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บทความวิจัย

ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้




ปรัชญา บินหมัดหนี โสรัตน์ อับดุลสตา



ชัรฟุดดีน หะยี
บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2)เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบ
เจาะจงจํานวน 954 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยประกอบไปด้วยแบบสอบถาม แบบสังเกตการสอน
และประเมินพฤฒิกรรมการสอน และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผา่ นการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีค่า
Reliability เท่ากับ 0.83 และ 0.75 ตามลําดับ สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย
พบว่าด้านที่มีปํญหาน้อยที่สุดคือด้านบุคลิกลักษณอาจารย์ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.50 และด้านที่มีการปฏิบัติน้อย
ที่สุ ด คือ ด้า นสื่อ ประกอบการเรีย นการสอน มี ค่า เฉลี่ย 3.28 ส่ว นด้า นที่เป็ น ปั ญ หามากที่สุ ด คือ ด้า น
หลักสูตร ซึ่งเนื้อหาวิชาไม่สัมพันธ์ และสอดคล้องกับความถนัดของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.72 ส่วนพฤติกรรม
การจัดการเรียนการสอนของครู พบว่าผลรวมของการประเมินอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 ส่วน
กิจกรรมที่มีผลการประเมินต่ําที่สุด คือ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.09 แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคือการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของนักเรียนในพืน้ ที่
คาสาคัญ: สภาพปัญหา, การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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RESEARCH

Study The Problem Condition and the Solution of English Studying In The UpperSecondary Islamic Private School Students in Three Southern Border Provinces
Pratya Binmadnee, Sorat Abdulsata, Sharfuddin Haji

Abstract
The objectives of this research were 1) to investigate the problem condition in English teaching
and learning in the Islamic- private schools in three southern border provinces of Thailand and 2) to find
the solution in English teaching and learning in the Islamic- private schools in three southern border
provinces of Thailand. The sampling of this research which was selected by purposive random sampling
was the 954 upper secondary English students, administrators, and English teachers. The instruments
used were questionnaires, the teaching observation and evaluation, and the in – depth interview which
were examined by the experts with the reliability value of 0.83 and 0.75 in order. The statistics were
the means and standard deviations. The research revealed that the least problem was teacher’s
personality with the mean 2.50 and the least treatment was the Instruction media with the mean 3.28.
Curriculum, particularly, the content which was not related and corresponded with students’ aptitude
was the most serious problem. As a whole the teachers’ behavior was in the level of “Good” with the
mean 3.06; however, the least was the integration of ethics and morality with the mean 2.09. The
guided solution was the curriculum development which corresponds with the contexts and related to the
need and the desire of students.
Keywords: The problem condition, English teaching and learning, the Islamic- private schools
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1.บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22กําหนดว่า
การศึกษาต้องต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
นอกจากนั้นในมาตรา 24 ยังได้กําหนดรายละเอียดของการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่า ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจ กรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545) แต่
สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจ จุบัน ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านวิชาการ
หลักสู ตร เนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการจัด การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยการ
ประกาศนโยบายให้นักเรี ยนเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 โดยกําหนดให้มีการสอนตั้งแต่
ประถมศึกษาเป็นต้นไป ในปี 2538 และ ได้ประกาศใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539 รวมทั้งการส่งเสริม
ให้มีการเปิดโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียน English Program ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
แม้จะมีมาตรการดังกล่าว แต่ยังไม่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่ควร ดังจะเห็น
ได้จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) วิชาภาษาอังกฤษ แม้กระทั่งในปัจจุบันคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับต่าํ สุดของประเทศไทย ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้สรุปผล
การสอบ O – net ประจําปีการศึกษา 2557 ว่า ภาษาอังกฤษ เป็นวิชาหนึง่ ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการ
เรียนต่ํามาก และแม้ว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษมาหลายครัง้ เพือ่ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ โดย
ใช้แนวการเรียนการสอนแบบใหม่เข้าช่วยก็ตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามก็ยงั มีปัญหามาหมาย นอกจากความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาแล้ว ยังมีปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ
รุง่ ทิพย์ พรหมศิริ (2539) ได้สํารวจปัญหาการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 12 พบว่าครูมีปญ
ั หาการสอนภาษาอังกฤษ ด้านหลักสูตร กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ตัง้ แต่ระดับปานกลางจนถึงระดับมาก และใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็มีปัญหามาก เนื่องจากครูผสู้ อนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่มีความพร้อมน้อย และโรงเรียนมักจัดครูที่มีความพร้อม ความสามารถน้อยให้
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงทําให้เกิดความผิดพลาดในการจัดการเรียนการสอน (รุง่ ทิพย์, 2539)
สํา หรับ สภาพการศึ กษาในจั ง หวัด ชายแดนภาคใต้นั้น จํา เป็ น ต้องได้รับการพั ฒนาอย่า งเร่ง ด่ว น
คุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ ค่อนข้างต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนสอบ O-net เฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมาก ดังนั้นต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ทั้งนีเ้ พื่อส่งผลต่อการพัฒนาคนและสังคมของประเทศให้มีคุณภาพต่อไป ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วิศาลา
ภรณ์ ได้นําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพได้นั้น จําเป็นต้องจัด
การศึกษาให้สอดคล้องหรือสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น (สมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , 2550 ) ซึ่ง
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สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่บูรณา
การกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สําหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษนั้นพบว่าประสิทธิภาพการเรียนก็อยู่ในระดับต่ําเช่นเดียวกัน อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลาย
ปัจจัย เช่น การขาดแรงจูงใจในการเรียน นักเรียนมีทัศนคติท่เี ป็นลบต่อการเรียนภาษา ดังนั้นจากความจําเป็น
ดังกล่าว ผู้วจิ ัยจึงมีความประสงค์ที่จะทําการศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และเป็นแนวทางในการตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพเพื่อการการเป็นสมาชิก
อาเซียน และประชาคมโลกที่มีคุณภาพต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนมัธยมเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนมัธยมเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.วิธดี าเนินการวิจัย
3.1การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่า งที่ใช้ใ นการศึกษาครั้ง นี้คือ นั กเรีย นระดั บ มัธ ยมศึ กษาตอนปลายของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กําหนด
ขนาดของตัวอย่างประชากร โดยใช้เกณฑ์ของทาโร ยามาเน ( Yamane, 1970) โดยยอมให้มีความ
คลาดเคลื่อนได้เท่ากับ 0.03 คํานวณหาขนาดของตัวอย่างประชากรที่เหมาะสมได้จํานวน 954 คนโดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่ายแบบเจาะจง ( Purposive Random Sampling) โดยมีรายละเอียดดั่งแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด
โรงเรียน
จํานวนตัวอย่างประชากร
หมายเหตุ
ยะลา
โรงเรียนอิสลาม 1
124
จํานวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด 1,100 ฉบับ
โรงเรียนอิสลาม 2
150
ปัตตานี
โรงเรียนอิสลาม 3
150
โรงเรียนอิสลาม 4
130
นราธิวาส
โรงเรียนอิสลาม 5
200
โรงเรียนอิสลาม 6
200
3.2. เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือทีน่ ํามาใช้ในการวิจัยครั้งนีป้ ระกอบด้วย
1) แบบสอบถามสภาพปั ญ หาที่ มี ต่ อ การจั ด การเรีย นการสอนในรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผ่านการ
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ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content
Validity ) พร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องของภาษา และความเหมาะสมของข้อความแต่ละด้าน โดยได้ค่า
ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity I) มากกว่า 0.75 แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน
แล้ววิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าความเทีย่ งเท่ากับ 0.83
2) แบบสั ง เกตุ ก ารสอน และประเมิ น พฤฒิก รรมการสอน เพื่ อ ทํ า การประเมิ น การสอนของครู
ภาษาอังกฤษจํานวน 6 คน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ (rating
scale) โดยมีเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี และพอใช้ นําแบบสังเกตุการสอน และประเมินพฤฒิ
กรรมการสอน ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิท่ผี ู้วจิ ัยแต่งตั้ง ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหา
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity ) พร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องของภาษา และความ
เหมาะสมของข้อความแต่ละด้าน โดยได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity index –CVI)
มากกว่า 0.75 แล้วนําแบบสังเกตุการสอน และประเมินพฤฒิกรรมการสอนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้ววิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสังเกตุการสอนและประเมินพฤฒิกรรมการสอน (Reliability ) โดยการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.74
3) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 1ฉบับ
โดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษา และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล การจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และตอนที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญ หาและข้อเสนอแนะ ข้อ คําถามทั้งหมดเป็ น
คํ า ถามปลายเปิ ด ขึ้ น อยู่ กั บ วิ จ ารณญาณของผู้ สั ม ภาษณ์ โดยมี ป ระเด็ น คํ า ถามหลั ก ๆ 4 ประเด็ น คื อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ สภาพของชั้นเรียนในปัจจุบันเอื้ออํานวยต่อการ
เรียนรูห้ รือไม่? อยางไร? และแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ นําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In –
depth Interview ) ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้วิจัยแต่งตั้ง พิจารณาความถูกต้องของภาษา และ
ความเหมาะสมของข้อความแต่ละด้าน
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจั ย พบว่า สภาพปั ญ หาการเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษใน 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ใ น
ภาพรวมระดับการปฏิบัติของสภาพการจัดการเรียนการสอนมีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 อยู่ ในระดับปานกลาง
โดยระดับการปฏิบัติในการเรียนการสอนด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์มีค่าสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ 3.65 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาเป็นด้านการวัดผลและประเมินผล มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.48 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
ที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดได้แก่ระดับการปฏิบัติในการเรียนการสอนด้านสื่อประกอบการสอนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28 อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน
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ส่วนระดับระดับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาพรวมพบว่าระดับปัญหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64
อยู่ในระดับปานกลางโดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือปัญหาด้านหลักสูตร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.72 อยู่ในระดับ
ปานกลางรองลงมาเป็นด้านสื่อประกอบการเรียนการสอน และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.71 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนน้อยที่สุดคือด้าน
บุคลิกลักษณะอาจารย์ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.50 อยู่ในระดับปานกลาง ดั่งแสดงในตารางที่ 4.1 และ ภาพที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัตแิ ละระดับปัญหาการจัดการเรียนการ
สอน
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ระดับการปฏิบัติ
xˉ
S.D.

ระดับ

ระดับปัญหา
xˉ
S.D. ระดับ

1. ด้านหลักสูตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. สื่อประกอบการสอน
4. การวัดและประเมินผล
5. บุคลิกลักษณะของอาจารย์
รวม

3.38
3.39
3.28
3.48
3.65
3.43

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2.72
2.71
2.71
2.60
2.50
2.64

ร

ร
ั

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3.39

3.38
2.72

1.01
1.10
1.10
1.09
1.17
1.09

ร ร น ร อน
น
ั

2.71

ร ับปฏบั การ

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

น
3.65

3.48

3.28
2.71

อั

1.10
1.17
1.16
1.18
1.30
1.18

2.6

2.5

ร ับป า

ภาพที่ 4.1 กราฟเปรียบเทียบสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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ในส่วนของรายละเอียดด้านต่างๆ นั้นผู้วิจยั ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ในแต่ละด้าน
ดังนี้
ด้านหลักสูตร
ปัจจุบันหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมที่แท้จริง ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเท่าที่ ควร และไม่
สามารถเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีได้
เนื่องจากหลายๆ วิชาที่ปรากฏในหลักสูตรยังขาดความสัมพันธ์กับบริบทในพื้นที่อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (พ.ศ.2549 – 2553) โดยระบุหนึ่งในปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยพบว่าครูสอนภาษาอังกฤษ
ส่ว นใหญ่ จัด การเรีย นการสอนโดยยึด แบบเรีย นเป็น หลั กและเลือกเฉพาะบางกิจ กรรมที่ส ามารถสอนได้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) นอกจากนี้ Mackenzie (2002) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “EFL curriculum
reform in Thailand” และได้สรุปว่า ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะหลักสูตรไม่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ เพราะหลักสูตรโดยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาของสถานศึกษา ทําให้ ไม่สามารถพัฒนา
หลักสูตรให้มีความทันสมัย หรือสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงได้ (Mackenzie, 2002)
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ
ครูผู้สอน ดังนั้นครูผู้สอนจําเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
จะเห็นได้ว่าผู้สอนมีบทบาทที่สําคัญต่อบรรยากาศการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นบุคลิกภาพของผู้สอนนั้น
ควรจะต้องยอมรับความคิดเห็น ของผู้เรียน และมีเหตุมีผล เพื่อทําให้ผู้เรียนเองมีความมั่นใจในการเรียน เปิด
โอกาส และไม่ใช้ระบบเผด็จการ ทําให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจ รวมทั้งไม่ปล่อยให้สบายเกินไป ควบคุมให้การ
เรีย นนั้ น คงเส้ น คงวา จะทํ า ให้ ก ารเรีย นการสอนราบรื่น และทํ า ให้ เกิด การเรีย นรู้ที่ ดี ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ
Wenglinsky (2001) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง “Teacher Classroom Practices and Student Performance: How
Schools Can Make a Difference” โดยทําการศึกษาคุณภาพของครู 3 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ด้านการ
จัดการชั้นเรียน 2. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ และ 3. บุคลิคภาพภายนอก พบว่าด้านที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์
ทางด้านวิชาการของนักเรียนมากที่สุดคือด้านการจัดการชั้นเรียน ยิ่งไปกว่านั้น Wenglinsky (2001) ได้สรุปผล
จากการวิจัยว่าโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับบทบาทของครูในชั้นเรียน ที่จะต้องเป็นครูที่ใฝ่เรียนรู้
(Active teacher) ในทางตรงกันข้ามโรงเรียนใดก็ตามที่ครูขาดการเรียนรู้ หรือการฝึกฝนตัวเอง ( Passive
teacher) ไม่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาได้ นักเรียนย่อมมีผลสัมฤทธ์ที่ต่ําเมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีครูประเภทใฝ่เรียนรู้ (Wenglinsky, 2001) ดังนั้นครูที่ดีต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้าง
แรงจูงใจของนักเรียนในการเรียนรูไ้ ด้ แต่จากการสัมภาษณ์และสังเกตการสอนสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้
- ปัญหาด้านผู้สอนในการสอนภาษา ผู้สอนภาษาส่วนหนึ่งไม่ได้สําเร็จการศึกษาด้านภาษาโดยตรง
แต่จําเป็นต้องสอนภาษาเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรทางด้านภาษา ผู้สอนมีคาบสอนมากเกินไป ต้อง
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รับผิดชอบงานอื่นในโรงเรียน ผู้สอนภาษาอังกฤษไม่มีคุณวุฒทิ างการสอนภาษาอังกฤษ และขาดความมั่นใจใน
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถบูรณาการภาษาในรายวิชาอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษากับกลุ่มผู้เรียนได้ บางครั้งผู้สอนใช้วธิ ีการสอนภาษาที่มุ่งเน้นการสอนหลักเกณฑ์ทาง
ภาษา (Grammar) มากกว่าการสนทนาเพื่อนําไปใช้ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้
ภาษาอั ง กฤษในการเรี ย นการสอนได้ เต็ ม ที่ เนื่ อ งจากอาจารย์ ไ ม่ ส ามารถสื่ อ สารกับ นั ก เรีย นได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และบางครั้งอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถเตรียมเนื้อหา วิเคราะห์วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด หรือเตรียม
สื่อต่างๆ ในการสอน หรือบางครั้งอาจารย์ไม่สามารถเข้าสอนได้ เพราะมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมาก
- ปัญหาด้านผู้เรียนในการเรียนภาษา ด้วยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เรียนส่วนใหญ่พูด
ภาษามลายูถ่ินเป็นหลัก เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษามักจะนําภาษาพูดมาใช้ในการเขียน ทําให้การ
นําเสนอเป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน นอกจากนี้ผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อความต้องการที่แท้จริง
ของตนเองได้ ทําให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อความหมายที่แท้จริง นอกจากนี้ ผู้เรียนส่วนหนึ่งยังมีทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษา และคิดว่าการเรียนรูภ้ าษาเป็นเรื่องที่ยาก แม้ผู้เรียนที่เรียนภาษาจะใช้ระยะเวลานาน
ในการศึกษา แต่ไม่สามารถนําภาษาที่เรียนไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
- ด้านสื่อประกอบการสอน จากการสัมภาษณ์และสังเกตการสอน พบว่าสื่อมีจํานวนไม่เพียงพอ
เพราะมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ รวมทั้งขาดห้องปฏิบัติการทางภาษา หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
การเรียนการสอนภาษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Clausen (2006) ได้กล่าวถึงการใช้สื่อประกอบการ
สอนของครูว่า ครูโดยส่วนใหญ่ยึดติดกับสื่อการสอน 2 ประเภท คือ ตําราเรียน และกระดานดํา ทั้งที่มีสื่ออื่น
อีกมากมายสามารถนํ ามาใช้เพื่อ พั ฒนาการเรียนของนักเรียนได้ โดยเฉพาะสื่อ สภาพจริง ( Authentic
materials) เช่น รูปภาพ บัตรคํา หรือ สิ่งของต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นสื่อควรเป็นสื่อที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการ เรียนรูภ้ าษาได้อย่างรวดเร็วโดยผู้สอนต้องสามารถเลือกใช้ปรับและจัดการ
ใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนือ้ หาของเรื่องที่เรียน
- ด้านการวัดและประเมินผล จากการสัมภาษณ์และสังเกตการสอน พบว่าข้อสอบโดยส่วนใหญ่เป็น
ข้อสอบปรนัยเน้นความจํา โดยใช้เกณฑ์ 70 : 30 ไม่สามารถวัดผลตามสภาพจริงได้เพราะระบบการวัดและ
ประเมินผลไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อีกทั้งอาจารย์ไม่สามารถทําแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
ได้
- ด้ า นบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของอาจารย์ พบว่ า ระดั บ การปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนด้ า น
บุคลิกลักษณะของอาจารย์ทั้งหมดมีคา่ เฉลยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ
เรื่องอาจารย์สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ /ค่านิยมระหว่างการสอน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของริเรืองรอง (2545) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะครูพึง
ประสงค์ของนักศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยใช้แบบสอบถาม ถาม
นั กศึ กษาชั้น ปี ที่ 2-4 จํ า นวน 1,445 คน และอาจารย์จํ า นวน 140 คน ผลการวิ จั ย พบว่า อาจารย์จ ะให้
ความสําคัญในด้านการสอน และด้านวิชาการมากกว่าด้านคุณธรรม ด้านสังคม และด้านการปฏิบัติตน ( ริ
เรืองรอง , 2545)
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การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยจะเห็นได้วา่ หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ระบบ
การวัดผลประเมินผล รวมทั้งบุคลิกลักษณะของอาจารย์ผู้สอน มีบทบาทที่สําคัญต่อผลสัมฤทธ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนนั้นควรเอื้อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในการเรียน เปิดโอกาส และควบคุมให้การเรียนทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ Wenglinsky (2001)
ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง “Teacher Classroom Practices and Student Performance: How Schools Can Make a
Difference” โดยทําการศึกษาคุณภาพของครู 3 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ด้านการจัดการชั้นเรียน 2. ด้าน
การพัฒนาวิชาชีพ และ 3. บุคลิคภาพภายนอก พบว่าด้านที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ทางด้านวิชาการของนักเรียน
มากที่สุดคือด้านการจัดการชั้นเรียน ยิ่งไปกว่านั้น Wenglinsky (2001) ได้สรุปผลจากการวิจัยว่าโรงเรียนที่
ประสบความสําเร็จขึน้ อยู่กับบทบาทของครูในชั้นเรียน ที่จะต้องเป็นครูที่ใฝ่เรียนรู้ (Active teacher) ในทาง
ตรงกันข้ามโรงเรียนใดก็ตามที่ครูขาดการเรียนรู้ หรือการฝึกฝนตัวเอง ( Passive teacher) ไม่สามารถกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาได้ นักเรียนย่อมมีผลสัมฤทธ์ที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีครู
ประเภทใฝ่เรียนรู้ (Wenglinsky, 2001) ดังนั้นครูที่ดีต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงจูงใจของนักเรียนในการ
เรียนรู้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมพลวัต (Social Dynamics) มีกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ตลอดเวลาทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ประกอบกับ ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีได้ส่งผลให้ชีวติ ความเป็น อยู่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีต พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นได้มากขึ้นและมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมหลายประการ อาทิความสนใจข้อมูลจากสื่อออนไลน์ การใช้
อินเทอร์เน็ต และการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ทําให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น วิธีการสอนแบบดั้งเดิมของ
ครู อ าจารย์ อ าจไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของ ผู้ เ รี ย นได้ เพี ย งพอ โดยเฉพาะการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ ผู้สอนจําเป็นต้องมีกลยุทธ์การสอนภาษาที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน เพื่อโน้มน้าว
ให้กระบวนการเรียนรูม้ ีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และ
ระบบการวัดผลประเมินผล ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ของผู้เรียน ดังนั้นผู้วจิ ัยจึงได้สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดั่งต่อไปนี้
4.2.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านครูผู้สอน
แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้าน
ผู้สอน ควรมีการพัฒนาผู้สอนให้มีวุฒิการศึกษาทางภาษาให้มากที่สุด ลดภาระงานอื่นๆ ที่ไม่มีความจําเป็น
อาทิ หน้าที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น การเป็นหัวหน้าสาระการเรียนรู้ การดูแลกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ การ
เป็นครูประจําชั้น เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการส่งผู้สอนเข้าร่วมอบรม สัมมนาด้านภาษาอังกฤษเป็นระยะๆ
เพื่อให้เข้าใจวิธีการสอน หลักสูตร และสามารถออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรได้ อีกทั้ง ให้มี
การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ และฝึกฝนการใช้ภาษาทั้งในและนอกชั้นเรียน
ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาครูผู้สอนไม่เพียงพอนั้น ควรมีการจัดโครงการหมุนเวียนครูในกลุ่มโรงเรียน เพื่อ
เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนทั้งชาวไทย และต่างประเทศ
4.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านผู้เรียน
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านผู้เรียน ควรมีการปรับทัศนคติทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ให้เห็นความสําคัญ และความจําเป็นของภาษาอังกฤษในอนาคต โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
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ปลายปีนี้ อีกทั้งทางโรงเรียนควรจัดบรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาแก่ผู้เรียน ทั้งใน และนอกชั้นเรียน
เช่น ป้ายประกาศ คําศัพท์ที่จําเป็นต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้น การเรียนรู้ของผู้เรียน และ
เพื่อให้เกิดความคิดที่ว่าภาษาอังกฤษมิได้ยาก และสามารถใช้ได้จริงในชีวติ ประจําวัน
4.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตร
หลักสูตรถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรมีการร่วมกันวิเคราะห์และพัฒนา
หลักสูตรอย่างจริงจังก่อนจะนําหลักสูตรไปใช้กับการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่แท้จริงของ
โรงเรียน จากผลการวิจัยหลักสูตรควรมีการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การเพิ่มจํานวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
ให้มากขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเปลี่ยนจาก Content – based learning เป็น Problem –
based learning ปรับเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การวัดผลประเมินผล ควรเพิ่มสัดส่วนการวัดผลประเมินผลภาคปฎิบัติให้มากขึ้น และควรเน้น
การวัดประเมินผลตามสภาพจริง
ร่วมกันจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่ทนั สมัย และสามารถใช้ได้จริง
5. ข้อเสนอแนะ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่ างประเทศสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่าโรงเรียน
โดยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดการศึกษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้นได้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ท่ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรต้องแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งผู้วิจัย
ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาและวิธีปฏิบัติ เพื่อกําหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นข้อ ๆ ดังนี้
5.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผู้บริหารจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และเป็น
หลักสูตรบูรณาการ แม้ว่าหลักสูตรยังคงแบ่งเป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชา มีตารางเรียนเป็นกรอบควบคุมเวลา
ค่อนข้างเคร่งครัด ไม่ยืดหยุ่น แต่ในอนาคตโรงเรียนจะมีอิสระในการบริหารงานวิชาการ จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่จะวางแผนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่แท้จริงของท้องถิ่นให้ได้ หลักสูตร
บูรณาการเป็นหลักสูตรซึ่งเหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนีเ้ พราะผู้เรียนจะ
เรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งครูในฐานะผู้อํานวยความสะดวกเป็นผู้จัดให้ดังนั้นการสะท้อน
องค์ความรู้ ความคิด ความรู้สึก จากการที่ได้ปฏิบัติกจิ กรรมของผู้เรียนจะมีลักษณะหลากหลายและเป็นองค์
ความรู้รวมจากหลายวิชา หลักสูตรบูรณาการจึงเป็นหลักสูตรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ทั้งนีห้ ลักสูตรควรมีการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
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การเพิ่มจํานวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
1) ปรับเปลี่ยนเนือ้ หาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเปลี่ยนจาก Content – based learning เป็น Problem –
based learning
5.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน ควรจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งอาจารย์ควรให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น อาจารย์ต้องเพิ่ม กิ จกรรมหรือคําถามที่
กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์หรือวิจารณ์ร่วมกันมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษากล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก
ในเชิงวิชาการมากขึ้น นอกจากนี้เพื่อการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีคุณภาพ อาจารย์ควรส่งเสริมให้
มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เห็นความสําคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน
อาจเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายบ้าง ทั้งนี้เพือให้นักศึกษาสามารถนําสิ่งทีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการ
ทํางานและชีวิตประจําวันได้ และเป็นการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมทั้ง
อาจารย์ควรจัดให้มีมุมการเรียนรูภ้ าษาเป็นการเฉพาะ ให้มีคาบหรือจํานวนชั่วโมงสําหรับการสอนซ่อมเสริม
แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา หรือควรมีการสอนเพื่อปรับพืน้ ฐานการเรียนรูด้ ้านภาษาเป็นการเฉพาะ
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
5.3.1ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหา รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ในระดับอื่นๆ เช่นระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือแม้แต่ระดับอุดมศึกษา
5.3.2ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหา รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนประเภทอื่นๆ เช่น โรงเรียนเทศบาล หรือ
โรงเรียนมัธยมของรัฐบาล เป็นต้น
5.3.3ควรมีการศึกษาวิจัยรายด้าน (ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ
การเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านบุคลิกลักษณะอาจารย์) เกี่ยวกับสภาพปัญหา รวมถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในแต่ละ
ด้านเป็นการเฉพาะ
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