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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดมูลนิธคิ ริสเตียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 7 ด้าน
คือ ด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบและวิธีการเรียน ด้านสื่อการสอน ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ ด้านผู้เรียน และ
ด้านการวัดผลและประเมินผล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิคริสเตียนจำ�นวน 277 คน เครื่องมือที่
ใช้คือแบบสอบถามเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ: รูปแบบ ปัญหา และความต้องการของ
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิคริสเตียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีค่าความเชื่อมั่น 0.828 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาตามวิธีของคอนบาค วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
ผลการวิจัย พบว่าสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( = 4.08) โดยด้านหลักสูตร
และด้านเนื้อหาพบค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด ( =4.10) ด้านผู้เรียนพบค่าเฉลี่ยโดยรวมต่ำ�ที่สุด ( = 3.75) เมื่อพิจารณาตาม
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่านักเรียนที่เพศต่างกัน , ศึกษาในระดับชั้นต่างกัน มีความต้องการในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .01 ตามลำ�ดับ นอกจากนั้นยัง พบว่า นักเรียนที่อยู่อาศัยใน
จังหวัดต่างกันมีการใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ด้านผู้เรียนและด้านการวัดและประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนพบว่าตัวแปรที่มีนัยสำ�คัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนคือ
ด้านรูปแบบและวิธกี ารเรียน ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ ผูเ้ รียนและการวัดผลและประเมินผลมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการสอน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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Abstract

The purpose of this survey research was to study English learning and teaching behavior of the
schoolswhich are underthe Christian Foundation in the three southern border provinces(of Thailand). The
behavior of the English learning teaching are divided into seven aspects: curriculums, contents, teaching
methods and learning style, teaching and learning materials, teaching and learning resources, students,
and measurements and assessments. The samples of the study were 277 students of the schools under the
Christian Foundation in the three southern border provinces. The research instrument was a questionnaire
of English teaching and learning behavior consisting ofinstructional practices, problems and the needs of
the Christian Schools in the threesouthernborder provinces. The reliability of the questionnaire, which was
analysed using Cronbach alpha Coefficient,was found at 0.828.
The results of the study showed that the condition ofthe English learning and teaching behavior
in every single aspect was at a highlevel ( =4.08). The study revealed that the average of the aspects of
curriculums and contents were at the highestlevel ( = 4.10). Meanwhile, the average of the aspect of the
students was at the lowest level ( = 3.75). When examining the characteristics of the samples, there was
significantly difference in genders and levels of their study towards the need of learning and teaching
English at the .001 and .01. Additionally, the study disclosed that the students who live in different provinces possessed different learning resources as well as measurements and assessments, which were statistically significant (.05). When they were compared among schools, the study found that four variables,
teaching methods and learning style, teaching and learning materials, students, and measurements and
assessments, were statistically significant to English learning and teaching behavior (.05). However, curriculums, contents,and learning materials were no different found.
Keywords: EnglishLearning and Teaching Behavior, Students, the Three Southern Border Provinces
บทนำ�

สังคมในปัจจุบนั เป็นสังคมทีป่ ระเทศต่างๆ ทัว่ โลกสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็วผ่านทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำ�ให้การสร้างความร่วมมือ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การดำ�เนิน
การธุรกิจ การทำ�ความเข้าใจ การเข้าถึงข้อมูล การร่วมมือทางวิชาการ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันโดย
มีเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาที่เป็นช่องทางหรือเครื่องมือสำ�คัญ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับเป็นภาษา
นานาชาติและได้รบั การยอมรับว่าเป็นภาษากลางทีใ่ ช้สอ่ื สารกันอย่างแพร่หลายทัว่ โลก (ณภัทร วุฒวิ งศา, 2557) ทัง้ นีภ้ าษาอังกฤษ
ยังได้ถูกกำ�หนดให้เป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสาร(Working Language) ในประชาคมอาเซียน ดังกฎบัตร อาเซียนข้อที่ 34
ที่บัญญัติว่า “The Working language of ASEAN shall be English” การมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้ที่
ใช้ภาษาสามารถเข้าถึงความรู้ ติดต่อสื่อสาร ทำ�ธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับคนได้ทุกชาติทุกภาษา ตลอดจนสามารถเพิ่มความได้
เปรียบทางการแข่งขันได้ในระดับสากล(สำ�นักงานศึกษาธิการภาค 4, 2556) นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ที่รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรวมตัวของนานาประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพื่อ
ร่วมพัฒนาประเทศต่างๆในภูมิภาคเดียวกันให้เข้มแข็ง(สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)
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สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2551) ให้ความสำ�คัญกับการเรียน
การสอนด้านภาษาต่างประเทศทัง้ ในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  โดยมุง่ หวังให้ผเู้ รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ่ ภาษาต่างประเทศ
ตลอดจนสามารถนำ�ไปใช้เพือ่ การสือ่ สารในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้และสามารถนำ�ภาษาไปใช้ในการแสวงหาองค์ความรู  ้ การประกอบ
อาชีพรวมทั้งสามารถเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ดังนัน้ ภาษาอังกฤษจึงมีความจำ�เป็นกับประชาชนคนไทยทีจ่ ะต้องมีการเรียนรูแ้ ละ
ปรับใช้เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อรองรับ
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคมโลกยุคปัจจุบัน (กิตติ ประเสริฐสุข, 2555; กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
จากการศึกษาผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีนกั วิชาการได้ศกึ ษาไว้ดงั
ที่ ลลิดา ภูท่ อง (2552) พบว่าครูมคี วามต้องการการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ร้อยละ96.40) รองลงมามีความ
ต้องการการพัฒนาด้านความรูแ้ ละความเข้าใจและทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ  (ร้อยละ 95.50)  ต้องการตำ�ราเรียนทีเ่ หมาะสม
กับวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ (ร้อยละ 91.89) และมีความต้องการการอบรมหรือสื่อความรู้ด้านวิธีสอนเทคนิค   
การจัดการเรียนรู้และการวัดผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 90.99) ซึ่งสอดคล้องกับ นวพร ชลารักษ์ (2559) ที่พบว่า
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ นักเรียนมีความรูท้ แ่ี ตกต่างกันทำ�ให้จดั การเรียนการสอนค่อน
ข้างยาก โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถร่วม
กิจกรรมอย่างทัว่ ถึง ส่วนปัญหาที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษไม่มีวุฒิการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ แนวทางการแก้ไขปัญหา
คือการส่งครูเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับ อัจฉรา
ศรีมูล (2552) ที่พบว่าสื่อการสอนเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองการเรียนรู้ ซึ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความหลากหลายเป็นสื่อที่น่าสนใจช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษได้ง่าย ทั้งนี้ผู้สอนต้องปรับใช้สื่อต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย
ประภาพร นุชอำ�พันธ์ (2554) พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถแสวงหาความรู้ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถ
ถ่ายทอดความคิดทางวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ทัง้ นี้ อนุชา เจริญโพธิ,์ วีรฉัตร์ สุปญ
ั โญ, และวิภาวรรณ
ตินนังวัฒนะ (2559) พบว่าสภาพปัญหาด้านภาษาอังกฤษของครูยังขาดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในเรื่องคำ�ศัพท์
ไวยากรณ์ และการออกเสียงซึ่งมีผลต่อการสื่อสารและการสอน เนื่องจากไม่มีวุฒิการศึกษาทางภาษาอังกฤษหรือทางการสอน
ภาษาอังกฤษ และแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมพลังด้านการสอนภาษาอังกฤษตามความต้องการของครูประกอบด้วย
การศึกษาด้วยตนเองจากชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการฝึกปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเข้มข้น
ทั้งนี้โรงเรียนสังกัดมูลนิธิคริสเตียนถือเป็นสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาอยู่ในระบบที่มีการกำ�หนดจุดมุ่งหมาย
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมิน ซึ่งมีเงื่อนไขในการสำ�เร็จการศึกษาที่แน่นอน ทั้งนี้
โรงเรียนเอกชนสังกัดมูลนิธิคริสเตียนจัดอยู่ในประเภทสามัญศึกษาที่มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับต่างๆ อันได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนประเภทดังกล่าวจะ
มีรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากโรงเรียนประเภทอื่นๆ เช่น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียน
มูลนิธจิ นี โรงเรียนมัธยมของรัฐ (สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2551) คือ มี
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นของตนเอง คือ หลักสูตรซาลิเซียน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดมูลนิธิคริสเตียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
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พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียน สังกัดมูลนิธคิ ริสเตียนในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
ซึ่งผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้องค์กร หน่วยงาน ผู้บริหาร ครูผู้สอน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆสามารถนำ�ผลการวิจัยไปพัฒนาใน
การจัดการเรียนการสอนตลอดจนเป็นแนวทางในการกำ�หนดนโยบาย และแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดมูลนิธคิ ริสเตียนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจำ�แนกตาม เพศ ระดับชั้น จังหวัด และ
โรงเรียน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative study) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ทั้งนี้ผู้วิจัยกำ�หนดขอบเขตในงานวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ในการศึกษา คือ โรงเรียนสังกัดมูลนิธิคริสเตียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี และ
จังหวัดยะลา
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็นการศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิคริสเตียนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบและวิธีการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ ด้าน
ผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้านการวัดผลและประเมินผล
3. ขอบเขตด้านตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ระดับชั้น จังหวัด และโรงเรียน
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จำ�นวน 7 ด้านได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบและวิธีการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
ด้านผู้เรียน และด้านการวัดผลและประเมินผล
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนคริสเตียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จำ�นวนทั้งสิ้น 1,647 คน เพื่อให้ได้คำ�ตอบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive & sampling) โดยเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลาทีเ่ หมาะสม จากโรงเรียนมานะศึกษา โรงเรียนถนอมศรีศกึ ษา และโรงเรียนเจริญศรีศกึ ษา
รวมทั้งสิ้น 277 คน
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และพบแนวคิด 7 ประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยจึง
นำ�มาสร้างแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมด 4 ตอน 1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 2)  สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3) ความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษและ 4) ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยคำ�ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ คือ เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมากและ  เห็นด้วยมากทีส่ ดุ โดยมีคะแนนตัง้ แต่ 1 ถึง 5
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การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ ผูว้ จิ ยั นำ�แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิจยั ไปตรวจสอบหาค่าความตรงของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับจำ�นวน 83 ข้อโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านหลักสูตรและการสอน จำ�นวน
3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของข้อคำ�ถามกับลักษณะทีต่ อ้ งการวัดหรือนิยามศัพท์เชิงปฏิบตั กิ าร แล้วนำ�มาคำ�นวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เพือ่ คัดเลือกข้อทีม่ คี วามสอดคล้อง .50 ขึน้ ไป แบบสอบถามมีคา่ ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .75 – 1.00
และหลังจากนั้นนำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มบุคคลซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำ�นวน 30 คน เพื่อ
คำ�นวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .828
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม โดยผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ หนังสืออย่างเป็นทางการเพือ่ ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากนักเรียน
จำ�นวน 227 คน แล้วดำ�เนินการเก็บข้อมูล จากนั้นนำ�ข้อมูลที่ได้กลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์และลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์
เพื่อลงรหัส (coding) และดำ�เนินการวิเคราะห์
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation), T-Test และ ANOVA เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของนักเรียน พบว่า ในการวิจัยในครั้งนี้นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.2)
อยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ร้อยละ 51.6) โรงเรียนมานะศึกษา (ร้อยละ 63.2) และส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ในจังหวัด
ยะลา (ร้อยละ 80.9)
2. ผลการวิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
คิดเห็นว่า สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านหลักสูตร กับด้าน
เนือ้ หา มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมสูงทีส่ ดุ ( = 4.10) และด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมต่�ำ ทีส่ ดุ   
( = 3.80) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ด้านหลักสูตร
ด้านเนื้อหา
ด้านรูปแบบและวิธีการสอน
ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
ด้านผู้เรียน
ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

4.10
4.10
4.08
3.78
3.75
3.94
3.80

S.D.
0.70
0.70
0.66
0.80
0.77
0.74
0.93

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ทั้งนี้ยังพบอีกว่า ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พบมากที่สุด คือ ด้าน
หลักสูตร (ร้อยละ 14.4) ประเด็นปัญหาเหล่านั้น คือ จำ�นวนชั่วโมงในการเรียนแต่ละสัปดาห์น้อยไป การนำ�ความรู้ในห้องเรียน
ไปใช้ในชีวติ จริง และความทันสมัยของเนือ้ หาทีเ่ รียน รองลงมา ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู  ้ (ร้อยละ 13.4)  คือ ความเพียงพอ
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ต่อครูไทยและครูต่างชาติที่เข้ามาสอนภาษาอังกฤษ ด้านเนื้อหา (ร้อยละ 12.3) คือ รายวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานไม่สอดรับกับ
รายวิชาที่สูงขึ้น และเนื้อหาโดยร่วมยังไม่ช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ด้านรูปแบบและวิธีการสอน (ร้อยละ 11.2) ซึ่ง
พบว่าผู้สอนยังสอนเรื่องการฝึกออกเสียงให้ถูกต้องไม่เพียงพอ ด้านผู้เรียน (ร้อยละ 9.4) โดยทักษะที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ
ทักษะด้านการฟัง เขียน อ่าน และพูด ตามลำ�ดับ ด้านการวัดผลและประเมินผล (ร้อยละ 5.8) ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่ายังไม่ได้
เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดรูปแบบการวัดและประเมินผลและด้านสือ่ การสอนนักเรียนมีปญ
ั หาในการจัดการเรียน
การสอนน้อยที่สุด (ร้อยละ 4.3) เป็นเพราะโรงเรียนทั้งหมดได้ใช้หลักสูตรที่เหมือนกัน คือ หลักสูตรซาลิเซียน ที่เป็นหลักสูตร
เฉพาะของโรงเรียน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ
ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ

จำ�นวน (n=277)
40
34
31
12
37
26
16

ด้านหลักสูตร
ด้านเนื้อหา
ด้านรูปแบบและวิธีการสอน
ด้านสื่อการสอน
ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
ด้านผู้เรียน
ด้านการวัดผลและประเมินผล

ร้อยละ
14.4
12.3
11.2
4.3
13.4
9.4
5.8

3. ผลการวิเคราะห์เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(t-test) พบว่า
ก) นักเรียนทีเ่ พศต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ในมิตดิ า้ นความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักเรียนเพศหญิงมีความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูง
กว่านักเรียนเพศชาย
ข) นักเรียนระดับชั้นต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ในมิติด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่อยู่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความต้องการใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ค) นักเรียนที่เรียนอยู่จังหวัดต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ   ในมิติด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านผู้เรียน กับด้าน
การวัดและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่อยู่จังหวัดยะลา มีความต้องการในการ
เรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่อยู่จังหวัดปัตตานี ดังตารางที่ 3– 5
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมิติด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
จำ�แนกตามเพศ
เพศ
ด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ชาย
หญิง

***P<.001

n
127
150

3.55
4.02

S.D.

t

p

1.01
0.81

-4.34***

.000
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำ�แนกตาม
ระดับชั้น
ระดับชั้น
ด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

**P<.01

n
134
143

3.63
3.97

S.D.

t

p

0.99
0.84

-3.07**

.002

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษในมิติด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ ด้านผู้เรียน และด้านการวัดและ
ประเมินผล จำ�แนกตามจังหวัด
จังหวัด
ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
ปัตตานี
ยะลา
ด้านผู้เรียน
ปัตตานี
ยะลา
ด้านการวัดและประเมินผล
ปัตตานี
ยะลา

**P<.05 ***P<.01

n

S.D.

t

p

53
224

4.03
3.73

0.75
0.81

2.45**

.015

53
224

4.08
3.68

0.81
0.74

3..51***

.001

53
224

4.19
3.89

0.61
0.77

3.05***

.003

4. ผลการวิเคราะห์เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(One-Way ANOVA) พบว่า
ก) ด้านรูปแบบและวิธีการสอน ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนถนอมศรีศึกษา
ในมิติด้านรูปแบบและวิธีการสอน แตกต่างกับโรงเรียนเจริญศรีศึกษาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ มี
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมิติด้านรูปแบบและวิธีการสอนไม่แตกต่างกัน
ข) ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนถนอมศรีศึกษามีแตกต่าง
กับรงเรียนเจริญศรีศึกษา และโรงเรียนมานะศึกษาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ มีพฤติกรรมการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในมิติด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน
ค) ด้านผู้เรียน ค่าเฉลี่ยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในมิติด้านผู้เรียนของโรงเรียนถนอมศรีศึกษา แตกต่าง
กับค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเจริญศรีศึกษา และโรงเรียนมานะศึกษา อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ง) ด้านการวัดและประเมินผล ค่าเฉลี่ยด้านด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียนถนอมศรีศึกษามี แตกต่างกับ
โรงเรียนเจริญศรีศกึ ษา และโรงเรียนมานะศึกษาอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 คูอ่ น่ื มีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ในมิติด้านการวัดและประเมินผลไม่แตกต่างกัน
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จ) ด้านความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษ ค่าเฉลีย่ ของความต้องการในเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน
ถนอมศรีศกึ ษา แตกต่างโรงเรียนมานะศึกษาอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคูอ่ น่ื มีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบ พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านรูปแบบและวิธีการสอน ด้านทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้ ด้านผู้เรียน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำ�แนกตามโรงเรียน
โรงเรียน
n
S.D.
t
p
ด้านรูปแบบและวิธีการสอน
175
4.11
0.67
โรงเรียนมานะศึกษา
53
4.20
0.61
4.12*
.017
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา
49
3.85
0.61
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
175
3.82
0.79
โรงเรียนมานะศึกษา
53
4.03
0.75
8.34***
.000
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา
49
3.41
0.82
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
ด้านผู้เรียน
175
3.77
0.74
โรงเรียนมานะศึกษา
53
4.08
0.81
13.21***
.000
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา
49
3.34
0.61
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
ด้านการวัดและประเมินผล
175
3.97
0.74
โรงเรียนมานะศึกษา
53
4.19
0.61
8.64***
.000
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา
49
3.60
0.81
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
ด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
175
3.72
1.00
โรงเรียนมานะศึกษา
53
3.75
0.83
4.39**
.013
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา
49
4.16
0.70
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
*P<.05
SSB= 3.48
MSB= 1.74
SSw= 115.73
MSw= 0.42
***P<.001
SSB= 10.33
MSB= 5.17
SSw= 169.77
MSw= 0.62
***P<.001
SSB= 14.23
MSB= 7.12
SSw= 147.56
MSw= 0.54
***P<.001
SSB= 9.18
MSB= 4.59
SSw= 145.47
MSw= 0.53
**P<.01
SSB= 7.47
MSB= 3.74
SSw= 232.99
MSw= 0.85
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อภิปรายผล
1. พฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิคริสเตียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านหลักสูตร กับด้านเนื้อหา รองลงมาด้านผู้เรียน ด้าน
รูปแบบและวิธกี ารสอน ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านความต้องการในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ อาริตา สาวดี(2553) ที่พบว่าปัญหาที่ยังมีอยู่ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกล่าวคือครูยังขาด
ความรูค้ วามเข้าใจในหลักสูตรการสอนวิชาภาษาอังกฤษประกอบกับครูไม่มเี ทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย สอดคล้องกับ ธีระพงษ์
ใจใหญ่ (2558) ที่พบว่า จำ�นวนแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน รองลงมาคือ
ความเหมาะสมของแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กแต่ละช่วงวัย
2. พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของของโรงเรียนสังกัดมูลนิธคิ ริสเตียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นน้ั นักเรียนที่
เพศต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน โดยนักเรียนเพศหญิง
มีความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนเพศชาย แสดงให้เห็นว่าเพศมีผลต่อความต้องการเรียนภาษาอังกฤษ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้นักเรียนที่อยู่ระดับชั้นต่างกันจะมีพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านความต้องการในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน โดยนักเรียนที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่า
นักเรียนทีอ่ ยูร่ ะดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าระดับชัน้ เรียนมีผลต่อความต้องการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนและที่
อาศัยอยูใ่ นจังหวัดทีต่ า่ งกันจะมีพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ ด้านผูเ้ รียน และด้านการวัดและ
ประเมินผล แสดงให้เห็นว่า จังหวัดที่อยู่อาศัยของนักเรียนมีผลต่อการเรียนของนักเรียนใน ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
ด้านผูเ้ รียน และด้านการวัดและประเมินผล อาจเนือ่ งด้วยบริบทพืน้ ที่ วัฒนธรรมของคนในแต่ละพืน้ ทีจ่ งั หวัดมีวถิ ชี วี ติ ความเป็นอยู่
ที่แตกต่างกันจึงอาจส่งผลต่อสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน สอดคล้องกับ Michael, Bart & Rosamonda
(2013) และ Skinner (1957) ทีก่ ล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลมาจากอิทธิพลของสิง่ แวดล้อมภายนอกด้วยแนวคิดทีว่ า่
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิง่ เร้า และยังกล่าวอีกว่าการเรียนรูท้ กุ ประเภท ซึง่ รวมถึงการเรียนรูภ้ าษาสามารถ
เกิดขึน้ ได้โดยอาศัยกระบวนการหรือการกระทำ�ทีเ่ กิดขึน้ ซ้�ำ ๆ ซึง่ รวมถึงการเสริมแรง (Reinforcement) และการเรียนรูจ้ ึงเป็นสิ่งที่
สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมซึ่งสอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ที่ได้กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวยต่อ
การเรียนเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่ง เพราะการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนก็
จะมีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้
3. ด้านรูปแบบและวิธกี ารสอน โรงเรียนถนอมศรีศกึ ษามีพฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านรูปแบบและวิธี
การสอน แตกต่างกับโรงเรียนเจริญศรีศกึ ษา โดยโรงเรียนถนอมศรีศกึ ษายังมีพฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านความ
ต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแตกต่างกับโรงเรียนมานะศึกษา ทัง้ นีโ้ รงเรียนถนอมศรีศกึ ษายังมีพฤติกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษด้านผู้เรียน ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล แตกต่างกับนักเรียนโรงเรียน
เจริญศรีศึกษา และโรงเรียนมานะศึกษา แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีผลต่อสภาพการเรียนภาษาอังกฤษในด้านรูปแบบและวิธีการ
สอน ด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล อาจ
เป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน บุคคลรอบข้างที่ต่างกัน และความต้องการและการรับรู้ที่ต่างกันออกไปจึงทำ�ให้นักเรียนมี
ความแตกต่างกันทั้งในด้านของวิธีหรือรูปแบบลักษณะของการเรียนรู้ ด้านความต้องการก็แตกต่างกันออกไปซึ่งสอดคล้องกับ
Skinner (1957) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมเป็นผลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็นสิ่งเร้าและยังกล่าว อีกว่าการเรียนรู้ทุกประเภท
สามารถเกิดขึน้ ได้โดยอาศัยกระบวนการหรือการกระทำ�ทีเ่ กิดขึน้ ซ้�ำ ๆ  ทัง้ นีก้ ารเรียนรูจ้ งึ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถสังเกตได้จากพฤติกรรม
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สอดคล้องกับ พัชรินทร์ สติมั่น (2552) ที่พบว่า งบประมาณในการผลิตสื่อไม่เพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวมมีปัญหาพอสมควร ปัญหาที่มีระดับรุนแรงมาก อาทิ ครูผู้สอนขาดความชำ�นาญในการสอน
ปัญหาที่มีระดับค่อนข้างมาก อาทิ ความแตกต่างของนักเรียนมีมากเกินไปด้านการวัดผลและประเมินผล ภาพรวมมีปัญหาค่อน
ข้างน้อยสอดคล้องกับ ชลลดา เลาหวิริยานนท์, ธัญลักษณ์ ลิ้มเพียรจัด และ พวงทิพย์ ศรีวรรธนชาติ (2550) ที่พบว่าปัญหา
ครูสอนภาษาอังกฤษไม่ได้จบภาษาอังกฤษเป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกมานานและมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับ นูรหม๊ะ หะยีกาเล็ง (2554) ที่พบว่าลักษณะของห้องเรียนที่ไม่เหมาะกับการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ อาทิ การฝึกพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน เพราะเสียงไปรบกวนห้องใกล้เคียง ในขณะที่นักเรียนต้องการสมาธิใน
การอ่าน ซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรอีกทั้งโรงเรียนยังขาดแหล่งศึกษาด้านภาษาอังกฤษ อาทิ
ห้องปฏิบัติการทางภาษาและสื่อการสอนต่างๆ
สรุป

พฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดมูลนิธคิ ริสเตียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวมแล้ว
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านทีม่ รี ะดับมากทีส่ ดุ ได้แก่ ด้านหลักสูตร กับด้านเนือ้ หา รองลงมาด้านผูเ้ รียน ด้านรูปแบบและวิธี
การสอน ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ทัง้ นีพ้ ฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดมูลนิธคิ ริสเตียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่านักเรียนที่
เพศต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ในมิตดิ า้ นความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน โดยนักเรียนเพศหญิง
มีความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนเพศชาย ซึง่ นักเรียนทีอ่ ยูร่ ะดับชัน้ ต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ
ด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน โดยนักเรียนทีอ่ ยูร่ ะดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความต้องการใน
การเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ในมิติด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
ด้านผู้เรียน และด้านการวัดและประเมินผล รวมถึงด้านรูปแบบและวิธีการสอน นักเรียนโรงเรียนถนอมศรีศึกษามีพฤติกรรม
การเรียนภาษาอังกฤษด้านรูปแบบและวิธกี ารสอน แตกต่างกับนักเรียนโรงเรียนเจริญศรีศกึ ษา นักเรียนโรงเรียนถนอมศรีศกึ ษา
ยังมีพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ในมิติด้านความต้องการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแตกต่างกับนักเรียนโรงเรียน
มานะศึกษา ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนถนอมศรีศึกษามีพฤติกรรมเรียนภาษาอังกฤษด้านผู้เรียนด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
และด้านการวัดและประเมินผล แตกต่างกับนักเรียนโรงเรียนเจริญศรีศึกษา และโรงเรียนมานะศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติ
1.1 หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถนำ�ผลการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป
1.2 หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถนำ�ผลการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการกำ�หนด
นโยบายต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยต่อไป
2.1 ควรศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนในพื้นอื่นที่มี
ความแตกต่างกันในเชิงบริบทแล้วนำ�ผลมาเปรียบเทียบและเป็นการยืนยันผลการวิจยั เพือ่ นำ�ผลการวิจยั ไปปรับใช้ในการพัฒนา
และเพือ่ แก้ไขปัญหาต่อไป
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2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุเกีย่ วกับปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู และนักเรียน
เพื่อนำ�ผลการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาและเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
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