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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพการด าเนินงานทวิภาษาของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 
ปัจจัย เงื่อนไขท่ีส่งผลต่อปัญหาในการด าเนินงานทวิภาษา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานทวิภาษา
ในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหาร
จ านวน 3  คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 6 คนรวมทั้งสิ้นจ านวน 9 คนของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  
ใน ปีการศึกษา 2556  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์  และการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยัพบว่า สภาพการด าเนินงานทวิภาษาในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อ าเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ ตามกระบวนการบริหาร 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1การวางแผน (Planning) พบว่า โรงเรียนมีการ
แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายงานของตนเอง มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ในการ
ด าเนินงาน แนวทางในการด าเนินงานทวิภาษา จัดสรรงบประมาณให้มีความเพียงพอ รวมถึงเกณฑ์ในการ
ประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงาน จากนั้นทางโรงเรียนได้ชี้แจงกับทางชุมชน เพ่ือให้ชุมชนยอมรับและสนับสนุน
ช่วยสร้างและผลิตสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับประเพณีทั้ง 11 เดือนของชาวจีนยูนนาน ด้านที่ 2 การจัดองค์กร 
(Organizing) พบว่า โรงเรียนได้มีการจัดโครงสร้างองค์กร 6 กลุ่มงาน ซึ่งงานทวิภาษาจัดอยู่ในกลุ่มงานบริหาร
วิชาการ มีคณะท างานตั้งแต่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบงานทวิภาษา และครูผู้สอนระดับปฐมวัย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการก าหนดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน และมีการวางแผนให้น ากระบวนการทวิภาษาไปใช้ในระดับชั้นปฐมวัย ปัญหาที่พบคือ ครูผู้สอนที่มีความรู้
ความสามารถด้านทวิภาษามีน้อย ด้านที่ 3 การน า (Leading)พบว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมการเป็นตัวอย่างที่ดี 
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ในการใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ กล้าคิด กล้าตัดสินใจที่จะน ากระบวนการทวิภาษาเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียน
ทั้งยังคอยให้ก าลังใจ เป็นที่ปรึกษา คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท าให้การ
ด าเนินงาน ทวิภาษาเป็นไปอย่างราบรื่น ปัญหาที่พบคือ ผู้บริหารมีเวลาอยู่โรงเรียนน้อย เนื่องจากภารกิจที่เพ่ิม
มากขึ้นตามต าแหน่งที่สูงขึ้น และด้านที่ 4 การควบคุม (Controlling) พบว่า ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร 4 M เข้า
มาใช้ เพ่ือช่วยควบคุมการท างานของคณะท างาน งบประมาณที่ใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง การบริหารจัดการ
กระบวนการทวิภาษาให้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน มีการนิเทศ ติดตามจากฝ่ายวิชาการอย่างสม่ าเสมอ จากการ
นิเทศ ติดตาม ปัญหาที่พบคือ ไม่สามารถควบคุมการย้ายเข้าของครู ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการทวิภาษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการด าเนินงานทวิภาษา ด้านจ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนมี
มากกว่าครูท าให้เกิดปัญหาในการจัดโครงสร้างของการด าเนินงานทวิภาษาที่จะก าหนดให้ครูเข้าจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่ครบชั้นเรียน และส่งผลต่อการด าเนินการด้านการเรียนการสอนของครู ด้านภาระงานของครู ครูมี
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอนในห้องเรียนมาก ท าให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนน้อยและ
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนไม่ทั่วถึง ส่งผลกระทบต่อเวลาในการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อมของชุมชนและ
ผู้ปกครอง ในชุมชนมีการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และมีการสอนภาษาจีนภายในชุมชน จึงท าให้
สภาพแวดล้อมของนักเรียน ไม่เอ้ือต่อการฝึกฝนการใช้ภาษาไทย แนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานทวิภาษา
ในโรงเรียนบ้านใหม่ ควรมีการวางแผนให้น ากระบวนการทวิภาษาบรรจุลงในแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของ
โรงเรียน และผู้บริหารควรน าบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับกระบวนการทวิภาษาเข้ารับการอบรมทุกคนและ
ปรับเปลี่ยนวัน เวลาในการอบรมเป็นช่วงวันหยุดราชการและช่วงปิดภาคเรียน  
 
ค าส าคัญ 
 ทวิภาษา  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  การด าเนินงาน 
 
Abstract 

This research aimed to investigate the state of the bilingual language program 
performance in Banmainongbua School, Chai Prakan District, Chiang Mai Province.  The 
population used in this study included 3 administrators and 6 primary teachers.  There were 
totally 9 people from Banmainongbua School in the academic year 2013.  The tools used in this 
study consisted of interview and a focus group. performance.  The data were analyzed through 
a content analysis. The findings revealed the state of the bilingual language program 
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performance in Banmainongbua School, Chai Prakan District, Chiang Mai Province according to 4 
aspects of administrational process as follows: 1) According to the planning, it was found that 
the school appointed working groups to perform their duties based on their own work scopes 
by setting the operational objectives, the approaches for bilingual language program 
performance, allocating adequate budget and determining the criteria for evaluating the 
operational achievement. Then, the school reported the results to the communities to make 
them convince, support and help with teaching materials production concerning the 11-month 
traditions of the Yunnan Chinese people.2) Regarding the organizing, it showed that that the 
school had an organizational structure with 6 task groups.  The bilingual language belonged to 
the academic administration consisted of working groups, namely the school director, the 
deputy director for academic affairs, the head of academic administration, people being 
responsible for bilingual language and primary teachers.  Each task work group determined its 
performance duties clearly and there was a plan to implement the bilingual language process in 
the primary level.  The problem was that the number of teachers with bilingual language was 
insufficient for the number of children.  3) Related to the leading, it revealed that the 
administrator acted as the leader of the school personnel by being good models of learning, 
daring to think and make a decision to implement the bilingual language process for the pupils’ 
benefits.  In addition, they also encouraged, advised, supported and assisted and cooperated 
with various organizations to make the bilingual language performance operate smooth.  The 
problem was that the administrator spent less time at school due to the increasing missions 
based on the higher position.  4) According to the controlling, the administrator used 4 M 
administrative principle to help monitor the working groups’ performance, the used budget, 
materials and various equipment including the bilingual language process management in order 
that the performance could flow in the same direction.  The supervision as well as the follow-
up was performed by the academic affairs regularly.  According to the supervision and the 
follow-up, the problem was that it was unable to control the teachers transferred to perform 
their duties without knowledge about the bilingual language process. According to the factors 
affecting the bilingual operation concerning the number of students, it showed that the number  
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of students were more than teachers causing the problems in restructuring bilingual language 
operation, Thus, the teachers could not provide learning and teaching activities to all classes.  
That affected the teacher’s implementation.  Regarding the workload of teachers, they had 
much workload outside the classroom so they had less time to prepare for teaching and could 
not take care of students thoroughly. That affected the learning time of their students. 
According to the environment of the community and parents, it revealed that they spoke 
Chinese in their daily lives and Chinese was taught in the community. Therefore, the 
environment of the students did not help them to practice using Thai. Related to the guidelines 
for solving bilingual operation problems at Banmainongbua School, there should be a plan 
setting the bilingual language process in the school's annual operating plan and the 
administrators should arrange trainings for people dealing with the bilingual language process 
and adjust the trainings’ datesand time during holidays and school breaks. 
 
Keyword 
 Bilingual Language,  Banmainongbua School,  Performance 
 
บทน า 

การที่จะน าพาประเทศให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น เราต้องมีการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า และแนวทางหนึ่งในการพัฒนาความสามารถของคนให้สูงขึ้นได้คือ รัฐต้องสนับสนุน
หรือส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ระบุ
ไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ” 
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 มาตรา 6 ระบุไว้ว่า “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข ” ในการนี้รัฐควรส่งเสริมการศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการของบุคคลซึ่งมีความแตกต่ าง
กันของบุคคลแต่ละภูมิภาค และความแตกต่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้คือ ภาษา เพราะแต่ละภูมิภาค 
แต่ละชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย ภาษาที่ใช้ก็มีความแตกต่างกัน และส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า มีการขยายโอกาส 
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ทางการศึกษาสู่เด็กทุกคนในประเทศไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตามแนวตะเข็บชายแดนและในพ้ืนที่ห่างไกล
ได้มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนมากขึ้น เช่นเดียวกันกับโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อ าเภอไชยปราการ ที่มีประชากร
ร้อยละ 95 เป็นชาวจีนที่อพยพมาจากยูนนาน มีความเข้มแข็งด้านภาษาจีน (โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว , 2556, 8) 
ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็มีความต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ
การมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต และการน ากระบวนการทวิภาษามาใช้กับนักเรียนมีความส าคัญใน
การที่จะเชื่อมโยงภาษาแม่ของนักเรียน (ภาษาจีน) กับภาษาไทยเข้าด้วยกัน เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหา
สาระต่างๆ จากครูผู้สอนได้ จากงานวิจัยของไพรัช ใหม่ชมภู (2537, 6) พบว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความส าคัญยิ่งและมีบทบาทโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ประสิทธิภาพการจัดการของผู้บริหารอยู่ที่กระบวนการบริหาร และจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
ใหม่หนองบัว กล่าวว่า เมื่อนักเรียนมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับครูผู้สอนท าให้ไม่สามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระต่ าง ๆ 
ได้ จึงมีการน ากระบวนการทวิภาษามาใช้ แต่ยังมีข้อบกพร่องที่ท าให้การด าเนินงานทวิภาษาเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น 
เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนได้น านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ ดังนั้นจึงเกิดปัญหาในส่วนของกระบวนการบริหาร เช่น ไม่ได้น ากระบวนการทวิภาษาเข้าบรรจุในแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และการย้ายของบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับ
งานทวิภาษา เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดศึกษาสภาพการด าเนินงานทวิภาษาของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว และ
ปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลต่อปัญหาการด าเนินงานทวิภาษาในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไป
พัฒนาการด าเนินงานทวิภาษาในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานทวิภาษาในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลต่อปัญหาการด าเนินงานทวิภาษาในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 
 3. เพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาการด าเนินงานทวิภาษาในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 
 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3  คน ครูระดับปฐมวัยจ านวน  6  คน 
ของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว รวมทั้งสิ้น 9 คน ในปีการศึกษา 2556 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
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  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจ านวน 2 ชุด ดังนี ้
  ชุดที่  1 แบบสัมภาษณ์ สภาพการด าเนินงานทวิภาษา และปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหา ในการด าเนิน 
ทวิภาษาในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 3 คน 
และหัวหน้าระดับปฐมวัย จ านวน 1 คน แบบสัมภาษณ์นี้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน และได้
ปรับปรุงข้อค าถาม จัดท าแบบสัมภาษณ์ฉบับชั่วคราว และน าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสินติวนาและหัวหน้าครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนสันติวนา อ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 2 คน พบว่า ได้รับข้อมูลตามที่ตั้งข้อค าถามไว้  
  ชุดที่  2 แบบบันทึกการสนทนากลุ่มสภาพการด าเนินงานทวิภาษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหา  
ในด าเนินงานทวิภาษาในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สนทนากลุ่มกับ
หัวหน้าและคณะครูระดับปฐมวัย จ านวน 6 คน แบบบันทึกการสนทนากลุ่มนี้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คน และได้ปรับปรุงหัวข้อในการสนทนากลุ่ม จัดท าแบบการสนทนากลุ่มฉบับชั่วคราว และน าแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่มไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนสันติวนา จ านวน 3 คน 
พบว่า ได้รับข้อมูลตามที่ตั้งข้อค าถามไว้ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าเครื่องมือทั้ง 2 ชุด พร้อมหนังสือขออนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลไปขอความร่วมมือจาก
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โดยน าเครื่องมือชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ ไปใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 3 คน ในวันที่ 
23 กันยายน 2556 และหัวหน้าระดับปฐมวัย จ านวน 1 คน ในวันที่ 24 กันยายน 2556 โดยผู้วิจัยท าการ
บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ แล้วน ามาถอดเทปบันทึกเสียง และจดบันทึกไว้  ส่วนเครื่องมือชุดที่ 2 แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม ใช้สนทนากลุ่มกับหัวหน้าและคณะครูระดับปฐมวัย จ านวน 6 คน ในวันที่ 30 กันยายน 2556 โดย
ผู้วิจัยท าการบันทึกเสียงและจดบันทึกการสนทนากลุ่ม แล้วน าข้อมูลมาให้รหัสส าคัญ จากนั้นน ามาวิเคราะห์และ
สรุปความ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ชุดที่  1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยการให้รหัสข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล และน าเสนอเป็นความเรียง 
  ชุดที่  2  ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยการให้รหัสข้อมูล  จัดกลุ่มข้อมูล และน าเสนอเป็นความเรียง 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสภาพการด าเนินงานทวิภาษาและปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลต่อปัญหาในการด าเนินงานทวิภาษา
ในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงได้แนวทางในการแก้ปัญหาของการ
ด าเนินงานทวิภาษา สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านการวางแผน โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือมาก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
แนวทางในการด าเนินงานทวิภาษา จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับแผนการปฏิบัติงานที่ได้วางไว้ และเกณฑ์
การประเมินผลการด าเนินงาน รวมถึงการชี้แจงกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนยอมรับกระบวนการทวิภาษาและสนับสนุน
การสร้างและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เก่ียวกับประเพณีท้ัง 11 เดือนของชาวจีนยูนนาน  
 2. ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร โรงเรียนได้มีการจัดให้การด าเนินงานทวิภาษาอยู่ในกลุ่มงานบริหาร
วิชาการ มีคณะท างานตั้งแต่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบงานทวิภาษา และครูผู้สอนระดับปฐมวัย ซึ่งแต่ละคนได้มีการก าหนดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังให้น ากระบวนการทวิภาษาไปใช้ในระดับชั้นปฐมวัย  
 3.  ด้านการน า พบว่า ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียนในการใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ กล้าคิ ด 
กล้าตัดสินใจที่จะน ากระบวนการทวิภาษาเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียน สามารถมองเห็นถึง
ความสามารถของคณะท างานแต่ละคนและท าให้คณะท างานสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความสามารถของตนเอง 
อีกท้ังเป็นที่ปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะท างาน ช่วยเหลือ และประสานงานกับหน่วยงานที่ท าให้การ
ด าเนินงานทวิภาษาเป็นไปอย่างราบรื่น  
 4.  ด้านการควบคุม ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร 4 M เข้ามาใช้ เพ่ือช่วยควบคุมการท างานของ
คณะท างาน งบประมาณที่ใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการกระบวนการทวิภาษาให้ด าเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน อีกทัง้ยังได้รับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานทวิภาษาในการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน ที่
มีการพัฒนาผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และยังมีการนิเทศ ติดตามจากฝ่ายวิชาการและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ  
 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการด าเนินงานทวิภาษา ด้านจ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนมีมากกว่าครูท า
ให้เกิดปัญหาในการจัดโครงสร้างของการด าเนินงานทวิภาษาที่จะก าหนดให้ครูเข้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ไม่ครบชั้นเรียน และส่งผลต่อการด าเนินการด้านการเรียนการสอนของครู ด้านภาระงานของครู ครูมีภาระงานที่
ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอนในห้องเรียนมากเกินไป ท าให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนน้อย และดูแล 
เอาใจใส่นักเรียนได้ไม่ทั่วถึง ส่งผลกระทบต่อเวลาในการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อมของชุมชนและ
ผู้ปกครอง ในชุมชนมีการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และมีการสอนภาษาจีนภายในชุมชน จึงท าให้ 
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สภาพแวดล้อมของนักเรียนไม่เอ้ือต่อการฝึกฝนการใช้ภาษาไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน  
ทวิภาษาในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ควรมีการวางแผนให้น ากระบวนการทวิภาษา บรรจุลงในแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนและผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับกระบวนการทวิภาษา 
เข้ารับการอบรมทุกคนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นแล้วควรปรับเปลี่ยนวัน เวลาใน
การอบรมเป็นช่วงวันหยุดราชการและช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือไม่ให้กระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 สภาพการด าเนินงานทวิภาษาในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  อ าเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  
มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 1.  ด้านการวางแผน (Planning) ซึ่งพบว่า มีการวางแผนการด าเนินงานทวิภาษา โดยน ากระบวนการ 
ทวิภาษา เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน เพราะการด าเนินงานต่างๆในโรงเรียน 
เช่น โครงการและกิจกรรม ต้องบรรจุอยู่ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกันทั้ง
ด้านเอกสารของโรงเรียนและด้านการปฏิบัติงานของคณะท างานทวิภาษา ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 
กนกวรรณ อินทร์น้อย (2553) ที่กล่าวว่า การวางแผนที่ดีและเหมาะสมต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย และเป้าหมายของโรงเรียน ต่อจากนั้นมีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะท างานให้มีความเหมาะสมกับงาน  
แต่ละฝ่าย เพ่ือให้คณะท างาน ก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานให้ชัดเจน ก าหนดวิธีการด าเนินงานอย่าง
เป็นขั้นตอนและสามารถปฏิบัติได้จริง มีการจัดสรรงบประมาณไปสู่ทรัพยากรทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและ  
เกิดประโยชน์สูงสุด และมีเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานทวิภาษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถ
ประเมินได้จริง นอกจากนี้แล้วยังมีการชี้แจง ในที่ประชุมของหมู่บ้านด้วย เพื่อเป็นการน ากระบวนการทวิภาษาเกิด
การมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยให้ชุมชนได้รับทราบและสนับสนุนการสร้างและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ
ประเพณีทั้ง 11 เดือนของชาวจีนยูนนาน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง  สอดคล้องกับ
กัญญาภัคร์ อาจหาญ (2553) ที่กล่าวว่า ตัวแทนจากชุมชนต่างรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสน าเสนอหรือบอกเล่าภูมิปัญญา
ของตนเองให้คนอ่ืนรับรู้ และยังรู้สึกภูมิใจที่ภูมิปัญญาเหล่านี้ สามารถรวบรวมและจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร  
 2.  การจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) มีการจัดโครงสร้างองค์กรของการด าเนินงานทวิภาษา โดยมี
การแต่งตั้งคณะท างานเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียน เป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการ รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ 
เป็นคณะกรรมการอ านวยการ และเป็นผู้นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นิเทศ 
ติดตาม ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นหัวหน้าโครงการทวิภาษา คณะครูระดับปฐมวัยได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ  
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จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา เป็นผู้น าเอากระบวนการทวิภาษามาใช้กับนักเรียน ผู้น าชุมชนเป็นผู้สร้างความ
เข้าใจระหว่างโรงเรียนและชุมชน ผู้ปกครองเป็นผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน บอกเล่า
เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประเพณีของหมู่บ้าน เพ่ือน าไปใช้ในการผลิตสื่อ รวมถึงเยาวชนจีนยูนนานเป็นผู้สร้างและ
ผลิตสื่อ เช่น แผ่นภาพวัฒนธรรม นิทานเล่มยักษ์ นิทานเล่มเล็ก เป็นต้น สอดคล้องกับ กนกวรรณ อินทร์น้อย 
(2553) ที่กล่าวว่า โรงเรียนที่มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน มีความสัมพันธ์  
เชิงบวกต่อกระบวนการบริหารของโรงเรียนและการด าเนินงานในองค์กรต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก 
หลายฝ่าย จึงจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จสูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นอกจากนั้น  สมชาย สังข์ไทย 
(2553) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักเสมอว่า สถานศึกษาจะมีคุณภาพทางการศึกษาได้นั้น ต้องมี
ความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานหลายฝ่าย และต้องมีความต่อเนื่องของการด าเนินงาน กระบวนการ  
ทวิภาษา เป็นโครงการพิเศษที่จัดอยู่ในกลุ่มงานบริหารวิชาการ ไม่ได้แยกออกมาอย่างชัดเจนจากกลุ่มบริหาร
วิชาการ เนื่องจาก กระบวนการทวิภาษาเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งอยู่ในขอบข่าย 
การท างานของการบริหารฝ่ายวิชาการ  
 3. การน า (Leading) ผู้บริหารมีภาวะในการน าคณะครูและเป็นตัวอย่างที่ดีด้านความกระตือรือร้นในการ
ท างานโดยการสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานทวิภาษา ให้ค าปรึกษา ตลอดจนยกย่อง ชมเชย ผู้ปฏิบัติงานให้
มีก าลังใจในการท างาน เช่นเดียวกันกับ ปรีชา  อินทร์เลิศ (2554) ที่กล่าวว่า ผู้น าต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น
ในการท างาน มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ และเชื่อมั่นในตนเอง  ผู้บริหารสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท างานให้แก่ครูผู้สอน ให้มีความภูมิใจและมีความตั้งใจในการท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน 
รวมถึงผู้บริหารยังส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นผู้บริหารยังเข้ารับ
การอบรมและศึกษาดูงานทวิภาษา เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคณะครูในการใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
และพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับ มนูญ พรมรักษา (2554) ที่กล่าวว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องสามารถกระตุ้นครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน คิดถึงวิธีการใหม่ๆเพ่ือแก้ปัญหาเก่าที่มีอยู่ ผู้บริหารส่งเสริมให้คณะครูในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการ
น ากระบวนการทวิภาษามาใช้พร้อมทั้งให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการวิชาการของ
โรงเรียน การร่วมรับฟังผลการด าเนินงานทวิภาษาในที่ประชุม ซึ่งท าให้คณะครูมีความเข้าใจในเรื่องกระบวนการ
ทวิภาษาเพ่ิมมากขึ้นและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ มัลลิกา ต้นสอน (2554) 
กล่าวว่า ผู้น าต้องสามารถติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นจากคณะครูและบุคคลอื่น รวมทั้งปรับปรุงให้การท างานกลุ่มมีประสิทธิภาพ   
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 4.  การควบคุม (Controlling) การควบคุมการด าเนินงานทวิภาษานั้น ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายหน้าที่
ในการนิเทศ ติดตามให้กับรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการปฏิบัติงานแทน จากนั้นเมื่อด าเนินการ
นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานเสร็จสิ้น มีการท ารายงานเสนอให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เมธี ฮ่งภู่ (2544) ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารควรให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับจุดมุ่งหมาย หลักการกิจกรรมและโครงสร้างของหลักสูตร 
เพ่ือให้คณะครูได้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ผู้บริหารได้วางไว้ นอกจากนั้นผู้บริหารโรงเรียนยังช่วยประสานงานกับ
คณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน อีกทั้งยังช่วยประสานกับผู้เชี่ยวชาญในการขอเข้ารับการอบรมในกรณีที่ครูผู้สอนไม่มี
ความรู้เนื่องจากการย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียนและได้รับมอบหมายหน้าที่ในการสอนในระดับปฐมวัย  
ที่มีการด าเนินการทวิภาษา ผู้อ านวยการโรงเรียนมีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ
กระบวนการทวิภาษาให้กับชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น ที่เปิดการจัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ชายขอบ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนของตนเอง  
 และจากการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อปัญหาการด าเนินงาน ทวิภาษาใน
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ด้านจ านวนนักเรียน
และจ านวนครู นักเรียนในระดับปฐมวัยมีจ านวนทั้งหมด 153 คน มีจ านวนครูผู้สอน  
 3  คน ท าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และครูพ่ีเลี้ยงจ านวน 3 คนท าหน้าที่ในการดูแล
ความสะอาด และดูแลนักเรียนขณะท ากิจกรรม จะเห็นได้ว่านักเรียนมีจ านวนมากกว่าครู เมื่อคิดเฉลี่ยแล้ว
ครูผู้สอน 1 คน ต้องดูแลและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนจ านวน 51 คน โดยมีครูพ่ีเลี้ยงคอยช่วยเหลือ ซึ่ง
ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดสัดส่วนระหว่าง
จ านวนนักเรียนต่อจ านวนครูต่อ 1 ห้องเรียน คือในระดับอนุบาลต้องมีครู 1 คน ต่อ นักเรียน 30 คน ต่อ 1 
ห้องเรียน ดังนั้นปัจจัยด้านจ านวนนักเรียน และจ านวนครูผู้สอน จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงาน 
ทวิภาษาประสบความส าเร็จ เพราะเมื่อนักเรียนมีมากกว่าจ านวนครู ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ไม่ทั่วถึง การพัฒนาด้านภาษาไทยของนักเรียนก็จะไม่ถึงเกณฑ์ที่ได้คาดหวังไว้ ด้านภาระงานของครู ครูผู้สอนมี
ภาระงานที่นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป เช่น งานบัญชี งานคุมพัสดุของโรงเรียน การเข้ารับการอบรม 
สัมมนาต่าง ๆ เป็นต้น ท าให้มีเวลาในการเตรียมการสอนและการดูแลเอาใจใส่นักเรี ยนในห้องเรียนน้อย ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่จะท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานทวิภาษา คือ เมื่อครูมีเวลาในการสอนนักเรียนน้อย ก็ท าให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างไม่ต่อเนื่อง มีการพัฒนาทางภาษาไทยช้าลง  ซึ่งสอดคล้องกับ สุนทรี สุวรรณภูมิ (2549) กล่าวว่า  
ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาด้านวิชาการ คือ ครูไม่มีเวลาสอนอย่างเต็มที่ เพราะต้องท างานอ่ืน  
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เช่น งานธุรการ งานพัสดุของโรงเรียน ภาระงานของครู  จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และยัง
ส่งผลต่อการประเมิน นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานจากฝ่ายวิชาการ ด้านสภาพแวดล้อมของชุมชนและ
ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชนใช้ภาษาจีน เป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสาร มีการเปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนใน
หมู่บ้าน ท าให้นักเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านภาษาจีนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ข้อมูลจากแบบประเมิน  SAR ซึ่ง
เป็นแบบประเมินตนเอง ของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว (2556, 9) เรื่องสภาพทั่วไปของชุมชน กล่าวว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นชาวจีนและชนกลุ่มน้อยที่อพยพย้ายเข้ามาในประเทศไทย ได้แก่ จีนฮ่อ ไทยใหญ่ และมูเซอ 
ซึ่งมีความแตกต่างทางภาษา ความเป็นอยู่ ความเชื่อและศาสนา จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร อีกทั้ง
นักเรียนใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ท าให้มีปัญหาทางด้านการเรียนโดยเฉพาะภาษาไทย เมื่อนักเรียน
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและไม่มีโอกาสในการฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ต่าง ๆ 
นักเรียนจึงมีพัฒนาการทางด้านภาษาไทยช้า ดังนั้นชุมชนและผู้ปกครองเป็นปัจจัยอีกหนึ่งอย่างที่ท าให้เกิดปัญหา
ในการด าเนินงานทวิภาษา  
 แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานทวิภาษา มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ ควรมี
การน ากระบวนการทวิภาษาเข้าบรรจุในแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกันทั้งในเอกสารของโรงเรียนและแนวการปฏิบัติงานของคณะท างานทวิภาษา ซึ่งสอดคล้อง
กับชณิษฐ์นันท์  สุภัคสกุลหิรัญ (2555) ที่กล่าวว่า โรงเรียนควรมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาวางแผน เพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งควรมี
การน าครูที่ย้ายเข้ามาใหม่และฝ่ายวิชาการที่ท าหน้าที่ในการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานทวิภาษา เข้ารับการ
อบรมทวิภาษา เพ่ือให้ครูได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทวิภาษาและสามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนได้ รวมถึงเพ่ือให้ฝ่ายที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม ให้สามารถท าการนิเทศใน 
ชั้นเรียนและให้ข้อเสนอแนะในจุดที่ครูจัดกิจกรรมบกพร่องได้ ในท านองเดียวกันกับจรัญ แสงบุญ (2552) ที่กล่าว
ว่า ในการจัดการงานบริหารวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูเ ข้ารับการอบรม 
และการจัดอบรมแต่ละครั้ง ควรจัดในวันหยุดราชการหรือในช่วงปิดเทอม เพ่ือไม่ให้กระทบต่อเวลาเรียนของ
นักเรียน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับชณิษฐ์นันท์  สุภัคสกุลหิรัญ (2555) ที่กล่าวว่า ควรมีการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีการพัฒนาตนเอง และสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาและ
ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของนักเรียนในโรงเรียนได้    
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สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้เกิดข้ึนจากผู้วิจัยทราบว่า โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว มีการน ากระบวนการทวิภาษามาใช้ใน
โรงเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาไทยระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน และจากการสัมภาษณ์
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ได้พบปัญหาในการด าเนินงานทวิภาษา เช่น การวางแผนการน า
กระบวนการทวิภาษามาใช้ และการย้ายของบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับงานทวิภาษา เป็นต้นดังนั้นผู้วิจัยได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานทวิภาษาปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลต่อปัญหาการด าเนินงานทวิ
ภาษา และเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานทวิภาษาในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อ าเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผลของการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลให้กับโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินงานทวิภาษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางในการวางแผน ก าหนดนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติในการด าเนินงานทวิภาษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่าสภาพการด าเนินงานทวิภาษาในโรงเรียนบ้าน
ใหม่หนองบัว มีการวางแผนการด าเนินงานโดยการน าเนื้อหาของกระบวนการทวิภาษาเข้าไปบรรจุในแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน มีการแต่งตั้งคณะท างานของการด าเนินงานทวิภาษา เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงาน วิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน และเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการด าเนินงานทวิภาษา และ มีการวางแผนการน าบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือให้สามารถน า
กระบวนการทวิภาษามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ ด้านการจัดโครงสร้าง มีการจัดให้
กระบวนการทวิภาษาอยู่ในกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมทั้งก าหนดขอบข่ายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะท างาน
อย่างชัดเจน ด้านการน าของผู้บริหาร ผู้บริหารมีลักษณะของผู้น าในการเปลี่ยนแปลงโดยน าสิ่งใหม่ๆเข้ามา นั่นคือ
การน ากระบวนการทวิภาษามาใช้ในโรงเรียน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน มีการให้ก าลังใจ  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณะท างาน สามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้านการควบคุม ผู้บริหารเป็นผู้ประสานงาน
กับหน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการทวิภาษาในโรงเรียน และหน่วยงานที่ให้การอบรมครูผู้สอน 
และได้น าหลักการบริหาร 4M เข้ามาควบคุมการด าเนินงานทวิภาษา เพ่ือให้กระบวนการทวิภาษาสามารถด าเนิน
ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการด าเนินงานทวิภาษา ด้านจ านวนนักเรียน พบว่าจ านวนของ
นักเรียนและจ านวนของครูไม่สมดุลกัน  ท าให้เกิดปัญหาในการจัดโครงสร้างของการด าเนินงานทวิภาษาที่จะ
ก าหนดครูประจ าชั้นเข้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ครบชั้นเรียน และการมีนักเรียนมากเกินไปยังส่งผลต่อการ
ด าเนินการด้านการเรียนการสอนของครู ด้านภาระงานของครู ครูมีภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารที่
นอกเหนือจากงานสอนในห้องเรียน และการเข้าร่วมประชุม การเข้ารับการอบรม สัมมนา ส่งผลกระทบต่อเวลา
เรียนรู้ของนักเรียน ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนน้อยและการดูแลเอาใจใส่นักเรียนไม่ทั่วถึง เมื่อฝ่ายวิชาการเข้า
มานิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน จะพบปัญหาที่ต้องแก้ไขที่เกิดจากภาระงานที่มากเกินไปของครูผู้สอน  
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ด้านสภาพแวดล้อม ของชุมชนและผู้ปกครอง เนื่องจากในชุมชนมีการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
และมีการสอนภาษาจีนภายในชุมชน จึงท าให้สภาพแวดล้อมของนักเรียนไม่เอ้ือต่อการฝึกฝนการใช้ภาษาไทย 
นักเรียนมีพัฒนาการการใช้ภาษาไทยช้า ส่งผลต่อการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน เนื่องจากนั กเรียนมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยไม่เท่าเกณฑ์ที่ได้วางไว้ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึง
ควรมีการน ากระบวนการทวิภาษาบรรจุลงในแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน และผู้บริหารควรสนับสนุน
ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการทวิภาษาเข้ารับการอบรมทุกคนและปรับเปลี่ยนวันเวลาในการ
อบรมเป็นช่วงวันหยุดราชการและช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือไม่ให้กระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียน 
 ส าหรับข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 1. ควรมีการน าบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม 2. ควรมีการ
วางแผนน ากระบวนการทวิภาษาไปใช้ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม  
ส่วนข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการน ากระบวนการทวิภาษามาใช้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานทวิภาษา 
และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในการด าเนินการทวิภาษาในโรงเรียน 
 
เอกสารอ้างอิง 
กนกวรรณ  อินทร์น้อย. (2553). กระบวนการการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 

กัญญาภัคร์  อาจหาญ. (2553). การพัฒนาทักษะภาษาไทยส าหรับนักเรียนเชื้อสายจีนยูนนาน ระดับปฐมวัย 
ด้วยกระบวนการทวิภาษา: รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

จรัญ  แสงบุญ. (2552). การจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

ชณิษฐ์นันท์  สุภัคสกุลหิรัญ. (2555). การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านตาลเหนือ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5. การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

ปรีชา  อินทร์เลิศ. (2554). กระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลต าบล ในเขตพื้นที่อ าเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชัยภูมิ . วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558 
 

[627] 
 

 
 
ไพรัช ใหม่ชมพู. (2537). กระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอ 

สบปราบ จังหวัดล าปาง. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
มนูญ พรมรักษา. (2554). พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต  1. การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

มัลลิกา ต้นสอน. (2554). พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท. 
เมธี ฮ่งภู่. (2544). บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว. (2556). แบบประเมินตนเอง (SAR) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

บ้านใหม่หนองบัว. [อัดส าเนา]  
สุนทรีย์  สุวรรณภูมิ. (2549). การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคารอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ . การค้นคว้าแบบอิสระ  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สมชาย  สังข์ไทย. (2553). การศึกษากระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึ กษา  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ขตพื้ น ที่ ก า รศึ กษาก า แพ ง เพชร  เ ขต  1. วิ ท ย านิ พน ธ์  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2552). ทวิภาษา: ภาษาถิ่นน าไปสู่การเรียนรู้ภาษาไทยอย่าง
ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สถาบันสังคมศึกษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 

อาบัส สาเหล็ม และคณะ. (2549). การบริหารและผลการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย -มลายู)  
แบบประยุกต์ จังหวัดชายแดนภาคใต้.รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานนโยบายพิเศษด้านสังคม
จิตวิทยา ส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการที่ 12.  

 


