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การพัฒนาการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) 
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 2 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดมีพระราชดํารัสคราวที่เสด็จเยือนพสก
นิกรชาวจังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2502 ความตอนหนึ่งวา “การศึกษาที่นี่สําคัญมากให
พยายามจัดใหดี ใหพลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได แมจะพูดไดไมมากนัก เพียงแตพอรูเร่ืองกันก็
ยังดี เพราะเทาที่ผานมาคราวนี้มีผูไมรูภาษาไทยตองใชลามแปล ควรใหพูดเขาใจกันได เพื่อสะดวก
ในการติดตอซ่ึงกันและกัน” พระราชดํารัสดังกลาวสงผลใหรัฐบาลทุกสมัยไดพยายามสงเสริม
โครงการพัฒนาภาษาไทยในพื้นที่ ตั้งแตโครงการชั้นเด็กเล็กของเขตการศึกษา 2 ที่เร่ิมดําเนินการป 
พ.ศ.2502  เพื่อเตรียมภาษาไทยสําหรับเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใตที่พูดภาษามลายูถ่ินเปนภาษา
แมและโครงการสอนภาษาไทยแบบรับภาษาของสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติที่
ดําเนินการชวงกอนปฏิรูปการศึกษา เปนการสอนภาษาไทยในพื้นที่ที่เด็กพูดสองภาษา (สํานัก
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 12 ยะลา,2551,หนา 19)  ในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ.2551-2554 เรียกวาแผนยุทธศาสตร “การศึกษาเพื่อความอยูเย็นเปนสุข” โดยอยูบนหลักการ
ของการพัฒนาการศึกษาที่บูรณาการไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมบนพื้นฐานของ
การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินและวางยุทธศาสตรที่มุงตอบสนองความตองการที่หลากหลายของ
พื้นที่ แผนยุทธศาสตรดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อสรางความมั่นคง มี
วัตถุประสงคเรงรัดการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต ปลูกฝงอุดมการณความเปนชาติไทย สงเสริมการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สรางความ
เขาใจในประวัติศาสตรชาติพันธุและหลักศาสนาที่ถูกตอง กําหนดแนวทางในการสงเสริมความเปน
ชาติและสังคมพหุวัฒนธรรมโดยสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูแกผูเรียนระดับปฐมวัยในสถานศึกษา
ที่มีศักยภาพและความพรอมโดยใชกระบวนการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู)หรือระบบการ
สอนแบบตรง(Direct Method) หรือวิธีอ่ืนซึ่งผานการทดลองแลวไดผลดี เปนการเตรยีมความพรอม
ภาษาไทยแกผูเรียนที่ใชภาษาอื่นในชีวิตประจําวันรวมถึงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการสอน
ภาษานี้อยางตอเนื่อง  (สํานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,2551,หนา  75-77) 
ขณะเดียวกันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ไดใหความสําคัญไดดําเนินโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) ตามแผนงานงบประมาณเสริมสรางรักษา 
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ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต กลยุทธพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต มาตั้งแตปงบประมาณ 2549-ปจจุบัน 

   การใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวันของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 2 ซ่ึงตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ยังมี
ขอจํากัดและเปนอุปสรรคตอการจัดกระบวนการเรียนรูเพราะนักเรียนสวนใหญนิยมใชภาษา 
มลายูถ่ินในการสื่อสาร ซ่ึงเปนความผูกพันและผสมผสานในการดํารงชีวิต เนื่องจากภาษามลายูถ่ิน
เปนภาษาแมหรือภาษาแรกที่เด็กเรียนรูและคุนเคยตั้งแตเกิด เมื่อเด็กตองเขาสูโรงเรียนซึ่งมีระบบ
การจัดการศึกษาที่มีแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ คือใชภาษาไทยกลางในการจัดการเรียนการสอน 
ไมไดคํานึงถึงความพรอมดานภาษาของเด็ก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยที่ยังไมมีทักษะการฟงและพูด
ภาษาไทย จําเปนตองไดรับการเตรียมความพรอมเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูการใชภาษาไทยที่
เหมาะสมกับวัย(สุภาภรณ  ธํารงวิศว,2535,หนา 1) นอกจากนี้ นิตยา คชภักดี (2530, หนา 16) และ
เยาวพา  เดชะคุปต (2542,หนา 12) ยังไดกลาววา เด็กปฐมวัยจัดไดวาเปนระยะที่สําคัญที่สุดของชีวิต 
ทั้งนี้เพราะพัฒนาการทุกดานโดยเฉพาะดานสติปญญาจะพัฒนาอยางรวดเร็วและพัฒนาการใดๆ ใน
วัยนี้ เปนพื้นฐานที่มีความสําคัญตอการพัฒนาในชวงอื่นๆของชีวิตอยางมาก ซ่ึงแนวคิดนี้ บลูม
(Bloom B.S and Gesell,1964 p. 40) ทําการศึกษาและพบวา ชวงวัย 6 ปแรกของชีวิต มีความสําคัญ
ในการพัฒนายิ่งกวาวัยอ่ืนๆ ของชีวิต ถาเด็กปฐมวัยไมไดรับการพัฒนาอยางถูกตองในชวงวัยน้ี 
ความสามารถในการเรียนรูอาจถูกยับยั้งใหลาชาและชะงักงันได   นอกจากนี้ จากรายงานผลการ
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาความพรอมทางภาษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ พบขอสรุปที่สําคัญ คือ พัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยในชวง 4 ขวบปแรกของ
ชีวิต ความสามารถทางสติปญญาเจริญถึงรอยละ 50.00 และเพิ่มเปนรอยละ 80.00 เมื่ออายุได 8 ป 
ดังนั้น เด็กปฐมวัยจึงเปนวัยที่สําคัญที่สุดตอการเรียนรูและพัฒนาการทุกดาน ในบางสวนของการ
เรียนรู เกิดขึ้นเองไดบางตามสภาพแวดลอมของเด็ก  แตจะเกิดขึ้นไดดีที่ สุดเมื่อมี ส่ือและ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกระตุนเราใหเด็กสังเกต สัมผัส ทดลอง คนหา แกปญหาและมีการใช
ภาษาที่เหมาะสมกับวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยหากละเลยพัฒนาการที่สําคัญในชวงนี้อาจกอใหเกิด
ผลเสียตอเด็กได โดยเฉพาะในสังคมที่เด็กพูดสองภาษา ยิ่งตองมีการเตรียมความพรอมดานภาษาให
เด็กเปนอันดับแรก หากเด็กไมเขาใจภาษาที่ครูใชจัดประสบการณการเรียนรูก็ไมสามารถตอบสนอง
หรือแสดงออกและสงผลตอพัฒนาการทุกดาน (สํานักผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 12 
ยะลา,2551,หนา 17) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธเนศวร เจริญเมือง(อางถึงในอรวรรณ  วงคคํา
ชู,2542,หนา  2) ไดศึกษาและกลาวถึงขอเสียจากสภาวการณดังกลาววา เปนการทําลายโอกาสของ
เด็กที่เติบโตในสังคมสองภาษาไดเรียนรูและเขาใจทั้งสองภาษาโดยวิธีธรรมชาติ ก็จะทําใหเด็กเกิด 
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การเรียนรู เขาใจและเคารพวัฒนธรรมที่แตกตางกัน อันเปนการสรางพื้นฐานที่ดีใหแกเด็กที่จะ
เติบโตเปนผูใหญ อีกประการหนึ่ง คือ ทําใหเด็กไดพัฒนาสมองในการเรียนรูความหลากหลายทาง
ภาษา นอกจากนี้สภาวะดังกลาวยังทําใหเกิดความลมเหลวในการเรียนรูวิชาภาษาไทยของเด็กสอง
ภาษา ดังผลการศึกษาของโกวิท วรพิพัฒน (2536,หนา 5) สรุปวาประมาณรอยละ 93.00 ของปญหา
ที่ทําใหเด็กสองภาษาในภาคอีสานและภาคใตเกิดความลมเหลวในการเรียนรายวิชาภาษาไทย 
สาเหตุเนื่องจากผูเรียนคุนเคยกับการใชภาษาถิ่นในการทํากิจกรรมตางๆ ในแตละวันมากกวาการใช
ภาษาไทยกลางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหเด็กไมเขาใจหลักการและความหมายของ
คําศัพทในภาษาไทยกลาง จึงทําใหเด็กไมประสบผลสําเร็จในการพัฒนาทางภาษา ซ่ึงทางโรงเรียน
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชภาษาถิ่นที่เด็กคุนเคยเปนภาษาแรกและใชภาษาไทยกลาง
เปนภาษาที่สองควบคูกันในชีวิตประจําวัน จึงจะทําใหเด็กมีความพรอมทางภาษาและเรียนรู
ภาษาไทยไดเร็วข้ึน  แนวคิดดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของ เลพโพลด  พาฟโลวิทซ และ
รอนยัท(Leopold Paflovice and Ronyut อางถึงในอรวรรณ  วงคคําชู,2542,หนา 6) ทําการศึกษาการ
เรียนรูสองภาษาพรอมกันของเด็กไดขอสรุปวา การเรียนรูสองภาษาพรอมกันของเด็กปฐมวัย ไมได
ทําใหพัฒนาการทางภาษาของเด็กลาชาไปแตอยางใด แตกลับเปนผลดีตอตัวเด็ก กลาวคือ การ
เรียนรูหลายๆ ภาษา เปนสิ่งกระตุนใหสมองทํางานและเกิดการพัฒนาสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ได
มากขึ้น สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือติดตัวไปตลอดชีวิต สามารถรับรูขาวสารมากขึ้น รูจักสังคม
หลายๆ ดานและมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกวาคนรูภาษาเดียวหลายๆเทา ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของ มีไดนาและเอสคามิลา(Midina and Escamilla,1992) ไดตั้งโปรแกรมการศึกษา
สําหรับที่รูสองภาษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชภาษาแมของเด็กในการเรียนการสอนใหมากที่สุด 
บวกกับการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ในการเรียนการสอนแตละป  ผลปรากฎวาโปรแกรมนี้
ประสบความสําเร็จอยางมากในการสอนภาษาอังกฤษกับเด็กท่ีพูดภาษาสเปนอยางคลองแคลว  
นอกจากนี้ บันลือ  ถ่ินพังงาและคณะ (2534,หนา 121) ไดวิจัยสภาพการเรียนการสอนและการใช
ภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเนื่องจากหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนไมเหมาะสม
กับสภาพทองถ่ินที่มีนักเรียนใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

  จากการศึกษาขางตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 2 ไดใหความสําคัญและ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) โดย
ตอบสนองแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ.2551-2554 และแผนงานเสริมสรางความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต กลยุทธที่ 6 พัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตของสํานักงานคณะกรรมการ 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน(สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปตตานีเขต 2,2552,หนา 206)  ขณะนี้มีสถานศึกษาอยูในโครงการจํานวน 5 โรงเรียน และ
ในปการศึกษา 2553 มีขยายโรงเรียนเขารวมโครงการทดลองเพิ่มอีก 2 โรงเรียน รวมเปน 7 
โรงเรียน จากการดําเนินโครงการดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 2 จึงไดจัดทํา
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู)ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 2 ขึ้น 

วัตถุประสงคของการพัฒนา 
  1.เพื่อรายงานการพัฒนาจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู)ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 2 
  2.เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู)ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 2  ดานโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนและครู ดาน
นักเรียน และดานชุมชน 

ระยะเวลาที่ใชในการพัฒนา  
  ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) ในปการศึกษา  2552 

รูปแบบการพัฒนา 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานีเขต 2 ไดนําทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) ซ่ึงมี
องคประกอบ 4  ดาน   ไดแก   ดานปจจัย(Input)   ดานกระบวนการ(Process)   ดานผลผลิต 
(Output) และดานผลยอนกลับ (Feedback) มาพัฒนาเปน ทฤษฎีเชิงระบบ  4+1 โดยเพิ่ม  ดาน
ผลกระทบ (Impact) อีก 1 ดาน   และเรียกวา IPOFI (ไอโปฟ)  มีโครงสราง ดังนี้ 
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 ปจจัย(Input)       กระบวนการ(Process)            ผลผลิต (Output) 
   
    
 
 
 
1.  
 
 
 
                                                                                                                          
 
 
                                                                                      
                                                                                                                     
                ผลกระทบ(Impact) 
 
 
 
 
 
 
                              
                                      ผลยอนกลับ(Feedback) 

ผลการพัฒนา 
   1. การพัฒนาการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู)ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปตตานีเขต 2   พบวา 
 1.1  โรงเรียนโครงการทดลอง จํานวน  5  โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานวังกวาง  โรงเรียน
บานสายชล  โรงเรียนบานนาคอเหนือ โรงเรียนบานแขนทาว และโรงเรียนบานตนแซะใชทฤษฎี
ระบบ (System Theory) ของการบริหารจัดการที่มี  4  ดาน ไดแก  ดานที่ 1 ปจจัย(Input) ดานที่ 2  

1.บริบทของโรงเรียน 
2.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.ศึกษานิเทศกและครู
ผูทําหนาที่นิเทศภายใน 
4.ปจจัย/เงื่อนไขอื่น 

 

1.การเตรียมความพรอมของ
บุคลากร 
2.รูปแบบการบริหารจัดการ, 
3.การพัฒนาครูผูสอน 
4.การจัดการเรยีนการสอน 
5.การวัดและประเมินผล
ผูเรียน  
6.การสรางความรวมมือ
ระหวางผูบริหารโรงเรียน/ครู/
ผูปกครอง 
 

1.ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
2.ผลที่เกิดกับครูและ  
   ผูบริหารโรงเรียน 
 - การจัดการเรียนการ
สอน 
 - การพัฒนาสือ่ 
 - การเปลี่ยนแปลง   
   พฤติกรรม 
3.ผลที่เกิดกับผูเรียน 
 - พัฒนาการเรียนรู 
 - คุณลักษณะผูเรียน 
4.ผลที่เกิดกับชุมชน 

การจัดการเรยีนรูระบบ 
2  ภาษา(ไทย-มลายู) 
เปนระบบ มีความ 
ตอเนื่องและเปน
แบบอยางได 

โรงเรียนในโครงการทดลองมีความรู ความเขาใจสามารถ
จัดการเรียนรูระบบ 2 ภาษา(ไทย-มลายู)ไดและมีผลสําเร็จ
ครบทั้ง  4  ดาน 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.
kro
ob
ann
ok
.co
m



6 
กระบวนการ(Process) ดานที่ 3 ผลผลิต(Output) ดานที่ 4 ผลยอนกลับ(Feedback)  เปนกลไก
ขับเคลื่อนในการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) ตั้งแตปการศึกษา 2549-2551 
 1.2 การดําเนินงานการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) โดยการใชทฤษฎีระบบ 
(System Theory) มาใชในการบริหารจัดการ นั้นมีขอบกพรอง หลายประการ อาทิเชน 
   1) ไมไดมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลของผลที่เกิดจากการบริหารจัดการทั้ง 4 
ดาน ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  
   2)  ยังไมไดมีการเผยแพรผลสําเร็จการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน ซ่ึงมีความจําเปน
ตอการพัฒนา การปรับปรุง  การเปนแบบอยาง และการขยายผลใหกับสถานศึกษาอื่นๆในวงกวาง 
  1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 2 ไดพัฒนาการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา
(ไทย-มลายู)  นําทฤษฎีระบบ(System Theory)มาพัฒนาตอยอดการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา
(ไทย-มลายู) ในปการศึกษา 2552  และกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานการจัดการเรียนรูระบบสอง
ภาษา(ไทย-มลายู) จัดทํากรอบ กําหนดนโยบายการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) โดย
พัฒนาเพิ่มจากเดิมเปน 5  ดาน ไดแก  
    ดานที่ 1  ปจจัย(Input) 
     ดานที่ 2  กระบวนการ(Process) 
    ดานที่ 3  ผลผลิต(Output) 
    ดานที่ 4  ผลยอนกลับ(Feedback)   
    ดานที่ 5  ผลกระทบ(Impact ) 
 และเรียกชื่อวา ทฤษฎีระบบ 4+1(System Theory 4+1 : IPOFI(ไอโปฟ) )จัดทําคูมือในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) ใหกับสถานศึกษา และเปนคูมือในการนิเทศ 
ตดิตามและประเมินผล ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 2 

  2.การใชทฤษฎีระบบ 4+1(System Theory 4+1 :IPOFI(ไอโปฟ)จัดการเรียนรูระบบสอง
ภาษา(ไทย-มลายู)ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปตตานีเขต 2   
  2.1 ดานปจจัย(Input) การดําเนินงานในขั้นนี้เปนการศึกษาบริบทของโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ศึกษานิเทศก  ครูผูทําหนาที่นิเทศภายใน รวมทั้งปจจัย/เงื่อนไขอื่นๆ และ
ดําเนินการกําหนดแนวทางการพัฒนา  พบวา 
   1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน  ครู และตัวแทน
คณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนโครงการทดลอง และมีศึกษานิเทศกเปนพี่เล้ียง มีการ
วิเคราะหสภาพความพรอม จุดเดน จุดดอย และพื้นฐานอื่นของโรงเรียน 
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7 
2) คณะกรรมการมีการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด พรอมสังเคราะห กําหนดวิธีการจัดการเรียนรู
ระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) ที่จะสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูสองภาษา(ไทย-มลายู)ของนักเรียน 
    3) มีการกําหนดวิธีการที่จะพัฒนาการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู)ของ
นักเรียน ใหเปนนโยบาย และนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
    4) มีการสรางความตระหนัก สรางความเขาใจใหผูบริหารโรงเรียน ครู และ
ผูปกครองเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) 

   2.2 ดานกระบวนการ(Process) การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ เปนการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติ พบวา 
   1) มีการเตรียมความพรอมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2) มีการกําหนดรูปแบบในการบริหารจัดการ  
   3) มีการพัฒนาครูผูสอน  
   4) มีการจัดระบบการเรียนการสอน  
   5) มีการวัดและประเมินผลผูเรียน 
   6) มีการสรางความรวมมือระหวางผูบริหารโรงเรียน/ครู/ผูปกครอง  

  2.3 ดานผลผลิต(Output) การดําเนินการในขั้นตอนนี้ เปนการศึกษาผลที่เกิดจากการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) พบวา 
   1) ผลที่เกิดกับโรงเรียน  โรงเรียนมีความพรอมในการบริหารจัดการ มีบรรยากาศ
ที่เอ้ือตอการเรียนรู  มีความภูมิใจในการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการของชุมชน
และสามารถเปนโรงเรียนแบบอยางในการขยายผลการเรียนรูระบบสองภาษาได 
   2) ผลที่เกิดกับครู และผูบริหารโรงเรียน ไดแก การจัดการเรียนการสอน การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูและผูบริหารโรงเรียน  ครูใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูระบบสอง
ภาษา(ไทย-มลายู) ที่สอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยทีเนนพัฒนาการผูเรียน
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  ผูบริหารโรงเรียนสรางโอกาสการเรียนรูใหกับ
ผูเรียน โดยการสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามความตองการของครู จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู ตอบสนองความตองการของชุมชนและความสนใจของผูเรียนทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน  
   3) ผลที่เกิดกับผูเรียน ไดแก พัฒนาการเรียนรูทางภาษาของผูเรียน นักเรียนมี
ความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยูในระดับดี  ผูเรียนมีคุณลักษณะทางสังคมดี และมีผลงาน
ศิลปะข้ันพื้นฐาน มีความพอใจกับผลงานของตนเอง ผูเรียนมีความสุขสนุกสนานและอยากมา
โรงเรียน 
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   4) ผลที่เกิดกับชุมชน ผูปกครองเห็นดวย และใหการสนับสนุนโรงเรียนในการ
จัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) มีทัศนคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-
มลายู) ของโรงเรียน มีความพึงพอใจตอพัฒนาการที่ดีของผูเรียน 

  2.4 ดานผลยอนกลับ(Feedback) การดําเนินการในขั้นตอนนี้ เปนการศึกษาผลที่เกิดจากการ
บริหารจัดการดานปจจัย  ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  พบวา ผลในภาพรวมโรงเรียนใน
โครงการทดลองมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดการเรียนรูระบบ 2 ภาษา(ไทย-มลายู) และมี
ผลสําเร็จครบถวนทุกขั้นตอนตามที่กําหนดไว 
  2.5 ดานผลกระทบ(Impact ) การดําเนินการในขั้นตอนนี้ เปนการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาทั้ง 4  ดานของการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) พบวา การจัดการเรียนรูระบบ
สองภาษา(ไทย-มลายู) มีความเปนระบบและมีขอมูลในการพัฒนาในปตอๆไป โรงเรียนสามารถ
บริหารจัดการไดอยางตอเนื่อง เปนแบบอยางใหกับโรงเรียนอ่ืนๆ  มีการขยายผลและมีปริมาณ
โรงเรียนโครงการทดลองเพิ่มขึ้น 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  1.ควรใหมีการประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูระบบสอง
ภาษา(ไทย-มลายู) ใหกับสถานศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ยะลา นราธิวาสและ
ปตตานี  พรอมทั้งสงเสริมและใหโอกาสสถานศึกษาที่มีความพรอมของรวมโครงการไดโดยไม
จํากัดจํานวน 
  2.ควรมีการคัดเลือกครูผูสอนที่สามารถใชภาษามลายูไดและมีความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัยได ทั้ง 2 มิติ จะทําใหผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรูไดดีขึ้น 
  3.ตนสังกัดควรไดมีการพัฒนาครูผูสอนและสรางโอกาสใหครูผูสอนตามโครงการนี้ทั้ง 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันถึงความสําเร็จของการจัดการ
เรียนรู และวิธีขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น จะเปนชองทางหนึ่งในการสรางความเขมแข็งของการ
จัดการเรียนรูระบบสองภาษา 
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