว่ยใหเ้ดก็ปฐมวยัทีเ่รยีกตนเองวา่ ไทยมสุลมิ
สามารถใชภ้าษาไทย และการเขา้ใจภาษาของผูอ้ื่นในการสือ่สารไดด้ขีึน้ ซึง่รปูแบบการจดัประสบการณ์
เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาไดร้บัการยอมรบัจากผูป้กครองวา่ ไดต้อบสนองความตอ้งการจาํเป็นต่อ
การพฒันาเดก็ปฐมวยัเพือ่อยูร่ว่มกนัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัขอ้ความใน ภาพประกอบ 32   
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ภาพประกอบ 32 ความคดิเหน็เพิม่เตมิของผูป้กครองเดก็ปฐมวยัต่อการใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 

 
 ทีม่า: จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  (2555, มกราคม).  การประเมนิผลการทดลองใชร้ปูแบบฯ 
ทีพ่ฒันาขึน้.  20 มกราคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา.   
           
 
 สรปุผลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปได ้ ในการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ไปใชเ้พือ่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ัง้ 3 กลุ่ม พบวา่ รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK 
ทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนําไปใชใ้นระดบั ดมีาก    

 
 
 



บทท่ี 5  

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเรือ่ง การศกึษาองคป์ระกอบและการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขที่
เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดว้ยรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ 
SANTISUK สามารถสรปุสาระสาํคญั อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั ครัง้น้ี ดงัต่อไปน้ี  

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั   

 1. เพื่อศกึษาและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุข ที่
เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 2. เพื่อสรา้งรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพและขยายผลการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK 

เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

 

สมมติฐานการวิจยั    

 สมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 1 องคป์ระกอบคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขที่
เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ม ี5 ดา้น 18 ตวับ่งชี ้ตามทีก่ําหนดไว ้ 
 สมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 2 ขณะทดลองและภายหลงัการทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์
เรยีนรู ้SANTISUK เดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทัง้ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่1 (อายุ 4 ปี) และ
ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่ 2 (อาย ุ 5 ปี) มคีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุข เพิม่สงูขึน้
กว่าก่อนการทดลอง        
 วิธีดาํเนินการวิจยั   

  การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development : R&D) แบ่งการ
ดาํเนินการวจิยัออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

  ระยะท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัคณุลกัษณะพึงประสงคข์อง

การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษาและพฒันาองคป์ระกอบ สรา้งแบบประเมนิE-SANTISUK ทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุข มกีารดําเนินการโดยสรุป 
ดงัน้ี  



 
 

169 

   ขัน้ท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหค์วามรู้เพ่ือพฒันากรอบแนวคิด นิยามปฏิบติัการตวั

แปรโครงสร้าง และตวับ่งช้ีคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบั

เดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยการศกึษาความรูภ้าคทฤษฎ ีเพื่อคน้หาแนวคดิ ทฤษฎี
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและดาํเนินการภาคสนาม โดยการศกึษาสงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็
ปฐมวยัทีส่ะทอ้นถงึการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิุข ความคดิเหน็ของครปูฐมวยั ผูป้กครอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการดําเนินในการพฒันาการศกึษาระดบัปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ใหม้สีนัตสิุข ทาํใหไ้ดอ้งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขที่
เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใต ้ประกอบดว้ย 5 ดา้น 18 ตวับ่งชี ้ 
   ขัน้ท่ี 2 ร่วมตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแปรโครงสร้างและตวัแปรบ่งช้ี

องคป์ระกอบเชิงยืนยนัคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุขของเดก็ปฐมวยัใน

พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ดาํเนินการวพิากษ์ความเหมาะสมเป็นไปไดข้ององคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีพ่ฒันาขึน้ ใหต้วัแทนครปูฐมวยั และ 
ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ รว่มวพิากษ์และเสนอแนะ เพื่อทําการปรบัปรุง
แกไ้ข ครัง้ที ่1                         
   ขัน้ท่ี 3 สร้างเคร่ืองมือประเมินคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่าง

สนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (E-SANTISUK) พฒันา
แบบประเมนิ E-SANTISUK เพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั โดยทาํ
การตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 10 ท่าน ผลการประเมนิไดค้่า 
IOC ผ่านเกณฑท์ีก่ําหนด และตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) กบักลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยั ทีไ่มใ่ช่
กลุ่มทดลอง และหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าแบบประเมนิทัง้ชุด พบว่า ผ่านเกณฑท์ีก่ําหนด และอยูใ่นระดบั
ดมีาก   

   ขัน้ท่ี 4 เกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัคณุลกัษณะพึง

ประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ดาํเนินการสํารวจขอ้มลู ดว้ยแบบประเมนิ E-SANTISUK เพื่อประเมนิเดก็ปฐมวยัรายบุคคลใน
พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยเริม่จากการกําหนดสดัส่วนโควตา โรงเรยีนทีเ่ปิดสอนระดบัปฐมวยั
ในพืน้ที ่ จาํนวน 3 สงักดั ไดแ้ก่ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สงักดั
คณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.) และสงักดัเทศบาล ใชก้ารเลอืกแบบเจาะจงตามคุณสมบตัทิีก่ําหนด 

จาํนวน 33 โรงเรยีน และส่งแบบประเมนิไปทัง้สิน้ 1,300 ชุด พบว่า มโีรงเรยีนทีใ่หค้วามรว่มมอืส่งแบบประเมนิกลบั 
15 โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 45.45 มขีอ้มลูกลบัคนื 888 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 68.31 แบ่งเป็น 1) ระดบั ชัน้
ปฐมวยัปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) จาํนวน 446 ชุด และ 2) ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5ปี) จาํนวน 442 ชุด  ซึง่เป็น
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยูใ่นระดบัดมีาก นํามาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirm Factor Analysis : 

CFA) โดยใชด้ว้ยโปรแกรม LISREAL 8.30 เพื่อหาความกลมกลนืของแบบจาํลองการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชงิยนืยนัคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่าม
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จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และคาํนวณหาค่าความเชื่อมัน่เชงิโครงสรา้ง (Construct Reliability) และค่า Average 

Variance Extracted ตามลําดบั  
  ระยะท่ี 2 การสร้างรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK เพ่ือเสริมสร้าง

คณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK และสรา้งแบบ
ประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดข้องการนํารปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้ดําเนินการโดยสรุป ดงัน้ี   
   ขัน้ท่ี 1 ศกึษาและสงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้พื่อพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ดาํเนินการศกึษาองคค์วามรูภ้าคทฤษฎ ี และภาคสนาม สงัเคราะหร์ปูแบบการจดัประสบการณ์
เรยีนรู ้SANTISUK ประกอบดว้ย 8 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1 รว่มแสดงความคดิเหน็ (Share ideas together : S) ขัน้
ที ่2 รว่มยนืยนัจดุมุง่หมาย (Assure agreement together : A) ขัน้ที ่3 รว่มสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่(New 

experiences network organize together : N) ขัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ(Take action together : T)  ขัน้ที ่5 
รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา (Identify problems for solving together : I) ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจ
ทางวฒันธรรม(Share cultural understanding together : S) ขัน้ที ่ 7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความ
หลากหลาย (Unite together in diversity : U) ขัน้ที ่ 8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ (Knowledge 

management broadcast together: K) ทีด่าํเนินการตามทฤษฎรีะบบไมเ่ป็นเสน้ตรง (Non linear system) ตาม
ทศิทางการจดัการศกึษาปฐมวยัตามแนวคดิ หลงัสมยัใหม่ (Postmodern) แต่ละขัน้มคีวามเชื่อมโยงต่อเน่ือง 
และมขีัน้ที ่5 และขัน้ที ่6 สามารถบรูณาการรว่มกบัทุกขัน้  
   ขัน้ท่ี 2 สร้างองคป์ระกอบของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK  

ประกอบดว้ย 6 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที1่ ความเป็นมา และจุดมุ่งหมายของรปูแบบฯ ส่วนที ่ 2 หลกัการ 

ส่วนที ่ 3 แผนทีก่ารจดัประสบการณ์เรยีนรูข้องรปูแบบฯ (Roadmap of SANTISUK) ส่วนที ่ 4 กจิกรรม
พืน้ฐานในรปูแบบฯ ส่วนที ่ 5 โอกาสและแนวทางการส่งเสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนั
อยา่งสนัตสิุข และส่วนที ่ 6 บนัทกึการเรยีนรูท้ีใ่ชใ้นรปูแบบฯ เสนอผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 10 ท่าน เพื่อ
ประเมนิรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ พบว่า มคีวามเหมาะสมเป็นไปไดม้คีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎ ี และ
สามารถการนําไปใชก้บัเดก็ปฐมวยัไดใ้นระดบัมาก 

   ขัน้ท่ี 3 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมเป็นไปได้ในการนํารปูแบบการจดั

ประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่าง

สนัติสุขท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ไปใช้ จาํนวน 2 ชุด ชุดที ่ 1 

สาํหรบับุคลากรทางการศกึษา  และชุดที ่ 2 สาํหรบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยั นําแบบประเมนิทัง้ 2 ชุด เสนอให้
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 10 ท่าน ทําการประเมนิไดค้่า IOC ทุกขอ้ผ่านเกณฑท์ีก่ําหนด 

   ขัน้ท่ี 4 ทดลองนําร่อง (Pilot study) การรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้กบัเดก็ปฐมวยัระดบั ชัน้
ปีที ่1 (อาย ุ4ปี) จาํนวน 25 คน ระดบัชัน้ปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) จาํนวน 30 คน ทีก่ําลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2554 ของโรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) อําเภอเมอืง จงัหวดัยะลา รวมจาํนวนกลุ่มตวัอย่างเดก็
ปฐมวยั ทัง้สิน้ 55 คน โดยครปูฐมวยัประจาํระดบัชัน้ และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครชูัน้ปีที ่ 5 
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สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาทีป่ระจาํการอยูใ่นหอ้งเรยีน เป็นผูท้ดลองใชร้ปูแบบฯ  

และดําเนินการทดสอบประสทิธภิาพของแบบประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบฯ ทีพ่ฒันา ขึน้
ไปใช ้ไดค้่าสมัประสทิธิ ์แอลฟ่าของแบบประเมนิทัง้ชุดโดยรวมมคีวามเชื่อมัน่ในระดบัดมีาก    

  ระยะท่ี 3 การตรวจสอบคณุภาพและขยายผลการใช้รปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 

SANTISUK เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบั

เดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบประสทิธผิล และประเมนิความ
เหมาะสมเป็นไปไดใ้นการใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
ดาํเนินการโดยสรุป ดงัน้ี  
   ขัน้ท่ี 1 เตรียมการก่อนการทดลองใช้รปูแบบฯ ท่ีพฒันาขึ้น ดงัน้ี  

    1.1 เลอืกแบบเจาะจงโรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั ตามคุณสมบตัทิีก่ําหนด พบว่า 
 มจีาํนวน 3 โรงเรยีนในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ไดแ้ก่ โรงเรยีนเทศบาล 4 (ธนวถิ)ี สงักดั
เทศบาลนครยะลา อําเภอเมอืง จงัหวดัยะลา โรงเรยีนเทศบาล 4 (วดันพวงศาราม) สงักดัเทศบาลเมอืง
ปตัตานี อําเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี และโรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี สงักดัเทศบาลเมอืงนราธวิาส 

อําเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส  

    1.2 สุ่มกลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัในการทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ โดยการจบั
ฉลากหอ้งเรยีนในแต่ละระดบัชัน้ของแต่ละโรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั ใหไ้ดร้ะดบัชัน้ละ 1 หอ้งเรยีน 

เพื่อเป็นกลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีใ่ชใ้นการทดลอง ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่
1 (อาย ุ4ปี) 3 กลุ่ม จาํนวนรวม 91 คน และระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) 3 กลุ่ม จาํนวนรวม 98 คน 
กลุ่มทดลองทัง้สิน้ 6 กลุ่ม จาํนวน 189 คน    

    1.3 เลอืกแบบเจาะจงกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูท้ดลองใชร้ปูแบบฯ ไดแ้ก่ ครปูฐมวยั
ประจาํชัน้กลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยั โรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยัละ 2 คน รวม 6 คน และนกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครทูีเ่ป็นผูร้ว่มดาํเนินการทดลอง โรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยัละ 2 คน รวม 6 คน  

รวมทัง้สิน้ 12 คน   

    1.4 เลอืกแบบเจาะจงกลุ่มตวัอย่างทีป่ระเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํา
รปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้จาํนวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่   
     1.4.1 บุคลากรทางการศกึษา ไดแ้ก่ 1) ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืหวัหน้าสายชัน้ที่
เขา้สงัเกตการณ์ โรงเรยีนร่วมปฏบิตักิารวจิยัละ 2 คน รวม 6 คน 2) ครปูฐมวยัทีท่ดลองใชร้ปูแบบฯ 
จาํนวน 6 คน และ 3) นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูทีร่ว่มดําเนินการทดลอง จาํนวน 6 คน  
     1.4.2 ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทีม่สี่วนรว่มสงัเกตการณ์ หรอืทาํกจิกรรมต่างๆ 
ขณะทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ รวมทัง้สิน้ 77 คน   
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   ขัน้ท่ี 2 ทดลองใช้รปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK เพ่ือเสริมสร้าง

คณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ ผูว้จิยัเลอืกใชแ้บบแผนกึ่งทดลองทีม่คีวามเขม้แขง็ (Strong Quasi –Experimental 

Design) ทุกกลุ่มทดลองไดม้าจากการสุ่ม และใชว้ธิกีารประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยั รายบุคคล ดว้ยแบบประเมนิ E-SANTISUK แบบวดัซํ้า 3 ครัง้ คอื ก่อนการ
ทดลอง ขณะทดลอง และภายหลงัการทดลอง  
    3.1 ก่อนการทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ดําเนินการอบรมปฏบิตัใิหค้รปูฐมวยั ผู้
ทดลองใชร้ปูแบบฯ และการวดัครัง้ที ่1  
    3.2 ขณะดําเนินการทดลองใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ใชเ้วลา 10 สปัดาห ์ ผูว้จิยั
ดาํเนินการนิเทศตดิตามผล จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั และทําการวดัครัง้ที ่2 ขณะทดลอง  
    3.3 ภายหลงัทดลองใชร้ปูแบบฯทีพ่ฒันาขึน้ ใชเ้วลา 1 สปัดาห ์ ทําการวดัครัง้ที ่ 3 

ภายหลงัการทดลอง และขอความรว่มมอืในการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ไปใชแ้ละขยายผลต่อไป โดยมผีูบ้รหิาร ครปูฐมวยั นกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์ และผูป้กครองเดก็ปฐมวยักลุ่มทดลอง เป็นผูป้ระเมนิ    

   ขัน้ท่ี 3 วิเคราะห์ผลการทดลองใช้รปูแบบฯ ท่ีพฒันาข้ึน โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
แบบวดัซํ้า ดว้ยวธิ ีGeneral Linear Model to ANOVA for repeated measurement และทาํการเปรยีบเทยีบราย
ดา้น โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซํ้าชนิดทางเดยีว (One –Way ANOVA repeated 

measurement) 
   ขัน้ท่ี 4 ขยายผลการใช้รปูแบบฯ ท่ีพฒันาขึ้น ใหก้บับุคลาการทางการศกึษาปฐมวยัใน
พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยการอบรมใหค้วามรูก้บัครปูฐมวยั จาํนวน 34 คน และนกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครชูัน้ปีที ่5 สาขาการศกึษาปฐมวยั จาํนวน 27 คน นําความรูไ้ปทดลองปฏบิตัจิรงิกบัเดก็
ปฐมวยัในหอ้งเรยีนของตนเอง และจดัทําแฟ้มเสนอผลการทดลองเขา้รว่มกจิกรรมการนําเสนอผลงาน
รว่มกนั การบูรณาการการวจิยัลงสู่การเรยีนการสอน ใหก้บัมนีกัศกึษาชัน้ปีที ่ 4 สาขาการศกึษาปฐมวยั 
คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จาํนวน 94 คน ไดท้ดลองนําความรูไ้ปจดักจิกรรมรว่มกบัเดก็
ปฐมวยั และจดัทาํแฟ้มงานเสนอผลการทดลองรายงานเขา้รว่มกจิกรรมการนําเสนอผลงานรว่มกนั และจดั
กจิกรรมเผยแพรผ่ลการวจิยั ภายใตก้จิกรรม เสรมิสรา้งความเขา้ใจ พฒันาเดก็ปฐมวยั สู่สนัตสิุข ในวนั
อาทติยท์ี ่5 มนีาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุมอาคารมหาวชริาลงกรณ  มหาวทิยาลยัราช
ภฏัยะลา เพื่อใหค้รปูฐมวยัและนกัศกึษาทีเ่ขา้รบัการขยายผล ไดนํ้าเสนอผลการทดลอง โดยมผีูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรมรว่มทัง้สิน้ 200 คน จากนัน้ ใหก้ลุ่มทีเ่ขา้รบัการขยายผลประเมนิความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้น
การนํารปูแบบ ฯ ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้  
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สรปุผลการวิจยั   

 ผลการศกึษาวจิยัครัง้น้ี แบ่งเป็น 4 ตอน สรปุได ้ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ผลวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนั

อย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน ผลการวจิยั พบว่า คุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ม ี 5 
ดา้น 18 ตวับ่งชี ้โดยค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรองคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นมมีติรไมตร ี(0.95) มี
ค่าสหสมัพนัธส์งูกว่าทุกดา้น รองลงมาคอื ดา้นที ่ 1 มคีวามพอเพยีงในตนเอง (0.94) ดา้นที ่ 4 มคีวามอด
กลัน้ (0.94) ดา้นที ่2 รูอ้ภยั (0.93) และดา้นที ่5 ยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล (0.87) อยูใ่นระดบัดเียีย่ม 

แบบจาํลองสมมตฐิานมคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 888 คน ค่าสถติไิคสแควรท์ีไ่ด้
มนีัยสําคญัทางสถติกิต็าม ทัง้น้ีเน่ืองจากไดร้บัอทิธพิลจากขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีม่จีาํนวนมาก แต่ค่า 
Standardized RMR (0.029) ดชันีรากทีส่องของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) (0.066) ดชันี
วดัระดบัความเหมาะสมพอด ี(GFI) (0.93) ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมไมอ่งิเกณฑ ์ (Non-Normed Fit Index : 

NNFI) (0.95) ดชันีวดัระดบัความพอเหมาะพอดเีชงิเปรยีบเทยีบ (Comparison Fit Index : CFI) (0.96) โมเดล
มคีวามกลมกลนืดกีว่าโมเดลทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ ์และดชันีความกลมกลนืเชงิประหยดั Parsimony Normed 

Fit Index (PNFI) (0.80) ดงันัน้ คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็
ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ประกอบดว้ย 5 ดา้น 18 ตวับ่งชี ้ เป็นจรงิตามทีก่ําหนดไวใ้น
สมมตฐิานของการวจิยัครัง้น้ี    

 ตอนท่ี 2 ผลการสร้างรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK เพ่ือเสริมสร้าง

คณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญทัง้ 10 ท่าน ทําการประเมนิค่าความสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎทีีศ่กึษาและ
เป็นไปไดข้องรปูแบบฯ ในการนําไปใชก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที ่ พบว่า มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.21 สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน .26 แสดงว่า มคี่าความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดลองนํารอ่ง พบว่า รปูแบบฯ ที่
พฒันาขึน้ เป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรูจ้ากล่างขึน้บน (Bottom- up Practice) คอื สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูท้ีม่า
จากความสนใจของเดก็หรอืขอ้ตกลงรว่มกนั ดงันัน้ จงึตอ้งใชแ้ผนทีก่ารจดัประสบการณ์รปูแบบ 

SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ (Roadmap of SANTISUK Learning Model) บนัทกึการเรยีนรู ้ เป็นเครือ่งมอื
ดาํเนินการ การเรยีนรูท้ ัง้ 8 ขัน้ มโีอกาสส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่
รว่มกนัอย่างสนัตสิุขไดโ้ดยง่าย และครเูป็นกลไกสําคญัของการขบัเคลื่อนการใชร้ปูแบบฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช้รปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK เพ่ือเสริมสร้าง

คณุลกัษณะการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ผลการวจิยัพบว่า เดก็ปฐมวยัระดบัปฐมวยัปีที ่ 1 (อาย ุ 4 ปี) และเดก็ปฐมวยั ระดบัปฐมวยัปีที ่ 2 

(อาย ุ5 ปี) ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีเ่ขา้รบัการจดัประสบการณ์เรยีนรูด้ว้ยรปูแบบ SANTISUK  ที่
พฒันาขึน้ จาํนวน 6 กลุ่ม จาก 3 โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มปฏบิตักิารวจิยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มี
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข ขณะทดลอง และภายหลงัการทดลอง เพิม่สงูกว่า ก่อน
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การทดลอง อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี ่ .05 และยงัพบว่า เมือ่กําหนดใหก่้อนการทดลองทัง้เดก็ปฐมวยั 

ระดบัชัน้ปีที ่1 (อายุ 4 ปี) และระดบัชัน้ปีที ่2 (อายุ 5 ปี) มคี่าเฉลีย่เท่ากนั ผลการวเิคราะห ์พบว่า เดก็
ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) มกีารพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข เพิม่สงู
กว่า เดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) แต่แนวโน้มการพฒันาพบว่า เดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) 
มแีนวโน้มพฒันาไดเ้พิม่สงูมากกว่าเดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่ 2 (อาย ุ 5 ปี) ทัง้ผลการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
และเชงิคุณภาพ ทําใหส้มมตฐิานการวจิยัทีก่ําหนดไวค้รัง้น้ีเป็นจรงิ    

 ตอนท่ี 4 ผลการประเมินความเหมาะสมเป็นไปได้ในการนํารปูแบบฯ ท่ีพฒันาข้ึนไปใช้ ผล
การประเมนิ กลุ่มที ่ 1 ผูท้ดลองใช ้ และกลุ่มที ่ 2 ผูร้บัการขยายผล เป็นบุคลากรทางการศกึษา พบว่า 1) 
การเสรมิสรา้งคุณลกัษณะการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขไปใชก้บัเดก็ปฐมวยั อยู่ในระดบัมาก 2) มคีวาม
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องแผนพฒันาการศกึษาในเขตเฉพาะกจิชายแดนใต ้ พ.ศ 2552 – 2555 อยูใ่น
ระดบัดมีาก 3) ความสอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาการศกึษาของประเทศไทยสู่ความเป็นประชาคมอาเซยีน 
(ASEAN) อยูใ่นระดบัดมีาก 4) การนํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ไปใชป้ระยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์เรยีนรูใ้หก้บั
เดก็ปฐมวยั อยูใ่นระดบัดมีาก และกลุ่มที ่ 3 ผูป้กครองเดก็ปฐมวยักลุ่มทดลอง มคีวามคดิเหน็ว่า รปูแบบฯ ที่
พฒันาขึน้ทาํใหเ้ดก็ปฐมวยั มคีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุข และสามารถนําไปใช้
ไดแ้ละขยายผลต่อไปได ้ผลการประเมนิโดยรวมจากทัง้ 3 กลุ่ม อยูใ่นระดบัดมีาก   
  

อภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรือ่ง การศึกษาองคป์ระกอบและการเสริมสร้างคณุลกัษณะพึงประสงค์

ของการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ด้วยรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK พบว่า องคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ที่
พฒันาขึน้ กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์มคีวามสอดคลอ้งกนั ผลการทดลองใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ พบว่า ขณะทดลอง และภายหลงัการทดลอง เดก็ปฐมวยัระดบัชัน้ปีที ่1 (อาย ุ4 ปี) 
และระดบัชัน้ปีที ่2 (อาย ุ5 ปี) ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีเ่ขา้รบัการจดัประสบการณ์ดว้ยรปูแบบฯ 
ทีพ่ฒันาขึน้ มคีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขเพิม่สงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัสําคญัทางสถติทิี ่.05 และมคีวามเหมาะสมเป็นไปไดข้องการนํารปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ไปใชอ้ยูใ่นระดบัดมีาก 
ผลการวจิยัดงักล่าว เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด ผูว้จิยัขอเสนอการอภปิราย ผลการวจิยัครัง้น้ี ดงัน้ี  
 1. ความเหมาะสมพอดขีองตวัแปรโครงสรา้ง และตวัแปรบ่งชีข้ององคป์ระกอบเชงิยนืยนั
คุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีพ่ฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  
 2. กลไกการขบัเคลื่อนรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีส่่งผลใหเ้ดก็ปฐมวยัใน
พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้ฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุข  
 1. ความเหมาะสมพอดีของตวัแปรโครงสร้างและตวัแปรบ่งช้ีขององคป์ระกอบเชิงยืนยนั

คณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีพฒันาขึ้นกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ จากผลการ
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วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุข ทีไ่ดจ้ากขอ้มลู
การสาํรวจ เพื่อประเมนิพฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ผลวจิยั 
พบว่า องคป์ระกอบเชงิยนืยนั อนัดบัที ่ 1 ประกอบดว้ย 5 ดา้น 8 ตวับ่งชี ้ มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.83 ถงึ 0.95 และ องคป์ระกอบเชงิยนืยนั อนัดบัที ่ 2 มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
เป็นจรงิตามทีก่ําหนดไวใ้นสมมตฐิานของการวจิยัครัง้น้ี โดยแต่ละดา้นมคีวามสอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้
ภาคทฤษฎทีีไ่ดท้ําการศกึษา และองคค์วามรูภ้าคสนาม ทีไ่ดจ้ากการการศกึษาสงัเกตพฤตกิรรมการ
แสดงออกตามธรรมชาตขิองเดก็ปฐมวยั ความคดิเหน็และความมุง่หวงัของครปูฐมวยั ผูป้กครองต่อการ
พฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้คีุณลกัษณะดงักล่าว พรอ้มกบันโยบายแนวทางของประเทศทีม่ต่ีอการพฒันาพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ใหม้สีนัตสิุข สิง่สาํคญั ผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจขอ้มลูการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนัของการวจิยัระยะที ่1 ครัง้น้ี ดว้ยจาํนวนกลุ่มตวัอย่างเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตถ้งึ 888 คน ดว้ยแบบประเมนิ E-SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ในการประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขของเดก็ปฐมวยัในพืน้ที ่ ซึง่ผลการวเิคราะหค์่า Construct reliability 

เท่ากบั 0.93 และค่า Average Variance Extracted เท่ากบั 0.86 แสดงใหเ้หน็ว่า แบบประเมนิมคีวาม
เชื่อมัน่และความตรงในการประเมนิอยูใ่นระดบัสงูอกีดว้ย ผูว้จิยัขอนําเสนอความเหมาะสมพอดขีองตวัแปร
โครงสรา้งและตวับ่งชีคุ้ณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัใน
พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี  
  ด้านท่ี 1 มีความพอเพียงในตนเอง ประกอบดว้ยมตีวับ่งชีย้อ่ย 3 ตวับ่งชี ้มคี่าสหสมัพนัธด์งัน้ี 
ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจในสิง่ทีต่นเองม ี(r = 0.76) ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อย่างประหยดั (r = 0.83) ทัง้ 2 ตวั
บ่งชี ้มคี่าสหสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัดเียีย่ม ยกเวน้ ตวับ่งชีท้ี ่3 ไม่รบกวนใหผู้ป้กครองซือ้สิง่ทีไ่ม่มปีระโยชน์ 
(r = 0.62) ทัง้ 3 ตวับ่งชี ้ เป็นพฤตกิรรมของการดํารงชวีติประจาํวนัของเดก็ปฐมวยัทีส่ามารถพบเหน็ได ้
การทีเ่ดก็ไมพ่อใจในสิง่ทีต่นม ีไมรู่จ้กัการประหยดั หรอืรบกวนผูป้กครองใหซ้ือ้สิง่ของต่างๆ อนัเป็นตวับ่งชีท้ี่
ผูป้กครองและครปูฐมวยัคาดหวงัใหเ้กดิการพฒันาในเดก็ปฐมวยั และเชื่อมัน่ว่า การดาํเนินชวีติแบบ
พอเพยีง เป็นพืน้ฐานสาํคญัของการทาํใหม้สีนัตสิุข กอรปกบัสภาพความเป็นจรงิของการดํารงชวีติของ
ประชาชนในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทีป่ระเดน็ความขดัแยง้ระหว่างการพฒันากบัสภาพสงัคม
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เมือ่วเิคราะหแ์นวทางของกรรมาธกิารของสหประชาชาต ิ (United Nations 

: UN) พบว่า พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้าดความมัน่คงของมนุษยอ์ยา่งรนุแรง อนัเป็นโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีป่ระกอบดว้ยหลายมติ ิ ไดแ้ก่ ความยากจน การขาดโอกาสในการเขา้ถงึทรพัยากร ความเสื่อม
โทรมของทรพัยากร จงึเกดิความยากจนในชนบทของพืน้สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และมคีวามเชื่อมโยง
กบัผลกระทบจากความไมส่งบ และเมือ่ทาํการประเมนิความมัน่คงของมนุษยใ์นสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(อมัมาร สยามมาลา คณะอนุกรรมการศกึษาวถิทีางการพฒันาเพื่อความมัน่คงของมนุษย.์  2550: 1 – 7)   
 ดงันัน้ จุดเน้นขององคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัตสิุขที่
ควรตอ้งพฒันาใหเ้กดิขึน้กบัเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัจงึไดก้ําหนด ดา้นที ่1 มคีวามพอเพยีงในตนเอง โดย น้อม

นําปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาปรบัใช ้ เพื่อกําหนดตวับ่งชีท้ีช่่วยสรา้งโอกาสในการส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัดาํรงอยู่
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และปฏบิตัตินในทางที1่ควรจะเป็น1 มคีวามพอประมาณ ทีห่มายถงึ ความพอดทีีไ่ม่น้อยเกนิไป และไม่มาก
เกนิไป ไมเ่บยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น ความมเีหตุผล ทีห่มายถงึ การตดัสนิใจทาํสิง่ใดจะตอ้งเป็นไปอย่างมี
เหตุผลพจิารณาจากเหตุปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน คํานึงถงึผลทีค่าดว่า จะเกดิขึน้จากการกระทาํนัน้ๆ 
อยา่งรอบคอบ และการมภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั เพื่อการเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลง
ดา้นต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ ทีเ่กดิจากการคาํนึงถงึความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ ทีค่าดว่า จะเกดิขึน้ใน
อนาคตทัง้ใกลแ้ละไกล (จกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช. 2547: 21 – 26) และน้อมนําแนวทางพระราชทาน เขา้ใจ 

เขา้ถงึ พฒันา มาปรบัใช้ ดว้ยการส่งเสรมิใหเ้ดก็ตระหนักถงึปญัหาทีเ่กดิจากความไม่พอเพยีง (ศูนย์
อํานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต.้ 2551) และนโยบายเสรมิสรา้งสนัตสิุขในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ (สภาทีป่รกึษาเสรมิสรา้งสนัตสิุขจงัหวดัชายแดนภาคใต.้  2551: 8 – 9) ทีน้่อมนํายทุธศาสตร์
พระราชทาน เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นบรรทดัฐานการจดัการความขดัแยง้ และการ
สรา้งความรกั ความสามคัค ี ความสมานฉนัทป์รองดอง และความสงบสุขของประชาชน  และยงัสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายของแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัปรบัปรงุ (พ.ศ. 2552 – 2559) ทีมุ่ง่เน้นการนําปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง มาใช ้ โดยมุง่เน้นใหพ้ฒันาคนไทยใหเ้ป็น “มนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย จติใจ 

สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมไทยในการดํารงชวีติ สามารถอยูร่ว่มกนัผูอ้ืน่ได้

อยา่งมคีวามสุข” (สภาการศกึษา.  2553) ทีส่าํคญั UNESCO (2001: 4) ได ้กําหนดให ้ความพอเพยีงเป็น
พืน้ฐานสาํคญัของการพฒันาสนัตภิาพทางดา้นเศรษฐกจิ หมายถงึ การกําจดัความยากจน เพื่อการกนิดอียูด่ ี
ของประชาชน  
  ด้านท่ี 2 รู้อภยั ประกอบดว้ยตวับ่งชีย้อ่ย 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทําผดิของ
ตนเอง (r = 0.82) ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ (r = 0.85) และตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้(r 
= 0.83) ทัง้หมดมคี่าสหสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัดเียีย่ม องคค์วามรูท้ีนํ่ามาใชเ้ป็นฐานการพฒันาดา้นที ่2 รูอ้ภยั 
คอื บทบญัญตัทิีว่่าดว้ย วฒันธรรมของสนัตภิาพ (Cultural of peace) การรูอ้ภยั เป็นพืน้ฐานของนําไปสู่
สนัตสิุขทีอ่ยูภ่ายในจติใจ (Inner Peace) ของตนเองและส่งผลต่อการทาํใหส้งัคมสนัตสิุข (Social peace) เกดิ
ความรกั ปรองดอง สามคัค ี (UNESCO.  2001: 4 – 12) สาํหรบัพฤตกิรรม ตามพฒันาการของเดก็
ปฐมวยั ยงัพบว่า การกล่าวคาํขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ การยอมการกระทาํผดิของตนเอง เป็น
พฤตกิรรมบ่งชีข้องการพฒันาระดบัจรยิธรรมทางสงัคม (Sociomoral) ทีส่ามารถเกดิขึน้ไดใ้นเดก็ปฐมวยั 
(DeVries; & Zan. 2012: 26 – 35) และจากผลการวจิยัการพฒันาจรยิธรรมทางสงัคม โดยการทดลองใช้
โปรแกรมการจดัประสบการณ์แบบโครงการใหก้บัเดก็ปฐมวยัของไทย พบว่า เดก็ปฐมวยัสามารถพฒันา
จรยิธรรมทางสงัคมไดถ้งึระดบั 2 ทีส่ามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความรว่มมอืกบัผูอ้ื่น การเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น 
การรว่มแลกเปลีย่นประสบการณ์และการเจรจา เพื่อหาขอ้ตกลงรว่มกนัได ้ (จริภรณ์ วสุวตั. 2540) และเป็นสิง่ที ่
เพยีเจต ์ ถอืว่า เป็นพฒันาการทีส่ําคญัยิง่ของการอยูร่ว่มกนัในสงัคม ทีแ่สดงถงึพฒันาการของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัเพื่อนในการสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัความเหมอืน และความต่างระหว่าง
ตนเองกบัผูอ้ื่น ทาํใหเ้ดก็สรา้งความสนใจต่อเพื่อน ช่วยกระตุน้ใหเ้ดก็เป็นผูม้จีติสํานึกทีจ่ะยอมรบัความ
ปรารถนาของผูอ้ื่น ทําใหล้ดการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง (DeVries; & Kohlberg.  1990; citing Piaget)  
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 นอกจากน้ี ตวับ่งชีท้ี ่ 5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ และตวับ่งชีท้ี ่ 6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้ ยงัเป็น
ขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดจ้ากการดําเนินการภาคสนาม ทีพ่บว่า ทัง้ 2 ตวับ่งชีน้ี้เป็นพฤตกิรรมคาดหวงัของครู
ปฐมวยัและผูป้กครองในพืน้ทีส่าม ทีก่ําลงัเผชญิกบัสถานการณ์ความไมส่งบ และปญัหาความขดัแยง้  ซึง่
ปรากฏชดัใน แนวทางการสรา้งความสมานฉนัทส์าํหรบัสงัคมไทย ทีไ่ดท้าํการศกึษาและเสนอแนวทางใหใ้ช้
การใหอ้ภยัเป็นทางเลอืกของการเสรมิสรา้งสนัตสิุข โดยทุกฝา่ยตอ้งตระหนกัชดัถงึคุณค่าของชวีติทัง้ใน
ฐานะผูใ้หอ้ภยั และผูไ้ดร้บัการใหอ้ภยั อกีทัง้ตระหนักถงึความทุกขย์ากของเหยื่อความรนุแรงในทุกชัน้ 
ทุกมติ ิ(คณะกรรมการอสิระเพื่อความสมานฉนัทแ์ห่งชาต.ิ  2549: 60 – 63) ดว้ยความสําคญัดงักล่าว จงึ
เป็นสิง่ทีผู่ว้จิยัตอ้งไดก้ําหนดเป็นดา้นที ่2 ขององคป์ระกอบเชงิยนืยนั ในการวจิยัครัง้น้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  ด้านท่ี 3 มีมิตรไมตรี ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งชี ้ คอื ตวับ่งชีท้ี ่ 7 ทํากจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่น
อย่างมคีวามสุข (r = 0.71) ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ ื่นได ้(r = 0.81) ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของ
ผูอ้ื่น (r = 0.84) และตวับ่งชีท้ี ่ 10 ช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ (r = 0.80) ทัง้หมดมคี่าสหสมัพนัธอ์ยูใ่น
ระดบัดเียีย่ม องคค์วามรูท้ีนํ่ามาใชเ้ป็นจุดเน้นของดา้นที ่ 3 คอื จากการศกึษาทฤษฎพีฤตกิรรมเอื้อสงัคม 

(Prosocial) ของเดก็ปฐมวยั พบว่ โดยธรรมชาตเิดก็สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการมพีฤตกิรรมเอือ้สงัคม จาก
การเป็นผูม้คีวามมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะช่วยเหลอืผูอ้ื่น การดแูลเอาใจใส่ต่อผูอ้ื่น การมจีติอาสา  เดก็แสดงใหเ้หน็
ถงึการใหค้วามสนใจช่วยเหลอืผูอ้ื่น รบัรูถ้งึการแสดงความเขา้ต่อผูอ้ื่นไดเ้พิม่มากขึน้ โดยปรากฏชดัเจน
ในช่วงปฐมวยัตอนปลาย คอื อาย ุ4 – 5 ปี จงึเป็นสญัญาณทีส่าํคญัของการบ่งชีว้่า เดก็พฒันาการใหเ้หตุผล
เชงิจรยิธรรมแบบเอือ้สงัคม นัน้หมายถงึ ความสามารถในการคดิเกีย่วกบัความขดัแยง้ในสิง่ทีพ่วกเขาจาํเป็นตอ้ง
เลอืก ระหว่างความตอ้งการของตนเองกบัความตอ้งการของผูอ้ื่น และการทีเ่ดก็เรยีนรูท้ีจ่ะช่วยเหลอื 
แบ่งปนั แลกเปลีย่นกบัผูอ้ื่น จงึสะทอ้นถงึพฒันาการและความสามารถทาง ดา้นอารมณ์ ทีเ่ดก็ไดพ้ฒันา
โดยแสดงใหเ้หน็จากการทีเ่ดก็เหน็อกเหน็ใจ หรอืเขา้ขา้งผูอ้ื่น อนัเป็นการสะทอ้นถงึการทีเ่ดก็มี
พฒันาการเอือ้สงัคมเพิม่มากขึน้ (Krantz.  1994: 459) และยงัสอดคลอ้งกบั ปรชัญาของ APNIEVE-

UNESCO ว่าดว้ยการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตแิละสมานฉนัท ์(UNESCO.  1998) และแนวทางการพฒันาและ

ส่งเสรมิสนัตภิาพขององคก์าร UNICEF ทีก่ําหนดใหเ้ดก็ตอ้งมทีกัษะทีส่ําคญั คอื การพฒันาความสามารถ
ในการร่วมมอืกนั และทศันคตทิีเ่ดก็ควรมเีพื่อเสรมิสรา้งสนัตภิาพ คอื การเหน็อกเหน็ใจ การปรองดอง 
การมคีวามเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนั (UNICEF.  1999: 14 – 16)   
 สิง่ทีน่่าสนใจ อกีประการหน่ึงทีไ่ดจ้ากผลการศกึษาวจิยัเรือ่ง การรบัรูถ้งึการมมีติรไมตร ี (Friendships) 
ของเดก็ปฐมวยัระหว่างกลุ่มชาตพินัธุ ์ (Interethnic) และระหว่างกลุ่มเชือ้ชาต ิ (Interracial) ในบรบิททีม่ ี
ความหลากหลายชาตพินัธุ ์ (Pica-Smith. 2011: 119 – 132) พบว่า เดก็ปฐมวยัมคีวามสามารถ ในการ
ยอมรบัเพื่อนทีม่คีวามแตกต่างทางดา้นชาตพินัธุแ์ละเชือ้ชาต ิ ไดม้ากกว่านกัเรยีนทีโ่ตกว่า อนัเป็นสิง่ที่
ช่วยสนับสนุนโอกาสของการพฒันาดา้นมติรไมตรใีหก้บัเดก็ปฐมวยั และจากผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัในการวจิยัครัง้น้ี ยงัพบว่า ดา้นมมีติรไมตร ี (r = 0.95) มคี่าสหสมัพนัธส์งูกว่าทุกดา้น จงึเป็นสิง่ที่
แสดงใหเ้หน็ว่า เดก็ปฐมวยัมพีฒันาการตามธรรมชาต ิ และศกัยภาพของการเป็นผูม้มีติรไมตร ี ซึง่ทําให้
ดา้นที ่3 เป็นผูม้มีติรไมตร ีจงึเป็นองคป์ระกอบเชงิยนืยนัของการวจิยัครัง้น้ี      
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  ด้านท่ี 4 มีความอดกลัน้ ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้คอื ตวับ่งชีท้ี ่ 11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ี่
ไดร้บัมอบหมาย (r = 0.73) ตวับ่งชีท้ี ่ 12 รอคอยตามลาํดบัได ้ (r = 0.82) และตวับ่งชีท้ี ่ 13 ไมใ่ชค้วาม
รนุแรงในการแกป้ญัหา (r = 0.80) ทัง้หมดมคี่าสหสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัดเียีย่ม องคค์วามรูท้ีนํ่ามาใชเ้ป็นจุดเน้น
ของดา้นที ่ 4 คอื ทฤษฎพีฒันาการการกํากบัควบคุมตนเอง (Self – Regulation) ของเดก็ปฐมวยั  บรอนสนั 
(Bronson.  2000: 198) พบว่า เดก็ไดย้กระดบัของการควบคุมตนเองจากภายนอกเป็นการควบคุมตนเองจาก
ภายใน ซึง่เดก็ปฐมวยัอาย ุ4 – 5 ปี เพิม่ความสามารถของการกํากบัตนเองจากภายใน ไดด้กีว่าเดก็เลก็ๆ 
เพราะพฒันาการทางสมองทีท่าํใหเ้ดก็สามารถในการหยุดยัง้ (Refraining) พฤตกิรรมไมพ่งึประสงคไ์ว ้และ
สามารถเกบ็ไวใ้นใจ โดยเพิม่ความซบัซอ้นในการชีแ้นะ และสามารถควบคุมพฤตกิรรมของตนเองได ้ ซึง่
ธรรมชาตขิองการกํากบัควบคุมตนเองดา้นสตปิญัญา พฒันาการน้ีแสดงใหเ้หน็สงูสุดเมือ่อายปุระมาณ 3 – 

6 ปี ในระหว่างเวลาน้ี ซึง่ตวับ่งชีท้ี ่11 มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึ
พฒันาการของการกํากบัควบคุมตนเองทางดา้นสงัคมและอารมณ์ โดยเดก็สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการ
ปรบัปรงุความสามารถของตนเอง โดยการมคีวามอุตสาหะ วริยิะ พากเพยีร และความพยายามทีท่ําสิง่
ต่างๆ ใหป้ระสบผลสําเรจ็ และตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลําดบัได ้และตวับ่งชีท้ี ่13 ไม่ใชค้วามรุนแรงในการ
แกป้ญัหา สามารถเกดิขึน้ไดจ้ากการทีเ่ดก็สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองเมือ่ไม่ไดใ้นสิง่ทีห่วงั หรอื
ผดิหวงั และการแสดงออกของเดก็นัน้มคีวามเหมาะสมกบัสงัคมสามารถ ซึง่สามารถพบไดใ้นเดก็ปฐมวยั 
อาย ุ4 – 6 ปี (Jahromi; & Stifter.  2008: 125 – 150) และสิง่ทีผู่ว้จิยัไดจ้ากการสงัเกตพฤตกิรรมของ
เดก็ปฐมวยั พบว่า เมือ่เดก็ปฐมวยัมปีญัหาความขดัแยง้ การแสดงออกถงึความไม่พอใจทีเ่ดก็มดีว้ยการ
แสดงออกทางสหีน้า ท่าทาง และคาํพูดทีบ่่งบอกความไมพ่อใจ และอาจพฒันาไปสู่การทะเลาะแย่งชงิ และ
ทุบตกีนั หรอืการมองเพื่อนเสมอืนเป็นวตัถุทีต่นเองจะทําอะไรกไ็ด ้ 

 จากการดาํเนินการภาคสนาม ผูว้จิยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ส่วนใหญ่ เมือ่ไมอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบัควบคุมของคร ู เดก็มกัเล่นกนัเองอย่างรุนแรง และแสดง
ความกา้วรา้วต่อกนั อาจกล่าวไดว้่า เดก็มพีฤตกิรรมความกา้วรา้ว (Shaffer.  2000: 273) ดงันัน้ ตวับ่งชีด้า้น
ความอดกลัน้ ทีพ่ฒันาขึน้จงึเป็นเครือ่งมอืสําคญัทีส่อดคลอ้งกบัการเสรมิสรา้งวฒันธรรมของสนัตภิาพ 

(UNESCO.  1998) และยงัช่วยลดปจัจยัเสีย่งโดยเฉพาะพฤตกิรรมของความก้าวรา้วของเดก็ปฐมวยัให้
ลดลง เพราะถอืว่า ความอดกลัน้จะเป็นโอกาสสําคญัของการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่่วมกนั
อย่างสนัตสิุขในเดก็ปฐมวยั ทางหน่ึง โดยเฉพาะในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ดก็ปฐมวยัตอ้ง
เผชญิหน้ากบัการใชค้วามรุนแรง   
  ด้านท่ี 5 ยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งชี ้ คอื ตวับ่งชีท้ี ่ 14 

ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง (r = 0.81) ตวับ่งชีท่ี ่15 ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง (r = 0.83) ตวั
บ่งชีท้ี ่ 16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง (r = 0.80) ตวับ่งชีท้ี ่ 17 
ยอมรบัการปฏบิตัติามหลกัศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น (r = 0.80) และตวับ่งชีท้ี ่ 18 ยอมรบัการใช้
ภาษาทีแ่ตกต่าง (r = 0.78) ทัง้หมดมคี่าสหสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัดเียีย่ม องคค์วามรูท้ีเ่ป็นจุดเน้นของดา้น
ที ่ 5 การยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล คอื สนธสิญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ (Convention on the Right 
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of the Child) (United Nations.  1989) สาํหรบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สิง่ทีส่าํคญั 
คอื การทําอย่างไรใหเ้ดก็ไดเ้คารพในสทิธขิองตนเอง และสทิธขิองผูอ้ื่น อนันําไปสู่ความเขา้ใจในความเหมอืน
และความแตกต่าง ทีม่วีฒันธรรมเป็นตวัแบ่ง ดว้ยความสาํคญัของสนธสิญัญาสทิธเิดก็ ผูว้จิยัจงึไดท้ําการ
สงัเคราะหเ์ป็นตวับ่งชีย้อ่ยทีค่รอบคลุม ทัง้สทิธเิดก็ในมาตราต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยกําหนดใหต้วับ่งชีท้ี ่14 
ยอมรบัลกัษณะเฉพาะ หรอือตัลกัษณ์ของตนเอง ตวับ่งชีน้ี้สอดคลอ้งกบั มาตราที ่29  ขอ้ 3 ทีก่ําหนดให ้เดก็
ตอ้งพฒันาใหเ้ป็นผูย้อมรบันบัถอืบดิามารดา อตัลกัษณ์ของวฒันธรรมตนเอง ภาษา และค่านิยม ของ
วฒันธรรมแห่งตน และค่านิยมของความเป็นชาต ิ (National Values) ทีเ่ดก็อาศยัอยู ่ จากประเทศทีต่นถอื
กําเนิด และเพื่อความศวิไิลตท์ีแ่ตกต่างไปจากตนเองมอียู ่ ตวับ่งชีท้ี ่ 15 ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง
กนั ไดพ้ฒันาขึน้จาก มาตราที ่13 กล่าวว่า เดก็มสีทิธใินการแสดงความคดิเหน็และใหข้อ้มลู และตวับ่งชีท้ี ่16 
ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัติามหลกัศาสนา
และวฒันธรรมของผูอ้ื่น และตวับ่งชีท้ี ่ 18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง ทีพ่ฒันาขึน้จาก มาตราที ่ 30 

กําหนดให ้ รฐัใดทีม่คีวามหลากหลายของเชือ้ชาต ิ เผ่าพนัธุ ์ ศาสนา ภาษาของชนกลุ่มน้อยหรอืบุคคล
พืน้เมอืงเดมิอาศยัอยู่ เดก็ทีเ่กดิจากกลุ่มคนเหล่าน้ี ตอ้งไมไ่ดร้บัการปฏเิสธสทิธ ิในชุมชนทีม่บุีคคลกลุ่มคน
เหล่าน้ีตอ้งไดร้บัการเขา้รว่มในวฒันธรรมของพวกเขา ไดร้บัการอบรมขดัเกลาและปฏบิตัติามหลกัศาสนา
ของพวกเขาและรวมถงึการไดใ้ชภ้าษาของตนเอง  
 ซึง่ดา้นที ่ 5 ยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทาง การเสรมิสรา้ง
สนัตภิาพ และโอกาสของการส่งเสรมิใหเ้ดก็เป็นผูส้รา้งสนัตภิาพ โกล (Gow.  2002: 1 – 3) ไดนํ้าเสนอไว้
ว่า จากพืน้ฐานของสทิธเิดก็ดงักล่าว นําไปสู่การพฒันาใหเ้ดก็ไดม้สีทิธใินการมสี่วนรว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ เพื่อมี
ส่วนเกีย่วขอ้งในการสรา้งสนัตภิาพ โดยเชือ่มัน่ว่า เดก็มศีกัยภาพท่ามกลางพลงัของการสรา้งสนัตภิาพ ซึง่เรา
ทุกคนควรจะรบัฟงั เรยีนรูจ้ากเดก็และสนบัสนุนความพยายามของพวกเขา และสอดคลอ้งกบั กระบวน

ทศัน์หรอืทศิทางการยกระดบัการจดัการศกึษาปฐมวยั ทีส่อดคลอ้งกบัยคุหลงัสมยัใหม ่ โดย ดาทล์เบอรก์ 
และคณะ (Dahlberg; et al.  1999: 56 – 68) ไดนํ้าเสนอการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั 
และการดแูลเดก็ใหก้า้วไปขา้งหน้า ดว้ยมมุมองใหม ่ นัน่คอื การเป็นเดก็ปฐมวยัยคุหลงัสมยัใหม ่
(Postmodern Childhood) ทีเ่ดก็ปฐมวยัตอ้งมลีกัษณะของการเป็นผูร้ว่มสรา้ง (Co Construct) ความรู ้ อตั
ลกัษณ์ และวฒันธรรม ซึง่นําไปสู่การจดัการศกึษาแบบใหมท่ีย่อมรบัความเป็นตวัตนของเดก็แต่ละคน 
(Individual Children) ทีต่อ้งไดร้บัการพฒันาระดบัความซบัซอ้น และความหลากหลายเพิม่สงูขึน้ 
เช่นเดยีวกบัการเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเน่ือง และสรา้งความเขา้ใจใหมเ่กีย่วกบัเดก็ปฐมวยัในฐานะ เดก็
ปฐมวยัเป็นโครงสรา้งทางสงัคม (Social Construction) โดยเป็นผูถู้กสรา้งและดําเนินไปภายในกจิกรรมทีม่กีาร
รว่มพดูคุยเจรจา เดก็ปฐมวยัเป็นผูแ้สดงหรอืมบีทบาททางสงัคม (Social Actor) การมสี่วนรว่มในการสรา้ง
และเลอืกการดํารงชวีติของตนเอง และรว่มสรา้งสรรคป์ระสบการณ์การเรยีนรู ้ เดก็ปฐมวยัมสีทิธ ิ (Right) 
และเสยีง (Voice) ของตนเอง ในการทีต่อ้งไดร้บัการฟงัอยา่งจรงิจงั โดยใชก้ารพดูคุยแบบประชาธปิไตย 
ไดต้ดัสนิใจ และไดร้บัการทําความเขา้ใจ       
 อยา่งไรกต็าม มตีวับ่งชีห้ลายในการวจิยัครัง้น้ี ทีส่อดคลอ้งกบัการศกึษาวจิยัเรือ่ง การพฒันา

เครือ่งมอืประเมนิพฤตกิรรมสําคญัทีม่กีารเปลีย่นแปลงแบบอ่อนไหว(Chang – Sensitive Brief Behavior) 
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เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบ่งชี้พฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั (Gresham; et al.  2010: 364 – 379) ทีใ่ช้
ในการทาํนายถงึทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั 3 ดา้น คอื 1) ดา้นการเสนอความช่วยเหลอื มตีวับ่งชี ้
ไดแ้ก่ แสดงความยนิดกีบัผูอ้ื่น รว่มกจิกรรมต่างๆ กบัผูอ้ื่นได ้อาสาช่วยเหลอืผูอ้ื่น 2) ดา้นความรว่มมอื 
มตีวับ่งชี ้ไดแ้ก่ การยอมรบัความคดิเหน็ของเพื่อนในการเล่น และการรว่มมอืกบัผูอ้ื่น  3) ดา้นการกํากบั
ควบคุมตนเอง และการศกึษาวจิยัเรือ่ง การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของแบบประเมนิพฤตกิรรม

ของเดก็ก่อนวยัเรยีนและวยัอนุบาล (The Preschool and Kindergarten Behavior Scale : PKBS – 2) 

เพือ่ศกึษาผลการตวับ่งชี้ยอ่ยทีใ่ชเ้พือ่ประเมนิทกัษะทางสงัคม และพฤตกิรรมทีม่ปีญัหาในการศกึษาระดบั

ปฐมวยั โดยแบบประเมนิน้ีพฒันาขึน้โดย เมอรเ์รล (Merrell) (Fernandez; et al. 2011: 1229 – 1252) พบวา่ 
ตวับ่งชีย้อ่ยของทกัษะทางสงัคมทีผ่่านการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัแลว้ และสามารถนําไปใช้
ประเมนิกบัเดก็ปฐมวยัในบรบิทต่างๆ ได ้ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี ดา้นที ่1 ความร่วมมอืทางสงัคม ดา้น
ที ่ 2 การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม และดา้นที ่ 3 ความมอีสิรภาพทางสงัคม ทําใหเ้ครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข ทีพ่ฒันาขึน้น้ี มคีวามเป็นสากล และมี
ความน่าสนใจในการพฒันาต่อ เพื่อใหเ้ป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิทกัษะทางอารมณ์และสงัคม จาก
ผลการวจิยัเรือ่ง รปูแบบต่างๆ ของทกัษะทางอารมณ์ (Emotion Skills) และ ความสามารถทางสงัคม 

(Social Competence) (Spritz, Sandberg Maher; & Zajdel.  2010: 495 – 516) พบว่า ตอ้งพจิารณาถงึ
ความซบัซอ้นของการเชื่อมโยงระหว่างทกัษะต่างๆ ทางอารมณ์ของเดก็ และการส่งเสรมิความสมัพนัธ์
ทางสงัคมของเดก็ โดยเฉพาะเดก็ปฐมวยัทีอ่ยูใ่นกลุ่มเสีย่ง      
 จากผลการวจิยัครัง้น้ี พบว่า ค่า Construct Reliability เท่ากบั 0.93 และค่า Average Variance 

Extracted เท่ากบั 0.86 และผลการวจิยัทีไ่ด ้แสดงใหเ้หน็ว่า แบบประเมนิ  E- SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ใชใ้น
การวจิยัครัง้น้ี มปีระสทิธภิาพ และสามารถพฒันาใหเ้ป็นเครือ่งมอืสําหรบัการประเมนิทกัษะทางอารมณ์ 
(Emotion Skills) และความสามารถทางสงัคม (Social Competence) ของเดก็ปฐมวยัในลําดบัต่อไป  

 จากผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนั อยา่ง
สนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัครัง้น้ีได้ 
ประกอบดว้ยตวัแปรโครงสรา้งทัง้ 5 ดา้น และ 18 ตวับ่งชีย้อ่ย เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด และไดข้อ้
คน้พบทีเ่ป็นอกีมุมมองหน่ึงของการนิยามเชงิปฏบิตักิารของความหมายคําว่า “สนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็
ปฐมวยั ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้”ทีช่ดัเจน ซึง่จะยงัประโยชน์ต่อการพฒันาเดก็ปฐมวยั ต่อไป      
 2. กลไกการขบัเคล่ือนรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK ท่ีส่งผลให้เดก็

ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้พฒันาคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่าง

สนัติสุข ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัครัง้น้ี เป็นจรงิ พบว่า ขณะทดลอง และภายหลงัการทดลอง เดก็
ปฐมวยัระดบัปฐมวยัปีที ่ 1 (อาย ุ 4 ปี) และระดบัปฐมวยัปีที ่ 2 (อาย ุ 5 ปี) ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ทีเ่ขา้รบัการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ มคีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่
รว่มกนัอย่างสนัตสิุข เพิม่สงูกว่า ก่อนการทดลอง อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติทิี ่ ระดบั .05 ผลการ
วเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ ไดส้นบัสนุนการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัดงักล่าว และผลการประเมนิความ
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เหมาะสมเป็นไปไดข้องนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ไปใชไ้ดโ้ดยรวม
จาก 3 กลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า อยูใ่นระดบัดมีาก ผูว้จิยัจงึขออภปิรายผลการวจิยัครัง้น้ี โดยมุ่งเน้นถงึ
กลไกการขบัเคลื่อน (Mechanism Movement) ของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ 
ทีป่ระกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 3 ประการ คอื 1) การเสรมิสรา้งความเขา้ใจ อนัดต่ีอกนั   2) การเสรมิสรา้ง
โอกาสการ เขา้ถงึ องคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ทีห่ลากหลาย และ  3) การส่งเสรมิความรว่มมอืรว่มใจกนั
พฒันา และ 8 ขัน้การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ ทีเ่รยีกว่า SANTISUK ไดแ้ก่ ขัน้ที ่ 1 ร่วมแสดงความคดิเหน็ 

(Share ideas together) ขัน้ที ่2 รว่มยนืยนัจดุมุง่หมาย (Assure agreement   together) ขัน้ที ่3 รว่มสรา้ง
เครอืข่ายประสบการณ์ใหม่ (New experiences  network organize together)  ขัน้ที ่ 4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ

(Take action together) ขัน้ที ่5 ร่วมพจิารณาแก้ไขปญัหา (Identify problems  for solving together) ขัน้ที ่6 
รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share Cultural understanding together) ขัน้ที ่7 รว่มสรา้งความ
กลมเกลยีวในความหลากหลาย (Unite together in diversity) และ ขัน้ที ่ 8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการ
จดัการ (Knowledge management broadcast together)   
  การดาํเนินการของรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ในการวจิยัครัง้น้ี มคีวามสอดคลอ้งกบัผลการศกึษา 
วจิยัหลายเรือ่งทีนํ่าเสนอถงึโอกาสของเดก็ปฐมวยัในการพฒันาใหเ้ป็นผูม้คีวามสามารถในการอยูร่ว่มกนั
อย่างสนัตสิุข ดว้ยวถิแีห่งสนัตภิาพ ไมใ่ชค้วามรุนแรง และการเรยีนรูร้ว่มกนั ดงัผลการดําเนินงาน เพื่อ
เสรมิสรา้งสนัตภิาพโดยเดก็เป็นผูส้รา้งสนัตภิาพ ทีเ่กดิขึน้ในประเทศทีเ่ผชญิกบัความขดัแยง้ในประเทศ
ฟิลปิปินส ์เวอรร์คิาเรยี และ ลากวัเดยี (Velicaria; & Laguardia.  2002: 17 – 21) พบว่า วธิดีาํเนินการให้
บทบาทและความสาํคญัของเดก็ เป็นเสมอืนสะพานเชื่อมความสมัพนัธอ์นัด ี ระหว่างครอบครวัทีม่คีวาม
หลากหลายทางเชือ้ชาต ิ และศาสนา เพื่อใหเ้กดิการวฒันธรรมของความเขา้ใจและความเป็นเอกภาพ ทัง้น้ี
เพราะเป็นสิง่ทีค่วรตระหนกัและถอืเป็นกุญแจสาํคญัในการสรา้งสนัตภิาพ ดว้ยความเป็นเดก็ ซึง่มี

คุณลกัษณะทีล่ํ้าค่าคอืความตรงไปตรงมา อ่อนน้อมถ่อมตน รกัสนัตโิดยธรรมชาต ิ ไม่มกีารแบ่งแยกเชื้อ

ชาต ิ ศาสนา ซึง่สิง่เหล่าน้ีผูใ้หญ่กลบัมคีวามมดืบอด ดงันัน้ จงึมกีารดาํเนินกจิกรรมต่าง  ๆ ในการส่งเสรมิ
สนัตภิาพโดยใชเ้ดก็เป็นสะพานเชื่อมความสมัพนัธ ์ ประกอบดว้ยผูท้ีเ่ป็นครสิเตยีน และมสุลมิ ผ่านโรงเรยีน
ประถมศกึษาทีส่รา้งขึน้ในชุมชน เดก็ในครอบครวัเหล่าน้ีไดม้โีอกาสปฏสิมัพนัธก์นัและแลกเปลีย่น จน
กลายเป็นความสมัพนัธท์ีด่ ี และสนัตภิาพใหเ้กดิขึน้ของผูใ้หญ่ในพืน้ที ่ กรณดีงักล่าว พบว่า ประเทศเนปาล 

ครสิชอร ์ชเลสทรา (Kishor, Shrestha.  2007: 61 – 72) ไดก้ําหนดเป็นขอ้ตกลงว่าดว้ย “เดก็เป็นเสมอืนเขต

สนัตภิาพ (Children as a Zone of Peace) ”เพื่อปกป้องอนัตรายทีอ่าจจะเกดิกบัเดก็ และงานวจิยัเรือ่ง 
การรบัรูถ้งึการมมีติรไมตร ี (Friendships) ของเดก็ปฐมวยัระหว่างกลุ่มชาตพินัธุ ์ (Interethnic) และ ระหว่าง
กลุ่มเชือ้ชาต ิ(Interracial) ในบรบิททีม่คีวามหลากหลายชาตพินัธุ ์(Pica-Smith.  2011: 119 – 132) พบว่า เดก็
ปฐมวยัมคีวามสามารถในการยอมรบัเพื่อนทีม่คีวามแตกต่างทางดา้นชาตพินัธุแ์ละเชือ้ชาตไิดม้ากกว่า
นกัเรยีนทีโ่ตกว่า   
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  อยา่งไรกต็าม ความสําเรจ็ของการศกึษาวจิยัครัง้น้ี มคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
กลไกการขบัเคลือ่นกลไกดาํเนินการของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้  

ไดแ้ก่   
  2.1 รปูแบบฯ ท่ีพฒันาขึ้น มแีนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีนํ่ามาใชแ้ละประยกุต ์เพื่อเป็น
ฐานการพฒันา ดงัน้ี             
   2.1.1 การน้อมนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมิู

พลอดลุยเดชมหาราช และแนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พฒันา มาประยกุตใ์ช้ โดยนําหลกั
ของความพอเพยีง ความพอประมาณ  ความมเีหตุผล การมภีูมคิุม้กนัทีด่ใีน และเงือ่นไข คุณธรรมมาใช ้เพื่อ1

ตดัสนิใจและการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ มุง่เน้นการวางแผนการใชท้รพัยากรรว่มกนัในหอ้งเรยีนอยา่งประหยดั
และคุม้ค่า การพฒันาเดก็ปฐมวยัใหรู้จ้กัการประหยดัและออม เป็นตน้ และนําแนวทางเขา้ใจ เขา้ถงึ 
พฒันา ทีมุ่่งใหทุ้กคนทุกฝ่ายต่างเขา้ใจกนั และยดึมัน่แนวทางสนัตวิธิเีป็นบรรทดัฐานในการจดัการความ
ขดัแยง้ สรา้งความรกั ความสามคัค ี และความสมานฉันท ์ เคารพในลกัษณะเฉพาะของพืน้ที ่ วฒันธรรม 
ความเชื่อ และความยตุธิรรม โดยเน้นการมสี่วนรว่ม (ศูนยอ์ํานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้. 2551) 
ผูว้จิยัจงึไดนํ้าทัง้ 2 แนวทางพระราชทานมาใชเ้ป็นหลกัการของรปูแบบ และใหค้วามสําคญักบัการ
ดาํเนินการในทุกขัน้ของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีมุ่่งเน้นการมสี่วนรว่ม   
   2.1.2 การนําพาราไดมก์ารยกระดบั (Paradigm shift) ของการศึกษาปฐมวยั 

ตามแนวคิดหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) มาปรบัใช้ โดยมุ่งเน้นใหร้ปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ก้าวทนัการ
เปลีย่นแปลงของความเป็นเดก็ปฐมวยัยุคหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Childhood) ทีม่คีวามเชื่อมัน่และ
ยอมรบัว่าเดก็ปฐมวยัเป็นโครงสรา้งทางสงัคม ความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัผูใ้หญ่ ไดถู้กมองในมติขิอง การ

จดัการดา้นอํานาจ (The Exercise of Power) โดยสิง่ทีเ่ดก็ตอ้งการ คอื ความรกั และการดาํเนินการกบัเดก็ จงึ
ตอ้งเป็นการใชอ้ํานาจอยา่งเหมาะสมและดว้ยความระมดัระวงั เดก็จงึเป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มสมบรูณ์ (Rich) 
ในการเป็นผูเ้รยีนรู ้ ไมใ่ช่ เป็นผูว้่างเปล่า พาราไดมใ์หม่ของการยกระดบัการจดัการศกึษาปฐมวยั ครปูฐมวยั 
ผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจงึตอ้งทาํความเขา้ใจและยอมรบั (Dahlberg; et al.  1999: 56 – 68) แนวคดิและ
วธิกีารดงักล่าวมาน้ีจงึก่อใหเ้กดิการรือ้ถอนการจดัประสบการณ์เรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัจากการใชแ้นวคดิ
พฤตกิรรมนิยม (Behaviorism) ไปสูก่ารศกึษาปฐมวยัตามแนวคดิหลงัสมยัใหม ่ ซึง่การวจิยัครัง้น้ี ได้
พฒันารปูแบบใหม้ลีกัษณะของการส่งเสรมิความรว่มมอื การรบัฟงัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ การใหอ้ํานาจ การ
สรา้งความสมัพนัธแ์บบดแูลเอาใจใส ่ การมสีทิธใินการเลอืกและตดัสนิใจรว่มกนัในสิง่ทีเ่ดก็ตอ้งการเรยีนรู ้
การดําเนินการของรปูแบบจงึไดมุ้่งเน้น ความรว่มมอืรว่มใจกนั (Together) ดว้ยการนําปญัหาความขดัแยง้
มาเป็นโอกาสของการพฒันาความเขา้ใจอนัดรีะหว่างกนั     
   2.1.3 การนําความรู้เก่ียวกบัสนัติศึกษา มาบรูณาการในรปูแบบฯ ท่ีพฒันาขึ้น 

โดยศูนยก์ลางของการเรยีนรูใ้นสนัตศิกึษา คอื การสนับสนุนในการมสี่วนรว่มในการสนทนา (Dialogue) เพื่อ
คน้หาความเขา้ใจ การเป็นผูร้ว่มนําเสนอเพื่อใหไ้ดข้อ้ตกลงรว่มกนั การทาํงานกลุ่มแบบรว่มมอื                 

โดยเฉพาะความขดัแยง้ ซึง่ถอืเป็นสิง่จาํเป็นในสรา้งการเปลีย่นแปลง ทัง้ระดบับุคคลและระดบัสงัคมทีเ่ดก็
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ตอ้งไดร้บัการฝึกหดั และสามารถดําเนินการไดโ้ดยไม่ใชค้วามรนุแรง (Harris.  2002) จากแนวคดิดงักล่าว
น้ี โดยมุง่สรา้งโอกาสสรา้งความเขา้ใจ และวธิกีารสรา้งสนัตภิาพใหก้บัเดก็ปฐมวยั โดยการศกึษาปฐมวยั ตอ้ง
ทาํใหเ้ดก็เป็นสมาชกิทีด่ใีนการอยู่รว่มกนัในโลกใบดอีย่างมคีวามสุข (Stomfay-Stitz.  1993) พรอ้มกบัมุง่
ส่งเสรมิทกัษะทีจ่าํเป็น ไดแ้ก่ ทกัษะการแกป้ญัหาความขดัแยง้ ความรว่มมอื การสะทอ้นคดิ (Reflection) 
การไมใ่ชค้วามรนุแรงในการสื่อสาร ดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ การคดิเชงิวเิคราะห ์ การมจีนิตนาการเชงิ
สนัต ิและสอนใหเ้ดก็สนใจรบัฟงัผูอ้ื่นอย่างกระตอืรอืรน้ (Active listening) (Cabezudo; & Reardon.  2002; 

Harris; & Morrison.  2003) โดยผูว้จิยันําใชใ้นพฒันาขัน้ที ่ 1 ร่วมแสดงความคดิเหน็ (Share ideas 

together : S) ขัน้ที ่2 รว่มยนืยนัจดุมุง่หมาย (Assure agreement togetherv: A) ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ข
ปญัหา (Identify problems for solving together : I) และ ขัน้ที ่7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย 
(Unite together in diversity : U) 
   2.1.4 การนําหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาเดก็ปฐมวยั ในการเป็นผู้ริเร่ิม

สร้างสรรคใ์นการเรียนรู้ด้วยลกัษณะสาํคญัของแนวคิดคอนสตรคัติวิส (Constructivist) มาใช้  

โดย 1) การส่งเสรมิใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 2) 
การส่งเสรมิใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธภ์ายในระหว่างวธิกีารในการสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจในปจัจบุนัต่อ
เหตุการณ์หรอืปรากฏการณ์ และนําไปสู่ประสบการณ์ใหม ่(DeVries; & Zan.  2012) และเชงิวพิากยข์อง
แนวคดิคอนสตรคัตวิสิ (Critical Constructivism) มุง่เน้นกลไกของอํานาจทีม่ามอีทิธพิลต่อกระบวนการสรา้ง
ความรู ้ การตรวจสอบความรู ้ ความจรงิ จากการตคีวามร่วมกนัจากประสบการณ์ทีอ่ยู่รอบตวั โดยทําใหเ้กดิ
ความเขา้ใจว่า ความรูใ้นชัน้เรยีนตอ้งเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตวักบัความรูท้ีก่ําลงัเรยีนรู ้ และครคูวรมี
บทบาทในการสนบัสนุนเชื่อมโยงการสรา้งความคดิ การทําใหก้จิกรรมการเรยีนรูม้คีวามทา้ทายใหผู้เ้รยีน
สะทอ้นความคดิ ค่านิยม ความเชื่อทีม่ต่ีอโลกทศัน์ของผูเ้รยีนในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ รอบตวั ดว้ยการเปิด
กวา้งยอมรบัความหลากหลาย (อภภิา ปรชัญพฤทธิ.์  2555: 142 – 148)   
 ผูว้จิยันําหลกัการของแนวคดิคอนสตรคัตวิสิ มาพฒันาร่วมกบัทุกขัน้ แต่เน้นทีข่ ัน้ที ่3 รว่มสรา้ง
เครอืข่ายประสบการณ์ใหม ่(New experiences network organize together : N) ขัน้ที ่4 ร่วมลงมอืปฏบิตั ิ
(Take action together :T) ทีมุ่่งเน้นใหเ้ดก็ปฐมวยัไดร้ว่มกนัรเิริม่ มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้  การ
ส่งเสรมิใหท้ํากจิกรรมต่างๆ ตามความสนใจ การปรบัเปลีย่นบทบาทของครจูากการเป็นผูส้ ัง่สอนมาสู่การ
เป็นเพื่อนรว่มเรยีนรู ้ ไดม้โีอกาสรว่มมอืกบัเพื่อนบุคคลอื่นๆ ในการเรยีนรูแ้กป้ญัหา และช่วยใหเ้ดก็ได้
เรยีนรูก้ารใชช้วีติในสงัคมท่ามกลางบุคคลต่างๆ อยา่งมคีวามสุข และยงันํามาใชก้บัขัน้ที ่ 5 ร่วมพจิารณา
แกไ้ขปญัหา (Identify problems for solving together : I) และขัน้ที ่ 8 รว่มขยายการเรยีนรูด้ว้ยการ
จดัการ (Knowledge management broadcast together: K)  
   2.1.5 การนําแนวคิดการศึกษาแบบพหวุฒันธรรม มาปรบัใช้ โดยนํา แนวทาง 

การจดัการศกึษาปฐมวยัทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการและวฒันธรรม (Developmentally and Culturally 

Appropriate Practice : DCAP) มเีป้าหมายสําคญั 3 ประการ คอื 1) เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัยอมรบั อตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเองในทางบวก 2) การช่วยใหเ้ดก็มปีระสบการณ์และค่านิยมต่อความ
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หลากหลายของผูค้น มทีกัษะเอือ้สงัคม ความร่วมมอื ชื่นชมต่อความเหมอืนและความต่าง และ 3) การ
ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดค้ดิวเิคราะหแ์ละต่อต้านการมอีคต ิ(Bredekamp.  2011: 183 – 195) และเลอืกใช ้วธิกีาร

จดัการศกึษาพหุวฒันธรรมทีเ่น้นการดแูลเอาใจใส่เป็นศูนยก์ลาง (A Caring Centered Approach)  (Pang.  

2001) ทีมุ่ง่เน้นการจดัการศกึษาของเดก็ทีม่ภีมูหิลงัทางวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง ดว้ยบรรยากาศการเรยีนรูท้ี่
สรา้งความสมัพนัธแ์บบจรงิใจ และการทําความเขา้ใจในบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมของการเรยีนรู ้ โดย
มบุีคคลและวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลาง องคป์ระกอบของวธิกีารจดัการศกึษาพหุวฒันธรรมทีเ่น้นการดแูลเอา
ใจใส่เป็นศูนยก์ลาง ม ี3 ประการ คอื 1) ตอ้งมคีวามเหน็อกเหน็ใจจากคร ูบรรยากาศของโรงเรยีนทีเ่ป็นไป
ในทางบวก และความสมัพนัธท์ีจ่รงิใจ 2) ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในกระบวนการของประชาธปิไตย โดยให้
ผูเ้รยีนไดท้าํกจิกรรมทีป่ฏบิตัใินการรว่มแกไ้ขปญัหา และการสรา้งกฎเกณฑก์ารอยูร่ว่มกนั และ 3) โรงเรยีน
ควรระมดัระวงั ในการนําเสนอเรือ่งวฒันธรรม และใชก้ารบูรณาการวฒันธรรมทีบ่า้นของเดก็สู่การเรยีนรู้
รว่มกนั โดยผูว้จิยันํามาพฒันาเป็นขัน้ที ่ 6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share cultural 

understanding : S) และ ขัน้ที ่7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย (Unite together in diversity : 

U)         
   2.1.6 การนําผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัคณุลกัษณะพึงประสงคข์อง

การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุขท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ีได้

จากการวิจยัระยะท่ี 1 มาใช้ ผลการวจิยั พบว่า ม ี5 ดา้นทีเ่ดก็ตอ้งม ีไดแ้ก่ ดา้นที ่1ความพอเพยีงในตนเอง 
ดา้นที ่ 2 รูอ้ภยั ดา้นที ่ 3 มมีติรไมตร ี ดา้นที ่ 4 มคีวามอดกลัน้ และ ดา้นที ่ 5 เคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และขอ้คน้พบจากความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง พรอ้มกบั ใชผ้ลการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงัปรากฏในบท
ที ่ 2 ผูว้จิยัไดนํ้ามาใชเ้ป็นแนวทางทีส่าํคญัทีค่วรคํานึงถงึในการพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็
ปฐมวยั โดยดาํเนินการบนพืน้ฐานของพฒันาการ สภาพปญัหาทีส่่งผลกระทบต่อเดก็ โดยเฉพาะความ
รนุแรงทีเ่กดิจากสถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ที ่ ส่งผลใหเ้ดก็มโีอกาสพฒันาพฤตกิรรมความก้าวรา้ว อนัเป็น
อุปสรรคสาํคญัของการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุข และแนวทางการพฒันาทีเ่หมาะสมควรมขีัน้ตอน การเรยีนรู้
ทีช่่วยขยายโอกาสการดาํเนินกจิกรรมทีมุ่่งใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั นําสภาพปญัหาความขดัแยง้มาเป็นโอกาส
ของการพฒันาการเรยีนรู ้ และใชค้วามแตกต่างทางวฒันธรรมเป็นฐานของการเรยีนรูใ้นความเหมอืนและ
ความแตกต่าง             
  2.2 สร้างพื้นท่ี (Space) การเรียนรู้อยู่ร่วมให้เกิดขึ้นในรปูแบบการจดัประสบการณ์

เรียนรู้ SANTISUK ท่ีพฒันาขึ้น ดว้ยกลไกของการขบัเคลื่อนรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ จงึมคีวามจาํเป็นที่
ตอ้งสรา้งพืน้ทีใ่นเชงิสญัลกัษณ์ เพื่อสรา้งความเขา้ใจในความสมัพนัธข์องการจดัวางลาํดบัของรปูแบบการ
จดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ โดยใชแ้นวคดิของ ฟูโกต ์(Foucault.  1988) ทีนํ่าเสนอ
เกีย่วกบั พื้นทีข่องความเป็นอืน่ (Other Space) หรอื Heterotopias ไดก้ลายมาเป็นแนวคดิสาํคญัของกลุ่มนกั
คดิหลงัสมยัใหมใ่นยคุปจัจบุนั สิง่ทีฟู่โกต ์ นําเสนอมปีระโยชน์อยา่งมากต่อการอธบิายถงึ การควบคุมเชงิ

พื้นทีท่ีม่กีารใชอ้ํานาจ และความรู ้ ใหข้บัเคลือ่นเป็นไปตามจดุมุ่งหมาย พืน้ทีต่ามแนวคดิของ ฟูโกต ์จงึม ี2 
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ลกัษณะ คอื 1) พื้นทีใ่นอุดมคต ิ ซึง่ไม่มอียู่จรงิ หรอื ยโูทเปีย (Utopias) และ 2) พื้นทีแ่บบพเิศษ หรอื 
Heterotopias ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีเ่ชื่อมโยงสะทอ้นหรอือยูร่ะหว่างพืน้ทีใ่นอุดมคตกิบัพืน้ทีจ่รงิ จงึมมีติขิองพืน้ทีจ่รงิ
และมติใินอุดมคตอิยูด่ว้ยกนั ทัง้มกีารประสานเชื่อมโยงกนัระหว่างเวลาและไม่ประสานเชื่อมโยงกนั หากแต่เป็น
สิง่ทีม่อี านาจเกี่ยวขอ้งกบัชวีติของเรา โดยขึน้อยูก่บัสิง่ทีฟู่โกต ์ ไดเ้รยีกว่า พื้นทีข่องการจดัวาง (Space of 
emplacement) ทีอ่ยูใ่นชุดของความสมัพนัธต่์างๆ ทีถู่กก าหนดไวแ้ลว้   
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดว้างแผนการจดัวางพืน้ทีเ่พื่อใหส้ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ โดยมุง่เน้นการด าเนินการแต่
ละขัน้ของรปูแบบ ทีม่ที ัง้การด าเนินกจิกรรมระหว่างครกูบัเดก็ เดก็กบัเพือ่น  ๆเดก็กบัสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ทีไ่ดจ้ดั
ใหม้ขีึน้ทัง้ภายในและนอกหอ้งเรยีน และการขบัเคลื่อนความเขา้ใจของการด าเนินการไปสู่องคป์ระกอบอื่นๆ ทีเ่ขา้
มาสนบัสนุนการเรยีนรู ้ ผูว้จิยั จงึนิยามความหมายของพืน้ที ่ เพื่ออธบิายถงึกลไกการด าเนินการของรปูแบบ
การจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ครัง้นี้ โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดลกัษณะของพืน้ทีอ่อกเป็น 3 ประเภททีใ่ช้
ในรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



186 
 

 
 
      
 

 
 

  

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 33 พืน้ที ่(Space) ในมติขิองรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้  

       
   2.2.1 พื้นท่ีภายใน (Inner Space) หมายถึง การด าเนินการในแต่ละขัน้ของการจดั
ประสบการณ์เรยีนรูท้ีไ่ดก้ าหนดไวอ้าณาบรเิวณของพืน้ที ่คอื การด าเนินการตามจุดม่งหมายของขัน้ตอนนัน้ๆ 
ทีไ่ดเ้กดิขึน้ ประกอบดว้ย บทบาทหน้าทีห่ลกัของครปูฐมวยัและเดก็ปฐมวยัในการด าเนินการเรยีนรู้  กจิกรรม 
สื่ออุปกรณ์ และรวมถงึบุคคลอื่นๆ เช่น ผูป้กครอง และชุมชนทีส่นบัสนุนการเรยีนรูใ้นขัน้นัน้ๆ  ตวัอย่างเช่น 
การด าเนินการของพื้นทีภ่ายในของขัน้ที่ 1 ร่วมแสดงความคดิเหน็ (Share ideas together : S) โดยขัน้นี้มี
กจิกรรมส าคญั คอื การน าเดก็ปฐมวยัเขา้สู่การพดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็ เพื่อคน้หาความสนใจ และ
น าความสนใจทีเ่ดก็เสนอมาเตรยีมการส าหรบัการคดัเลอืกเป็นหวัขอ้ ส าหรบัการเรยีนรูร้ว่มกนั เป็นตน้       
 2.2.2 พื้นท่ีบูรณาการร่วม (Integrated space) หมายถงึ การด าเนินกจิกรรมทีแ่ทรก
เสรมิ เพิม่เตมิไปจากขัน้การเรยีนรูต้ามล าดบัปกต ิซึง่รปูแบบการจดัประสบการณ์ SANTISUK ที่
พฒันาขึน้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดไว ้จ านวน 2 ขัน้ ทีใ่ชใ้นการบรูณาการรว่ม ไดแ้ก่ ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาปญัหา
เพื่อแก้ไข (Identify problems for solving together : I) เมือ่เกดิปญัหาความขดัแยง้ ทีค่รพูจิารณาถงึวกิฤต ิ
เช่น อาจเกดิอนัตราย ซึง่เป็นสภาวะทีจ่ าเป็นเรง่ด่วนตอ้งคลีค่ลายแกไ้ข และเมือ่ครแูละเดก็พจิารณาว่า 
ตอ้งการถกเถยีง หารอืเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจรว่มกนั และ ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม 
(Share cultural understanding together : S) เมือ่พจิารณาเหน็ว่า เดก็ตอ้งการความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
วฒันธรรม หรอืมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างเกดิขึน้ทางวฒันธรรม จาก ภาพประกอบ 33 ไดใ้ชส้ญัลกัษณ์วง
แฉก 8 เหลีย่ม อยูต่รงกลางทีส่ามารถเขา้ถงึทุกวงกลม ซึง่ทัง้ 2 ขัน้ บรูณาการรว่มดงักล่าว คอื การ
ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสรว่มมอืกบัผูอ้ื่น มโีอกาสไดเ้รยีนรูแ้ละแกป้ญัหาความขดัแยง้ท่ามกลางชวีติใน
สงัคม การทีเ่ดก็ไดใ้ชช้วีติท่ามกลางสงัคมดว้ยตนเองเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นต่อพฒันาการของเดก็อยา่งยิง่ 
โดยเฉพาะการควบคุมตนเอง และการรว่มมอืกนัในกลุ่ม น าไปสู่การพฒันาความรูส้กึของการเป็นหมูค่ณะ 

พืน้ทีภ่ายใน  
ขัน้ที ่8 ร่วมขยายความรูด้ว้ย 
การจดัการ  Knowledge 
management broadcast 

together.  
  

 พืน้ทีภ่ายใน 
ขัน้ที ่2 ร่วมยนืยนั

จุดมุง่หมาย 
Assure agreement   

together. 

พืน้ทีภ่ายใน  
ขัน้ที ่1 ร่วมแสดง
ความคดิเหน็ 
 Share  ideas  

together.  

พืน้ที่
ส่งผ่าน  

พืน้ที่
ส่งผ่าน  
 

  

ขัน้ที ่5 ร่วมพจิารณาแกไ้ข
ปญัหา  
+   

 ข ัน้ที ่6 ร่วมแลกเปลีย่นความ
เขา้ใจทางวฒันธรรม  
พืน้ทีบ่รูณาการร่วม  
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และความขดัแยง้ ยงัเป็นสิง่ทีเ่ดก็จาํเป็นทีเ่ดก็ตอ้งเรยีนรูเ้พื่อแก้ปญัหา และพฒันาไปสู่การใหค้วามรว่มมอื 
การทีเ่ดก็ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัความคดิ และความปรารถนาของผูอ้ื่น นําไปสู่การลดการยดึตนเองเป็น
ศูนยก์ลางและมทีศันะแบบรว่มมอื ซึง่เป็นบทบาทสาํคญัของครตูามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิ (DeVries; & 

Kohlberg.  1990: 17 – 87)   
   2.2.3 พื้นท่ีส่งผ่าน (Transition Space) หมายถงึ ช่วงรอยต่อระหว่างขัน้การจดั
ประสบการณ์แต่ละขัน้ เป็นช่วงเวลาทีค่รเูตรยีมการสําหรบันําเดก็เขา้สู่ข ัน้การเรยีนรูใ้นลําดบัต่อไป เช่น 

ก่อนเขา้สู่การเรยีนรู ้ครปูฐมวยัเตรยีมใหเ้ดก็นัง่เป็นวงกลม นัง่สมาธเิพื่อใหส้งบก่อนเขา้สู่กจิกรรม เป็นตน้ ซึง่
บางครัง้ อาจเป็นช่วงเวลาทีต่่อเน่ืองไป และบางช่วงอาจเป็นการเตรยีมความเขา้ใจของเดก็ เพื่อเขา้สู่
กจิกรรมต่อไป เช่น ระหว่างขัน้ที ่ 1 รว่มแสดงความคดิเหน็ (Share idea together) ไปสู่ ข ัน้ที ่ 2 รว่ม
ยนืยนัจดุมุง่หมาย (Assure agreement together : A) ช่วงจงัหวะดงักล่าว เดก็อาจยงัไม่รูว้่าตนเองมสีทิธิ
ในการเลอืกหวัขอ้ และอาจไมรู่ว้่าควรทาํอยา่งไร จงึเป็นหน้าทีข่องครทูีจ่ะตอ้งอธบิายถงึวธิกีารเลอืกหวัขอ้ 
หรอืขอ้ตกลงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหเ้ดก็เขา้ใจวธิกีาร รูก้ตกิา และสามารถทําตามขอ้ตกลงรว่มกนัได ้ และจงึ
ดาํเนินการในขัน้ที ่ 2 หากพจิารณาในภาพประกอบ 8 พบว่า ขัน้ที ่ 8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ 
(Knowledge management broadcast together : K) เป็นลําดบัขัน้ทีเ่ดก็นําเสนอผลงานการเรยีนรู ้ รว่ม
ประเมนิการเรยีนรู ้ จดัแสดงนิทรรศการ และอื่นๆ อนัเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการสิน้สุด 1 วงจร ของ
รปูแบบการจดัประสบการณ์ SANTISUK ดงันัน้ เมือ่ตอ้งเตรยีมเดก็เขา้สู่วงจรการเรยีนรูข้องรปูแบบน้ี
ต่อไป การมพีืน้ทีส่่งผ่าน จงึทําใหค้รปูฐมวยั สามารถเชื่อมโยงสิง่ทีเ่ดก็เรยีนรูไ้ปแลว้ ในหวัขอ้ของ
โครงการทีผ่่านมาไปสู่หวัขอ้ใหม่ได ้ โดยเริม่ตน้เขา้สู่วงจรของรปูแบบ SANTISUK ดว้ยการนําประสบการณ์
เดมิของเดก็มาเชื่อมโยง สู่ข ัน้ที ่ 1 รว่มแสดงความคดิเหน็ ต่อไป ความสาํคญัต่อพืน้ทีส่่งผ่านจงึเป็นการ
เชื่อมโยงขัน้การสอน โดยเพื่อเตรยีมเดก็สู่การขบัเคลื่อนไปสู่การดาํเนินกจิกรรมการเรยีนรูใ้นลําดบั
ขัน้ตอนต่อไป   
 จากความเขา้ใจในการดําเนินการกบัพืน้ทีท่ ัง้ 3 ประเภททีพ่ฒันาขึน้ เป็นไปตามแนวทางของ
ทฤษฎรีะบบพลวตัรไรเ้สน้ตรง เป็นการสอนทีย่ดืหยุ่น ฉบัพลนั มคีวามเป็นปจัจบุนั (Emergent) พรอ้ม
รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง และมคีวามไหวรู ้(Sensitive) ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขเริม่ตน้ (Fromberg.  2002: 138)  ทาํ
ใหก้ลไกการขบัเคลือ่นของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้จงึมคีวามเชื่อมโยง
ประสานสมัพนัธก์นั (Interweave) ทีช่่วยใหแ้ต่ละขัน้สามารถทํางานรว่มกนัได ้ (Interwork) อยา่งเป็น
ธรรมชาต ิ ดงันัน้ การประกอบสรา้ง (Constructed) ของกลไกรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ จาํเป็นตอ้งสามารถ
นําไปใชจ้รงิโดยไมม่เีงือ่นไขอื่นๆ ทีนํ่าไปสู่อคต ิ การลาํเอยีง ความไหวรู ้ หรอืความขดัแยง้ทางวฒันธรรมใน
พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ซึง่รปูแบบคาํนึงถงึการสรา้งความสนใจของเดก็ การทําใหเ้ดก็ มี
เป้าหมาย โดยการรว่มกําหนดจดุมุง่หมายรว่มกนั การทาํใหเ้ดก็มสี่วนรว่มวางแผน การลงมอืปฏบิตัทิี่
หลากหลาย การรว่มกจิกรรมกบัผูอ้ื่น การนําเสนอผลงาน พรอ้มกบัยอมรบัธรรมชาตขิองความขดัแยง้ ทีอ่าจ
เขา้มาขดัขวางแต่เป็นสิง่จาํเป็น และนํามาซึง่ความทา้ทายทางความคดิ ลกัษณะดงักล่าว จงึสอดคลอ้งกบั
หลกัการฝึกหดัเดก็ปฐมวยัทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการ (Developmentally Appropriate Practice : DAP) โดย 
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NAEYC ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาเดก็ปฐมวยั เพื่อการปฏบิตักิารจดัการศกึษาทีค่รตูอ้งจดัเตรยีมกจิกรรม
การเรยีนรูท้ีท่า้ทายระดบัความสามารถของเดก็ แต่ตอ้งทาํใหเ้ดก็สามารถประสบผลสาํเรจ็ไดเ้พื่อกระตุน้
การเรยีนรูแ้ละทาํใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาเพิม่สูงขึน้ และครตูอ้งรูว้่าทัง้วฒันธรรมและภาษาทีเ่ดก็ไดร้บัจากวฒันธรรม
ของบา้น คอื สิง่ทีม่คีวามหมาย และมอีทิธพิลต่อการพฒันาเปลีย่นแปลงของเดก็อยา่งยิง่ และทีส่ําคญั
พฒันาการและการเรยีนรู ้ เป็นผลมาจากการมปีฏสิมัพนัธแ์บบพลวตัรและความต่อเน่ืองของวุฒภิาวะทาง
ชวีภาพ และประสบการณ์ การนําไปใชใ้นการปฏบิตั ิ พรอ้มทัง้การป้องกนัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ตัง้แต่ระยะแรก
เพื่อแกไ้ขใหด้ขีึน้ (Bredekamp.  2011: 123 – 125)   
 จากการวจิยัทีไ่ดก้ําหนดความเขา้ใจเชงิสญัลกัษณ์เรือ่งของพืน้ที ่ ดงัไดอ้ธบิายมาแลว้ขา้งตน้ จงึ
เป็นสิง่ทีผู่ว้จิยัไดมุ้่งเน้น คอื บรรยากาศการเรยีนรูร้ว่มกนั การนําพาเดก็ไปสู่เป้าหมายของแต่ละขัน้การจดั
ประสบการณ์ ทีจ่ะทาํใหเ้ดก็มสีมาธ ิ มคีวามสนใจ และมภีาวะความมุง่มัน่ตัง้ใจ และมคีวามสุขในการ
เรยีนรู ้สาํหรบัการดําเนินการของรปูแบบการวจิยัครัง้น้ี การสรา้งพืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรู ้อยูร่ว่มกนัอย่างสนัติ
สุข จงึเป็นการผสมผสานความคาดหวงักบัสภาพจรงิ โดยตอ้งการความเหมาะสมเป็นไปไดก้บัธรรมชาต ิ
พฒันาการ และบรบิททางวฒันธรรมของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เพื่อสรา้งโอกาส
ของการพฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้คีุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุข แต่ละขัน้การจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ในเชงิสญัลกัษณ์ ความสมัพนัธแ์ละการจดัวาง ในรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ 
ดงัทีผู่ว้จิยัไดนํ้าเสนอเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การสรา้งกลไกการขบัเคลื่อนของรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ต่อไป            
  2.3 ใช้กิจกรรมโครงการ (Project) นําเดก็เข้าถึงองคค์วามรู้ท่ีหลากหลาย ดว้ยรปูแบบการ
จดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ม ี8 ขัน้การจดัประสบการณ์ ผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์ชห้ลกัการ
สาํคญัของการจดัประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) เพื่อเป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการนําเดก็
เขา้ถงึองคค์วามรูท้ีห่ลากหลาย โดยนําหลกัการสําคญัของการดาํเนินการจดัประสบการณ์แบบโครงการ  
(Katz; & Chard.  1994) ทีพ่ฒันาขึน้ในสหรฐัอเมรกิา กบัวธิกีารจดัประสบการณ์แบบ Reggio Emillia 

Approach ทีพ่ฒันาขึน้ในอติาล ี และถอืเป็นวธิกีารปฏบิตัใินการจดัประสบการณ์สาํหรบัเดก็ปฐมวยัทีด่ทีีสุ่ด 
(Best Practice) โดยวธิสีอนน้ีไดมุ้่งเน้นการสรา้งความเชื่อมัน่ในความสามารถของเดก็ และการเคารพในสทิธิ
ของเดก็เป็นสาํคญั ส่งเสรมิความรว่มมอืกบัผูป้กครองและชุมชน ทีส่ําคญัคอืการเหน็คุณค่าในสิง่ทีเ่ดก็นําเสนอ
อยา่งหลากหลาย (Benham. 2011: 9 – 10) ซึง่มลีกัษณะการสอนแบบสะทอ้นกลบั (Reflexive pedagogy) และได้
พฒันาทาํการวเิคราะหว์ธิสีอนทัง้ 2 แบบ โดยนําจดุเด่นของการจดัประสบการณ์แบบโครงการ เป็นการมุง่ส่งเสรมิ
ใหเ้ดก็พฒันาความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร ์และสงัคม โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบ แต่ขณะทีก่ารทํา
โครงการในวธิกีารจดัประสบการณ์แบบ Reggio Emillia เป็นวธิกีารสรา้งสรรคค์วามหมาย (Meaning) ซึง่มี
จดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาจติใจ เดก็จงึเรยีนรูอ้ย่างมอีสิระ และเป็นการเรยีนรูแ้บบอุปนยั เป็นการเรยีนรู้
แบบผุดเกดิ (Tzuo; & Chen.  2012: 69 – 83)   
 การนําแนวทางของการจดัประสบการณ์แบบโครงการมาใชใ้นรปูแบบการจดัประสบการณ์ 

SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ เมื่อพจิารณาใหช้ดัเจนจะเหน็ไดว้่า แต่ละขัน้ ผูว้จิยัไดพ้ยายามพฒันาใหเ้หน็ถงึ
พฒันาการของการเรยีนรูท้ีเ่ร ิม่จากการคน้หาสิง่ทีส่นใจ พฒันาเป็นกจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ ร่วมกนัภายใต้
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หวัขอ้ทีเ่ดก็สนใจและตกลงร่วมกนั โดยในขัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ(Take action together : T) ไดส้่งเสรมิ
ใหเ้ดก็ทํากจิกรรมต่างๆ ทีห่ลากหลายภายใตห้วัขอ้ทีเ่ดก็ไดด้ําเนินการในขัน้ที ่ 2 รว่มยนืยนัจดุมุง่หมาย 
(Assure agreement together : A) และขัน้ที ่3 รว่มสรา้งเครอืข่ายประสบการณ์ใหม ่(New experiences 

network organize together : N) และขัน้ที ่ 8 ร่วมขยายความรูด้ว้ยการจดัการ คอื การดําเนินการจดัการ
ความรู ้(Knowledge management) ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั คอื การจดันิทรรศการ การแสดงผลงาน และการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเองและกลุ่มรว่มกนั ดงันัน้ การส่งเสรมิความเป็นพลวตัร พรอ้มกบัการส่งเสรมิ
ใหเ้ดก็ไดโ้ตแ้ยง้อยา่งมเีหตุผล (Dialectical) เพื่อพฒันาใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูก้ารกํากบัควบคุมตนเอง และ
จดัการตนเอง ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมทีห่ลากหลายภายใตโ้ครงงาน ไดนํ้าเสนอผลงานและการจดั
แสดงผลงาน การเกบ็รวมรวมผลงานการเรยีนรู ้ และการบนัทกึการเรยีนรูท้ีค่รสูามารถสะทอ้นถงึสิง่ทีเ่ดก็
ไดพ้ฒันาการเรยีนรูร้ว่มกนั โครงการ จงึเป็นกจิกรรมสําคญัทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัและเป็นกลไกสาํคญั
ในการรว่มขบัเคลื่อนรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ใหป้ระสบผลสําเรจ็   
  2.4 ดาํเนินการใช้แผนท่ีการจดัประสบการณ์เรียนรู้ (Roadmap) และบนัทึกการเรียนรู้ของ

รปูแบบ SANTISUK ท่ีผูวิ้จยัพฒันาขึ้น แทน แผนการจดัประสบการณ์แบบดัง้เดิม การศกึษา วจิยัครัง้
น้ี ไดพ้ฒันาวธิกีารใหมข่องการวางแผนจดัประสบการณ์เรยีนรู ้แทนวธิกีารจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์
เรยีนรูท้ีค่รเูป็นผูว้างแผนเตรยีมการไวล้่วงหน้า มาเป็นการใชแ้ผนทีก่ารจดัประสบการณ์เรยีนรูข้อง
รปูแบบ SANTISUK เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของขัน้การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ที่
พฒันาขึน้ ทีมุ่ง่เน้นการมสีว่นรว่มของเดก็ในการดาํเนินการในทุกขัน้ตอน และใชแ้บบบนัทกึการเรยีนรูข้อง
รปูแบบ SANTISUK เพื่อบนัทกึพฒันาการของการเรยีนรู ้ การสะทอ้นประสบการณ์ในสิง่ทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรู ้
และช่วยใหค้รไูดว้างแผน ทบทวนประสบการณ์ และประเมนิการเรยีนรูข้องเดก็ไดง้า่ยขึน้ ซึง่วธิกีารน้ี 
สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัประสบการณ์เรยีนรูข้องการศกึษาวจิยัเรือ่ง นวตักรรมการเรยีนรูส้ําหรบัเดก็
ปฐมวยัเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืบนวถิคีวามพอเพยีง (จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์ 2553) ทีม่ลีําดบัขัน้การจดั
ประสบการณ์เรยีนรูร้ปูแบบ FOR WORLD ทีค่รแูละเดก็วางแผนการเรยีนรูร้่วมกนั ทีเ่ริม่จากการกําหนด
โจทยป์ญัหาทีต่อ้งการศกึษาในโครงการ ดาํเนินกจิกรรมคน้หาคาํตอบรว่มกนัไปจนถงึ กําหนดเป็น
คาํตอบของการแกป้ญัหาทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูใ้นโครงการทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้  
ซึง่ทาํใหเ้ดก็เป็นผูเ้รยีนทีม่คีวามกระตอืรอืลน้อยา่งจรงิจงั    

 การดําเนินการดงักล่าว มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัการศกึษาปฐมวยั ที่
มุง่เน้นการดาํเนินการแบบล่างขึ้นบน (Bottom – up Practice) ทีป่รบัเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ปิด
กวา้งในเรือ่งของเวลาทีส่มัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัการวางแผนการเรยีนรูท้ีม่าจากความสนใจของเดก็  ใชก้าร
พดูคุยสนทนาเป็นจดุเริม่ตน้ของการคน้หาสิง่ทีเ่ดก็สนใจเรยีนรู ้ และส่งเสรมิใหเ้ดก็กํากบัควบคุมตนเอง 
(Self regulation) (Lewin – Benham.  2011: 1 – 18)  และ สอดคลอ้งกบัพาราไดมก์ารยกระดบัการศกึษา

ปฐมวยัในการปฏบิตัติามทฤษฎรีะบบแบบไม่เป็นเสน้ตรง (Fromberg.  2002:137 – 141) นัน้หมายถงึ การ
ทีเ่ดก็เป็นผูพ้ฒันาความหมาย (Meaning) ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์บัสิง่ทีเ่ดก็สนใจ การ
เรยีนรูจ้งึมลีกัษณะผุดเกดิ (Emergent) เน้ือหาสาระ (Content) ทีเ่ดก็จะไดเ้รยีนรู ้ จงึมุง่ไปทีค่วามหมายและ
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ความเชื่อมโยงถงึวธิกีารทีเ่ดก็จะเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย ซึง่พฒันาไปสู่รปูแบบความเป็นพลวตัรของหวัขอ้
เรือ่งในการสอน (Dynamic – themes model of teaching) ช่วยใหค้รมูคีวามยดืหยุน่กบัสิง่ทีเ่ดก็สนใจเรยีนรู้
รว่มกนั และสอดคลอ้งกบัหลกัการสําคญัของการจดัประสบการณ์เรยีนรูส้ําหรบัเดก็ปฐมวยั ตามแนวคดิคอน
สตรคัตวิสิ (Constructivist) เดอรว์รี ่และ โคลเบอรก์ (DeVries; & Kohlberg.  1990) ไดอ้ธบิายถงึ การส่งเสรมิให้
เดก็ไดท้ํากจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเองตามความสนใจ และดว้ยความสําคญั การใชแ้ผนทีก่ารจดั
ประสบการณ์เรยีนรูร้ปูแบบ SANTISUK และบนัทกึการเรยีนรูร้ปูแบบ SANTISUK จงึเป็นเครือ่งมอืของ
รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ และถอืเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนทีส่าํคญั ในการวจิยัครัง้น้ี ทีท่าํใหค้รู
และเดก็ไดร้ว่มออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั และขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการใชบ้นัทกึการเรยีนรู ้ พบว่า 
“การใชบ้นัทกึการเรยีนรูเ้ป็นเครือ่งมอืทบทวน และวางแผนการดาํเนินการ  องคป์ระกอบของรปูแบบฯ 

ไดม้กีารใชบ้นัทกึการเรยีนรูต้ามแนวทางทีผู่ว้จิยักําหนด ภายหลงัการเสรจ็สิ้นการเรยีนรูเ้พือ่ใชใ้นการ

ทบทวนการเรยีนรูแ้ละโอกาสการพฒันาคณุลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขใหก้บัเดก็ปฐมวยั นอกจากน้ี 

ยงัเป็นวธิกีารหนึง่ในการช่วยใหม้คีวามละเอยีดอ่อนและตระหนกัในคุณค่าและโอกาสของการพฒันา

คุณลกัษณะดงักล่าว” (จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  2554: สมัภาษณ์)           
  2.5 สร้างความสมดลุของอาํนาจในการจดัการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้วยการ

ส่งเสริมความร่วมมือ รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ มุง่เน้นการพฒันา
บรรยากาศการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื ภายใตส้ภาวการณ์ของการรกัษาความสมดุลของอํานาจ ดว้ยการสรา้ง
ความสมัพนัธแ์บบรว่มมอืระหว่างครกูบัเดก็ การส่งเสรมิความสมัพนัธแ์บบรว่มมอืระหว่างเดก็กบัเพื่อน 

และเดก็กบับุคคลอื่นๆ โดยถอืเป็นโอกาสของการสนบัสนุนใหก้ารพฒันาการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข
เกดิขึน้ แต่การควบคุมใหเ้กดิบรรยากาศดงักล่าวใหม้คีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัจิรงิ ผูว้จิยัจาํเป็นตอ้ง
กําหนดปจัจยัการสรา้งความสมดุลของอํานาจ โดยเฉพาะการกําหนดบทบาทของคร ู ทีต่อ้งปรบัเปลีย่นเป็น
ผูร้ว่มเรยีนรู ้และใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหา ทีต่อ้งปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั และหลกัการของการจดัการศกึษาปฐมวยั
ในยคุหลงัสมยัใหม ่ทีมุ่่งเน้นการขบัเคลื่อนสงัคมผ่านการใหพ้ลงัอํานาจ (Empowerment) แก่เดก็ โดยการให้
เดก็มสีทิธใินการแสดงความคดิเหน็ เลอืก ตดัสนิใจดว้ยตนเอง ดว้ยการมอีสิระในการออกแบบการเรยีนรู้
รว่มกนั ไดเ้รยีนรูต้ามศกัยภาพของตนเอง ในวธิกีารทีเ่หมาะสม   
   ฟูโกต ์ (Vanderbroeck. 2012: 12; citing Foucault.  1971)  นําเสนอทศันะของการสรา้ง
ระเบยีบวนิัย (Discipline) ว่าเป็นเครือ่งมอืสาํคญัของอํานาจในการกํากบัใหผู้ค้นอยูใ่นบรรทดัฐานเดยีวกนั โดย
การควบคุมน้ีเป็นไปในทุกระดบั แมว้่าแนวคดิเรือ่งวาทกรรม และอํานาจ อาจดหู่างไกลและมคีวามแตกต่างเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัทศันะและมุมมองของการศกึษาปฐมวยัของไทย แต่แนวคดิน้ี มปีระโยชน์อย่างยิง่ในยคุ
หลงัสมยัใหม ่ แต่ยงัคงมคีวามสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของ เพยีเจต ์ (DeVries;& Zan.  2012; citing 

Piaget. 1965) ทีอ่ธบิายถงึ จรยิธรรม 2 ขัน้ ไดแ้ก่ จรยิธรรมขัน้ที ่1 แบบพึง่พาผูอ้ื่น (Heteronomus) อนัเป็น
ขัน้จรยิธรรมแบบบงัคบัขม่ขู่ ทีเ่ป็นผลมาจากการอบรมเลีย้งดทูีเ่ดก็ โดยตอ้งการใหเ้ดก็ ทาํสิง่ต่างๆ 
ตามทีพ่่อแม ่ หรอืผูใ้หญ่กําหนด การใชก้ารหา้ม หรอืขอ้ตกลงทีไ่มไ่ดม้าจากการมสี่วนรว่มของเดก็ เดก็มี
บทบาทเป็นผูป้ฏบิตั ิ วธิกีารดงักล่าว มกัใชก้ารลงโทษเดก็ทีล่ะเมดิขอ้ตกลงแบบทนัททีนัใด การกําหนดว่าอะไร
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คอื ความถูกตอ้ง ดงีาม หรอืความยตุธิรรม คอื การทาํตามขอ้ตกลงทีก่ําหนด โดยขอ้บงัคบัจรยิธรรม
ดงักล่าว ไม่มกีารยดืหยุ่นหรอืเปลีย่นแปลงได ้เมือ่นํามาใชใ้นหอ้งเรยีน จงึมบีรรยากาศของการเรยีนรูแ้บบ
บงัคบัควบคุม ไดส้่งผลเสยีใหเ้กดิขึน้กบัเดก็ในทุกดา้น เดก็มกีารต่อตา้นหรอืแอบกระทาํผดิ เมือ่ไมไ่ดอ้ยู่
ภายใตก้ารควบคุมของผูใ้หญ่ ทาํใหเ้ดก็ไมรู่จ้กัการคดิ ไมส่ามารถตัง้คาํถาม ไม่สามารถการแกป้ญัหา 
หรอืคดิวเิคราะห ์และไม่แสดงถงึความมุ่งมัน่ตัง้ใจในความสาํเรจ็ใดๆ ของตนเอง เพยีเจต ์ไดส้นบัสนุนใหเ้ดก็
พฒันาตนเองไปสู่จรยิธรรมขัน้ที ่ 2 คอื จรยิธรรมแบบพึง่พาตนเอง หรอื มคีวามเป็นตวัของตนเอง 

(Autonomus) ดว้ยการสรา้งความสมัพนัธแ์บบรว่มมอื ใหเ้กดิขึน้ระหว่างครกูบัเดก็ อนัเป็นโครงสรา้งของ
การควบคุมอํานาจในหอ้งเรยีน โดยลดบทบาทของครใูนฐานะผูค้วบคุมสัง่การ  เพยีเจต ์ (DeVries ;& 

Zan.  2012; citing Piaget.  1965) กล่าวว่า “ความสมัพนัธแ์บบรว่มมอืเป็นวธิกีารเดยีวทีผู่ใ้หญ่เลกิใช้

อํานาจโดยไมจ่าํเป็น และนําไปสู่การยอมรบันบัถอืซึง่กนัและกนั” ดงันัน้ การดําเนินการในทุกขัน้จงึมุง่เน้น
ใหค้รไูดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดแ้สดงความคดิเหน็ รว่มลงมอืปฏบิตั ิ และการส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดส้รา้ง
ความสมัพนัธแ์บบรว่มมอืระหว่างตนเองกบัเพื่อน ความสมัพนัธแ์บบรว่มมอืจงึเป็นวธิกีารทีช่่วยใหเ้กดิ
ความสมดุลของอํานาจ นอกจากน้ี ความสมัพนัธแ์บบรว่มมอืยงัเป็นสิง่ทีส่อดคลอ้งและเป็นพืน้ฐานของการ
ส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยั มคีวามพยายามในการสรา้งสนัตภิาพ (Peacemaking Efforts) ดว้ยการใชว้ธิกีาร
สานเสวนาเพื่อพดูคุยกนั แทนการใชว้ธิกีารแกป้ญัหาดว้ยความรุนแรง  
 จากการดําเนินการดงักล่าว ในรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ยายามรกัษา
ความสมดุลของอํานาจ ดงัแสดงใหเ้หน็ถงึมติกิารรกัษาสมดุลของอํานาจในรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ โดยการส่งเสรมิการมสี่วนรว่ม ลดการใชอ้ํานาจสัง่การโดยไมร่บัฟงัความคดิเหน็ 
แต่ใชก้ารรว่มมอืกนั (Together) โดยการใหเ้ดก็ไดม้อีํานาจเพื่อการจดัการควบคุมตนเอง ดว้ยความเขา้ใจใน
สทิธหิน้าทีข่องตนเอง มคีวามเชื่อมัน่ กลา้แสดงออก โดยไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น เคารพในความคดิเหน็ที่
แตกต่าง แต่อย่างไรกต็าม สิง่ทีค่รปูฐมวยัจาํตอ้งลดความคุน้ชนิกบัการควบคุมสัง่การ มาสู่ความรว่มมอืที่
ตอ้งปฏบิตัอิย่างจรงิจงั และรวมถงึ การพฒันาใหเ้กดิขึน้ที ่ 5 รว่มพจิารณาปญัหาเพือ่แกไ้ข (Identify 

problems for solving : I) มาเป็นขัน้บูรณาการรว่มเพื่อใชใ้นการสานเสวนา แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ 
รว่มกนัอยา่งจรงิใจ การใชก้ารลงมต ิ(Voting) เป็นทางเลอืกของการหาขอ้ตกลงรว่มกนั กอ็าจไมย่ตุธิรรมสาํหรบั

เดก็ปฐมวยับางคนทีผ่ดิหวงั การส่งเสรมิความเขา้ใจในการยอมรบัความผดิหวงั การแสดงความเหน็อกเหน็ใจ การ
ยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล การยอมรบัปญัหา การรว่มแกไ้ข ต่างๆ ไปในทางรว่มมอืจงึเป็น
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดของการรกัษาความสมดุลของอํานาจของการจดัการหอ้งเรยีนเดก็ปฐมวยั หากครใูช้
อํานาจมากเกนิไปในการควบคุมสัง่การ กําหนด จงึเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาคุณลกัษณะของการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิุข สิง่ทีต่อ้งมุง่เน้นพลงัความรว่มมอืทีค่ํานึงถงึ สทิธ ิความถูกตอ้งชอบธรรมทีทุ่กคนควร
ไดร้บัเท่าเทยีมกนั จงึมคีวามสอดคลอ้งกบัการศกึษาวจิยัเรือ่ง ครตูอ้งคดิไดว้่าควรออกนอกวง (Lin.  2012: 
121) ผลวจิยัพบว่า เดก็ตคีวามอํานาจของผูใ้หญ่และการควบคุมใน 3 รปูแบบทีช่ดัเจน ไดแ้ก่ 1) ผูใ้หญ่เป็น
เสมอืนผูม้อีํานาจในการควบคุมสัง่การ (Power Authority) 2) เป็นผูถ้อืวนิยั และ 3) บทบาททีแ่ตกต่าง
ของครกูบัเดก็ ซึง่การวจิยัแสดงถงึสิง่ทีเ่ดก็ตอ้งการคอื การไดม้อบอํานาจ หรอื การใหอ้ํานาจ แก่เดก็ใน
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การคดิ ตดัสนิใจการดําเนินชวีติในหอ้งเรยีนรว่มกนั อนัเป็นอกีมุมมองหน่ึงทีค่วรพจิารณา โดยการลด
บทบาทของครใูนการควบคุมสัง่การ    
  2.6 สร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม ดว้ยบรบิทของพืน้ทีแ่ละสภาพ
ความเป็นจรงิในหอ้งเรยีนเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ความแตกต่างทางศาสนาเป็น
จดุเริม่ตน้ของความแตกต่างในการปฏบิตัตินต่อสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ดก็ปฐมวยัไดร้บัการเรยีนรูจ้าก
ครอบครวั และเป็นพืน้ฐานสาํคญัของการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 

โดยสิง่สําคญัคอื ครตูอ้งรูจ้กัวฒันธรรมของเดก็ และต้องตระหนกัเสมอว่า เดก็คอื ผูด้าํรงรกัษาไวซ้ึง่
วฒันธรรม และวฒันธรรมเป็นองคป์ระกอบหลกัของการเรยีนรู ้ถอืเป็นสิง่สําคญัอย่างเป็นธรรมทีจ่ะเชื่อมโยงลงสู่
การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนและโรงเรยีน ดงันัน้ การส่งเสรมิความเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม จงึเป็น
สิง่ทีไ่มอ่าจเพกิเฉยได ้การศกึษาวจิยัครัง้น้ีไดด้ําเนินดว้ยคาํนึงถงึ สนธสิญัญาว่าดว้ย สทิธเิดก็ (Children 

Right) มาตรา 30 ทีก่ําหนดไวว้่า  “รฐัใดทีม่คีวามหลากหลายของเชื้อชาต ิ เผ่าพนัธุ ์ศาสนา ภาษาของชน

กลุ่มน้อยหรอืบุคคลพื้นเมอืงเดมิอาศยัอยู ่ เดก็ทีเ่กดิจากกลุม่คนเหล่าน้ี ตอ้งไมไ่ดร้บัการปฏเิสธสทิธ ิ ในชุมชนที ่

มบุีคคลกลุ่มคนเหล่าน้ีตอ้งไดร้บัการเขา้รว่มในวฒันธรรมของพวกเขา ไดร้บัการอบรมขดัเกลาและปฏบิตัิ

ตามหลกัศาสนาของพวกเขาและรวมถงึการไดใ้ชภ้าษาของตนเอง” (United Nations. 1989) พรอ้มกบั นํา
หลกัการสาํคญัการจดัการศกึษาพหุวฒันธรรมแบบดแูลเอาใจใส่เป็นศูนยก์ลาง (A Caring Centered Approach) ที่
มุง่เน้น แนวทางการจดัการศกึษาพหุวฒันธรรมดว้ยการดแูลเอาใจใส่เป็นศูนยก์ลาง  จงึเป็นการยกระดบัการ
สอนไปสู่กระบวนการเรยีนรู ้ อยา่งมคีวามหมาย โดยมกีารปฏบิตัต่ิอกนัดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ มคีวาม
ยตุธิรรม มคีวามเสมอภาค มสีว่นรว่ม มคีวามเป็นประชาธปิไตย มคีวามสมัพนัธท์ีจ่รงิใจ สนบัสนุนการคดิ
วเิคราะห ์ รว่มสรา้งกฎเกณฑก์ารอยูร่ว่มกนัเพื่อความเป็นประชาธปิไตย โดยมหีลกัการสาํคญั 3 ประการ 
คอื 1) เราทุกคน หมายถงึ บรหิาร คร ู บุคลากรในโรงเรยีน ทุกคนดแูลเอาใจใส่เดก็ 2) เดก็ทุกคนมแีรง
บนัดาลใจภายในเพื่อการเรยีนรู ้ และ 3) การศกึษาควรสะทอ้นถงึการเรยีนรูใ้นชวีติจรงิ การดแูลเอาใจใส่ 
(Caring) จงึเป็นพืน้ฐานของความสามารถของมนุษย ์(Pang.  2001: 60 – 79)  
 ผูว้จิยัจงึไดพ้ฒันา ขัน้ที ่ 6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share Cultural 

Understanding Together : S) ในรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ใหเ้ป็นขัน้
การจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีส่ามารถบรูณาการรว่มกบัขัน้อื่นๆ เพื่อใหค้รแูละเดก็ไดใ้ชเ้ป็นโอกาสของ
การสรา้งความเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม โดยดําเนินการผ่านกจิกรรมการใชหุ้่นหรรษา ทีม่ ี
ลกัษณะเป็นตวัแทนของเดก็แต่ละวฒันธรรมในหอ้งเรยีน โดยใชก้ารแต่งกายตามวฒันธรรมเป็นสื่อ เพื่อให้
ครปูฐมวยัใชเ้ป็นเครือ่งมอืการสือ่สารขา้มวฒันธรรม (Cross Cultural Communication) อนัเป็นวธิกีารที่
สามารถดําเนินการไดง้่าย อกีทัง้ยงัส่งเสรมิการสื่อสารความเขา้ใจของเดก็และการเรยีนรูต่้างๆ ทัง้ภาษาและ
ยอมรบัการใชภ้าษาถิน่หรอืภาษาแมข่องเดก็ โดยเฉพาะเดก็ปฐมวยัทีเ่ป็นไทยมุสลมิ สามารถสื่อสารเป็นภาษา
มลายทูอ้งถิน่ได ้ พรอ้มกบัเรยีนรูภ้าษาไทยโดยสรา้งความรูส้กึถงึความสําคญัของภาษาทีเ่ท่าเทยีมกนั อนั
นําไปสู่การแบ่งปนั และรูจ้กัช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั                  
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 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชงิมานุษยวทิยา เรือ่ง ปจัจยัทางวฒันธรรมทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันา 
การกํากบัควบคุมตนเอง (Self –regulation) และการกํากบัควบคุมอารมณ์ (Emotional Regulation) โดย
การคน้หาการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัทีม่พี่อแมห่รอืผูป้กครองทีร่ะบุตนเองว่าเป็นผูม้คีวามหลากหลายทาง
วฒันธรรม (Cultural Diversity) (Boyer.  2012: 169 – 186) ผลการวจิยัพบว่า การมสี่วนรว่มอย่างสมํ่าเสมอ 

ทาํใหท้ศันคตทิีม่ต่ีอภมูหิลงัทางวฒันธรรมมอีทิธพิลต่อการพฒันาการกํากบัควบคุมตนเอง ทัง้การปฏบิตัิ
และทางอารมณ์ของเดก็ ขอ้คน้พบไดนํ้าไปสู่วธิกีารทีค่วรเลอืกใชเ้พื่อใหเ้ดก็ทีม่าจากครอบครวัทีร่บัรูว้่าตนเองมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรมเป็นภูมหิลงัสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ ี คอื การพูดคุยเพื่อแกป้ญัหาโดย
การพฒันาความรูส้กึไหวรูห้รอือ่อนไหวทางวฒันธรรม (Cultural Sensitive) ใหก้บัเดก็ดว้ยการสนับสนุนให้
ครอบครวัพยายามทําความเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของเดก็ ดว้ยการส่งเสรมิการมสี่วน
รว่มของครอบครวัในการช่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาการกํากบัควบคุมตนเอง นอกจากน้ี การจดัสภาพแวดลอ้ม 

และการแสดงตนเป็นแบบอยา่ง ยงัคงมสี่วนอย่างมากต่อการพฒันาใหเ้ดก็เป็นผูเ้ขา้ใจตนเองและผูอ้ื่นอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม และผลการศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ไดแ้ก่ การ
พฒันารปูแบบการสอนเพื่อเสรมิสรา้งพหุปญัญาใหก้บัเดก็วยัอนุบาลในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามแนวคดิ
พหุวฒันธรรม (จริภรณ์ มัน่เศรษฐวทิย.์  2544) พบว่า การเสรมิสรา้งพหุปญัญาใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีต่อ้ง
พฒันาบนฐานของความเขา้ใจในวฒันธรรมของเดก็ โดยสามารถปรบักจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบับรบิท
ทางวฒันธรรม จงึสามารถทาํใหเ้ดก็ทุกคนทีม่คีวามแตกต่างทางวฒันธรรมเรยีนรูแ้ละมโีอกาสพฒันาพหุ
ปญัญาในทุกดา้นไดป้ระสบผลสาํเรจ็ไดทุ้กคน ซึง่รปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้น้ี ไดใ้หก้ารส่งเสรมิใหเ้ดก็มี
ความสามารถทางวฒันธรรม (Cultural Competence) รว่มดว้ย อนัหมายถงึ การทาํงานรว่มกบัผูค้นต่าง
วฒันธรรมดว้ยการยอมรบัในความแตกต่าง อยา่งมคีวามสุข (Bredekamp. 

2011: 183)    
 ดงันัน้ รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ไดส้รา้งการยอมรบัในการ
ปฏบิตัตินตามวฒันธรรมและศาสนาของตนเอง การยอมรบัในการปฏบิตัตินตามวฒันธรรมและศาสนาของผูอ้ื่น 
และรูส้กึรกั อบอุ่นมัน่คง โดยครปูฐมวยัทีเ่ขา้รว่มการทดลองไดพ้ฒันาตนเองไปสู่การเป็นผูไ้มม่อีคตหิรอืลําเอยีง
ทางวฒันธรรม แต่แสดงถงึการเป็นแบบอย่างของการยอมรบัในความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะความ
แตกต่างทางวฒันธรรม และการไหวรูท้างวฒันธรรม ดว้ยการทีค่รพูยายามทําความเขา้ใจเพื่อเรยีนรู้
วฒันธรรม และจดัโอกาสของการนําเสนอความเขา้ใจทีถู่กตอ้งทางวฒันธรรม 

  2.7 การดาํเนินการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK ท่ีพฒันาข้ึน มา

ใช้ร่วมกบัหลกัสตูรสถานศึกษา พบว่า ครปูฐมวยัมบีทบาทสาํคญัในการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ไปใชร้ว่มกบัหลกัสตูรสถานศกึษา และผลการประเมนิความเหมาะสมเป็นไปไดใ้น
การนํารปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ไปใชอ้ยูร่ะดบัสงู การดาํเนินการทดลองใชร้ปูแบบฯ ใหม้คีวามเชื่อมโยงและบรูณาการ
รว่มกบัหลกัสตูรสถานศกึษา มแีนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี   
   2.7.1 ครผููส้อนตอ้งนําสาระการเรยีนรูท้ีก่ําหนดไวแ้ลว้ในหลกัสูตรสถานศกึษามาใชเ้ป็น
หวัขอ้ แต่ไมใ่ช่การบงัคบั ใชก้ารนําเดก็เขา้สู่การรว่มแสดงความคดิเหน็ซึง่อาจเป็นการตัง้คาํถามนํา
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เพื่อใหเ้ดก็นําเสนอความรู ้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และเรือ่งราวทีเ่กี่ยวกบัหวัขอ้ทีค่รตูัง้ใจกําหนดใหเ้ดก็ได้
เรยีนรูร้ว่มกนั    
   2.7.2 สง่เสรมิการรว่มออกแบบกจิกรรมทีห่ลากหลาย มาจากความสนใจของเดก็ ทาํใหก้าร
เรยีนในหอ้งเรยีนมชีวีติชวีา และตอ้งแสวงหาแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีนเพื่อใหเ้ดก็ได้
เรยีนรูอ้ยา่งลุ่มลกึ   
   2.7.3 การดาํเนินกจิกรรมพเิศษอื่นๆ ทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสตูร ในทอ้งถิน่ หรอื กจิกรรมวนั
สาํคญัทีโ่รงเรยีนจดัขึน้ สามารถบรูณาการรว่มกบัขัน้ที ่7 ร่วมสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย (Unite 

together in diversity : U) ซึง่ข ัน้น้ีมุง่เน้นการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้ดก็ไดร้ว่มทํากจิกรรมเพื่อแสวงหา
ความรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆ  การทดลองปฏบิตัใินการทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นในชุมชนทอ้งถิน่ อนัเป็นการเพิม่
ประสบการณ์เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย รวมถงึการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของเดก็ และส่งเสรมิความ
รว่มมอืกบัผูป้กครอง และชุมชนทอ้งถิน่ในการพฒันาเดก็   
   2.7.4 ครสูามารถใชข้ ัน้ที ่ 8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ (Knowledge management  

broadcast together : K) เป็นส่วนสาํคญัของการประเมนิการเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวยั ซึง่ข ัน้น้ีมจีดุมุ่งหมาย
เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยันําเสนอความรู ้ประสบการณ์ ผลงานทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูใ้นโครงการ และความภาคภูมใิจ โดย
การจดัแสดงผลงานเป็นมุมแสดงผลงาน หรอืนิทรรศการต่างๆ เพื่อรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ รว่มกบั
ผูป้กครอง และเพื่อนต่างหอ้งเรยีน ซึง่ครไูดป้ระเมนิเดก็เป็นรายบุคคลและกลุ่ม รวมถงึสามารถมองเหน็
ภาพรวมของการพฒันาการเรยีนรูร้ว่มกนั   
   2.7.5 ควรใหเ้วลาการดาํเนินการเรยีนรู ้ใน 1 วงจร ใชเ้วลาประมาณ 1 – 2 สปัดาห ์แต่
ยงัคงคํานึงถงึความสนใจของเดก็  
 การดําเนินการดงักล่าว มคีวามสอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาคุณลกัษณะและทกัษะ ICANDO ทีม่ ี
ข ัน้ตอนการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัพรอ้มกบัพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความรู ้ ทกัษะ และคุณลกัษณะของการ
พงึพอใจในตนเองและอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ย่างสงบสุข และสรา้งสรรค ์ (ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร; ฉนัทนา 
ภาคบงกช; ทศันา ทองภกัด;ี และ ระพพีนัธ ์พมิพะสุต.  2547: 7 – 14)   
 จากการอภปิรายใหป้ระเดน็ที ่ 2 กลไกการขบัเคลื่อนรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK 

เพื่อการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิุข ใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่าม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทีผู่ว้จิยันําเสนอวธิกีารออกแบบ การประกอบสรา้งรปูแบบ การจดัวางลาํดบัขัน้การจดั
ประสบการณ์เรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อโอกาสของการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัติ
สุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และองคป์ระกอบร่วม เพื่อใหเ้กดิกลไกการ
ขบัเคลื่อนรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ในการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุข ใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีส่ามารถดาํเนินการได้
จรงิ จงึมคีวามเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการนํามาใชก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จงึเป็น
หวัใจสาํคญัของรปูแบบ และเป็นจดุเริม่ตน้ปฏบิตักิารทีส่าํคญัทางการศกึษาปฐมวยัทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการให้
พลงัอํานาจในการพฒันาการควบคุมกํากบัตนเอง และการเป็นผูส้รา้งสนัตภิาพใหเ้กดิขึน้ในตวัเดก็  



 
 

195 

 หากมองโดยภาพรวมและเป้าหมายของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK เพื่อ
เสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ทีใ่หค้วามสําคญักบัการเป็นสงัคมพหุวฒันธรรม เป็นฐานของการพฒันาความเขา้ใจ การ
ส่งเสรมิความรว่มมอื จงึมคีวามสอดคลอ้งกบัทศิทางของแผนพฒันาการศกึษาในเขตพฒันาพเิศษจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ (พ.ศ. 2552 – 2555) ยุทธศาสตรท์ี ่ 6 การจดัการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คง  ทีมุ่ง่
ส่งเสรมิการจดัการศกึษาตามแนวทางสนัตศิกึษา ส่งเสรมิความเป็นชาตแิละสงัคมพหุวฒันธรรม  ให้
เขา้ใจในประวตัศิาสตร ์ชาตพินัธุ ์และหลกัศาสนาทีถู่กตอ้งและเหมาะสมกบัระดบัการศกึษา มุง่เน้นการจดั
การศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัการดาํรงชวีติ และการสรา้งความสมานฉนัท ์ เพื่อสรา้งความเขา้ใจในการอยู่
รว่มกนับนพืน้ฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม และนําไปสู่สงัคมสนัตสิขุ (สาํนกังานคณะกรรมการสภา
การศกึษา.  2553 : 66 – 71)  
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี จงึสนับสนุนวาทกรรมอมตะ ของ มหาตมะ คานท ี กล่าวไวว้่า “ ถ้าเรา

ต้องการให้สนัติภาพคงอยู่ในโลกของเรา เราจาํเป็นต้องเริม่ต้นกบัเดก็ของเรา”  (If we are to 

ever have peace in the world , we must begin with our children) (Walker, Mayers- Bowman; & 

Mayers-Walls.  2008: 381) แมว้่า ในความเป็นจรงิของสงัคมทีเ่ดก็ตอ้งเผชญิหน้ากบัความสบัสนวุ่นวาย   

ซึง่องคป์ระกอบของสนัตภิาพจาํเป็นตอ้งพฒันาในทุกดา้น ดงัที ่ กลัป์ตุง (Galtung.  1996) กล่าวว่า 
สนัตภิาพมทีัง้ทางบวกและทางลบ เสมอืนเหรยีญสองดา้น และสิง่ทีต่อ้งการคอื การปราศจากความรุนแรงทัง้
ระดบับุคคลและระดบัโครงสรา้งทีไ่ดม้าดว้ยความรว่มมอืจากทุกฝา่ย ดงันัน้ การศกึษาวจิยัครัง้น้ี จงึเป็นอกี
ทางเลอืกหน่ึงของการพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ยการจดัการศกึษาทีมุ่ง่เน้นใหเ้กดิสนัตสิุข อนัเป็นการสรา้ง
จนิตนาการใหมแ่ห่งสนัตภิาพใหผ้ลบิานในตวัเดก็ ซึง่นัน้หมายถงึโอกาสของสนัตภิาพทีจ่ะเกดิขึน้ในวนั
ขา้งหน้าต่อไป        
 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้  หรือประยุกตใ์ช้ 

  1.1 กระบวนการและผลการวจิยัระยะที ่1 นําไปสู่ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั ทาํ
ใหเ้กดิขอ้คน้พบทีส่ําคญัคอื ตวัแปรโครงสรา้งและตวับ่งชีท้ีท่ําใหนิ้ยามความหมายของคาํว่า สนัตสิุข ชดัเจน 
เป็นรปูธรรม มคีวามเหมาะสมกบัธรรมชาตพิฒันาการของเดก็ปฐมวยั และบรบิทของพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ทีส่ามารถเป็นฐานการพฒันาตวัแปรอื่นๆ ใหก้บัเดก็ปฐมวยั   
  1.2 แบบประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็
ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(E-SANTISUK) ทีพ่ฒันาขึน้ในการวจิยัครัง้น้ี สามารถนําไปใช ้
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หรอืประยกุตใ์ชเ้พือ่พฒันาเป็นตวับ่งชี ้ และเครือ่งมอืในการประเมนิพฒันาดา้นสงัคมและอารมณ์ของเดก็
ปฐมวยัต่อไป 

  1.3 รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้ เป็นตวัอย่างหน่ึงของ
การพฒันานวตักรรมการสอนแนวใหม ่ ทีม่ลีกัษณะไมเ่ป็นเสน้ตรง (Nonlinear) การดําเนินการ ทําใหเ้กดิ
ความตระหนกัชดัในบทบาทของครปูฐมวยัทีพ่งึประสงคต่์อการใชร้ปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ทีจ่าํเป็น ตอ้งมี
ลกัษณะสาํคญั คอื มไีหวพรบิปฏภิาณในการสอน (Teachable moment) นําสิง่ทีเ่ดก็เสนอมาพจิารณา
ไตรต่รอง มคีวามยดืหยุ่น ยอมรบัการเปลีย่นแปลง และสามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดด้ ี  
  1.4 รปูแบบจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ คาํนึงถงึสทิธ ิ โอกาส และ
ความจรงิทีว่่า เดก็ปฐมวยัทุกคนมคีวามแตกต่าง และมฐีานะทีเ่ท่าเทยีมกนัในการเป็นผูร้ว่มเรยีนรู ้ อย่างมี
ความหมาย อนัเป็นหวัใจสําคญัของการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิความรว่มมอืและการมสี่วนร่วม ดว้ยความรูส้กึของ
ความรว่มมอืรว่มใจกนั จงึพบว่า ทัง้ 8 ขัน้ มคีาํว่า รว่มกนั (Together) ซึง่ครปูฐมวยัตอ้งเป็นผูส้รา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่ ี มคีวามสมดุลในการใชอ้ํานาจอย่างเหมาะสม และสามารถประสานโอกาสและความเขา้ใจให้
เดก็มปีฏสิมัพนัธแ์บบรว่มมอืกบัเพื่อน ผูป้กครอง และชุมชน ในการเรยีนรูร้ว่มกนั       
  1.5 รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ไดใ้หค้วามสาํคญักบั
ปญัหาความขดัแยง้ของเดก็ปฐมวยัทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีน โดยถอืเป็นโอกาสของการบรูณาการความเขา้ใจอนัด ี
และใชก้ารแกไ้ขปญัหาดว้ยสนัตวิธิ ีดงันัน้ ครจูงึตอ้งมสีตคิวบคุมตนเอง โดยกําหนดรูต่้อหน้าที ่  สิง่ทีค่รู
ตอ้งระมดัระวงัในการนําเดก็สู่การพจิารณาปญัหาเพื่อแก้ไข คอื การป้องกนัอนัตรายทีเ่กดิจากความ
ขดัแยง้ การควบคุมเดก็ไม่ใหใ้ชค้วามรุนแรง ทัง้คําพูดและการกระทํา และยอมรบัขอ้เสนอแนะในการ
แกไ้ขปญัหาของเดก็ดว้ย  
  1.6 การสรา้งบรรยากาศของความเขา้ใจอนัดใีนการเรยีนรูถ้งึวถิชีวีติ ความเชื่อ การปฏบิตัิ
ตามหลกัศาสนาและวฒันธรรมทีม่คีวามแตกต่างกนั เป็นสิง่จาํเป็นของการนํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้

ดงันัน้ ครตูอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารปฏบิตัตินทีแ่สดงถงึการมอีคตแิละความลาํเอยีงใหห้มดไป พรอ้มกบัทาํ
ความเขา้ใจถงึสิง่ทีป่ฏบิตัทิีแ่ตกต่างเหล่านัน้ ดว้ยใจเป็นธรรม ดว้ยความรกัทีเ่สมอภาคทีม่ต่ีอเดก็ และ
ไมค่วรนําความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ไมว่่ากรณใีดๆ ไปเชื่อมโยงกบัความแตกต่างทางวฒันธรรม         
  1.7 แผนทีก่ารจดัประสบการณ์เรยีนรูด้ว้ยรปูแบบ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ในการวจิยัครัง้น้ี 
พรอ้มกบัการบนัทกึการเรยีนรู ้ เป็นเครือ่งมอืทีส่ําคญัของการวางแผนดาํเนินการ และประเมนิการเรยีนรู้
ในแต่ละขัน้ของเดก็ปฐมวยั ทีส่ะทอ้นถงึโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่ง
สนัตสิุข การดาํเนินการดงักล่าว สามารถเชือ่มโยงรว่มกบัการจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ปกตขิอง
สถานศกึษา แต่มคีวามยดืหยุน่ และสามารถปรบัการจดัประสบการณ์ใหต้อบสนองความสนใจของเดก็ได้
อยา่งแทจ้รงิ จงึเป็นเครือ่งมอืทีค่วรนําไปใชห้รอืปรบัใชใ้หก้บัเหมาะสมสาํหรบัการจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็
ปฐมวยัต่อไป  
  1.8 รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ สามารถนําไปใชห้รอื
ประยกุตใ์ชก้บัเดก็ปฐมวยัในภมูภิาคอื่นๆ ของประเทศได ้ และรวมถงึสามารถนําไปปรบัใชก้บัหลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยัของไทยในปจัจบุนั  
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 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป  

  2.1 ควรทาํการศกึษาวจิยัเพื่อน้อมนําแนวพระราชดาํร ิและพระราชดาํรสั ของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช รชักาลปจัจบุนั มาประยกุตใ์ชท้างการศกึษาปฐมวยัเพื่อพฒันาคุณลกัษณะพงึ
ประสงค ์หรอืกําหนดเป็นยทุธศาสตรก์ารจดัการศกึษาปฐมวยัทีเ่หมาะสมกบับรบิทไทยในมติอิื่น  ๆต่อไป      

  2.2 ควรทําการวจิยัต่อยอดการวจิยัครัง้น้ี ไปในทศิทางของการศกึษาเพื่อสนัตภิาพ เพื่อ
ความเป็นประชาธปิไตย เพื่อความหลากหลายทางวฒันธรรม และเพื่อการเป็นพลโลก ซึง่เป็นมติทิีข่ยาย
บทบาทของการยอมรบัในสทิธ ิการดาํรงคงอยู ่และความเป็นมนุษยชาตใิหเ้กดิขึน้กบัเดก็ปฐมวยั          
  2.3 ควรทาํการวจิยัดว้ยการพฒันาเดก็ปฐมวยั สามารถเป็นผูเ้จรจาไกล่เกลีย่ หรอืเป็นผู้
รว่มหาขอ้ตกลงเพื่อแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างสนัตวิธิใีหเ้หมาะสมกบัวยั ซึง่มคีวามเป็นไปไดใ้นการพฒันา
โอกาสและทกัษะทางสงัคม ทีท่าํใหเ้ดก็ลดการยดึตนเอง และเป็นสิง่ทีท่า้ทายอย่างมาก        
  2.4 ควรทาํการวจิยัและพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้เพื่อเสรมิสรา้งบุคลกิภาพของครปูฐมวยั 

ผูด้แูลเดก็และบุคลากรของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้ทีศันคต ิความรู ้ความสามารถในการพฒันาเดก็
ปฐมวยั โดยปราศจากอคต ิ มคีวามยตุธิรรม เสมอภาค  มคีวามเอาใจใส่  เป็นแบบอยา่งของการใชส้นัตวิธิี
ในการแก้ปญัหา และสามารถเสรมิสรา้งความเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม อนันําไปสู่การรูร้กั
สามคัคใีหก้บัเดก็ปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม   
  2.5 ควรทาํการวจิยัและพฒันาบทบาทของผูป้กครองเดก็ปฐมวยัของไทยใหส้ามารถเสรมิสรา้ง
สนัตภิาวะในครอบครวั เพราะผลการวจิยัครัง้น้ี มหีลายประเดน็ทีนํ่าความรว่มมอืของผูป้กครองมาใชใ้น
การพฒันาเดก็ ซึง่ส่งผลดกีบัเดก็ปฐมวยั  
  2.6 ควรทาํการวจิยัและพฒันาวธิกีารทีเ่หมาะสมโดยนําหลกัธรรมคาํสอนของแต่ละศาสนาทีม่ ี
แนวทางปฏบิตัใินดํารงชวีติอยา่งสนัตสิุข มาประยุกตใ์ชท้างการศกึษาระดบัปฐมวยั    
  2.7 ควรทาํการวจิยั เพื่อหาขอ้เสนอแนะเชงินโยบายทีมุ่่งแสวงหาทางออก อนัเกดิจาก
ผลกระทบของความไมส่งบและความวุ่นวายทางการเมอืงของไทยทีม่ต่ีอเดก็ปฐมวยั  
  2.8 ควรพฒันาโจทยก์ารวจิยัทางการศกึษาปฐมวยัทีม่คีวามเฉพาะทีค่าํนึงถงึความเป็นจรงิของ
สภาพปญัหาเดก็ปฐมวยัในแต่ละบรบิท มุง่เน้นเชื่อมโยงถงึวถิวีฒันธรรมของเดก็ และภูมหิลงัทาง
ครอบครวั อนัเป็นเสมอืนทุนเดมิทีถ่กูลมื เพื่อใหส้ามารถนําไปสู่การใชแ้ละประยกุต์ใชต่้อไป     
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ส่วนท่ี 1  
ความเป็นมา 

 

  
 
 ดว้ยสถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยยงัคงเป็นปญัหาเรือ้รงั
และรนุแรงทีทุ่กรฐับาลตอ้งใหค้วามสาํคญั สถานการณ์ดงักล่าวทาํใหเ้ดก็ปฐมวยัตอ้งอยูใ่นภาวะการเผชญิ
กบัสภาวการณ์อนัเลวรา้ย (Disaster) ทัง้ทางตรงและทางออ้ม อนัไดแ้ก่ การตกเป็นเหยือ่ของเหตุการณ์  
การไดร้บับาดเจบ็เสยีชวีติ การเป็นเดก็กําพรา้เพราะพอ่แมเ่สยีชวีติจากเหตุการณ์ และรวมถงึการขาด
โอกาสทางการศกึษา อนัเน่ืองมาจากโรงเรยีนถูกเผาทาํลาย ครถููกทาํรา้ย และการขาดความสขุ ใน
การดาํรงชวีติ เป็นตน้ สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีอาจสง่ผลใหเ้ดก็ปฐมวยัในพืน้ทีซ่มึซบักบัพฤตกิรรมความกา้วรา้ว 
การใชค้วามรนุแรง การมอีคต ิแบ่งแยกและไมไ่วว้างใจซึง่กนัและกนั  ซึง่เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึปญัหาของการอยู่
รว่มกนัอยา่งไมส่งบสขุ     
 หนทางหน่ึงทีจ่ะทาํใหเ้กดิความสนัตสิขุ (Peace and Happiness) ทีม่เีป้าหมายสงูสดุของ
ความเป็นมนุษยชาต ิคอื การอยูร่ว่มกนัอยา่งปรองดองสงบสขุ ไมแ่บ่งแยกทา่มกลางความแตกต่างทัง้
ทางความคดิและการกระทาํ ซึง่องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื UNESCO ไดก้าํหนดเป็นภาระหน้าทีแ่ละ
เป็นพนัธกจิพืน้ฐานรว่มกนักบัทุกประเทศในการปรบัเปลีย่นจากวฒันธรรมของสงครามและความรนุแรง
ใหก้า้วไปสูว่ฒันธรรมแหง่สนัตภิาพ ดงันโยบายทีว่า่ “สนัตภิาพเพือ่การพฒันา และการพฒันาเพือ่สนัตภิาพ” 
(Peace for Development and Development for Peace) กาํหนดเป็นเป้าหมายรว่มกนั คอื การศกึษา
เพือ่การอยูร่ว่มกนัในสนัตสิมานฉนัท ์ โดยมุง่จดัทาํแนวทางและปฏบิตัริว่มกนักบัทุกประเทศสมาชกิใน
การจดัการศกึษาทีมุ่ง่เน้นการสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งกนั ความอดทนอดกลัน่ในความแตกต่าง
และหลากหลาย การใชห้ลกัประชาธปิไตย สทิธมินุษยชน การสรา้งความปรองดองสามคัค ีทีส่าํคญัคอื
การสรา้งสนัตสิขุภายในจติใจของแต่ละคน ดว้ยการคน้หาความจรงิ ความรู ้ความเขา้ใจของแต่ละวฒันธรรม 
รว่มแลกเปลีย่น และการสรา้งแนวปฏบิตัขิองการอยูร่ว่มกนัอยา่งยัง่ยนื (UNESCO.  1998) การศกึษา 
จงึเป็นทางเลอืกและทางรอดของการสรา้งเสรมิสนัตสิขุและความสมานฉนัทท์ีส่ามารถดาํเนินการได ้อยา่งเป็น
รปูธรรมทางหน่ึง โดยการใหทุ้กคนเรยีนรูว้ธิกีารปฏบิตัตินบนพืน้ฐานของการเคารพในสทิธเิสรภีาพของ
ตนเอง และผูอ้ื่น มคีวามเป็นประชาธปิไตย รวมถงึการปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรมตามหลกัศาสนาทีน่บัถอื
เพือ่ชว่ยควบคุมจติใจ ไมใ่หก้ระทาํผดิ และเตอืนตนเองใหป้ระพฤตดิ ีซึง่สนัตภิาพและความสมานฉนัท์
ยอ่มเกดิขึน้กบัทุกบุคคล และแผข่ยายออกไปเป็นครอบครวั และชุมชน      
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 สาํหรบัการศกึษาปฐมวยัของไทย ไดก้าํหนดใชห้ลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 
ทีม่จุีดมุง่หมายเพือ่การอบรมเลีย้งดเูดก็ดว้ยความรกัเอาใจใส ่ ยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดยเปิดโอกาสให้
สามารถเลอืกใชว้ธิกีารหรอืรปูแบบการจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ไดอ้ยา่งหลากหลายเพื่อใหเ้หมาะสม
กบัวยัและสอดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรม (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2546) หากแต่ปจัจุบนั 
สถานการณ์ทีเ่ดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตก้าํลงัเผชญิอยู ่จงึตอ้งไดร้บัการคน้หาแนวทาง
ทีเ่หมาะสมเพิม่เตมิโอกาสของการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นและชว่ยใหเ้ดก็ปฐมวยัไดเ้ขา้ใจวธิกีารในการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิขุ อนัเป็นเสมอืนเครือ่งมอืสาํคญัของการพฒันาความเขา้ใจเกีย่วกบัสนัตภิาพ ทา่มกลางความไมส่งบ 
ทีอ่าจเรยีกวา่ สงคราม ซึง่ผลจากการศกึษาและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ 
ม ี5 ดา้นทีเ่ดก็ตอ้งม ีไดแ้ก่ ดา้นที ่1 ความพอเพยีงในตนเอง ดา้นที ่2 รูอ้ภยั ดา้นที ่3 มมีติรไมตร ี
ดา้นที ่4 มคีวามอดกลัน้ และ ดา้นที ่5 เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดด้าํเนินการพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK เพือ่
เสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้ึน้ ภายใตบ้รบิทของความหลากหลายทางวฒันธรรมและเงือ่นไขของความไมส่งบ
ทีย่งัคงเกดิขึน้ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมของพฒันาการเดก็ปฐมวยั สง่เสรมิการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ
และสามารถนําไปใชป้ฏบิตัไิดจ้รงิเป็นสาํคญั 
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ส่วนท่ี 2 
แนวทางการส่งเสริมคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่รว่มกนัอย่างสนัติสขุให้กบั

เดก็ปฐมวยัในรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู ้SANTISUK ท่ีพฒันาขึน้ 
 

 
 

จดุมุ่งหมาย 
 รปูแบบจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ไดส้ง่เสรมิพฒันาการตามวยัในทุกดา้น
ใหก้บัเดก็ปฐมวยั พรอ้มกบัสง่เสรมิการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งผูป้กครองและชุมชนและมสีว่นรว่ม
ในพฒันาเดก็ปฐมวยัอยา่งเหมาะสม และมุง่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่ง
สนัตสิขุทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้5 ดา้น 18 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่   
 ด้านท่ี 1 มีความพอพียงในตนเอง ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้คอื   
  ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจกบัสิง่ทีต่นเองม ี 
  ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั  
  ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนผูป้กครองใหซ้ือ้สิง่ทีไ่มม่ปีระโยชน์  
 ด้านท่ี 2  รู้อภยั ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้
  ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง  
  ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ   
  ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้  
 ด้านท่ี 3 มีมิตรไมตรี ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งชี ้
  ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุ 
  ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้   
  ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น 
  ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
 ด้านท่ี 4 มีความอดกลัน้ ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้
  ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้  
  ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรนุแรงในการแกป้ญัหา 
 ด้านท่ี 5 เคารพความแตกต่างระหว่างบคุคล ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งชี ้   
  ตวับ่งชีท้ี ่14 ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง 
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  ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
  ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและวฒันธรรมตนเอง 
  ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัหิลกัศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
  ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง   

 
หลกัการเรียนรู ้
 รปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK ท่ีพฒันาขึน้ มหีลกัเรยีนรู ้3 ประการ คอื   
  1. การเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีต่อกนั ดว้ยการสรา้งพืน้ทีแ่หง่การอยูร่ว่มอยา่งสนัตสิขุ  
ภายใตบ้รรยากาศทีเ่ป็นมติร สนบัสนุนใหเ้ดก็ปฐมวยัไดเ้ขา้ใจในสทิธ ิหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ยอมรบัฟงั
ความคดิเหน็ เขา้ใจการปฏบิตัติามหลกัศาสนา วฒันธรรมของตนเองและผูอ้ื่น และใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหา   
  2. การเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  ดว้ย
การสง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัรว่มวางแผน รว่มพฒันา รว่มดาํเนินการ เพือ่แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรู้
ต่างๆ พรอ้มกบับรูณาการความเขา้ใจในวถิชีวีติ วฒันธรรม และภมูปิญัญาของชมุชนทอ้งถิน่ เพือ่สรา้ง
ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และทกัษะต่างๆ ใหเ้กดิขึน้      
  3. การส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจกนัพฒันา ดว้ยการสง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัมสีว่นรว่ม
คดิ วางแผน ดาํเนินกจิกรรมเพือ่สรา้งสรรคป์ระโยชน์ใหเ้กดิขึน้กบัสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั และ
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาเดก็ปฐมวยัรว่มกนั       
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

217 

ส่วนท่ี 3 
แผนท่ีการจดัประสบการณ์เรียนรู้  รปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK ท่ีพฒันาขึน้ 

(Roadmap of SANTISUK Learning Model) 
 

 
 
 รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ไดด้าํเนินการโดยใชเ้สน้ทางการจดั
ประสบการณ์เรยีนรูข้องรปูแบบ SANTISUK และบนัทกึการเรยีนรูข้องรปูแบบ SANTISUK ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
แทน แผนการจดัประสบการณ์แบบดัง้เดมิ การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดพ้ฒันาวธิกีารใหมข่องการวางแผน
จดัประสบการณ์เรยีนรู ้ แทนวธิกีารจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีค่รเูป็นผูว้างแผนเตรยีมการ
ไวล้ว่งหน้า มาเป็นการใชแ้ผนทีก่ารจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะ
ของขัน้การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ทีมุ่ง่เน้นการมสีว่นรว่มของเดก็ในการดาํเนินการ
ในทุกขัน้ตอน และใชแ้บบบนัทกึการเรยีนรูข้องรปูแบบ SANTISUK เพื่อบนัทกึพฒันาการของการเรยีนรู ้
การสะทอ้นประสบการณ์ในสิง่ทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรู ้และชว่ยใหค้รไูดว้างแผน ทบทวนประสบการณ์ และประเมนิ
การเรยีนรูข้องเดก็ไดง้า่ยขึน้ดว้ยความสาํคญั การใชเ้สน้ทางการจดัประสบการณ์เรยีนรูร้ปูแบบ SANTISUK 
ประกอบดว้ย 8 ขัน้การจดัประสบการณ์ทีใ่ชก้ารขบัเคลื่อนทีส่าํคญั คอื  
 
 Share ideas together                               = ขัน้ 1 รว่มแสดงความคดิเหน็    
 Assure agreement together                       =  ขัน้ที ่2 รว่มยนืยนัจุดมุง่หมาย 
 New experiences network organize together = ขัน้ที ่3 รว่มสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่
 Take  action  together.                              =  ขัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ     
 Identify  problems  for solving together.       =  ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา      
 Share  Cultural understanding together.       =  ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม   
 Unite  together  in  diversity.                     =  ขัน้ที ่7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย     
 Knowledge management broadcast together = ขัน้ที ่8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ    
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ภาพประกอบ 34 รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ 
  
 
         ผูใ้ชค้วรศกึษารายละเอยีดการดาํเนินการแต่ละขัน้ ดงัน้ี 
 

ขัน้ท่ี 1 ร่วมแสดงความคิดเหน็ (Share ideas together : S)  
เป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีมุ่ง่สง่เสรมิบทบาทของเดก็ในฐานะ
ผูร้ว่มสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้โดยกจิกรรมสาํคญัคอื การพดูคุยแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ เพือ่คน้หาสิง่ทีเ่ดก็สนใจ  หรอื เป็นการนําเดก็พดูคุย
เกีย่วกบัสิง่ทีค่รตูอ้งการใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู ้และกาํหนดเป็นหวัขอ้ (Topic) 
เพือ่การรว่มพจิาณาคดัเลอืก ในขัน้ต่อไป  

 
 
 
 

ขัน้ที ่1  รว่มแสดง 
ความคดิเหน็ 

 Share  ideas  
together.  

  

(IS)  
 บรูณาการรว่ม   

  

ขั้นท่ี 2 รว่มยนืยนั
จุดมุง่หมาย 

Assure agreement   
together. 

ขั้นท่ี 3  รว่มสรา้ง
เครอืขา่ยประสบการณ์

ใหม ่
New  experiences  
network organize 

together.   

     ขั้นท่ี 4 รว่มลงมอื
ปฏบิตั ิ  

Take  action  
together. 

ขั้นท่ี 7  รว่มสรา้ง 
ความกลมเกลยีว 

ในความหลากหลาย 
Unite  together  in  

diversity. 

ขั้นท่ี 8 รว่มขยายความรู้
ดว้ยการจดัการ    

Knowledge management  
broadcast together.  

ขั้นท่ี 1 รว่มแสดง 
ความคดิเหน็ 

 Share  ideas  
together.  

ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา  
Identify  problems  for solving 
together. (IS)  บูรณาการรว่ม   

 ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทาง
วฒันธรรม  Share  Cultural 
understanding together. 
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แนวทางการจดัประสบการณ์เรียนรู้ในขัน้ท่ี 1 ร่วมแสดงความคิดเหน็ มดีงัน้ี  
 1.1 เตรยีมการสาํหรบัการพดูคุยสนทนากบัเดก็ ซึง่อาจเป็นคาํถามปลายเปิด เชน่ ถามวา่ เดก็
สนใจอยากเรยีนรูเ้รือ่งอะไร หรอืหากตอ้งการนําเดก็เขา้สูค่วามสนใจในหวัขอ้ทีค่รจูดัเตรยีมไว ้ เชน่ 
การใชค้าํถาม การนําเดก็ไปชมของจรงิหรอืทาํกจิกรรมอื่นๆ เพื่อนําสูก่ารพดูคุยในหวัขอ้นัน้ๆ             
 1.2 เปิดโอกาสใหเ้ดก็ทุกคนรว่มแสดงความคดิเหน็ ภายใตข้อ้ตกลงรว่มกนัถงึการเป็นผูร้บัฟงั
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น และฝึกหดัใหเ้ดก็ทุกคนรูจ้กัการรอคอยการแสดงความคดิเหน็ตามลาํดบั โดย
ตอ้งรบัฟงัผูอ้ื่น ภายใตบ้รรยากาศของความเป็นมติร  
 1.3 ดว้ยพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มลีกัษณะเฉพาะทางภาษา ครคูวรถอืเป็นโอกาสอนัดี
ในการสง่เสรมิใหเ้ดก็คนอื่นไดเ้รยีนรูแ้ละยอมรบัการใชภ้าษาอื่นเพือ่ลดอคต ิและนําเดก็ไปสูก่ารยอมรบั
การใชภ้าษาอืน่ทีแ่ตกต่างไปจากตน ดว้ยการบรูณาการการใชภ้าษาไทยกบัภาษามลายทูอ้งถิน่ใหเ้หมาะสม
กบัสิง่ทีก่าํลงัเรยีนรู ้ 
 1.4 ดาํเนินการบนัทกึสิง่ทีเ่ดก็เสนอ เพือ่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผนการจดักจิกรรมที่
ชว่ยใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หมต่่อไป 
 1.5 ไมว่จิารณ์ความคดิของเดก็ หรอืนําเดก็วจิารณ์ความคดิของผูอ้ื่นในทางลบ หรอืทาํใหดู้
ตลกขบขนั ถอืเป็นการไมเ่คารพสทิธ ิเสรภีาพทางความคดิของเดก็และยอมรบัเมือ่เดก็ปฏเิสธ 
 1.6 ตอ้งสงัเกตและนําประเดน็ปญัหาความขดัแยง้ มาสูก่ารพจิารณาแกไ้ขปญัหาตามความเหมาะสม 
โดยคาํนึงถงึ การสง่เสรมิใหเ้ดก็เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น และการใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหาดว้ยการเจรจา
หาขอ้ตกลงรว่มกนั ครคูวรบรูณาการรว่ม ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาปญัหาเพือ่แกไ้ข (Identify problems for 
solving together : I)   
 1.7 ควรเชื่อมโยงเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติวฒันธรรมของเดก็ โดยบรูณาการรว่ม ขัน้ที ่6 
รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share cultural understanding together : S)  
 1.8 ขัน้น้ี ควรใชเ้วลาในขัน้ที ่1 ประมาณ 20 – 30 นาท ีโดยพจิารณาวา่ไดนํ้าเดก็ไปสูก่ารรบัรู้
ถงึสิง่ทีก่าํลงัจะเรยีนรูร้ว่มกนัและเดก็สว่นใหญ่ไดแ้สดงความคดิเหน็ เพือ่นําเดก็ไปสูก่ารเรยีนรูใ้นขัน้ที ่ 2 
รว่มยนืยนัจุดมุง่หมายต่อไป   
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ตาราง 38 การดาํเนินการในขัน้ที ่1 รว่มแสดงความคดิเหน็กบัโอกาสการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงค ์
     ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่1 รว่มแสดงความคดิเหน็ (Share ideas together : S) 

โอกาสการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึ
ประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ
ของเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้
  

1. กระตุน้เดก็ดว้ยคาํถามเพือ่ใหเ้ดก็ไดนํ้าเสนอสิง่ทีเ่ดก็สนใจ  
2. เดก็กาํหนดขอ้ตกลงรว่มกนัถงึวธิกีารนําเสนอ  
3. แสดงความสนใจในความคดิเหน็ของเดก็ทุกคน เสรมิความ
เขา้ใจ และชว่ยสรุปสิง่ทีเ่ดก็นําเสนอ 
4. สง่เสรมิใหเ้ดก็ฟงัเพือ่นอยา่งตัง้ใจ  และใหก้าํลงัใจเพือ่น   
5. ขณะดาํเนินกจิกรรม สงัเกตพฤตกิรรมของเดก็ และถา้พบ
ประเดน็ปญัหาความขดัแยง้ ควรนํามารว่มพดูคุยกนัและใชส้นัติ
วธิใีนการแกป้ญัหา (บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาปญัหา
เพือ่แกไ้ข (Identify problems for solving together : I)  
6. เชือ่มโยงเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติวฒันธรรมของเดก็ 
(บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม 
(Share cultural understanding together : S)  
7. ใชภ้าษามลายทูอ้งถิน่เพือ่สือ่สารกบัเดก็ไทยมสุลมิทีไ่มเ่ขา้ใจ
ภาษาไทย และ นําเดก็ไทยพทุธ เรยีนรูแ้ละเขา้ใจภาษามลายู
ทอ้งถิน่  

ตวับง่ชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่น
อยา่งมคีวามสุข  
ตวับง่ชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้ 
ตวับง่ชีท้ี ่15 ยอมรบัความคดิเหน็ที่
แตกต่าง    
ตวับง่ชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น  
ตวับง่ชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรุนแรง 
ในการแกป้ญัหา  
ตวับง่ชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตาม
ศาสนาและวฒันธรรมตนเอง 
ตวับง่ชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัศิาสนา
และวฒันธรรมของผูอ้ืน่ 
ตวับง่ชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาที่
แตกต่าง     
 

  

 
        ขัน้ท่ี 2 รว่มยนืยนัจุดมุง่หมาย (Assure agreement together : A)  
        เป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีค่รนํูาหวัขอ้ทีผ่า่นการพดูคุย 
        กนัแลว้มาเสนอเป็นทางเลอืกหากมมีากกวา่ 1 หวัขอ้ ครสูามารถ 
        นําเดก็ลงมต ิหรอืเจรจารว่มกนัเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรปุรว่มกนั โดย 
        คาํนึงถงึความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการเรยีนรูร้ว่มกนั  
 
                   แนวทางการจดัประสบการณ์เรียนรู้ในขัน้ท่ี 2 มดีงัน้ี 
         2.1 นําหวัขอ้ทีเ่ดก็เสนอใหเ้ดก็ทุกคนรว่มคดิพจิารณาถงึ 
        ความเป็นไปไดร้ว่มกนั ในการปฏบิตัจิรงิ โดยคาํนึงถงึแหล่ง 
        เรยีนรู ้สือ่อุปกรณ์ และความปลอดภยัเป็นสาํคญั เลอืกใชว้ธิ ี
การคดัเลอืกทีเ่ดก็ทุกคนยอมรบัไดว้า่ ยตุธิรรม และเดก็ทุกคนมสีว่นรว่ม อาจเป็นการตกลงรว่มกนัในกลุ่มก่อน 

ขัน้ที ่2 รว่มยนืยนั
จุดมุง่หมาย 

Assure agreement   
together. 

 
 (IS)  

 บรูณาการรว่ม   
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หรอื มาจากเดก็แต่ละคน หากตอ้งการเพยีง 1 หวัขอ้ และมแีนวโน้มวา่มทีางเลอืกมากมาย ทีไ่มส่ามารถ
ตกลงกนัได ้อาจเลอืกใช ้การลงมต ิ(Vote) โดยสามารถดาํเนินการ โดยอธบิายเรือ่งสทิธใินการเลอืก
ของแต่ละคนว่ามเีพยีง 1 ครัง้ 1 หวัขอ้ ใหเ้วลาเดก็พจิารณา และตดัสนิใจลงมตดิว้ยตนเอง จากนัน้ 
นบัคะแนนใหป้รากฏชดั และสรปุผล     
 2.3 ครคูวรถอืเป็นโอกาสอนัดใีนการสง่เสรมิใหเ้ดก็คนอื่นไดเ้รยีนรูแ้ละยอมรบัการใชภ้าษา
อื่นเพื่อลดอคต ิและนําเดก็ไปสูก่ารยอมรบัการใชภ้าษาอื่นทีแ่ตกต่างไปจากตน ดว้ยการบูรณาการ
การใชภ้าษาไทยกบัภาษามลายทูอ้งถิน่ใหเ้หมาะสมกบัสิง่ทีก่าํลงัเรยีนรู ้ 
 2.4 เดก็มอีสิระในการเลอืกดว้ยตนเอง และครตูอ้งสงัเกตผลการเลอืกกบัความรูส้กึของเดก็
ทีไ่มไ่ดต้ามความตอ้งการ ครตูอ้งแสดงการรบัรูถ้งึความรูส้กึของเดก็ แสดงความเขา้ใจความรูส้กึของ
เดก็และเน้นยํา้ใหเ้ดก็ทุกคนเคารพในสทิธ ิเสรภีาพทางความคดิรว่มกนั  
 2.5 รว่มกนัสรุปสิง่ทีไ่ดร้ว่มกนัยนืยนั โดยเรยีกชื่อหวัขอ้ทีเ่รยีนคอือะไร และปรบัเปลีย่นบรรยากาศ
สูก่ารเรยีนรูเ้พือ่กระตุน้ใหเ้ดก็สนใจกบัสิง่ทีก่าํลงัจะเรยีนรู ้เชน่ การนําเดก็รอ้งเพลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้
ทีก่าํลงัจะเรยีน  หรอื ใชก้จิกรรมเคลื่อนไหว และอื่นๆ 
 2.6 ควรใชเ้วลาในขัน้ที ่2 ประมาณ 20 – 30 นาท ีหรอื ตามความเหมาะสมเพือ่ใหเ้ดก็ได้
ขอ้สรปุรว่มกนั  
 2.7 เมือ่ไดแ้ลว้สรปุสิง่ทีไ่ดร้ว่มกนัยนืยนัวา่ หวัขอ้ทีเ่รยีนคอือะไร เพื่อนําเดก็สูก่ารวางแผน
ในขัน้ที ่3 ต่อไป   
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ตาราง 39 การดาํเนินการขัน้ที ่2 รว่มยนืยนัจุดมุง่หมาย (Assure agreement together : A) กบัโอกาส 
     การพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดั 
     ชายแดนภาคใต ้
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่2 รว่มยนืยนัจุดมุง่หมาย (Assure agreement 

together : A) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็

ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

1. นําหวัขอ้ทีเ่ดก็เสนอบนัทกึบนกระดาน โดยอาจใช้
สญัลกัษณ์ชว่ยเพือ่ใหเ้ดก็ทกุคนรบัรูว้า่มหีวัขอ้อะไรบา้ง   
2. ควรใชภ้าษามลายทูอ้งถิน่รว่มกบัภาษาไทยเพือ่ให้
เดก็ไทยมสุลมิและเดก็ไทยเรยีนรูแ้ละเขา้ใจรว่มกนั  
3. นําเดก็คน้หาวธิกีารใหเ้ดก็เลอืกหวัขอ้ เมือ่พบวา่ มี
หวัขอ้เสนอมากกวา่ 1  โดยอาจเลอืกใชก้ารลงมตแิบบ
ต่างๆ เชน่ การหยอ่นบตัร การถามรายบุคคลแบบออก
เสยีง หรอืแบบลบั เพือ่ใหไ้ด ้1 หวัขอ้ในการเรยีนรูแ้ละ
เดก็สว่นใหญ่ยอมรบั  
3. อธบิายเรือ่งสทิธใินการเลอืกของแต่ละคนวา่มเีพยีง 
1 ครัง้ 1 หวัขอ้ ใหเ้วลาเดก็พจิารณา และตดัสนิใจลงมติ
ดว้ยตนเอง จากนัน้ นบัคะแนนใหป้รากฏชดั และ
สรปุผล  
4. ถา้มปีญัหาความขดัแยง้ ควรนํามารว่มพดูคุยกนัและ
ใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหา (บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่5 รว่ม
พจิารณาปญัหาเพือ่แกไ้ข (Identify problems for 
solving together : I)  
5. หากมปีระเดน็ทางวฒันธรรมควรนํามาพดูคุยรว่มกนั  
(บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทาง
วฒันธรรม (Share cultural understanding together : S) 
7. สรปุหวัขอ้ทีย่นืยนัรว่มกนั และนําเดก็พดูคุยถงึหวัขอ้
ทีจ่ะเรยีนรูร้ว่มกนัต่อไป  

ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมาย    
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาที่
แตกต่าง     
ตวับ่งชีท้ี ่15 รบัฟงัความความคดิเหน็
ของ ผูอ้ื่น     
ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจในสิง่ทีต่นเองม ี  
ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้ 
ตวับ่งชีท้ี ่14 ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของ
ตนเอง    
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น  
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้   
ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของ
ตนเอง   
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรนุแรง 
ในการแกป้ญัหา 
ตวับ่งชีท้ี1่6 ยอมรบัการปฏบิตัตินตาม
ศาสนาและวฒันธรรมตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัศิาสนา
และวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นได้
อยา่งมคีวามสขุ    
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 ขัน้ท่ี 3 รว่มสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่(New experiences network organize  
together : N) เป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีค่รนํูาเดก็รว่มวางแผน กาํหนดจุดมุง่หมาย จดัทาํ
แผนภมูเิครอืขา่ยการเรยีนรู ้(Experience network)  สาํหรบัวางแผนพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
รว่มกนั และออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั   
            แนวทางการจดัประสบการณ์เรียนรู้ในขัน้ท่ี 3 ดงัน้ี 
        3.1 นําเดก็สูก่ารพดูคุยสนทนาเพือ่คน้หาความรู ้ความเขา้ใจ 
       และประสบการณ์ทีม่เีกีย่วกบัหวัขอ้เรือ่งทีเ่รยีนรูร้ว่มกนั โดยคร ู
       สามารถวเิคราะหโ์อกาสของการพฒันาเดก็ ดงัน้ี  
         1. อะไรทีเ่ดก็รูแ้ลว้  =  ประสบการณ์เดมิ 
         2. อะไรทีเ่ดก็สนใจอยากรู ้ =  จุดมุง่หมายของการเรยีนรู้
       ครัง้น้ี 
         3. อะไรทีเ่ดก็ควรรู ้ = สิง่ทีเ่ดก็ตอ้งไดร้บัพฒันาตามหลกัสตูร  
       เป็นสิง่ทีต่อ้งเตมิเตม็  
         4. แหล่งเรยีนรูใ้ดทีส่มัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้น้ี = การคน้หา 
       แหล่งเรยีนรู ้ 
         5. ตามความคดิของเดก็คาดวา่จะนําไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร    
       = การนําไปใช ้      
 3.2 นําเดก็สรา้งแผนภมูเิครอืขา่ยการประสบการณ์การเรยีนรู ้(Experience network) เพือ่เป็น
แนวทางในการดาํเนินกจิกรรม บนัทกึสิง่ทีต่อ้งการเรยีนรู ้วนัทีข่องการขยายเพิม่เตมิลงบนแผนภูม ิและ 
รว่มกนัพฒันาแผนภมูทิีส่รา้งขึน้และใชก้ารทบทวนสิง่ทีเ่ดก็เรยีนรูใ้นหวัขอ้ ตลอดระยะการเรยีนรู ้ เพือ่ให้
เหน็พฒันาการของสิง่ทีเ่ดก็เรยีนรูใ้นหวัขอ้ทีก่าํลงัศกึษารว่มกนั ดงันัน้เพื่อใหแ้ผนภมูมิคีุณคา่ ครตูอ้งนําเดก็
รว่มกจิกรรมการสรา้ง แผนภมูเิครอืขา่ยการประสบการณ์การเรยีนรู ้ ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
กจิกรรม  เพื่อพฒันาเป็นโครงการ (Project) เดก็สามารถรว่มวาดภาพ สือ่ความหมาย และดาํเนินการ
ตกแต่ง โดยสามารถเพิม่เตมิสิง่ทีเ่ดก็สนใจไดอ้กี 
  การบรูณาการรว่ม ครตูอ้งสงัเกตและนําประเดน็ปญัหาความขดัแยง้ มาสูก่ารพจิารณา
แกไ้ขปญัหาตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึ การสง่เสรมิใหเ้ดก็เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น และการใช้
สนัตวิธิใีนการแกป้ญัหาดว้ยการเจรจาหาขอ้ตกลงรว่มกนั โดยนําเดก็เขา้สู ่ขัน้ที ่5 พจิารณาแกไ้ขปญัหา 
หรอืหากเกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรม ขัน้ที ่ 6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม เพื่อใหเ้ดก็เกดิ
ความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั    
 
 
 
 

(IS)  
 บรูณาการรว่ม   

  

ขัน้ที ่3 รว่มสรา้งเครอืขา่ย
ประสบการณ์ใหม ่

New experiences network 
organize together.   
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ตาราง 40 การเรยีนรูข้ ัน้ที ่3 รว่มสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่(New experiences network organize  
     together : N) กบัโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บั   
     เดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่3 รว่มสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่(New 
experiences network organize  together : N) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็

ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

1. นําเดก็พดูคุยสนทนาในหวัขอ้ทีทุ่กคนรว่มยนืยนั 
เพือ่คน้หาประสบการณ์เดมิของเดก็ ไดแ้ก่ 1) อะไรที่
เดก็รู ้ 2) อะไรทีเ่ดก็สนใจอยากรู ้3) อะไรทีเ่ดก็ควรรู ้ 
4) แหล่งเรยีนรูใ้ดทีส่มัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้น้ี 5) เดก็
สามารถนําความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปใช้
อยา่งไร        
2. นําเดก็รว่มกจิกรรมการสรา้ง แผนภมูเิครอืขา่ย
ประสบการณ์การเรยีนรู ้ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
กจิกรรม เพือ่พฒันาเป็นโครงการ (Project) เดก็
สามารถรว่มวาดภาพสือ่ความหมาย และดาํเนินการ
ตกแต่ง โดยสามารถเพิม่เตมิสิง่ทีเ่ดก็สนใจไดอ้กี   
3. จดัพืน้ทีใ่หเ้ดก็สามารถทาํงานรว่มกนัได ้และจดั
อุปกรณ์บางอยา่งโดยไมจ่าํเป็นทีเ่ดก็ทุกคนตอ้งม ีเชน่ 
กรรไกร ยางลบ  
4. ถา้มปีญัหาความขดัแยง้ ควรนํามารว่มพดูคุยกนั  
หาขอ้ตกลงรว่มกนั หรอืวธิอีื่นๆ ทีไ่มใ่ชค้วามรนุแรงใน
การแกป้ญัหา ควรนําเดก็บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่5 รว่ม
พจิารณาปญัหาเพือ่แกไ้ข (Identify problems for 
solving together : I)  
5. ถา้มปีระเดน็ทางวฒันธรรม ควรนําเดก็บรูณาการ
รว่ม ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม 
(Share cultural understanding together : S)  
6. ใชภ้าษามลายทูอ้งถิน่และภาษาไทยเพือ่ความเขา้ใจ
รว่มกนั 

ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัฟงัความความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น    
ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่ง
มคีวามสขุ    
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น  
ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้
ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั 
ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้ 
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้   
ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของ
ตนเอง   
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี1่3 ไมใ่ชค้วามรนุแรงในการ
แกป้ญัหา 
ตวับ่งชีท้ี1่6 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง  

  

 



 
 

225 

 ขัน้ท่ี 4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ(Take action together :T) เป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีด่าํเนินการ
ตาม225จุดมุง่หมายทีก่าํหนดไวร้ว่มกนั จงึเป็นขัน้นําเดก็สูก่ารสรา้งสรรคแ์ละพฒันาประสบการณ์
ใหม ่ โดยพฒันาเป็นโครงงาน (Project) ทีม่กีจิกรรมหลากหลาย นําเดก็สูก่ารลงมอืปฏบิตัคิน้หา
คาํตอบตามจุดมุง่หมายทีก่ําหนดไวร้ว่มกนั  
        แนวทางการจดัประสบการณ์เรียนรู้ในขัน้ท่ี 4 มดีงัน้ี  
         4.1 นําหวัขอ้มากาํหนดเป็นการทาํโครงการ (Project)  สาํหรบั 
        เดก็เรยีนรูร้ว่มกนั กจิกรรมทีอ่อกแบบควรเริม่จากการใหเ้ดก็ 
        นําเสนอประสบการณ์เดมิทีม่ไีปสูก่ารแสวงหา คน้ควา้ทดลอง 
        สรา้งสรรคเ์พือ่คน้หาความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ๆ  กจิกรรม 
        ควรมคีวามสนุก ทา้ทาย และ เปิดโอกาสใหค้ดิแกป้ญัหารว่มกนั 
        สามารถบูรณาการสาระการเรยีนรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัสูตร 
        สถานศกึษาทีก่าํหนดไว ้เดก็ควรมเีวลาและอสิระในการทาํงาน  
        ทัง้รายบุคคลและการทาํงานเป็นกลุ่ม ควรมกีารสลบักลุ่มเพือ่ให ้
        เดก็ทุกคนมโีอกาสทาํงานรว่มกนั ควรจดัอุปกรณ์ต่างๆ ใหใ้ช้
ตามความจาํเป็น และจดัเกบ็ใหเ้ป็นที ่ เน้นยํา้ใหเ้ดก็รูจ้กัการใชอ้ยา่งประหยดัและคุม้คา่ ไมค่วรใหใ้ช้
สิง่ของบางอยา่งเป็นสว่นตวั เชน่ ส ีดนิสอ ยางลบ แต่ควรใหเ้ดก็คน้หาวธิกีารแบ่งปนั รอคอย และ
ชว่ยเหลอืกนั จากสิง่ทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดั สง่เสรมิการแสวงหาแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนและชุมชน ชื่นชม
กบัผลงานทีเ่ดก็ทุกคนทาํโดยไมนํ่ามาเปรยีบเทยีบวา่ใครดกีวา่ ดอ้ยกวา่ ควรมกีจิกรรมทีด่าํเนินการ
ภายในโครงการ ทีเ่รยีนรูอ้ยา่งน้อย 6 – 10 ภายในระยะเวลา 2 สปัดาห ์หรอืมากกวา่ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
ความสนใจของเดก็    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา  
Identify problems for solving 

together. (IS)  
 บรูณาการรว่ม   

 ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความ
เขา้ใจทางวฒันธรรม  Share  
Cultural understanding 

together. 

ขัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ  
Take action together. 
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ตาราง 41 การเรยีนรูข้ ัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ(Take action together : T) กบัโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะ 
    พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ (Take action together :T) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็

ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

1. นําเดก็ทบทวนแผนภมูเิครอืขา่ยการเรยีนรู ้และ
พดูคุยถงึกจิกรรมของโครงการทีเ่ดก็ยนืยนัเรยีนรู้
รว่มกนั  
2. รว่มกนัลาํดบักจิกรรมทีเ่ดก็จะเรยีน โดยครคูวรเริม่
จากนําเสนอประสบการณ์เดมิทีม่ไีปสูก่ารแสวงหา
ความรูแ้ละประสบการณ์ใหม ่ 
3. จดัหาสือ่อุปกรณ์และแหล่งเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้ดก็ได้
ศกึษาอยา่งลุม่ลกึ 
4. จดัอุปกรณ์ต่างๆ ใหใ้ช ้และเน้นยํา้ใหเ้ดก็รูจ้กัการ
ใชอ้ยา่งประหยดัและคุม้คา่  
5. สง่เสรมิใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในการเรยีนรูแ้ละทาํ
โครงการรว่มกบัเดก็ และเป็นแบบอยา่งของความ
พอเพยีง    
6. ใหเ้ดก็ลงมอืทาํกจิกรรมดว้ยตนเองและเป็นกลุ่ม  
ถา้มปีญัหาความขดัแยง้ ควรนํามารว่มพดูคุยและใช้
สนัตวิธิใีนการแกป้ญัหา (บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่5 รว่ม
พจิารณาปญัหาเพือ่แกไ้ข (Identify problems for 
solving together : I)   
7. สง่เสรมิเดก็ต่างวฒันธรรมทาํกจิกรรมรว่มกนั โดย
สามารถใชภ้าษามลายทูอ้งถิน่และภาษาไทยเพือ่
ความเขา้ใจรว่มกนั หากมปีระเดน็ทางวฒันธรรมควร
นํามาพดูคุยรว่มกนั (บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่6 รว่ม
แลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share 
cultural understanding together : S)  

ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่ง
มคีวามสขุ    
ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น   
ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ดว้ยความเตม็ใจ 
ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั 
ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้  
ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจกบัสิง่ทีต่นเองม ี  
ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนใหซ้ือ้สิง่ของทีไ่มม่ี
ประโยชน์      
ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมาย    
ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของ
ตนเอง   
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้   
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรนุแรง 
ในการแกป้ญัหา 
ตวับ่งชีท้ี ่16  ยอมรบัการปฏบิตัตินตาม
หลกัศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง  
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ขัน้ท่ี 5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา (Identify problems for solving together : I)  เป็นขัน้
การจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีมุ่ง่ประสานความเขา้ใจ และรว่มแสวงหาแนวทางการแกไ้ขปญัหาอยา่ง
สนัตวิธิ ีขัน้น้ีสามารถบรูณาการรว่มกบัทุกขัน้ 
          แนวทางการจดัประสบการณ์เรยีนรูใ้นขัน้ที ่5 ดงัน้ี 
           5.1 สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็ปฐมวยั 
          ขณะทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่น โดยควบคมุพฤตกิรรม 
          ทีไ่มเ่หมาะสมของเดก็ทีใ่ชค้วามรนุแรงต่อเพือ่นก่อน  
          จากนัน้ จงึใชก้ารสนทนาพดูคุยเมือ่เดก็สงบ โดยเปิด 
          โอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ดูคุยกนัเพื่อสะทอ้นความรูส้กึนึกคดิ 
          ทีม่ต่ีอสถานการณ์ความขดัแยง้ โดยครตูอ้งรบัฟงั และ 
          ชว่ยใหเ้ดก็ไดเ้สนอทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิขุ   
  5.2 ไมด่ว่นตดัสนิเดก็วา่ ใครผดิตอ้งสงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็รายบุคคล  
ตอ้งสอบถามหาสาเหตุ หากพบวา่ ประเดน็ปญัหาพฤตกิรรมเดก็บางเรือ่งมแีนวโน้มจะรนุแรง ชดัเจนขึน้ 
ครตูอ้งเรง่หาสาเหตุ โดยพจิารณาภมูหิลงัและบรบิทรอบขา้งเดก็ เชน่ ความเป็นอยูข่องครอบครวั และ
อื่นๆ เพื่อประกอบการพจิารณาแกไ้ขปญัหา และใหก้ารชว่ยเหลอื 
  5.3 ควรเลอืกใชนิ้ทานและหุน่ประกอบเพื่อการสือ่สารเรื่องราวของคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทา่มกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม ซึง่โดยตวัหุน่ทีเ่ป็นตวัแทน
ของเดก็ไทยพทุธ เดก็ไทยจนี และเดก็ไทยมสุลมิ เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัความสนุกสนาน ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมรว่มกนั  
  5.4 เมือ่ความขดัแยง้ยตุลิง ใหก้าํลงัใจเดก็ดว้ยการชื่นชมเดก็อยา่งจรงิใจ   
  5.5 หาโอกาสพบปะผูป้กครองดว้ยความเป็นมติร และดว้ยความเขา้ใจ โดยไมมุ่ง่ไปที่
การบง่ชีป้ญัหาของเดก็วา่รา้ยแรง หรอืรูส้กึไมด่ ีเพราะจะทาํใหผู้ป้กครองรูส้กึผดิหวงัต่อเดก็และลงโทษเดก็ 
แต่ควรเสนอแนะถงึสิง่ทีค่วรใหก้ารชว่ยเหลอืเดก็ เมื่อพบวา่ เดก็มปีญัหาพฤตกิรรมบางอยา่งพรอ้มให้
กาํลงัใจและสรา้งความไวว้างใจแก่ผูป้กครองวา่ การชว่ยเหลอืเดก็ในการปรบัปรุงตนเองใหด้ขีึน้เป็นสิง่
ทีเ่ราตอ้งชว่ยกนั    
  5.6 ไมใ่ชค้าํพดูทีร่นุแรง แสดงการแบ่งแยก หรอืมอีคตต่ิอวถิวีฒันธรรม และการปฏบิตัิ
ตามศาสนาทีเ่ดก็นบัถอืโดยเดด็ขาด และทีส่าํคญัไมนํ่าเรือ่งราวทีส่ะเทอืนใจเดก็ไปบอกเล่าหรอืลอ้เลยีน 
เพราะถอืเป็นการละเมดิสทิธขิองเดก็และขาดความจรงิใจต่อเดก็ 
 
 
 
 

ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา  
Identify problems for solving 

together. (I)  
 บรูณาการรว่ม   
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ตาราง 42 การเรยีนรูข้ ัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา (Identify problems for solving together : I)  
     กบั โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยั 
     ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา (Identify problems 

for solving together : I) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็
ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  

1. สง่เสรมิการใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหา โดยนําประเดน็
ปญัหาของการทาํงานรว่มกนัทีค่รคูดิวา่เป็นสิง่ทีค่วร
นํามาหารอื บนัทกึสิง่ทีเ่ดก็เสนอ และ รว่มพจิารณา
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่ทาํใหเ้ป็นขอ้ตกลงรว่มกนัใน
หอ้งเรยีน  
2. จดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์โดยนําเสนอแนว
ทางการอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ ดว้ยนิทาน หรอืการ
เชดิหุน่ประกอบ 
3. รว่มกนัตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ตกลงรว่มกนั 
4. ระมดัระวงัคาํพดูการแสดงออกของเดก็ โดยไมใ่หนํ้า
ความแตกต่างทางวฒันธรรมและศาสนามาเกีย่วขอ้ง 
เพราะอาจนําไปสูก่ารเพิม่ความขดัแยง้มากยิง่ขึน้   
5. สง่เสรมิใหผู้ป้กครองไมใ่ชค้วามรนุแรงในการ
แกป้ญัหากบัเดก็ เสนอแนะถงึสิง่ทีค่วรใหก้ารชว่ยเหลอื
แก่เดก็  
*** บรูณาการรว่มกบัทุกขัน้ ควรปฏบิตั ิดงัน้ี  
1. เมือ่พบวา่เดก็มคีวามขดัแยง้กบัเดก็ ทีใ่ชค้วามรนุแรง
ควรเขา้แทรกแซงโดยแยกเดก็จากกนัเพือ่ป้องกนั
อนัตราย  
2. เมือ่เดก็สงบและสามารถควบคุมตนเองได ้เปิดโอกาส
ใหเ้ดก็ไดพ้ดูคุยถงึสาเหตุของความขดัแยง้ และรบัฟงั
เดก็ทัง้สองฝา่ย โดยสือ่สารดว้ยภาษาทีเ่ดก็เขา้ใจ และ
แปลเพือ่ใหเ้ดก็ทุกคนเขา้ใจตรงกนั 
3. ใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหา มุง่เน้นการเจรจาหาทาง
ออกรว่มกนั และใชก้ารลงโทษ เมือ่พจิารณาวา่ผดิกฎที่
ตกลงกนัไว ้

ตวับ่งชีท้ี ่14 ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของ
ตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ผูอ้ื่น  
ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของ
ตนเอง   
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาที่
แตกต่าง       
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้   
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น   
ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ย 
ความเตม็ใจ 
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรนุแรงในการ
แกป้ญัหา 
ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นได้
อยา่งมคีวามสขุ    
 
 

  



 
 

229 

 ขัน้ท่ี 6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share cultural understanding together : S) 
เป็นขัน้รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัวถิชีวีติ วฒันธรรม คา่นิยม ประเพณ ีและศาสนาเพื่อนําเดก็ไปสู่
ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งระหวา่งวฒันธรรม จงึเป็นทัง้การจดักจิกรรมสรา้งโอกาสใหผู้ป้กครองทีม่คีวามรู้
ทางวฒันธรรม ประเพณ ีและศาสนามาทาํกจิกรรมรว่มกบัเดก็ สง่เสรมิวธิกีารปฏบิตัตินทีถู่กตอ้งตาม
หลกัวฒันธรรมสากลของชาต ิ และการสง่เสรมิความเขา้ใจและการปฏบิตัตินของผูอ้ื่น ดว้ยความเคารพ
ในคุณคา่ของวฒันธรรมอื่น ขัน้น้ีสามารถบรูณาการรว่มกบัทุกขัน้  
           แนวทางการจดัประสบการณ์เรียนรู้ข ัน้ท่ี 6 ดงัน้ี   
            6.1 สง่เสรมิการปฏบิตักิจิกรรมตามหลกัศาสนา 
          ทีน่บัถอื ทัง้ศาสนาพทุธ ศาสนาอสิลามและอื่นๆ โดย 
          อธบิายถงึความสาํคญัของการปฏบิตักิจิกรรมสาํคญั 
          ตามหลกัศาสนาของแต่ละศาสนา ใหเ้ดก็เขา้ใจ  และ  
          ครตูอ้งแสดงตนเป็นแบบอยา่งของการปฏบิตัติน ให ้
          ถูกตอ้งตามหลกัศาสนาทีน่บัถอื และแสดงถงึการไมม่ ี
          อคต ิแบ่งแยก กบัผูท้ีน่บัถอืศาสนาแตกต่างจากตนเอง 
          และ  ครตูอ้งไมนํ่าความรูส้กึไมพ่อใจในพฤตกิรรมของ
เดก็ไปเชื่อมโยงกบัศาสนาทีเ่ดก็นบัถอื  
  6.2 สง่เสรมิความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณทีีห่ลากหลาย เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัความสนุกสนาน 
ความเขา้ใจความหมาย คุณคา่ ประโยชน์ของวฒันธรรมประเพณี อยา่งใหถู้กตอ้ง ทีส่าํคญัตอ้งสง่เสรมิ
ความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณหีลกัของชาตไิทย ซึง่เดก็ไทยทุกคนตอ้งเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ   
  6.3 บรูณาการเน้ือหาเกีย่วกบัวถิวีฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัของคนไทย ที่
นบัถอืศาสนาพทุธ คนไทยทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม คนไทยเชือ้สายจนี หรอือื่นๆ และรวมถงึขอ้หา้มของ
แต่ละศาสนาทีเ่ดก็ไมค่วรไปละเมดิ โดยเพิม่เตมิลงในกจิกรรมการเรยีนรู ้ 
  6.4 สง่เสรมิใหเ้ดก็เรยีนรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ อนัเป็นวถิชีวีติและวฒันธรรมของชุมชน   
  6.5 สง่เสรมิการทาํงานรว่มกนัของเดก็ทุกวฒันธรรม  
 การดาํเนินการใน ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม จงึเป็นขัน้ทีช่ว่ยใหร้ปูแบบฯ 
ดาํเนินการจดัประสบการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับรบิทของพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 
 
 
 
 
 
 

บรูณาการรว่ม   
 ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่น 

ความเขา้ใจ 
ทางวฒันธรรม   

Share Cultural understanding  
together. (S) 
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ตาราง 43 การเรยีนรูข้ ัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share cultural understanding  
     Together : S) กบัโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บั 
     เดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่6  รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม 

(Share cultural understanding together : S) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็

ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

1.  จดักจิกรรมภายใตโ้ครงการ โดยบรูณาการเน้ือหา
สาระ ผา่นกจิกรรมต่าง ๆ  หรอืใชก้ารเชดิหุน่ทีม่หีุน่ 
แต่งกายแสดงความเป็นไทยพทุธ ไทยมสุลมิ ใน 
การเรยีนรูอ้ยูร่ว่มในความแตกต่างทางวฒันธรรม และ
เสนอภมูปิญัญาต่างๆ ทีเ่ป็นความรูซ้ึง่สมัพนัธก์บั
วฒันธรรม วถิชีวีติของเดก็ และการใชภ้าษาของเดก็ 
 *** บรูณาการรว่มกบัทุกขัน้ ควรปฏบิตั ิดงัน้ี  
1. สง่เสรมิการปฏบิตักิจิกรรมตามหลกัศาสนาของทุก
ศาสนา   ไดแ้ก่ เดก็ไทยมสุลมิทาํการขอดุอารก่์อน
รบัประทานอาหาร ก่อนนอน เดก็ไทยพทุธ สวดมนต์
ก่อนนอน โดยครแูนะนําใหเ้ดก็ปฏบิตัดิว้ยความเคารพ    
2. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดร้ว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ไดซ้กัถาม
ในขอ้สงสยั และอธบิายความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบั
วฒันธรรมและศาสนาใหเ้ดก็เขา้ใจ  
3. ไมท่าํการเปรยีบเทยีบเดก็โดยใชค้วามแตกต่างทาง
วฒันธรรมและศาสนามาเกีย่วขอ้ง หรอื การพดูถงึเดก็ 
และผูป้กครองทีแ่สดงอคตทิางวฒันธรรมและศาสนา  
4. สง่เสรมิใหเ้ดก็ต่างศาสนาทาํงานรวมกนั 
5. สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง ใหค้วามรู ้และ
การใหเ้ดก็มสีว่นรว่มดาํเนินงานประเพณต่ีางๆ ในชุมชน  
6. อยา่งไรกต็าม หากเกดิปญัหาความขดัแยง้ ครใูช ้
ขัน้ที ่5 พจิารณาแกไ้ขปญัหา  

ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตาม
หลกัศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัตินตาม
หลกัศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาที่
แตกต่าง       
ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นได้
อยา่งมคีวามสขุ    
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น   
ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ย 
ความเตม็ใจ 
ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้   
ตวับ่งชีท้ี1่3 ไมใ่ชค้วามรนุแรง 
ในการแกป้ญัหา 
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 ขัน้ท่ี 7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย (Unite together in diversity : U) 
เป็น การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้โดยครตูอ้งประสานงานเพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดท้าํกจิกรรมรว่มกบั
ผูป้กครองหรอืคนในชุมชน ขัน้น้ีเป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ทีข่ยายโอกาสและพืน้ทีก่ารเรยีนรูสู้่
สงัคมรอบขา้ง ดว้ยการสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดท้าํกจิกรรมรว่มกนัและการใชช้วีติอยา่งสนัตสิขุรว่มกบัผูอ้ื่น 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
          แนวทางการจดัประสบการณ์เรียนรู้ในขัน้ท่ี 7 มดีงัน้ี 
           7.1 คร ูและเดก็รว่มกนัวางแผนการจดักจิกรรม 
         ภายใตโ้ครงการทีก่าํลงัเรยีนรู ้ โดยมจุีดมุง่หมายใหทุ้กคน 
         สามารถทาํงานรว่มกนัเพื่อนต่างหอ้ง หรอื ชุมชนได ้ 
           7.2 เปิดโอกาสใหเ้ดก็ทุกคน และผูป้กครอง ไดม้ ี
         สว่นรว่ม ประสานความรว่มมอืกบัครปูฐมวยัต่างหอ้งเรยีน  
         ผูป้กครอง และคนในชุมชนเพือ่เขา้รว่มจดักจิกรรม  
           7.3 ดาํเนินการจดักจิกรรมตามทีก่าํหนด มุง่เน้น 
         การชว่ยเหลอื ความรว่มมอื ความสามคัคซีึง่กนัและกนั และ 
         สง่เสรมิใหเ้ดก็แสดงออกอยา่งเหมาะสมในการอยูร่ว่มกนั 
         อยา่งสนัตสิขุ 
           7.4 ตดิตามประเมนิสงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก 
         ของเดก็ปฐมวยัขณะทาํงานรว่มกนั   
  7.5 ถา้มปีญัหาความขดัแยง้ ควรนํามารว่มพดูคุยกนั และใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหา โดย
บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่5 รว่มพจิารณาปญัหาเพื่อแกไ้ข (Identify problems for solving together : I)   
  7.6 สง่เสรมิเดก็ต่างวฒันธรรมทาํกจิกรรมรว่มกนั หากมปีระเดน็ทางวฒันธรรมควรนํามา
พดูคุยรว่มกนั โดยบรูณาการรว่ม ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share cultural 
understanding together : S)   
 อยา่งไรกต็าม การสง่เสรมิความกลมเกลยีวในความหลากหลาย ไดมุ้ง่เน้นการเสรมิสรา้งความเขา้ใจ
ในความแตกต่างทางวฒันธรรมเป็นสิง่สาํคญัอกีดว้ย   
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ที ่7 รว่มสรา้ง 
ความกลมเกลยีว 

ในความหลากหลาย 
(Unite together in  

diversity : U) 

(IS)  
 บรูณาการรว่ม   
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ตาราง 44 การเรยีนรูข้ ัน้ที ่7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย (Unite together in diversity : U)  
    กบัโอกาสการสง่เสรมิคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บัเดก็ปฐมวยัใน 
    พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความ

หลากหลาย (Unite together in diversity : U) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็ปฐมวยั

ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

1. รว่มกนัวางแผนการจดักจิกรรม ภายใตโ้ครงการที่
กาํลงัดาํเนินการ โดยมุง่เน้นใหเ้กดิผลตาม
จุดมุง่หมาย ทีส่าํคญัคอืการไดร้ว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ชว่ยเหลอื การไดร้บัความรูใ้หมจ่ากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
และรว่มถงึการมสีว่นรว่มพฒันาชุมชนทอ้งถิน่   
2. ใหเ้ดก็รว่มเสนอวธิกีารปฏบิตั ิบทบาทหน้าที ่
ความรบัผดิชอบของตนเองในการดาํเนินกจิกรรม  
3. ประสานงานผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้ามารถ
ดาํเนินการไดอ้ยา่งสะดวก    
4. จดัเตรยีมสือ่อุปกรณ์ต่างๆ สาํหรบัทาํกจิกรรม 
โดยเน้นยํา้การใชอ้ยา่งประหยดั  
5. สง่เสรมิเดก็ทาํกจิกรรมรว่มกบัเพือ่น ผูป้กครอง
ชุมชน  
6. ถา้มปีญัหาความขดัแยง้ ควรนํามารว่มพดูคุยกนั 
และใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหา (บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่
5 รว่มพจิารณาปญัหาเพือ่แกไ้ข (Identify problems 
for solving together : I)   
7. สง่เสรมิเดก็ต่างวฒันธรรมทาํกจิกรรมรว่มกนั หาก
มปีระเดน็ทางวฒันธรรมควรนํามาพดูคุยรว่มกนั  
(บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจ
ทางวฒันธรรม  
8. สง่เสรมิการใชภ้าษาไทยและมลายเูพือ่ความเขา้ใจ
รว่มกนั 232 

ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัฟงัความความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น    
ตวับ่งชีท้ี ่14 ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของ
ตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมาย    
ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั 
ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนใหซ้ือ้สิง่ของทีไ่มม่ี
ประโยชน์      
ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี
ความสขุ  
ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรนุแรงในการ
แกป้ญัหา 
ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง   
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง  
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 ขัน้ท่ี 8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ (Knowledge management broadcast together 
: K)  เป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีค่รสูง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัไดนํ้าเสนอผลงานการเรยีนรูท้ี่
ดาํเนินการในโครงการ รว่มประเมนิสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้และสิง่ทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ข  
 
         แนวทางการจดัประสบการณ์เรียนรู้ในขัน้ท่ี 8 ดงัน้ี 
          8.1 รว่มกนัจดันิทรรศการแสดงผลงานการเรยีนรูใ้น 
        โครงการ เพื่อใหผู้ป้กครองและเพือ่นต่างหอ้งไดแ้ลกเปลีย่น 
        เรยีนรูแ้ละรว่มชื่นชมผลงาน  
          8.2 เดก็นําเสนอผลงาน และประเมนิผลงาน และ 
        ความภาคภมูใิจของตนเอง และจดัเกบ็ผลงานทีเ่ดก็แต่ละคน 
        ทาํโดยการใหเ้ดก็ไดพ้จิารณาเลอืกผลงานของตนเอง พรอ้มกบั 
        อธบิายสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ดัเกบ็ลงในแฟ้มงานสว่นบุคคล 
          8.3 สง่เสรมิใหผู้ป้กครอง รว่มแสดงความคดิเหน็ต่อ 
        ผลงานและสิง่ทีเ่ดก็เรยีนรู ้
          8.4 สง่เสรมิใหเ้ดก็แสดงออกอยา่งเหมาะสมในการอยู ่
        รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ โดยเฉพาะการยอมรบัขอ้ตําหนิจากผูอ้ื่น
เพือ่นํามาปรบัปรงุแกไ้ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ที ่8  
รว่มขยายความรู ้
ดว้ยการจดัการ    

( Knowledge management  
broadcast together : K)  

 (IS)  
 บรูณาการรว่ม   



 
 

234 

ตาราง 45 การเรยีนรูข้ ัน้ที ่8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ (Knowledge management broadcast  
     Together : K) กบัโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุใหก้บั 
     เดก็ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
 

การดาํเนินการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
ขัน้ที ่8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ 

(Knowledge management broadcast together : K) 

โอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงค์
ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุของเดก็
ปฐมวยัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  

1. รว่มกนัพจิารณาวา่การทาํโครงการของตนเองมคีวาม
สมบรูณ์ ครบถว้นตามจุดมุง่หมายทีก่าํหนดไว ้โดยดจูาก
แผนภมูเิครอืขา่ยการเรยีนรู ้ในขัน้ที ่3 รว่มสรา้งเครอืขา่ย
ประสบการณ์ใหม ่ หากทุกคนเหน็วา่ กจิกรรมดาํเนินการ
ครบแลว้ สมควรยตุไิดแ้ลว้ นําเดก็ดาํเนินการจดั
นิทรรศการแสดงผลงานการเรยีนรูใ้นโครงการ 
2. สง่เสรมิใหเ้ดก็รบัผดิชอบต่อหน้าทีใ่นการนําเสนอ
ผลงาน  
3. จดักจิกรรมต่างๆ โดยมุง่เน้นใหทุ้กคนมสีว่นรว่มและ
ประหยดั  
4. ถา้มปีญัหาความขดัแยง้ ควรนํามารว่มพดูคุยกนั และ
ใชส้นัตวิธิใีนการแกป้ญัหา บรูณาการรว่ม ขัน้ที ่5 รว่ม
พจิารณาปญัหาเพือ่แกไ้ข (Identify problems for solving 
together: I)   
5. สง่เสรมิเดก็ต่างวฒันธรรมทาํกจิกรรมรว่มกนั หากมี
ประเดน็ทางวฒันธรรมควรนํามาพดูคุยรว่มกนั บรูณาการ
รว่ม ขัน้ที ่6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม 
(Share cultural understanding together: S)   
 6. เมือ่เสรจ็สิน้การนําเสนอผลงาน  นําเดก็สรปุ ความรู ้
ประสบการณ์ ประเมนิการเรยีนรูข้องตนเอง และเพือ่นวา่ 
มสีิง่ใดทีช่อบ สิง่ใดทีไ่มช่อบและจดัทาํแฟ้มงานของ
ตนเอง  
7. สง่เสรมิการสือ่สารภาษาไทยและภาษามลายทูอ้งถิน่ 

ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ผูอ้ื่น    
ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ย 
ความเตม็ใจ 
ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั 
ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นได้
อยา่งมคีวามสขุ   
ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรนุแรง 
ในการแกป้ญัหา 
ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  
ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้   
ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตาม
หลกัศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง 
ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัตินตาม
หลกัศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น 
ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจกบัสิง่ทีต่นเองม ี  
ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้
ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น   
ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาที่
แตกต่าง 

  

 
 
 



 
 

235 

ส่วนท่ี 4 
การนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK ท่ีพฒันาขึน้ไปใช้และประยกุตใ์ช้ 

 

 
            
 ดว้ยรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ สามารถใชร้ว่มกบัการจดัการ
ของหลกัสตูรสถานศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ีจากการดาํเนินการทดลองใน 3 โรงเรยีน 6 กลุ่มทดลอง พบวา่ 
สามารถนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ไปใชร้ว่มกบัหลกัสตูรสถานศกึษา 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นไปไดใ้นระดบัมาก และมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษาในเขต
พฒันาพเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พ.ศ. 2552 – 2555) จากการดาํเนินการทดลองใชร้ปูแบบการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK กบัหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนรว่มปฏบิตักิารวจิยั มแีนวทาง 
ดงัน้ี  
  1. ครผููส้อนตอ้งคน้หาวธิกีารนําสาระการเรยีนรูท้ีก่าํหนดไวแ้ลว้ในหลกัสตูรสถานศกึษา
มาใชเ้ป็นหวัขอ้ โดยไมใ่ชก่ารบงัคบั แต่เป็นการนําเดก็เขา้สูก่ารรว่มแสดงความคดิเหน็ ซึง่อาจเป็น
การตัง้คาํถามนําเพือ่ใหเ้ดก็นําเสนอความรู ้ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และเรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัหวัขอ้ที่
ครตูัง้ใจกาํหนดใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั    
  2. สง่เสรมิการรว่มออกแบบกจิกรรมทีห่ลากหลาย มาจากความสนใจของเดก็ ทาํให้
การเรยีนในหอ้งเรยีนมชีวีติชวีา และตอ้งแสวงหาแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน เพือ่ให้
เดก็ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งลุ่มลกึ   
  3. การดาํเนินกจิกรรมพเิศษอื่น  ๆทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูร ในทอ้งถิน่ หรอืกจิกรรมวนัสาํคญั
ทีโ่รงเรยีนจดัขึน้ สามารถบูรณาการรว่มกบัขัน้ที ่ 7 ร่วมสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย 
(Unite together in diversity : U) ซึง่ข ัน้น้ี มุง่เน้นการสง่เสรมิการเรยีนรู ้เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้ว่มทาํกจิกรรม
เพือ่แสวงหาความรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆ  การทดลองปฏบิตัใินการทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นในชุมชนทอ้งถิน่ 
อนัเป็นการเพิม่ประสบการณ์เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย รวมถงึการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของเดก็ และ
สง่เสรมิความรว่มมอืกบัผูป้กครอง และชุมชนทอ้งถิน่ในการพฒันาเดก็   
  4. บทบาทของครปูฐมวยัทีพ่งึประสงคใ์นการใชร้ปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ ตอ้งมลีกัษณะสาํคญั 
2 ประการ คอื 1) มไีหวพรบิปฏภิาณในการสอน (Teachable moment) คอื ฉลาดรูใ้นการสงัเกต นําสิง่
ทีเ่ดก็เสนอมาพจิารณาไตรต่รอง มคีวามยดืหยุน่ ยอมรบัการเปลีย่นแปลง และสามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้า
ไดด้ ีเพราะรปูแบบคาํนึงถงึสทิธ ิโอกาส และความจรงิทีว่า่ เดก็ปฐมวยัทุกคนมคีวามแตกต่าง และมี
ฐานะทีเ่ทา่เทยีมกนัในการเป็นผูร้ว่มเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย 2) หวัใจสาํคญัของการเรยีนรูท้ีร่ปูแบบ
ตอ้งการเน้น คอื การสง่เสรมิความรว่มมอืและการมสีว่นรว่ม ดว้ยความรูส้กึของความรว่มมอืรว่มใจกนั 
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จงึพบวา่ ทัง้ 8 ขัน้ มคีาํวา่ รว่มกนั (Together) ซึง่ครปูฐมวยัตอ้งเป็นผูส้รา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีมคีวามสมดุล
ในการใชอ้าํนาจอยา่งเหมาะสม และสามารถประสานโอกาส และความเขา้ใจใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธแ์บบ
รว่มมอืกบัเพื่อน ผูป้กครอง และชุมชน ในการเรยีนรูร้ว่มกนั       
  5. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ไดใ้หค้วามสาํคญักบั
ปญัหาความขดัแยง้ของเดก็ปฐมวยัทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีน โดยถอืเป็นโอกาสของการบรูณาการความเขา้ใจ
อนัด ีและใชก้ารแกไ้ขปญัหาดว้ยสนัตวิธิ ีดงันัน้ ครจูงึตอ้งมสีตคิวบคมุตนเอง โดยกาํหนดรูต่้อหน้าที ่ 
สิง่ทีค่รตูอ้งระมดัระวงัในการนําเดก็สูก่ารพจิารณาปญัหาเพื่อแกไ้ข คอื การป้องกนัอนัตรายทีเ่กดิจาก
ความขดัแยง้ การควบคุมเดก็ไมใ่หใ้ชค้วามรนุแรง ทัง้คาํพดูและการกระทาํ และยอมรบัขอ้เสนอแนะ
ในการแกไ้ขปญัหาของเดก็ดว้ย  
  6. การสรา้งบรรยากาศของความเขา้ใจอนัดใีนการเรยีนรูถ้งึวถิชีวีติ ความเชื่อ การปฏบิตัิ
ตามหลกัศาสนาและวฒันธรรมทีม่คีวามแตกต่างกนั เป็นสิง่จาํเป็นของการนํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้
ดงันัน้ ครตูอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารปฏบิตัตินทีแ่สดงถงึการมอีคตแิละความลาํเอยีงใหห้มดไป พรอ้มกบั
ทาํความเขา้ใจถงึสิง่ทีป่ฏบิตัทิีแ่ตกต่างเหล่านัน้ ดว้ยใจเป็นธรรม ดว้ยความรกัทีเ่สมอภาคทีม่ต่ีอเดก็ 
และไมค่วรนําความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ไมว่า่กรณใีดๆ ไปเชื่อมโยงกบัความแตกต่างทางวฒันธรรม         
  7. เสน้ทางดาํเนินการ (Roadmap) ของรปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ SANTISUK 
ทีพ่ฒันาขึน้ ในการวจิยัครัง้น้ี พรอ้มกบัการบนัทกึการเรยีนรู ้เป็นเครื่องมอืทีส่าํคญัของการวางแผน
ดาํเนินการ และประเมนิการเรยีนรูใ้นแต่ละขัน้ของเดก็ปฐมวยั ทีส่ะทอ้นถงึโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะ
พงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ การดาํเนินการดงักล่าว สามารถเชื่อมโยงรว่มกบัการจดัทาํ
แผนการจดัประสบการณ์ปกตขิองสถานศกึษา แต่มคีวามยดืหยุน่ และสามารถปรบัการจดัประสบการณ์
ใหต้อบสนองความสนใจของเดก็ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ จงึเป็นเครือ่งมอืทีค่วรนําไปใชห้รอืปรบัใชใ้หก้บัเหมาะสม
สาํหรบัการจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ปฐมวยัต่อไป  
  8. ครสูามารถใชข้ ัน้ที ่8 รว่มขยายความรูด้ว้ยการจดัการ (Knowledge management  
broadcast together : K) เป็นสว่นสาํคญัของการประเมนิการเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวยั ซึง่ข ัน้น้ีมจุีดมุง่หมาย
เพือ่ใหเ้ดก็ปฐมวยันําเสนอความรู ้ประสบการณ์ ผลงานทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูใ้นโครงการ และความภาคภมูใิจ 
โดยการจดัแสดงผลงานเป็นมมุแสดงผลงาน หรอืนิทรรศการต่างๆ เพื่อรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รว่มกบั
ผูป้กครอง และเพือ่นต่างหอ้งเรยีน ซึง่ครไูดป้ระเมนิเดก็เป็นรายบุคคลและกลุ่ม รวมถงึ สามารถมองเหน็
ภาพรวมของการพฒันาการเรยีนรูร้ว่มกนั   
  9. ควรใหเ้วลาการดาํเนินการเรยีนรู ้ใน 1 วงจร ใชเ้วลาประมาณ 1 – 2 สปัดาห ์แต่ยงัคง
คาํนึงถงึความสนใจของเดก็ ดงัตวัอยา่งตารางกจิกรรม การใชร้ปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK 
ดงัน้ี  
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ระยะเวลา กิจกรรม 
07.00 – 08.00 น.  รบัเดก็เขา้โรงเรยีน กจิกรรมเขา้แถวเคารพธงชาต ิและปฏบิตัศิาสนกจิ 

กจิกรรมการออกกาํลงักายยามเชา้ 
08.30 – 08.50 น.  ประเมนิตนเองและสมาชกิกลุ่ม รายงานจาํนวนเพือ่นมาเรยีน การประเมนิ

สขุภาพกายใจของตนเองและเพือ่น  
08.50 – 09.00 น.  กจิกรรมการสรา้งความสขุสงบภายใน เพือ่เตรยีมการสาํหรบัการเรยีนรู ้  
09.00 – 10.30 น.  ดาํเนินกจิกรรมการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนการจดัประสบการณ์ SANTISUK ที่

พฒันาต่อเป็นโครงการ  ดาํเนินไปจนครบวงจรของรปูแบบ   
10.30 – 11.00 น. พกัรบัประทานของวา่ง ไปหอ้งน้ํา เล่นกลางแจง้ หรอืทาํกจิกรรมโครงการต่อ 
11.00 – 12.00 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั พกัผอ่น  
14.30 – 15.30 น.  ประเมนิ สรปุการเรยีนประจาํวนั และขอพรใหเ้ดนิทางโดยสวสัดภีาพ 

 
หมายเหต:ุ สามารถปรบัเวลาใหเ้หมาะสมกบัเดก็และบรบิท 
 
  10. รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ สามารถนําไปใชห้รอื
ประยกุตใ์ชก้บัเดก็ปฐมวยัในภมูภิาคอื่นๆ ของประเทศได ้ รวมถงึสามารถนําไปปรบัใชก้บัหลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยัปจัจุบนั และหลกัสตูรระดบัสถานศกึษา เพยีงแต่ผูใ้ชต้อ้งปรบัใหเ้หมาะสมและคาํนึงถงึ
การมสีว่นรว่มและความสนใจของเดก็เป็นสาํคญั      
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ส่วนท่ี 5 
บนัทึกการเรียนรู้ (Learning Documentary) ท่ีใช้ในรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK  
 

 
 
คาํช้ีแจง:   
 รปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้SANTISUK ทีพ่ฒันาขึน้ ผูใ้ชส้ามารถวางแผนดาํเนินการ
ดว้ยการทาํบนัทกึการเรยีนรู ้ซึง่เป็นสว่นสาํคญัของจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ และการประเมนิผล
การเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั ตามขัน้การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้8 ขัน้ ดงัต่อไปน้ี    
 
 ขัน้การเรียนรู้ท่ี 1 รว่มแสดงความคดิเหน็ (Share ideas together : S) 
เขา้สูข่ ัน้ตอนน้ีในวนัที ่.............................................- ถงึ............................................................. 
ครสูามารถเตรยีมการวางแผนล่วงหน้าได ้แต่ตอ้งรบัฟงัความคดิเหน็ของเดก็เป็นสาํคญันะคะ่ 
 
  1.1 ครใูชว้ธิกีารใดในการนําเดก็สูก่ารสนทนาพดูคุยในขัน้น้ี   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  1.2 สือ่อุปกรณ์ บทบาทและบรรยากาศการเรยีนรูท้ีค่รเูลอืกใชป้ระกอบการสนทนาพดูคยุ
กบัเดก็   
……………………………………………………………………………………………………............
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  1.3 ประเดน็หรอื หวัขอ้ทีเ่ดก็สนใจและนําเสนอ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  1.4 เหตุจงูใจของการคดิและนําเสนอของเดก็เกีย่วกบัหวัขอ้ คอื  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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 ขัน้ท่ี 2 รว่มยนืยนัจุดมุง่หมาย (Assure  agreement  together : A) 
เขา้สูข่ ัน้ตอนน้ีในวนัที ่............................................................ ถงึ ................................................. 
  2.1 หวัขอ้เดก็เสนอเพือ่คดัเลอืก ไดแ้ก่  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
  2.2 วธิกีารทีเ่ลอืกใชเ้พือ่การตดัสนิใจเลอืกหวัขอ้ในการเรยีนรูร้ว่มกนั คอื   
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
  2.3 สรปุคะแนนแต่ละหวัขอ้ทีเ่ดก็เลอืก และสรปุหวัขอ้ทีผ่า่นการรว่มกนัยนืยนัเพือ่การเรยีนรู้
รว่มกนั คอื  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
  2.4 เดก็และครรูว่มกนักาํหนดจุดมุง่หมายของหวัขอ้ทีผ่า่นการยนืยนัเพือ่การเรยีนรูร้ว่มกนั 
คอื  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
  2.5 หวัขอ้ทีเ่ดก็เลอืกเรยีนรว่มกนั คอื 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 ขัน้ท่ี 3 รว่มสรา้งเครอืขา่ยประสบการณ์ใหม ่(New experience network organize together : N)   
เขา้สูข่ ัน้ตอนน้ีในวนัที ่..................................... ถงึ ........................................................................ 
  3.1 สิง่ใดทีเ่ดก็รูแ้ลว้ในหวัขอ้น้ี   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................……………….. 
  3.2 สิง่ใดทีเ่ดก็อยากรูเ้กีย่วกบัหวัขอ้น้ี  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  3.3 สิง่ใดทีเ่ดก็ควรรูเ้กีย่วกบัหวัขอ้น้ี 
.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
  3.4 แหล่งเรยีนรู ้ภมูปิญัญา และวถิวีฒันธรรมใดเกีย่วกบัหวัขอ้น้ีทีค่วรนํามาบรูณาการ 
และอยูท่ีใ่ด  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
  3.5 เดก็จะนําความรูแ้ละประสบการณ์ในการศกึษาเกีย่วกบัหวัขอ้น้ีไปใชป้ระโยชน์อยา่งไร  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนภมิูเครอืข่ายประสบการณ์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริม่พฒันาเมือ่วนัที ่.................................................... ถงึ ............................................................. 
 
 หมายเหต:ุ ควรพฒันาต่อเน่ือง โดยจดัทาํลงในกระดาษชารต์แผน่ใหญ่พรอ้มบนัทกึวนัที่
ของการพฒันาแต่ละสว่นของแผนภมูเิครอืขา่ยประสบการณ์ และนํามาทบทวนวา่ไดด้าํเนินการไปถงึ
สว่นใด สามารถเพิม่เตมิไดต้ลอดการเรยีนรู ้ 
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 ขัน้ท่ี 4 รว่มลงมอืปฏบิตั ิ (Take action together : T)     
เขา้สูข่ ัน้ตอนน้ีในวนัที ่..................................................... ถงึ......................................................... 
 
เดก็และครรูว่มกนัคดิ** อยา่ลมืบนัทกึแผนภมูเิครอืขา่ยการเรยีนรู*้* 
 
  4.1 เดก็รว่มทาํกจิกรรมอะไรบา้ง (อา้งองิจากแผนการจดัประสบการณ์ตามลาํดบั
กจิกรรมทีว่างแผนไวร้ว่มกนั) 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

  4.2 กจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุไดอ้ยา่งไร   
 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 

  4.3 กจิกรรมทีเ่ดก็ทาํรว่มกนัเป็นกลุ่ม คอื   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 

  4.4 กจิกรรมทีเ่ดก็ทาํเป็นรายบุคคล คอื    
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

  4.5 ผลงานของเดก็มอีะไรบา้ง (บอกแหล่งนําเสนอ จดัแสดง วธิกีารเกบ็และการบนัทกึภาพ) 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................……
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ตวัอย่างการจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู ้
 
ภายใตโ้ครงการ ................................................. ดาํเนินการระหวา่งวนัที ่..................................... 
ระยะเวลา .................. วนั 
 

กจิกรรม 
ทีว่างแผนรว่มกนั 

ขัน้ตอนการดาํเนิน
กจิกรรม/บทบาทคร ู

สือ่อุปกรณ์ / 
แหล่งเรยีนรู ้

โอกาสการพฒันา
คุณลกัษณะพงึประสงค ์

การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ 
(ตวับ่งชีท้ี)่ 

วธิกีารประเมนิผล 

วนัที ่     
     
กจิกรรม     
     
     
     
     
จุดมุง่หมาย     
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 ขัน้ท่ี 5 รว่มพจิารณาแกไ้ขปญัหา (Identify problems for solving together : I)   
เขา้สูข่ ัน้ตอนน้ีในวนัที ่................................................ ถงึ ............................................................. 
 
 ขัน้น้ีเป็นขัน้บรูณาการ สามารถดาํเนินการบนัทกึได ้ไมล่าํดบัเวลาและขัน้ตอน  
  5.1 วนัที ่................................................................................................................. 
ขณะดาํเนินการเรยีนรูใ้นโครงการ ................................................................................................. 
เดก็เผชญิกบัปญัหาความขดัแยง้ หรอื ทา้ทายกบัการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ ในเรือ่งใด  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  5.2 แนวทางทีใ่ชเ้พือ่การพจิารณาแกไ้ข คอื    
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  5.3 สิง่ทีค่รไูดเ้น้นยํา้ เพือ่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ คอื  
.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………… 
  5.4 เดก็ๆ ในหอ้งเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากประเดน็ปญัหาน้ี   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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 ขัน้การเรียนรู้ท่ี 6 รว่มแลกเปลีย่นความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Share cultural  understanding  
together : S)     
เขา้สูข่ ัน้ตอนน้ีในวนัที ่....................................................... ถงึ....................................................... 
 ขัน้น้ีเป็นขัน้บรูณาการ สามารถดาํเนินการบนัทกึได ้ไมล่าํดบัเวลาและขัน้ตอน 
  6.1 ครรูว่มวางแผนจดักจิกรรมการบรูณาการความเขา้ใจทางวฒันธรรมใหก้บัเดก็อยา่งไร    
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  6.2 เดก็ไดร้บัความเขา้ใจในวฒันธรรมหลกัของชาต ิคอื วฒันธรรมไทยอยา่งไร       
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  6.3 เดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละทาํความเขา้ใจในวถิวีฒันธรรมอื่นๆ อยา่งไร  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  6.4 โอกาสการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุทีเ่ดก็ไดร้บัจากกจิกรรม
ทางวฒันธรรม   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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 ขัน้การเรียนรู้ท่ี 7 รว่มสรา้งความกลมเกลยีวในความหลากหลาย (Unite together in diversity : U)  
เขา้สูข่ ัน้ตอนน้ีในวนัที ่............................................................ ถงึ.................................................. 
  7.1 ครแูละเดก็วางแผนกจิกรรมเพือ่รว่มเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ืน่ภายใตโ้ครงการน้ี อยา่งไร      
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  7.2 กจิกรรมทีเ่ลอืกทาํ คอื        
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  7.3 เดก็ไดท้าํกจิกรรมโดยการมสีว่นรว่มกบัผูป้กครอง เพือ่นต่างหอ้ง และชุมชน คอื  
.....................................................................................................................................................
...............................……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
  7.4 ผลทีไ่ดร้บั และโอกาสการพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ 
คอื  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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 ขัน้ท่ี 8 ขยายความรูด้ว้ยการจดัการ (Knowledge management broadcast together)   
เขา้สูข่ ัน้ตอนน้ีในวนัที ่................................................... ถงึ .......................................................... 
  8.1 ครแูละเดก็วางแผนจดัแสดงผลงาน และประเมนิผลงานอยา่งไร     
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  8.2 เดก็ประเมนิการเรยีนรูข้องตนเองอยา่งไร            
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  8.3 เดก็ประเมนิการเรยีนรูข้องผูอ้ื่นอยา่งไร 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  8.4 จากการเรยีนรูร้ว่มกนัครัง้น้ี พบวา่สิง่ใดทีท่กุคนควรแกไ้ขปรบัปรงุในการเรยีนรูร้ว่มกนั 
.....................................................................................................................................................
...............................……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
  8.5 สิง่ใดคอืความประทบัใจและนําไปสูก่ารพฒันาการเรยีนรูใ้นครัง้ต่อไป    
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……….......................................................................................................................................... 
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ส่วนท่ี 6 
การวดัประเมินคณุลกัษณะพึงประสงคข์องการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุของเดก็ปฐมวยั 
และประเมินความเหมาะสมของการนํารปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู ้ SANTISUK 

ไปใช้และขยายผลต่อไป 
 

 
 
ด.ช. / ด.ญ. ................................................................................ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่......../........... 
โรงเรยีน...........................................................................สงักดั................................................... 
อาํเภอ................................................จงัหวดั...................................... 
 
ผูป้ระเมนิ คนที ่1 ................................................................................................. ครปูระจาํชัน้ 
ผูป้ระเมนิ คนที ่2 .................................................................................................. ผูช้ว่ย 
 
ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัเดก็ปฐมวยัท่ีเข้ารบัการประเมิน   
1.1 ชื่อ-สกุล ด.ช. / ด.ญ.  ....................................................... ชื่อเล่น .......................................... 
 วนั เดอืน พ.ศ. ทีเ่กดิ .................................... อาย ุ.......... ปี ............ เดอืน ……….…… 
 เป็นบุตรคนที ่.......... จาํนวนพีน้่อง .......... คน  ศาสนาทีน่บัถอื ...................................... 
1.2 ชื่อ - สกุล บดิา .............................................. อาย ุ.......... ปี นบัถอืศาสนา ............................ 
  อาชพี ............................................................................................................................ 
 ชื่อ-สกุล มารดา ...................................... อาย ุ......... ปี นบัถอืศาสนา ........................... 
 อาชพี ............................................................................................................................ 
1.3 ปจัจุบนัเดก็อาศยัอยูก่บั .......................................................................................................... 
 มคีวามสมัพนัธก์บัเดก็เป็น ...................................................................................................... 
 ทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อได ้....................................................................................................................... 
..........……………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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คู่มือการประเมินคณุลกัษณะการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบั 
เดก็ปฐมวยัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 
 ด้านท่ี 1  เดก็ปฐมวยัมคีวามพอเพยีงในตนเอง ประกอบดว้ยตวับ่งชีท้ี ่1 – 3 ดงัน้ี  
  ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจกบัสิง่ทีต่นเองม ี  
  ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดั 
  ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนใหผู้ป้กครองซือ้สิง่ของทีไ่มม่ปีระโยชน์ 
 

ตวับ่งชี ้ ระดบัการประเมนิ 
แนวทาง 

การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
1. พงึพอใจกบั 
สิง่ทีต่นเองม ี 
 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการพงึพอใจใน
สิง่ทีต่นเองม ีและยนิดกีบัสิง่ทีผู่อ้ ื่นม ี   
ระดบั 4 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจในสิง่ทีต่นเองมอียูม่าก  
ลดการเปรยีบเทยีบกบัผูอ้ื่นไปมาก  
ระดบั 3 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจในสิง่ทีต่นเองมี
คอ่นขา้งมาก ลดการเปรยีบเทยีบกบัผูอ้ื่นอยูไ่ปบา้ง   
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาความพงึพอใจในสิง่ทีต่นเองมี
เพิม่มากขึน้ แต่ยงัคงเปรยีบเทยีบกบัผูอ้ื่น      
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่พงึพอใจในสิง่ทีต่นเองมอียูบ่า้ง แต่
ยงัคงเปรยีบเทยีบกบัผูอ้ื่น ซึง่ครหูรอืผูใ้หญ่ตอ้งให้
คาํแนะนําอยา่งใกลช้ดิ   

พฤตกิรรมการ
นําเสนอสิง่ของ หรอื 
ผลงานของตนเองกบั
เพือ่น  
พฤตกิรรมขณะเขา้
รว่มกจิกรรมใน
หอ้งเรยีน  
พฤตกิรรมขณะเล่น
หรอืทาํงานกบัเพือ่น  

2.ใชส้ิง่ต่างๆ  
อยา่งประหยดั 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการใชส้ิง่ของ
ต่างๆ อยา่งประหยดัคุม้คา่ตามความจาํเป็นดว้ยตนเอง    
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถใชส้ิง่ของต่างๆ อยา่งประหยดั
ไดด้ว้ยตนเองไดม้าก    
ระดบั 3 หมายถงึ สามารถใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดัและ
คุม้คา่ไดด้ว้ยตนเองคอ่นขา้งมาก แต่ยงัคงตอ้งไดร้บั
คาํแนะนําอยูบ่า้ง  
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการใชส้ิง่ต่างๆ อยา่งประหยดัได้
เพิม่ขึน้ แต่ผูอ้ื่นยงัตอ้งไดร้บัคาํแนะนํา ตกัเตอืน 
ระดบั 1 หมายถงึ  เริม่ตน้เรยีนรูก้ารใชส้ิง่ต่างๆ อยา่ง
ประหยดั โดยมคีรหูรอืผูใ้หญ่ใหค้าํแนะนําอยา่งใกลช้ดิ  

พฤตกิรรมการใช้
สิง่ของต่างๆ ใน
หอ้งเรยีน 
การดาํเนินกจิวตัร
ประจาํวนั เชน่ การ
ใชน้ํ้า การใชส้ิง่ของ
เครือ่งใชข้องตนเอง 
เชน่ การเทน้ําดื่ม 
การใชแ้ป้งทาหน้า 
และอื่นๆ     
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ตวับ่งชี ้ ระดบัการประเมนิ 
แนวทาง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3. ไมร่บกวนให้
ผูป้กครองซือ้
สิง่ของทีไ่มม่ี
ประโยชน์  
 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการควบคุม
ตนเอง สามารถพจิารณาวา่สิง่ใดมปีระโยชน์หรอืไม ่และ
ไมร่บกวนใหพ้อ่แมซ่ือ้สิง่ของทีไ่มเ่ป็นประโยชน์       
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถควบคุมตนเองไดม้าก โดยไม่
รบกวนใหพ้อ่แมซ่ือ้สิง่ของทีไ่มม่ปีระโยชน์  
ระดบั 3  หมายถงึ สามารถควบคุมตนเองไดค้อ่นขา้งมาก
แต่พอ่แมต่อ้งตกัเตอืนอยูบ่า้ง   
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการควบคุมตนเองไดเ้พิม่ขึน้ แต่
พอ่แมย่งัตอ้งตกัเตอืนไมใ่หซ้ือ้สิง่ของทีไ่มม่ปีระโยชน์    
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่ตน้เรยีนรูก้ารควบคุมความตอ้งการ
ของตนเอง แต่ตอ้งไดร้บัการตกัเตอืนจากพอ่แมไ่มใ่หซ้ือ้
สิง่ของไมเ่ป็นประโยชน์  

การสอบถามพดูคุย
กบัพอ่แมถ่งึ
พฤตกิรรมการซือ้
ของของเดก็  
สงัเกตสิง่ของต่างๆ  
ทีเ่ดก็นํามาโรงเรยีน  
พดูคุยกบัเพือ่นของ
เดก็ถงึพฤตกิรรมการ
ซือ้ของต่างๆ ของ
เดก็ 
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 ด้านท่ี 2 เดก็ปฐมวยัเป็นผูรู้้อภยั ประกอบดว้ยตวับ่งชีท้ี ่4 – 6 ดงัน้ี  
  ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง 
  ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ     
  ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้   
 

ตวับ่งชี ้ ระดบัการประเมนิ 
แนวทาง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. ยอมรบั 
การกระทาํผดิ
ของตนเอง   
  
 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการยอมรบัการ
กระทาํผดิของตนเอง ดว้ยตนเอง และสามารถบอกไดว้า่
ตนเองควรแกไ้ขปรบัปรงุตนเองอยา่งไร     
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถยอมรบัผดิดว้ยตนเอง แมว้า่
อาจจะตอ้งไตรต่รองอยูพ่อสมควร     
ระดบั 3 หมายถงึ สามารถยอมรบัผดิดว้ยตนเองได้
คอ่นขา้งมาก แต่ตอ้งมผีูอ้ื่นทว้งตงิหรอืตกัเตอืนอยูบ่า้ง  
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการยอมรบัผดิดว้ยตนเอง
เพิม่ขึน้ แต่ผูอ้ื่นตอ้งทว้งตงิหรอืตกัเตอืนอยู ่ 
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่ตน้เรยีนรูก้ารยอมรบัผดิดว้ย
ตนเอง เมือ่ครหูรอืผูใ้หญ่ใหค้าํแนะนําอยา่งใกลช้ดิ   

พฤตกิรรมการ
แสดงออกเมือ่อยูใ่น
ปญัหาความขดัแยง้
ระหวา่งบุคคล 
พฤตกิรรมการทาํ
กจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่น 
พฤตกิรรมขณะเล่น
อสิระ 
 
 
 

5. ขอโทษผูอ้ื่น
ดว้ยความจรงิใจ   
หมายเหต ุ* 
การแสดงความ
ขอโทษของเดก็
ปฐมวยั ไดแ้ก่ 
กล่าวคาํขอโทษ  
การเขา้ชว่ยเหลอื 
หรอื แกไ้ขสิง่ที่
ตนกระทาํผดิดว้ย
ตนเอง  หรอืหาก
ทาํดว้ยตนเอง
ไมไ่ด ้กก็ลา้บอก
ใหผู้อ้ื่นเขา้
ชว่ยเหลอื  

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการกล่าวคาํ 
ขอโทษและหาทางแกไ้ขทนัท ีดว้ยความเขา้ใจต่อ
ความรูส้กึของผูอ้ื่นดว้ยความรบัผดิชอบ   
ระดบั 4 หมายถงึ แสดงความขอโทษผูอ้ื่นทนัท ีเพือ่
แสดงความรบัผดิชอบและรูว้า่เป็นสิง่ทีท่าํใหผู้อ้ื่นรูส้กึด ี     
ระดบั 3 หมายถงึ แสดงความขอโทษผูอ้ื่นไดด้ว้ยตนเอง
คอ่นขา้งมาก แต่ใชเ้วลาไตรต่รองหรอืตอ้งไดร้บัการ
ตกัเตอืนอยูบ่า้ง      
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการแสดงความขอโทษผูอ้ื่นได้
เพิม่มากขึน้ แต่ผูอ้ื่นตอ้งตกัเตอืน   
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่ตน้เรยีนรูก้ารแสดงความขอโทษ
ผูอ้ื่น โดยมคีรหูรอืผูใ้หญ่ใหค้าํแนะนําอยา่งใกลช้ดิ   
 

พฤตกิรรมการ
แสดงออกเมือ่เกดิ
ปญัหาความขดัแยง้
ระหวา่งบุคคล  
พฤตกิรรมการทาํ
กจิกรรมรว่มกบั
เพือ่น 
พฤตกิรรมขณะเล่น
อสิระ 
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ตวับ่งชี ้ ระดบัการประเมนิ 
แนวทาง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
6. ใหอ้ภยัผูอ้ื่น
ได ้

ระดบั 5  หมายถงึ เป็นแบบอยา่งของการใหอ้ภยัผูอ้ื่นที่
กระทาํผดิต่อตนเองได ้และไมม่เีงือ่นไขหรอืขอ้ต่อรอง     
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถใหอ้ภยัผูอ้ื่นไดด้ว้ยตนเองมาก 
และเขา้ใจวา่ผูอ้ื่นไมไ่ดต้ัง้ใจ              
ระดบั 3 หมายถงึ สามารถใหอ้ภยัผูอ้ื่นไดค้อ่นขา้งมาก 
แต่มคีวามโกรธอยูบ่า้ง เมือ่ไดร้บัคาํแนะนําจากผูอ้ื่น 
สามารถยอมรบัวา่ผูอ้ื่นอาจไมไ่ดต้ัง้ใจ       
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการใหอ้ภยัผูอ้ื่นเพิม่มากขึน้ แต่
ยงัคงมคีวามโกรธ ตอ้งมกีารเจรจาพดูคุยกบัคูก่รณจีงึ
สามารถยอมรบัได ้       
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่ตน้การเรยีนรูว้า่ควรใหอ้ภยัผูอ้ื่น 
แต่ตนเองมคีวามโกรธ ตอ้งไดร้บัคาํแนะนําอยา่งใกลช้ดิ 
จากครหูรอืผูใ้หญ่เพือ่พดูคุยเจรจาปรบัความเขา้ใจ
ระหวา่งคูก่รณ ี 

พฤตกิรรมเมือ่เกดิ
ปญัหาความขดัแยง้ 
พฤตกิรรมการทาํ
กจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่น 
พฤตกิรรมขณะเล่น
อสิระ  
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 ด้านท่ี 3 เดก็ปฐมวยัเป็นผูม้มิีตรไมตรี ประกอบดว้ยตวับ่งชีท้ี ่7 – 10 ดงัน้ี  
  ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุ 
  ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้   
  ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น 
  ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 
 

ตวับ่งชี ้ ระดบัการประเมนิ 
แนวทาง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
7. ทาํกจิกรรม
รว่มกบัผูอ้ื่นอยา่ง
มคีวามสขุ  
 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการเขา้รว่ม
กจิกรรมกบัผูอ้ื่น ดว้ยการเป็นสมาชกิทีด่ ีและตนเองมี
ความสขุในการทาํกจิกรรม    
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่น
ไดม้ากและตนเองมคีวามสขุในการทาํงาน     
ระดบั 3 หมายถงึ สามารถทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นได้
คอ่นขา้งมาก และตนเองรูส้กึด ี    
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นได้
เพิม่มากขึน้ และตนเองรูส้กึด ี
ระดบั 1 หมายถงึ  เริม่ตน้เรยีนรูก้ารทาํกจิกรรมรว่มกบั
ผูอ้ื่น โดยมคีรหูรอืผูใ้หญ่ใหค้าํแนะนําอยา่งใกลช้ดิ    

- พฤตกิรรมการ
แสดง ออกขณะทาํ
กจิกรรมต่างๆ 
รว่มกบัผูอ้ื่น  
- ผลงาน และ
ความสาํเรจ็ของงาน
ทีท่าํเป็นกลุ่ม  
 

8. แบ่งปนัสิง่ทีม่ ี
ใหผู้อ้ื่น 
 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการแบ่งปนัสิง่ของ
ต่างๆ ทีต่นเองมใีหผู้อ้ื่นได ้และ ยอมรบัการแบ่งปนั
สิง่ของสว่นกลางในการใชร้ว่มกนัไดด้ว้ยความพอใจ      
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถแบ่งปนัสิง่ของต่างๆ ทีต่นเอง
ม ีของสว่นกลางในการใชร้ว่มกนัไดม้าก    
ระดบั 3 หมายถงึ สามารถแบ่งปนัสิง่ของต่างๆ ของ
ตนเอง แบ่งปนัสิง่ของสว่นกลางไดค้อ่นขา้งมาก แต่ตอ้ง
ไดร้บัคาํแนะนํา  
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการแบ่งปนัสิง่ของต่างๆ ที่
ตนเองมใีหผู้อ้ื่น และแบ่งปนัของสว่นกลางในการใช้
รว่มกนัเพิม่มากขึน้ เมือ่ไดร้บัคาํแนะนํา  
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่ตน้แบ่งปนัใหผู้อ้ื่นต่อเมือ่ครหูรอื
ผูใ้หญ่ใหค้าํแนะนําอยา่งใกลช้ดิ  

- พฤตกิรรมการ
แสดงออกขณะทาํ
กจิกรรมต่างๆ  
- ผลงานทีท่าํสว่น  
บุคคล และ กลุ่ม 
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ตวับ่งชี ้ ระดบัการประเมนิ 
แนวทาง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
9. เขา้ใจ
ความรูส้กึของ
ผูอ้ื่น 
 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการแสดง
ความเหน็อกเหน็ใจ โดยเขา้ใจถงึสาเหตุ และเขา้
ชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งเหมาะสม  
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถรบัรูถ้งึความรูส้กึของผูอ้ื่น
ไดม้าก และพยายามเขา้ใจสาเหตุ       
ระดบั 3 หมายถงึ แสดงการรบัรูค้วามรูส้กึของผูอ้ื่นได้
คอ่นขา้งมาก ดว้ยการซกัถามพดูคุย         
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการรบัรูค้วามรูส้กึของผูอ้ื่นเพิม่
มากขึน้ ดว้ยการหนัไปซกัถาม        
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่ตน้รบัรูค้วามรูส้กึของผูอ้ื่นดว้ยการ
สงัเกต แต่ไมต่อ้งการซกัถามพดูคุย      

- พฤตกิรรมการ
แสดงออกขณะทาํ
กจิกรรมต่าง ๆ 
รว่มกบัผูอ้ื่น 
- พฤตกิรรมการ
แสดงออกขณะมี
ปฏสิมัพนัธ ์หรอื 
เมือ่ผูอ้ื่นกาํลงัเผชญิ
กบัปญัหา  

10. ชว่ยเหลอื
ผูอ้ื่นดว้ยความ
เตม็ใจ  
 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการกระตอืรอืรน้ 
ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นทนัทดีว้ยความเตม็ใจ  และหากตนเอง
ชว่ยเหลอืดว้ยตนเองไมไ่ด ้กบ็อกใหผู้อ้ื่นเขา้ชว่ยเหลอื 
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถเขา้ใจวา่ผูอ้ื่นตอ้งการความ
ชว่ย- เหลอื และเขา้ชว่ยเหลอืในสิง่ทีต่นเองทาํไดท้นัท ี   
ระดบั 3  หมายถงึ สามารถรบัรูถ้งึความตอ้งการของ
ผูอ้ื่นใหช้ว่ยเหลอืคอ่นขา้งมาก และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นบา้ง  
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการรบัรูถ้งึความตอ้งการของ
ผูอ้ื่นเพิม่มากขึน้ แต่ตอ้งใหผู้อ้ื่นรอ้งขอ    
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่ตน้รบัรูถ้งึความตอ้งการ 
ความชว่ยเหลอืของผูอ้ื่น แต่ยงัไมส่นใจเขา้มสีว่นรว่ม
ชว่ยเหลอื    

- พฤตกิรรมการ
แสดงออกขณะทาํ
กจิกรรมต่าง ๆ 
รว่มกบัผูอ้ื่น  
- พฤตกิรรมการ
แสดงออกขณะมี
ปฏสิมัพนัธ ์หรอื  
เมือ่ผูอ้ื่นทีก่าํลงั
เผชญิกบัปญัหา 
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 ด้านท่ี 4  เดก็ปฐมวยัเป็นผูมี้ความอดกลัน้  ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัที ่11 – 13 ดงัน้ี  
  ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้  
  ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรนุแรงในการแกป้ญัหา 
 

ตวับ่งชี ้ ระดบัการประเมนิ 
แนวทาง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
11. รบัผดิชอบ
ต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองทาํหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสาํเรจ็ตามเวลา       
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถทาํงานต่างๆ ทีไ่ดร้บั
มอบหมายไดต้ามเวลา     
ระดบั 3 หมายถงึ สามารถรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมายไดค้อ่นขา้งมาก โดยไดร้บัการเน้นยํา้บา้ง     
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมายเพิม่มากขึน้ แต่ตอ้งไดร้บัการตกัเตอืน   
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่ตน้เรยีนรูก้ารรบัผดิชอบต่อหน้าที่
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยมคีรหูรอืผูใ้หญ่ดแูลอยา่งใกลช้ดิ  
 

- พฤตกิรรมการ
ทาํงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
- พฤตกิรรมการเล่น
หรอืทาํงานรว่มกบั
ผูอ้ื่นภายในกลุ่ม    
- การสอบถามจาก
เพือ่นหรอืผูป้กครอง 

12. รอคอย
ตามลาํดบัได ้  

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการรอคอย
ตามลาํดบัได ้   
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถรอคอยตามลาํดบัไดม้าก  
ระดบั 3 หมายถงึ สามารถรอคอยตามลาํดบัได้
คอ่นขา้งมาก แต่ตอ้งไดร้บัการเน้นยํา้ขอ้ตกลงรว่มกนั   
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการรอคอยตามลาํดบัไดเ้พิม่ขึน้ 
แต่ตอ้งตอ้งไดร้บัการตกัเตอืนขอ้ตกลงรว่มกนัเป็น
บางครัง้    
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่เรยีนรูก้ารรอคอยตามลาํดบั แต่
ตอ้งไดร้บัการดแูลจากครหูรอืผูใ้หญ่อยา่งใกลช้ดิ   

-พฤตกิรรมขณะที่
ตอ้งรอคอยสิง่ของ
รว่มกบัผูอ้ื่น 
- พฤตกิรรมการเล่น
หรอืทาํงานรว่มกบั
ผูอ้ื่นภายในกลุ่ม    
- การสอบถามจาก
เพือ่นหรอืผูป้กครอง  
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ตวับ่งชี ้ ระดบัการประเมนิ 
แนวทาง 

การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
13. ไมใ่ชค้วาม
รนุแรงในการ
แกป้ญัหา 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองแกป้ญัหาโดยใช้
การเจรจาพดูคุยแสดงเหตุผล เพือ่ประนีประนอม หา
ขอ้ตกลงรว่มกนัในการแกป้ญัหารว่มกนั     
ระดบั 4 หมายถงึ  สามารถควบคุมตนเองในการ
แกป้ญัหาความขดัแยง้ไดม้าก ดว้ยการพยายามเจรจา 
แต่ตอ้งมคีรหูรอืผูใ้หญ่ตกัเตอืนบา้ง 
ระดบั 3 หมายถงึ สามารถบอกปญัหาความขดัแยง้ที่
เกดิขึน้โดยรบัฟงัและใหค้รหูรอืผูใ้หญ่ชว่ยไกล่เกลีย่       
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการควบคุมตนเองเมือ่เผชญิกบั
สถานการณ์ความขดัแยง้ไดเ้พิม่มากขึน้ แต่ยงัมกีารใช้
ความรนุแรงบางครัง้     
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่เรยีนรูก้ารควบคุมตนเองวา่ไมค่วร
ใชค้วามรนุแรงในการแกป้ญัหา แต่ตอ้งมคีรหูรอืผูใ้หญ่
ดแูลอยา่งใกลช้ดิ  

- พฤตกิรรมขณะ
เกดิความขดัแยง้กบั
ผูอ้ื่น 
- พฤตกิรรมการเล่น
หรอืทาํงานรว่มกบั
ผูอ้ื่นภายในกลุ่ม    
- การสอบถามจาก
เพือ่นหรอืผูป้กครอง 
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 ด้านท่ี 5 เดก็ปฐมวยัเป็นผูย้อมรบัความแตกต่างระหว่างบคุคล ประกอบดว้ยตวับ่งชีท้ี ่14 – 18 
ดงัน้ี   
  ตวับ่งชีท้ี ่14 เดก็ปฐมวยัยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง 
  ตวับ่งชีท้ี ่15 เดก็ปฐมวยัยอมรบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง        
  ตวับ่งชีท้ี ่16 เดก็ปฐมวยัยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง    
  ตวับ่งชีท้ี ่17 เดก็ปฐมวยัยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่น   
  ตวับ่งชีท้ี ่18 เดก็ปฐมวยัยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง  
 

ตวับ่งชี ้ ระดบัการประเมนิ 
แนวทาง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
14. ยอมรบั
ลกัษณะ เฉพาะ
ของตนเอง  
** ลกัษณะเฉพาะ
ของตนเอง 
หมายถงึ รปูรา่ง
หน้าตา ขนาด
รา่งกาย สผีวิ สี
ผมและรวมถงึ 
ความพกิาร หรอื 
ความพเิศษทีม่ใีน
ตนเอง โดยครู
หรอืผูใ้หญ่ให้
คาํอธบิาย ความ
เชื่อมัน่ กาํลงัใจ 
และโอกาสอยา่ง
มากในการชว่ยให้
เดก็ลดความอาย 
และความกลวั 
เมือ่ตอ้ง
เผชญิหน้ากบั
ผูอ้ื่น        

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการเป็นตวัของ
ตนเอง  กลา้แสดงออก รา่เรงิ ยอมรบัความแตกต่างของ
ตนเองไดอ้ยา่งมคีวามสขุ         
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถยอมรบัรปูรา่งหน้าตา ความ
แตกต่างของตนเองไดม้าก   
ระดบั 3 หมายถงึ สามารถยอมรบัรปูรา่งหน้าตา ความ
แตกต่างของตนเองไดค้อ่นขา้งมาก บางครัง้ยงัคงตอ้ง
ไดร้บักาํลงัใจเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจ       
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการยอมรบัในรปูรา่งหน้าตา 
ความแตกต่างของตนเองเพิม่มากขึน้ แต่ครหูรอืผูใ้หญ่
ตอ้งใหค้าํแนะนําและกาํลงัใจ   
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่เรยีนรูก้ารยอมรบัรปูรา่ง หน้าตา 
และความแตกต่างของตนเอง โดยมคีรหูรอืผูใ้หญ่แนะนํา
ดแูลอยา่งใกลช้ดิ   

การแสดงออกของ
เดก็ทา่มกลางกลุ่ม
เพือ่น  
การมปีฏสิมัพนัธก์บั
เพือ่นขณะเลน่หรอื
ทาํงาน  
การพดูคุยเกีย่วกบั
ตนเองของเดก็    
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ตวับ่งชี ้ ระดบัการประเมนิ 
แนวทาง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
15. ยอมรบัฟงั
ความความคดิ
เหน็ทีแ่ตกต่าง      

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการเป็นผูร้บัฟงั
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น โดยไมแ่สดงความรูส้กึวา่ใคร
คดิเหน็ถูกหรอืดกีวา่กนั        
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
และ สามารถบอกไดว้า่ผูอ้ื่นมคีวามคดิเหน็อยา่งไร         
ระดบั 3 หมายถงึ สามารถรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นได้
เพิม่มากขึน้ บางครัง้ยงัตอ้งไดร้บัการตกัเตอืนใหส้นใจรบัฟงั   
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น
ไดเ้พิม่มากขึน้ แต่ครหูรอืผูใ้หญ่ยงัตอ้งกาํหนดเป็น
ขอ้ตกลง   
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่เรยีนรูว้า่ตนเองตอ้งรบัฟงัความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น โดยครหูรอืผูใ้หญ่กระตุน้เตอืน 

- การแสดงออกขณะ
นําเสนอความ
คดิเหน็ 
- การแสดงออกขณะ
ตอ้งรบัฟงัความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น 
- การพดูคุยกนัใน
หอ้งเรยีนเมือ่มกีาร
ระดมสมองหรอืให้
แสดงความคดิเหน็ 

16. ปฏบิตัติน
ตามหลกัศาสนา
และวฒันธรรม
ของตนเอง    
 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการปฏบิตัติน
ตามหลกัศาสนาทีน่บัถอืและวฒันธรรมของตนเองอยา่ง
ถูกตอ้งดว้ยความเชื่อมัน่ ภาคภมูใิจ และอธบิายผูอ้ื่นได ้  
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและ
ทางวฒันธรรมของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    
ระดบั 3 หมายถงึ สามารถปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและ
วฒันธรรมของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คอ่นขา้งมาก         
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนา
และวฒันธรรมของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพิม่มากขึน้ แต่
ตอ้งไดร้บัคาํแนะนําจากผูใ้หญ่   
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่เรยีนรูก้ารปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง โดยมคีรหูรอืผูใ้หญ่ให้
คาํแนะนําอยา่งใกลช้ดิ   

- การแสดงออกและ
การอธบิายเกีย่วกบั
การปฏบิตัตินตาม
หลกัศาสนาของ
ตนเอง 
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ตวับ่งชี ้ ระดบัการประเมนิ 
แนวทาง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
17. ยอมรบัการปฏบิตัิ
ตนตามหลกัศาสนาและ
วฒันธรรมของผูอ้ื่น  
 
 
 
 
 
 
 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการยอมรบั
การปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและทางวฒันธรรม
ของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างไปจากตน โดยเปิดโอกาสให้
ผูอ้ื่นไดแ้สดงออก และสนใจเขา้รว่มกจิกรรม    
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถยอมรบัการปฏบิตัติน
ตามหลกัศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่นไดม้าก โดย
แสดงความสนใจเขา้รว่มกจิกรรม          
ระดบั 3 หมายถงึ สามารถยอมรบัการปฏบิตัตินตาม
หลกัศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่นไดค้อ่นขา้งมาก 
บางครัง้แสดงความสนใจเขา้รว่มกจิกรรม        
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาความสนใจต่อการปฏบิตัิ
ตนตามหลกัศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่นเพิม่มาก
ขึน้ ใชก้ารสงัเกตและซกัถาม แต่ไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม  
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่เรยีนรูว้า่มกีารปฏบิตัตินตาม
หลกัศาสนาและวฒันธรรมของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างไป
จากตน โดยการสงัเกต 

- การแสดงออกถงึ
เมือ่พดูคุยถงึเรือ่ง
การปฏบิตัติามหลกั
ศาสนาและวถิขีอง
วฒันธรรมอื่นที่
แตกต่างจากตน 
- การมปีฏสิมัพนัธ์
กบัเพือ่นต่างศาสนา 

18. ยอมรบัการใชภ้าษา
ทีแ่ตกต่าง          
หมายเหต ุ***  
ดว้ยบรบิทของสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้
ของการวจิยัมภีาษาทีใ่ช้
ตามกลุ่มชาตพินัธุไ์ดแ้ก่  
1. ภาษาไทยกลาง  
2. ภาษาไทยถิน่ใต ้
3. ภาษามลายทูอ้งถิน่ 
4. ภาษาจนี  
5. ภาษาทอ้งถิน่สาํเนียง
อื่นๆ เชน่ ภาษาเจ๊ะเห 
ของอาํเภอปานาเระ 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการรบัฟงั 
และเรยีนรูภ้าษาแตกต่างไปจากตนเอง สามารถใช้
ภาษานัน้สือ่สารได ้  
ระดบั 4 หมายถงึ สามารถรบัฟงัและเรยีนรูก้ารใช้
ภาษาทีแ่ตกต่างจากตนเองไดม้าก สามารถเขา้ใจ
และสือ่สารไดม้าก  
ระดบั 3 หมายถงึ สามารถรบัฟงัและพยายาม
เรยีนรู ้การใชภ้าษาทีแ่ตกต่างจากตนเองได้
คอ่นขา้งมาก สามารถเขา้ใจความหมายไดบ้างคาํ    
ระดบั 2 หมายถงึ พฒันาการยอมรบัการใชภ้าษาที่
แตกต่างจากตนเองไดเ้พิม่มากขึน้ แต่ยงัไมเ่ขา้ใจ
ความหมาย            
ระดบั 1 หมายถงึ เริม่เรยีนรูว้า่มภีาษาทีแ่ตกต่างไป

-การแสดงออกเมือ่
คร ูเพือ่นหรอืผูอ้ื่น
ใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง
ไปจากตนเอง  
-การแสดงออกเมือ่
ตนเองใชภ้าษาที่
แตกต่างไปจากผูอ้ื่น 
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จงัหวดันราธวิาส   จากตนเอง ดว้ยการสงัเกต   
 

แบบบนัทึกผลการประเมินคณุลกัษณะการอยู่รว่มกนัอย่างสนัติสขุท่ีเหมาะสมกบั 
เดก็ปฐมวยัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้รายบคุคล 

 
ระดบัการประเมนิ  

ดา้น/ตวับ่งชีท้ี ่ ครัง้ที ่1 
.../.../... 

ครัง้ที ่2 
.../.../... 

ครัง้ที ่3 
.../.../... 

หมายเหตุ 

ด้านท่ี 1 มคีวามพอเพยีงในตนเอง ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้     
    ตวับ่งชีท้ี ่1 พงึพอใจในสิง่ทีต่นเองม ี     
    ตวับ่งชีท้ี ่2 ใชส้ิง่ของต่างๆ อยา่งประหยดั     
    ตวับ่งชีท้ี ่3 ไมร่บกวนใหผู้ป้กครองซือ้สิง่ทีไ่มม่ปีระโยชน์     
ด้านท่ี 2 รูอ้ภยั ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้     
    ตวับ่งชีท้ี ่4 ยอมรบัการกระทาํผดิของตนเอง       
    ตวับ่งชีท้ี ่5 ขอโทษผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ       
    ตวับ่งชีท้ี ่6 ใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้     
ด้านท่ี 3 มมีติรไมตร ีประกอบดว้ย 4 ตวับ่งชี ้     
    ตวับ่งชีท้ี ่7 ทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ      
    ตวับ่งชีท้ี ่8 แบ่งปนัสิง่ทีม่ใีหผู้อ้ื่นได ้     
    ตวับ่งชีท้ี ่9 เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น     
    ตวับ่งชีท้ี ่10 ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ     
ด้านท่ี 4 มคีวามอดกลัน้ ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้     
    ตวับ่งชีท้ี ่11 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย     
    ตวับ่งชีท้ี ่12 รอคอยตามลาํดบัได ้      
    ตวับ่งชีท้ี ่13 ไมใ่ชค้วามรนุแรงในการแกป้ญัหา     
ด้านท่ี 5  เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล  5 ตวับ่งชี ้       
    ตวับ่งชีท้ี ่14 ยอมรบัลกัษณะเฉพาะของตนเอง     
    ตวับ่งชีท้ี ่15 ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง     
    ตวับ่งชีท้ี ่16 ยอมรบัการปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาและ 
                    วฒันธรรมของตนเอง 

    

    ตวับ่งชีท้ี ่17 ยอมรบัการปฏบิตัหิลกัศาสนาและวฒันธรรม 
                     ของผูอ้ื่น 
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    ตวับ่งชีท้ี ่18 ยอมรบัการใชภ้าษาทีแ่ตกต่าง       
ข้อเสนอแนะอ่ืน หรือ ส่ิงท่ีพบเหน็เพ่ิมเติม 
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