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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปน

ภาษาที่สองในจังหวัดปตตานี และแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม กลุม

ตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน 58 คน และครูปฐมวัย 169 คน ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดประสบการณเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปตตานีทั้ง 3 เขต มี

ปญหาสําคัญที่พบคือ เด็กไมสามารถใชภาษาไทยสื่อสารในการจัดประสบการณเรียนรูได ครูบางสวนมีวุฒิ

การศึกษาไมตรงกับการสอนปฐมวัย อีกทั้งโรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนรูแบบสองภาษา สําหรับแนวทางในการ

พัฒนาสื่อประสมสองภาษานั้นควรใชภาษาที่ถูกตองชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษามลายู และควรออกแบบสื่อให

เหมาะสมกับพัฒนาการเรียนรูของเด็กโดยสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 

คําสําคัญ : การจัดประสบการณเรียนรู  เด็กปฐมวัย  การเรียนรูภาษาที่สอง  สื่อประสม  สื่อสองภาษา 
 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study a state of learning experience for the preschool 

children using Thai as second language in Pattani province, Thailand and tendency of bilingual 
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multimedia development. The instrument was the questionnaire. The sample groups were 58 of 

academic administrators and 169 early childhood teachers. The results found that there were major 

problems in  state of learning experience for the preschool children using Thai as second language in 3 

Pattani primary educational service areas which are the most of students do not have Thai language 

skill, The teachers have no background in early childhood educational, and The short of bilingual media 

in schools. The tendency of bilingual multimedia development should be used the accurately Thai and 

Malayu languages, and designed to fit students’ learning development and in accordance with the early 

childhood education curriculum B.E. 2546. 

Key Words : learning experience, preschool children, second language learning, multimedia, bilingual media 
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คํานํา 
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตมีลักษณะพิเศษ คือ วัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่ที่แตกตางไปจาก

สวนอื่นของประเทศไทย ประชากรสวนใหญนิยมพูดภาษามลายู กระจายอยูทั่วไปท้ังในเขตเมืองและชนบท ภาษา

มลายูมีความสําคัญตอชุมชนเปนอยางยิ่งเพราะนอกจากใชในการสื่อสารกันแลว ภาษามลายูที่ใชยังเปนอัตลักษณ

ที่สําคัญของทองถิ่น (คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท, 2549) 

แตการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาในโรงเรียนสายสามัญของกระทรวงศึกษาธิการใหกับเยาวชนในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใตมีการจัดการเรียนการสอนและใชส่ือการสอนเปนภาษาไทยแทบทั้งหมด สงผลกระทบ

ใหเด็กในพื้นที่จํานวนมากที่ใชภาษามลายูถิ่นเปนหลักในชีวิตประจําวันปรับตัวไมทัน ไมสามารถเขาถึงองคความรู

พื้นฐาน กระทบตอการเรียนรูในวิชาการแขนงตางๆทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตต่ํา

กวาเกณฑมาตรฐานและต่ําที่สุดในประเทศ การจัดการศึกษาที่ยังไมสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความ

ตองการพื้นฐานของประชากรในพื้นที่อยางแทจริง เปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหประชาชนสวนหนึ่งไมมีความ

มั่นคงในอัตลักษณ จึงอาจสรุปวานโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการศึกษาไมประสบผลตอการสรางความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางชาวไทยเชื้อสายมลายูกับประชากรกระแสหลักของประเทศ (ปรารถนา กาลเนาวกุล 

และคณะ, 2553) 

กระทรวงศึกษาธิการเห็นถึงปญหาเหลานี้ จึงมอบใหสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 12 

จัดทําโครงการการจัดการเรียนรูระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) แบบประยุกตในโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่ง

กําหนดเปนนโยบายดานยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดย

ศึกษาจากหลักการสอนแบบทวิภาษามาประยุกตใชเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต เร่ิม

ดําเนินการในปการศึกษา 2549 ในระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่1 และชั้นอนุบาลปที่2 ในโรงเรียนนํารอง 12 

โรงเรียน และในปการศึกษา 2550 ไดขยายผลอีกเขตพื้นที่ละ 4 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 36 โรงเรียน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) อีกทั้งแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2552 – 2555) มียุทธศาสตรในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู ที่สงเสริมให
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการกิจกรรมวิชาการและเสริมหลักสูตรที่บูรณาการระหวาง

ความสอดคลองกับวิถีชีวิตและการเรียนรูสังคมภายนอก (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาททางการศึกษาจึงมีความพยายามนําส่ือเทคโนโลยีมาใชเพื่อการ

สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาใหกับเด็กโดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาที่สอง ประกอบกับส่ือประสมที่ใชมี

ความดึงดูดใจไมวาจะเปนในรูปแบบของเว็บไซตมัลติมีเดีย นิทานอิเล็กทรอนิกส เปนตน จึงทําใหนอกจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นแลวทั้งครูและนักเรียนตางพึงพอใจตอการใชส่ือเทคโนโลยีดังกลาว (Wenli Tsou, 

Weichung Wang และ Yenjun Tzeng, 2006, Ofra Korat, 2010)  

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่

สองในจังหวัดปตตานี ซึ่งเปนจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ชายแดนภาคใตที่มีเด็กปฐมวัยใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองเปน

สวนใหญ รวมถึงแนวทางในการออกแบบและพัฒนาสื่อประสมสองภาษาที่เหมาะสมตอไป เพื่อสงเสริมทักษะการ

ใชภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองในจังหวัดปตตานี ทําใหการจัดประสบการณเรียนรูใน

วิชาการแขนงตางๆเปนไปอยางราบรื่นและเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาตอไป 

ผูวิจัยมีสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 1) ในแตละเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดปตตานีมีสภาพการจัด

ประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองไมแตกตางกัน 2) ผูบริหารโรงเรียนและครู

ปฐมวัยมีความคิดเห็นตอการพัฒนาสื่อประสมสองภาษาสอดคลองในแนวทางเดียวกัน 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยใชวิธีเลือกแบบชั้นภูมิตามเขตพื้นที่การศึกษา 

ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน จํานวน 58 คน และครูปฐมวัย จํานวน 169 คน รวมจํานวน 227 คน สอบถามความ

คิดเห็นที่มีตอสภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง และแนวทางใน

การพัฒนาสื่อประสมสองภาษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม เร่ิมตนสรางดวยการศึกษาคนควา

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสัมภาษณบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ หลังจากนั้นจึงสรางเครื่องมือ

วิจัย ซึ่งใชขอมูลที่กลาวมาขางตนเปนกรอบแนวคิดในการออกแบบแบบสอบถาม โดยยึดวัตถุประสงคของการวิจัย

ดังนี้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปน

ภาษาที่สองในจังหวัดปตตานีและแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา  

การประเมินคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดําเนินการโดยนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 

ทาน ตรวจสอบเพื่อวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา  ปรับปรุงแบบสอบถามโดยพิจารณาเลือกขอ

คําถามที่มีคา IOC  (IOC: Index of item objective congruence) มากกวาหรือเทากับ  0.50 นําไปใชเก็บขอมูล

ตอไป หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน แลววิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α-Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคา

ความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช ไดแก คารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ยและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอสภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทย

เปนภาษาที่สอง และความคิดเห็นที่มีตอแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา ทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวย
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การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Anova) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดประสบการณเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองในแตละเขตพื้นที่การศึกษา และวิเคราะหแจกแจงคาที 

(Independent Samples T-test) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษาของผูบริหารโรงเรียน

และครูปฐมวัย 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา เปนผูหญิง รอยละ 75.80 และเปนผูชาย รอยละ 24.20  มีอายุ

ระหวาง 30 ถึง 39 ป รอยละ 41.90 มีอายุระหวาง 50 ถึง 59 ป รอยละ 28.20 มีอายุระหวาง 40 ถึง 49 ป รอยละ 

16.70 และมีอายุระหวาง 20 ถึง 29 ป รอยละ 13.20 สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 81.50 และนับถือ

ศาสนาพุทธ รอยละ 18.50 มีความสามารถในการใชภาษามลายูส่ือสารในชีวิตประจําวัน ระดับดีมาก รอยละ 

47.10 ระดับดี รอยละ 26.90 ระดับพอใช รอยละ 12.30 ระดับปานกลาง รอยละ 6.20 และไมสามารถใชภาษา

มลายูส่ือสารในชีวิตประจําวันได รอยละ 7.50 มีวุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี รอยละ 85.50 และ ระดับ

ปริญญาโท รอยละ 14.50 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต1 รอยละ 38.30 เขต3 รอยละ 31.70 และ เขต2 รอย

ละ 30.00 เปนครูระดับปฐมวัย รอยละ 74.40 และ ผูบริหารโรงเรียน รอยละ 25.60 มีประสบการณในตําแหนง

ปจจุบัน ระหวาง 1 ถึง 10 ป รอยละ 69.60 ระหวาง 11 ถึง 20 ป รอยละ 11.90 ระหวาง 21 ถึง 30 ป รอยละ 8.40 

นอยกวา 1 ป รอยละ 7.50 และ ระหวาง 31 ถึง 40 ป รอยละ 2.60 มีประสบการณที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู

แบบสองภาษา (ไทย-มลายู) รอยละ 69.60 และไมมีประสบการณ รอยละ 30.40 โดยประสบการณที่เกี่ยวของกับ

การจัดการเรียนรูแบบสองภาษา (ไทย-มลายู) ไดแก การสอน รอยละ 53.30 การฝกอบรม/การศึกษาดูงาน รอยละ 

43.20 การทําวิจัย รอยละ 5.30 การเปนวิทยากรใหความรู รอยละ 0.40 

ตารางที1่ สภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองดานความพรอมของเด็ก 

รายการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1) เด็กมีสุขภาพรางกายที่ดี มีพัฒนาการดานรางกายเหมาะสมกับวัย 3.43 0.75 ปานกลาง 

2) เด็กมีความสนใจในการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อเพิ่มทักษะ

ภาษาไทย 

3.64 0.54 มาก 

3) เด็กมีความกลาแสดงออกและมีสวนรวมในการจัดประสบการณการเรียนรู 3.28 0.69 ปานกลาง 

4) เด็กมีความสนใจ เขาใจ และกลาแสดงออกมากขึ้น เมื่อครูใชภาษามลายู

ชวยในการจัดประสบการณการเรียนรู 

4.33 0.64 มาก 

5) เด็กมีความสนใจในการเรียนรูผานสื่อตางๆ เชน นิทาน ส่ือคอมพิวเตอร 4.33 0.71 มาก 

6) เด็กมีวินัยตอการมาเรียนหนังสือ เชน มาโรงเรียนสม่ําเสมอ เปนตน 3.36 0.88 ปานกลาง 

7) เด็กมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 3.38 0.76 ปานกลาง 

8) เด็กสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอยางเหมาะสมตามวัย 3.43 0.76 ปานกลาง 

9) เด็กมีความใฝรูในการเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัวไดสมวัย 3.68 0.78 มาก 

10) เด็กมีพัฒนาการ ความสามารถในการรับรูจดจํารูเหตุผลแกปญหาตามวัย 3.37 0.70 ปานกลาง 

11) เด็กมีทักษะการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวันไดสมวัย 2.01 0.98 นอย 
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12) เด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคไดสมวัย 3.46 0.58 ปานกลาง 

13) เด็กมีผลการประเมินผานตามเกณฑพัฒนาการและการเรียนรูตามสภาพ

จริง พรอมสําหรับการศึกษาในขั้นระดับประถมศึกษาตอไป 

3.59 0.61 มาก 

รวม 3.49 0.29 ปานกลาง 

 

จากตารางที่1 พบวา ดานความพรอมของเด็กตอการจัดประสบการณเรียนรูระดับปฐมวัย อยูในระดับปาน

กลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ เด็กเขาใจและกลาแสดงออกมากขึ้นเมื่อครูใชภาษามลายูและสื่อตางๆชวยในการ

จัดประสบการณการเรียนรู ในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เด็กมีทักษะการสื่อสารภาษาไทยใน

ชีวิตประจําวันไดสมวัย ในระดับนอย และเด็กมีความกลาแสดงออกในการจัดประสบการณการเรียนรู ในระดับปาน

กลาง 
 
ตารางที2่ สภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองดานความพรอมของครู 

รายการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน 4.00 0.64 มาก 

2) ครูมีความเขาใจธรรมชาติของเด็กที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง เพื่อการ

จัดประสบการณเรียนรูที่เหมาะสม 

4.21 0.65 มาก 

3) ครูสามารถบูรณาการวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการจัดประสบการณ

เรียนรู 

4.05 0.60 มาก 

4) ครูมีความพรอมในจัดประสบการณเรียนรูแบบสองภาษา (ไทย-มลาย)ู 3.36 0.63 ปานกลาง 

5) ครูตระหนักถึงความสําคัญและจําเปนในการจัดประสบการณเรียนรู เพื่อ

เพิ่มทักษะการใชภาษาไทยใหกับเด็ก 

4.60 0.50 มากที่สุด 

6) ครูเอาใจใสและทุมเทใหกับการจัดประสบการณเรียนรูใหกับเด็ก 4.52 0.53 มากที่สุด 

7) ครูหมั่นใฝหาความรูเพื่อประโยชนในการจดัประสบการณเรียนรูใหกับเด็ก 4.22 0.57 มาก 

8) ครูใหความสําคัญในใชส่ือที่เหมาะสมประกอบการจัดประสบการณเรียนรู 4.17 0.58 มาก 

9) จํานวนครูมีเพียงพอตอจํานวนเด็ก 3.80 1.01 มาก 

10) ความเหมาะสมของภาระงานที่ครูไดรับ 3.80 0.81 มาก 

11) ครูมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับการสอนระดับปฐมวัย 2.96 1.37 ปานกลาง 

รวม 3.97 0.37 มาก 

 

จากตารางที่ 2 พบวา ดานความพรอมของครูตอการจัดประสบการณเรียนรูระดับปฐมวัย อยูในระดับมาก 

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูตระหนักถึงความสําคัญในการจัดประสบการณเรียนรูเพื่อเพิ่มทักษะการใชภาษาไทย  

ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูเอาใจใสและทุมเทใหกับการจัดประสบการณเรียนรูใหกับเด็กระดับมากที่สุด ขอที่มี

คาคะแนนนอยที่สุด คือ ครูมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับการสอนปฐมวัย ระดับปานกลาง  
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ตารางที่3 สภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองดานปจจัยเกื้อหนุน 

รายการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1) ไดรับการดูแล สนับสนุน เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ จาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนตน 

3.85 0.79 มาก 

2) ผูบริหารสงเสริมใหครูเพิ่มพูนความรูเทคนิคการจัดประสบการณเรียนรู  4.22 0.73 มาก 

3) ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดประสบการณเรียนรูที่บูรณาการกับทองถิ่น 4.21 0.66 มาก 

4) ชุดฝกประสบการณ นิทาน เพลง ที่ใชเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 4.02 0.69 มาก 

5) ชุดฝกประสบการณ นิทาน เพลง ที่ใชเอื้อตอการจัดประสบการณเรียนรู

แบบสองภาษา (ไทย-มลาย)ู และสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.75 0.76 มาก 

6) แผนการจัดประสบการณเรียนรูสอดคลองตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 4.41 0.68 มาก 

7) โรงเรียนมีเครื่องมือ ส่ือการเรียนรูที่เพียงพอ เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 3.48 0.78 มาก 

8) โรงเรียนมีเครื่องมือ และสื่อการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดประสบการณเรียนรู

แบบสองภาษา (ไทย-มลาย)ู 

2.55 0.73 ปานกลาง 

9) ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดประสบการณเรียนรูของเด็ก 2.93 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.71 0.43 มาก 

 

จากตารางที่3 พบวา ดานปจจัยเกื้อหนุนการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

แผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ใชสอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ระดับมาก รองลงมา

คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูเพิ่มพูนความรูเทคนิคการจัดประสบการณการเรียนรู ระดับมาก และสงเสริมใหครูจัด

ประสบการณการเรียนรูที่บูรณาการกับทองถิ่น ระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีเครื่องมือและสื่อ

การเรียนรูที่เอื้อตอการจัดประสบการณเรียนรูแบบสองภาษา (ไทย-มลายู) และ ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมใน

การจัดประสบการณการเรียนรูของเด็ก ระดับปานกลาง 
 
ตารางที่4 แนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา 

รายการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1) ควรเปนสื่อที่เหมาะสมกับสภาพความพรอมและความตองการของเด็ก 

ผูปกครอง ครู ตลอดจนทองถิ่น 

4.22 0.68 มาก 

2) ควรออกแบบใหเหมาะสมกับวัยและพฒันาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 4.85 0.37 มากที่สุด 

3) ควรออกแบบใหสอดคลองกับสังคมและวฒันธรรม เชน รูปภาพ เนื้อหา  4.31 0.61 มาก 

4) ควรมีเนื้อหาสงเสริมตอการอยูรวมกันในสงัคมพหุวัฒนธรรม 4.25 0.64 มาก 

5) ควรเปนสื่อการจัดประสบการณเรียนรูที่ทําใหเกิดการสื่อสารแบบสอง

ทาง 

4.27 0.64 มาก 

6) ควรเปนสื่อที่ใหเด็กมีสวนรวมและเนนเด็กเปนสําคัญ 4.37 0.65 มาก 

7) ควรใชภาษาถูกตองชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษามลาย ู 4.87 0.39 มากที่สุด 
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8) ควรมีเนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 4.77 0.46 มากที่สุด 

9) ควรเปนสื่อที่เหมาะกับจํานวนเด็กและกิจกรรมการจัดประสบการณ

เรียนรู 

4.39 0.61 มาก 

10) ควรเปนสื่อที่ใชงานงาย เกบ็รักษาสะดวก 4.46 0.61 มาก 

รวม 4.48 0.42 มาก 

 

จากตารางที่4 พบวา แนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษาอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ ควรใชภาษาถูกตองชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษามลายู ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ควรออกแบบให

เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ระดับมากที่สุด และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ระดับมากที่สุด 

ตามลําดับ 
 
ตารางที่5 เปรียบเทียบสภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองในแตละ

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปตตานี 

ความคิดเห็น 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ปตตานี 
F F-Prob 

เขต1 เขต2 เขต3 

X S.D. X S.D. X S.D. 

สภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับ 

เด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง  

3.65 0.27 3.66 0.27 3.69 0.30 0.400 0.671 

 * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่5 แสดงใหเห็นถึงการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

ในแตละเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปตตานี มีสภาพไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  
 
ตารางที่6 เปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษากับตําแหนงหนาที่ของผูตอบแบบสอบถาม 

ความคิดเห็น 

ตําแหนงหนาที่ 

t t-Prob ผูบริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย 

X S.D. X S.D. 

แนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา 4.46 0.44 4.48 0.42 -.246 .806 

 * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่6 แสดงใหเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยมีความคิดเห็นตอแนวทางในการพัฒนาสื่อ

ประสมสองภาษาสอดคลองในแนวทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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นอกจากนี้กลุมตัวอยางทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองและแนวทางในการ

พัฒนาสื่อประสมสองภาษา สรุปไดดังนี้ 

1) การจัดประสบการณเรียนรูมีปญหาในการใชภาษาสื่อสารทําใหการสอนลาชา ครูจําเปนจะตองแปล

เปนภาษามลายูและตองหาสื่อประกอบอยูเสมอ 

2) ส่ือเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากสําหรับการสอนในระดับปฐมวัย ควรเปนสื่อที่มีความหลากหลาย เปน

ทางเลือกสําหรับครูในการจัดประสบการณใหกับเด็กตอไป 

3) ส่ือที่ผลิตควรมีคําแนะนําในการใชสําหรับผูสอนที่ไมเขาใจภาษาถิ่น (มลายู) เพื่อการสื่อสารที่ถูกตอง 

4) ควรเปนสื่อที่ผูปกครองสามารถเรียนรูรวมกับเด็กปฐมวัยได 

5) ควรสงเสริมนวัตกรรมสื่อเด็กปฐมวัยที่ทันสมัยเพื่อกระตุนใหเด็กรักการเรียนรูและสนุกสนาน 

6) ควรมีการนิเทศกติดตามผลการจัดประสบการณเรียนรูดวยสื่อประสมสองภาษา จากผูชํานาญการเปน

ระยะๆ เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

วิจารณ 
สภาพการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 

3 เขตของจังหวัดปตตานี มีสภาพและปญหาที่สําคัญคือ เด็กสวนใหญซึ่งเปนเด็กที่ใชภาษามลายูเปนภาษาแมนั้นไม

สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในการจัดประสบการณเรียนรูได เมื่อครูใชภาษามลายูเปนฐานในการจัดประสบการณ

เรียนรู เด็กจะสนใจ กลาแสดงออกและมีสวนรวมมากขึ้น สอดคลองตามผลการจัดเรียนรูระบบสองภาษา (ไทย-

มลายู) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่พบวาการเขาเรียนในโรงเรียนระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) มีผลทําใหเด็กกลา

แสดงออกและเรียนรูอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ซึ่งการสงเสริมทักษะ

การใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองใหเด็กปฐมวัยนี้เปนชวงวัยที่เหมาะสม โดยเด็กจะเรียนรูภาษาที่สองไดดีตั้งแตแรก

เกิดไปจนถึง 7 ป และจะพัฒนาทักษะภาษาที่สองและภาษาแมควบคูกัน ผานการถายโอนการเรียนรูจากภาษาแมไป

ยังภาษาที่สอง (Mary E. H. and Yaoying Xu, 2010 และ Trevor Harley, 2001) สําหรับดานครูมีปญหาไมมากนัก 

แตประเด็นที่นาสนใจคือครูบางสวนมีวุฒิการศึกษาไมตรงกับการสอนปฐมวัย ซึ่งอาจสงผลตอประสิทธิภาพการจัด

ประสบการณเรียนรูใหกับเด็ก ปญหาครูสอนไมตรงวุฒินี้เกิดจากการขาดแคลนครูในจังหวัดชายแดนภาคใต ทําให

โรงเรียนพยายามแกไขปญหาโดยใหครูกระจายกันรับผิดชอบสอนในรายวิชาและระดับชั้นที่อาจจะไมตรงกับวุฒิ

การศึกษา ตามที่ บุญญิสา แซหลอ (2554) ไดศึกษาถึงปญหาและการพัฒนาครูสอนไมตรงวุฒิในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต ดังนั้นจึงควรจัดใหมีการอบรมครูที่มีวุฒิไมตรงกับการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในพื้นที่ 

ประเด็นปญหาดานปจจัยเกื้อหนุนคือโรงเรียนยังขาดสื่อที่เอื้อตอการจัดประสบการณเรียนรูแบบสองภาษา (ไทย-

มลายู) ซึ่งจัดเปนสื่อภาษาที่จํากัดเฉพาะพื้นที่ (ปรารถนา กาลเนาวกุล และคณะ, 2553) จึงควรสงเสริมการพัฒนา

ส่ือสองภาษาที่สอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 (กรมวิชาการ, 2545) ในการจัดประสบการณ

เรียนรูเชื่อมโยงกับทองถิ่น 
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สําหรับแนวทางในการพัฒนาส่ือประสมสองภาษาทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยมีความเห็นสอดคลอง

กันในการใชภาษาที่ถูกตองชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษามลายู ตองออกแบบโดยคํานึงถึงพัฒนาการเรียนรูของเด็ก

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 เปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2552 – 2555) ซึ่งสงเสริมใหพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอยางเสมอภาค (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

และขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท (2549) ที่เห็นวา รัฐตองพัฒนานโยบายภาษาสําหรับ

การศึกษาในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยเริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย รวมถึงนโยบายการใชภาษาแมเปนส่ือ

การสอน การเตรียมความพรอมของครู รวมทั้งการผลิตส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมมาสงเสริมการเรียนรูดังกลาว 

 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

การจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

ปตตานีทั้ง 3 เขต มีสภาพที่สอดคลองกันในปญหาที่สําคัญคือ เด็กที่ใชภาษามลายูเปนภาษาแมสวนใหญไมสามารถ

ใชภาษาไทยสื่อสารในการจัดประสบการณเรียนรูได เมื่อครูใชภาษามลายูเปนฐานในการจัดประสบการณเรียนรูเด็ก

จะสนใจ กลาแสดงออกและมีสวนรวมมากขึ้น ปญหาครูที่พบคือวุฒิการศึกษาไมตรงกับการสอนปฐมวัย อีกทั้ง

โรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนรูแบบสองภาษา สําหรับแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษานั้นควรใชภาษา

ถูกตองชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษามลายู และควรออกแบบสื่อใหเหมาะสมกับพัฒนาการเรียนรูโดยสอดคลองกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 

ทั้งนี้จึงควรมีการจัดฝกอบรมการจัดประสบการณเรียนรูแบบสองภาษา (ไทย-มลายู) ใหกับครูปฐมวัยใน

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางทั่วถึง โดยเฉพาะครูที่สอนไมตรงวุฒิ รวมท้ังการติดตามผลอยางตอเนื่อง

หลังจากฝกอบรม สงเสริมใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนรูแบบสองภาษาที่เหมาะสมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
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