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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ และปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร-ครู และนักเรียน 
จ านวน 18 คน น าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกหมวดหมู่ ตีความ สร้างข้อสรุป และน าเสนอด้วยวิธีการพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตรไม่ยืดหยุ่น ครูมี
ภาระงานสอนจ านวนมาก และยังมีภาระงานในหน้าที่อีกหลายงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะ
จัดในห้องเรียน สื่อการสอนที่ใช้จะเป็นบัตรค า แถบประโยค เกม รูปภาพ และแบบเรียน ปัญหาที่พบส่วน
ใหญ่ครูมีเวลาเตรียมการสอนน้อย มีการจัดกิจกรรมของเครือข่ายบ่อยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวิชาการ การ
แข่งขันกีฬาจึงท าให้เวลาเรียนลดน้อยลงด้วย อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูจะใช้ภาษาไทย
มากกว่าภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ห้องปฏิบัติการทางภาษาไม่มี ไม่มีงบประมาณ
ในการจ้างครูมาสอนเพ่ิมเติมและการ ซ้ือสื่อการสอน จึงท าให้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษน้อยลง 
ค าส าคัญ: สภาพปัญหาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
 
Abstract 
  This article aims to explore the condition and problems of English learning 
management for prathomsuksa 3 students in Kamphaengphet Affiliated School, Rattaphum 
District, Songkhla Province by using qualitative research methods data were collected 
from in-depth interviews from 18 key informants, administrators, teachers and students 
The data were collected, categorized, interpreted, created conclusions and presented by 
analytical descriptive methods. The results of the research showed that the condition 
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and problems of English learning management. The curriculum is not fixable Teachers 
have many teaching tasks and still have many other work responsibilities. The teaching 
and learning activities will be organized in the classroom. The teaching materials used 
were word cards, sentences, games, pictures, and textbooks. The most common problems 
teachers had less time to prepare. There are frequent of Affiliated School activities, 
whether academic competition, sports competitions. Therefore, reduce study time. In 
addition, the teaching and learning activities will be conducted in Thai rather than English. 
Moreover, the students are lack of confidence and no language laboratory, because of 
none budget for hiring more teachers and buying teaching materials. Therefore reducing 
the time spent on English learning activities. 
Keywords: Situations and Problems in Learning English Subjects, Learning English Subjects  
 
บทน า 
 สังคมโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการติดต่อสื่อสารและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ทั้งครู ผู้สอน 
และตัวผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อได้หลายรูปแบบ ซึ่งล้วนแต่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทางด้านการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เช่น สื่อโทรทัศน์มีรายการภาคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ สามารถฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษได้หลายรายการเช่น รายการ English on tour รายการ Loukgolf’s English Room เป็นต้น 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) ได้
ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้และสามารถใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมที่หลากหลาย .และ
สามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบกับประเทศไทยมีการติดต่ อกับ
ประเทศต่าง.ๆ.ทั่วโลก รวมทั้งสภาพสังคมยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุก .ๆ.ด้าน เช่น การเมืองการ
ปกครอง ด้านเศรษฐกิจ จึงท าให้ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับคนไทยในการติดต่อสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นที่ผู้ เรียนจะต้องได้เรียนรู้ทั้ง 4 
ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน (เสาวภาคย์ ศรีโยธา, 2551, น.1 อ้างถึงใน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา 
บุญปราการ, และวันทนา ไกรฤกษ์ 2559) 
 จากการส ารวจงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพบว่า ในงานศึกษาของเจตน์สฤษฎิ์ 
สังขพันธ์, วันทนา ไกรฤกษ์, และเก็ตถวา บุญปราการ (2559, น. 126-130) พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้
บางข้อไม่เหมาะสมกับเด็กในโรงเรียนอ าเภอรอบนอก ครูสอนภาษาอังกฤษมีไม่เพียงพอ ครูยังขาดเทคนิค
การสอน ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ ไม่มีห้องฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หนังสืออ่านนอกเวลามีน้อย ครู
สร้างเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายไม่เป็น ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของเสาวภาคย์ ศรีโยธา (2555 อ้างถึง
ใน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, และวันทนา ไกรฤกษ์ 2559) พบว่า นักเรียน ส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.23 เป็นเพราะ นักเรียนมี
พ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษน้อย ผู้เรียนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออก ไม่เห็นความส าคัญของการเรียนวิชา 
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ภาษาอังกฤษ และมีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษน้อย จึงท า ให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544 อ้างถึงใน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, และวันทนา 
ไกรฤกษ ์2559) ได้ประกาศให้โรงเรียนต่าง ๆ ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตร 
ที่ได้พัฒนาจากหลักสูตรเดิมที่ใช้อยู่.3.ฉบับ.คือ.หลักสูตรประถมศึกษา.พ.ศ..2521.(ฉบับปรับปรุง.พ.ศ..2533) 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ..2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2524.(ฉบับปรับปรุง พ.ศ..2533).โดยหลักสูตรเดิมที่ใช้ก่อนหน้านี้ใช้มานานกว่า .10.ปี.โดยพบข้อ 
บกพร่องในหลักสูตรเดิมหลายประเด็น คือ หลักสูตรเดิมไม่สามารถสนองความต้องการอันแท้จริงของ
ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ เนื่องจากความต้องการในท้องถิ่นต่าง.ๆ.มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง.สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ควรต้องปรับเปลี่ยนพ้ืนฐานในการคิดของคนไทยให้ ก้าวทันยุค
สมัย.ดังนั้นในปี.2551.กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา .ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(2551).ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อเหตุการณ์.และสนองต่อท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตในสภาพปัจจุบันได้ และกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้เกิดขึ้นในยุค
สารสนเทศ ซึ่งความรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ า เป็นในการหาความรู้และการ
สื่อสาร 
 อีกประการหนึ่งคือ ปัญหาอันเนื่องมาจากครูผู้สอนซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนเช่นกัน เช่น ครูมีคาบสอนมากเกินไปและสอนกันหลายวิชา หลาย
ระดับชั้น ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบงานอ่ืนในโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษไม่มีคุณวุฒิทางการสอน
ภาษาอังกฤษ และขาดความมั่นใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนภาษอังกฤษ เช่น สื่อการสอน ครูผู้สอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน.และปัญหาส่วนตัวของผู้เรียน (Brown,.2000; Brown, 2007; Ellis, 1994 อ้าง
ถึงใน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, และวันทนา ไกรฤกษ์, 2559 ) 
 ในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น ได้มีนักวิชาการที่สนใจและท าการวิจัยเป็นจ านวน
มาก เช่น การสอนเพ่ือแก้ปัญหาการไม่จ าค าศัพท์ของผู้เรียนอย่างถาวร โดยการใช้สื่อการสอนหลาย ๆ วิธี
รวมทั้งการใช้สื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการวิจัยที่เน้นการเรียนรู้ทางค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ที่สอดคล้องกับการศึกษาในระบบ แต่การศึกษาเรื่องของสภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในประเด็น
การบริหารจัดการ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนยังค่อนข้างน้อย.ดังนั้นการท าวิจัยดังกล่าว 
จะช่วยให้ทราบถึงสภาพการจัดการเรียนการสอน และปัญหาที่แท้จริงในการเรียนการสอนภาษา อังกฤษ 
ว่าแต่ละปัญหามีความส าคัญมากน้อยเพียงใด เพ่ือที่จะได้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและถูกจุดได้ทันท่วงที 
ตลอดจนสามารถก าหนดนโยบายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
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การทบทวนวรรณกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 Delors (1998 อ้างถึงใน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, และวันทนา ไกรฤกษ์ 2559) 
กล่าวว่า การพิจารณากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือการพิจารณาหลักการการเรียนรู้ซึ่งถือ
เป็นเสาหลักของการศึกษาควรให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ประสบการณ์เรียนรู้ดังนี้ 

1. การเรียนรู้เพ่ือเข้าใจ (Learning to know) ให้ผู้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ อย่างมี
วิจารณญาณด้วยเหตุด้วยผลเพ่ือเข้าใจรายละเอียดของเนื้อหาหรือแนวคิดต่างๆลักษณะของการเรียนรู้จึง
ควรเน้นกระบวนการทางการคิดเช่นการอภิปรายการคิดวิเคราะห์ ฯลฯ 
 2. การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติ (Learning to do) ให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง เพ่ือให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงจากการปฏิบัติ 
 3. การเรียนรู้เพ่ืออยู่ร่วมกัน (Learning to get together) ให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานร่วมกับผู้อ่ืน
เพ่ือให้รู้จักการแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกัน.การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
 4. การเรียนรู้เพื่อเป็นตัวของตัวเอง (Learning to be) ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับประสบการณ์.การ
เรียนโดยการรู้จักคิดและตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้เกิดความมั่นใจใน
ตนเองและมีความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ เป็นทั้งคนดีคนเก่งมีความสุขในการเรียนรู้ 
  
ปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเน้นสอนแบบโครงสร้างทาง
ภาษาหรือไวยากรณ์ ซึ่งหากผู้เรียนมีพ้ืนฐานทางด้านกฎเกณฑ์ดีแล้วจะสามารถน าไปใช้ได้ แต่ปรากฏว่าไม่
ว่าจะเป็นการเรียนแบบไวยากรณ์และการแปล หรือการสอนแบบฟัง- พูด ต่างก็ไม่ได้ผล เพราะผู้เรียนไม่
สามารถน าความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้ .(สุนทร หลุ่นประพันธ์.2547,.9-10.อ้างถึงใน 
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์,.เก็ตถวา บุญปราการ, และวันทนา ไกรฤกษ์ 2559) ได้เสนอปัญหาต่าง.ๆ เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาเกี่ยวกับตัวครู ส่วนใหญ่เป็นประเด็นของการที่ความรู้ของครูยังไม่ได้มาตรฐานการเตรียม 
การสอนของครูยังไม่สม่ าเสมอ ครูไม่เข้าใจโครงสร้างของหนังสือแบบเรียน ครูไม่มีเวลาแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม ครูแปลประโยคให้นักเรียนเป็นภาษาไทย ครูมีความเข้าใจนักเรียนในชั้นของตนน้อยเกินไป 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่นักเรียนให้ความสนใจกับการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษน้อยมาก นักเรียนมีพ้ืนความรู้อ่อนเกินไป นักเรียนไม่มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 3. ปัญหาเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า จ านวนนักเรียนมีมากเกินไปการ
เรียนในระดับชั้นหนึ่ง ๆ ด าเนินไปไม่เท่ากัน เนื้อหาที่สอนมีมากเกินไป 
 4. ปัญหาเรื่องวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน พบว่า ครูไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน 
ครูมีความสับสนเกี่ยวกับหลักสูตร 
 
การทบทวนวรรณกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 จากการศึกษาพบว่า มีนักวิชาการให้ความสนใจศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลายท่าน เป็นต้นว่า 
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541,.17 เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, และวันทนา ไกรฤกษ์ 2559) 
ได้ศึกษาถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนพบว่า เป็นปัจจัยส าคัญที่ครูทุกคนต้องค้นคว้าฝึกฝนเทคนิค
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การสอนที่หลากหลายให้สอดคล้องและเหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแล้ว
สามารถจ าแนกได้ 6 วิธีคือ 1) การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม 2) การศึกษารายบุคคล 3) การจัดการเรียน 
การสอนที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยี 4) การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิสัมพันธ์ 5) การจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ 6) การเรียนแบบร่วมมือ 
 ในงานศึกษาของทิศนา แขมมณี (2548,.3 อ้างถึงใน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, 
และวันทนา ไกรฤกษ์ 2559) อธิบายไว้ว่าการสอนเป็นการบอกกล่าว อธิบายชี้แจงหรือแสดงให้ดูการสอน
เป็นการถ่ายทอดความรู้ทักษะและเจตคติต่าง ๆ โดยผู้สอนและศิษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในกระบวนการ
เรียนรู้โดยครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญเป็นผู้จัดการเรียนรู้ ให้เกิดตามความคิดเห็นและความสามารถของตน
ผู้เรียนหรือศิษย์เป็นผู้รับการถ่ายทอด ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่งไม่จ ากัดเวลาและสถานที่แล้วแต่
สถานการณ ์
 วสิษฐ์ เกษมทรัพย์ (2548,.84 อ้างถึงใน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, และวันทนา 
ไกรฤกษ์ 2559) กล่าวว่าการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น มีแนวทางการสอนสวนทางกับกระบวน 
การเรียนรู้ทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนหลายครั้ง
กลับสร้างความสับสนให้กับผู้เรียนผู้สอน ซึ่งสาเหตุมาจากผู้เรียน ผู้สอน หลักสูตร -ต ารา และสิ่งแวดล้อม
โดยที่แต่ละฝ่ายก็มีส่วนเสริมให้ปัญหาในส่วนอื่น ๆ ทวีความรุนแรงขึ้น 
 ปัญหาทางด้านของเทคนิคการสอนของครูผู้สอนจะมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษา 
อังกฤษแล้ว บุคลิกภาพและ บทบาทของครูก็มีส่วนส าคัญในการเรียนการสอน เพราะครูเป็นสื่อกลางในการ 
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน Miller.(1987, 40-41 อ้างถึงใน เสาวภาคย์ ศรีโยธา,.2555) ได้ให้ความคิดเห็น 
เกี่ยวกับลักษณะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ดีว่าควรมีความกระตือรือร้นในการสอน ปัจจัยส า คัญที่สุด 
ในการสอนคือตัวครูและวิธีการสอนของครู จะท าให้ผู้เรียนมีปฏิกิริยาโต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษ มีอารมณ์
ขันจะช่วยให้ผ่อนคลายความตึงเครียดและลดความกังวลใจให้กับนักเรียนครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์
กันเพ่ิมขึ้นเพราะได้หัวเราะด้วยกันนักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนานการเรียนการสอนก้าวหน้ายิ่งขึ้น
เพราะนักเรียนไม่กลัวที่จะตอบผิดหรือพูดน้อยลง 
 สื่อการสอนก็ถือว่าเป็นอีกองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการน า
สื่อประสมมาใช้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Gerlachand 
Ely (1971, 282 อ้างถึงใน เสาวภาคย์ ศรีโยธา,.2555) ได้กล่าวว่าสื่อการสอนเป็นกุญแจส าคัญในการวาง 
แผนและการสอนเชิงระบบสื่อเป็นค าที่มีความหมายกว้างขวางมากไม่ว่าจะเป็นบุคคลวัสดุอุปกรณ์หรือ
เหตุการณ์ที่สร้างเงื่อนไขซึ่งสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะตลอดจนทัศนคติโดยนัยนี้ครูต าราและ
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียนต่างเป็นสื่อการเรียนการสอนทั้งสิ้น 
 นอกจากนี้ธ ารง บัวศรี (2542 อ้างถึงใน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, และวันทนา 
ไกรฤกษ์ 2559) ได้กล่าวไว้ว่าอุปกรณ์การสอนเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษสื่อการสอนนั้นมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ช่วยในการน าเข้าสู่บทเรียน ใช้ดึงดูดความสนใจ 
ใช้อธิบายความหมายของค าโดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย ใช้ช่วยสรุปบทเรียน ท าให้บทเรียนน่าสนใจ 
ช่วยท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นส่วนการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นอีกกระบวนการหนึ่งเพ่ือ
ช่วยให้ครูติดตามและตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนหลังการเรียนการสอน (กาญจนา จันทะดวง,.2542, 
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118; สุมาลี จันทร์ชะลอ,2542,.7 อ้างถึงใน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, และวันทนา ไกรฤกษ์ 
2559) 
 นอกจากนั้นในงานศึกษาของนูรหม๊ะ หะยีกาเล็ง (2554 อ้างถึงใน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา 
บุญปราการ, และวันทนา ไกรฤกษ์ 2559) ยังพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนคือ ลักษณะของห้องเรียนใน
บางโรงเรียนไม่เหมาะกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในการฝึกปากเปล่าของนักเรียน เพราะเสียง 
ไปรบกวนห้องใกล้เคียง และขณะเดียวกันในขณะที่นักเรียนต้องการสมาธิในการอ่านในใจ ก็จะมีเสียงจาก
ห้องอ่ืนรบกวนเช่นกัน ท าให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร ขาดหนังสือประกอบอ่ืน.ๆ ทางภาษา 
อังกฤษที่จะช่วยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดห้องปฏิบัติการทางภาษา ท า
ให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้ฝึกหัดทักษะการฟังและการพูดอันเป็นทักษะพ้ืนฐานของการเรียนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีครูภาษาต่างประเทศที่นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง 
ผู้บริหารในบางโรงเรียนยังไม่เข้าใจหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษดี มุ่งจะให้ครูสอนเพ่ือให้นักเรียนสอบผ่าน
วิชานี้แต่เพียงอย่างเดียว.และในบางโรงเรียน ผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง.ๆ.เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษา เห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์อันเป็นสาเหตุให้ครูท้อถอย หมด
ก าลังใจในการท างาน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในไทยนั้นยังคงพบปัญหาและ
อุปสรรคอีกมากมาย เช่น ปัญหาด้านหลักสูตร ปัญหาด้านครูผู้สอน และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ถึงแม้ว่า
ภาครัฐจะมีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเห็นได้
จาก การก าหนดนโยบายต่าง.ๆ.เช่น การจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษา.ปัญหา
ของผู้บริหารที่ยังเห็นความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนทางภาษาค่อนข้างน้อย เป็นต้นว่า การจัดซื้อ
สื่อการเรียนการสอน การส่งครูไปอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ หรือเทคนิควิธีการสอน ส่งผลให้การด าเนินงาน
ที่กล่าวมาไม่ไปสู่ความส าเร็จของการจัดการศึกษาได้ตามที่วางเป้าหมายไว้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า การ
ด าเนินงานของรัฐบาลอาจมีความผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่องบางประการ ดังนั้น การศึกษาสภาพ และ
ปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ดังกล่าวนี้ สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคคลหลายฝ่าย ทั้งในสถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน 
และครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ ผลจากการศึกษานี้จะเอ้ือประโยชน์ต่อการพิจารณาการจัดการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1..พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในระหว่างเมืองกับชนบทที่มีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจในการศึกษา
สภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 2..ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มครู-อาจารย์ และกลุ่มนักเรียน โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษา
ก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จ านวน 18 คน 
 3..เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นเพียงแนวค าถามที่
สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูเจ้าหน้าที่ และกลุ่ม
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นักเรียน โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์คือ หลักสูตร เทคนิคการสอนของครู สื่อการสอน บรรยากาศใน
การเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวผู้เรียน และการวัดผลและประเมินผล 
 4..การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็น
ของสภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และใช้วิธี
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลในประเด็นของสภาพการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมว่ามีลักษณะอย่างไร มี
ปัญหาอุปสรรคใดที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
 5..การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้น ามาจ าแนกหมวดหมู่ 
ตามประเด็นที่ศึกษา ตีความ และสร้างข้อสรุป น าเสนอด้วยวิธีการเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 

1. สภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเครือข่าย 
1.1 ด้านหลักสูตร  
จากการสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับประเด็นหลักสูตรพบว่า การสร้างหลักสูตรที่ใช้สอน ครูจะศึกษา

สภาพปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นหลัก ศึกษาเอกสารหลักสูตรและแบบเรียน ศึกษา
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ก่อน ส่วนความรู้ที่น ามาจัดท าหลักสูตรที่ใช้สอน จะได้จากการอบรมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ส าหรับการจัดหน่วยการเรียนรู้ โดยน ามาจากหลักสูตรแกนกลาง จัดให้เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น และตามสภาพความสามารถของนักเรียน การเขียนค าอธิบายรายวิชาที่ใช้สอน โดยน ามาจาก
หลักสูตรแกนกลาง ศึกษาจากมาตรฐานการและสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแนวทางจาก
โรงเรียนอ่ืนมาเป็นต้นแบบด้วยเช่นกัน (อาซีญา, สัมภาษณ์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563) 

1.2 ด้านครผูู้สอน  
 1) ภาระงานและประสบการณ์สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 27-

33 ปี ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีภาษาอังกฤษ มีบางคนจบปริญญาตรีวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนมีการเรียนการสอนชั้นอนุบาล-ป.6 มีโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนถึงชั้น ม.3 จ านวนหนึ่งแห่ง ครู
จะต้องสอนต่างระดับ สอนชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 ทั้งนี้เนื่องจากในโรงเรียนมีครูสอนภาษาอังกฤษ 1 คน 
ส่วนห้องเรียนมีนักเรียนประมาณ 20-35 คน ครูมีประสบการณ์สอน 2-10 ปีโดยประมาณ ครูมีภาระงานสอน 
19-25 ชั่วโมง/สัปดาห์ และยังมีภาระงานอ่ืนอีกคือ งานฝ่ายทั้ง.4.ฝ่ายที่รับผิดชอบเป็นหลัก งานกิจการ
นักเรียน งานห้องสมุด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  

 2) การพัฒนาตนเองของครู การพัฒนาตนเองของครู จากการศึกษา ส่วนใหญ่พบว่ามี
บ้างที่ ครูได้รับการพัฒนาตนเองในการไปอบรมหัวข้อการจัดท าหลักสูตร วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การ
จัดท าสื่อการสอนภาษาอังกฤษ การวัดผลประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรสถานศึกษา.(ดวงฤทัย, 
สัมภาษณ์วันที่ 10 มกราคม 2563) 

 3) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครู จากการศึกษาพบว่า น้อยครั้งที่
ครูจะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนักเรียน ส่วนใหญ่ครูจะใช้ภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทย และ
ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษคือ ด้านการอ่าน การพูด การฟัง การเขียน ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร (พรบงกช,.สัมภาษณ์วันที่ 7 มกราคม 2563 และดวงกมล,.สัมภาษณ์วันที่ 17 
มกราคม 2563) 
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 1.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า การเขียนแผนการสอนของครู
ครูจะเขียนแผนการสอนล่วงหน้าก่อนสอนเป็นรายสัปดาห์ แยกเป็นรายชั่วโมง โดยศึกษาเนื้อหาที่จะสอน
ก่อน ซึ่งวิเคราะห์หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเขียนแผนการสอน ส่วนใหญ่เน้นทักษะการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามล าดับ (อุทุมพร, สัมภาษณ์วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) 
 1.4 ด้านสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า สื่อการสอนส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ จะเป็นบัตรค า รูปภาพ เกม แบบเรียน ชุดฝึกทักษะ โปรแกรมการน าเสนองาน บาง
โรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ก็จะใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบการสอน การจัดท าสื่อการสอนส่วนใหญ่จัดท าขึ้น
เอง ซื้อมาด้วยเงินตนเอง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณของโรงเรียน ครูบางคนจะให้นักเรียนหามาให้แหล่ง
เรียนรู้อื่นที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคือ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษามีเป็นบางโรงเรียน มีครูบาง
คนน านักเรียนไปศึกษาแหล่งชุมชนโดยศึกษาเกี่ยวกับอาชีพชุมชน.(ศุภลักษณ์,.สัมภาษณ์วันที่.7 กุมภาพันธ์ 
2557.และนรากร, สัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
 1.5 การวัดผลและประเมินผล การวัดผลและประเมินผลจะมีการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนเป็นบางครั้ง เน้นตรวจงานและสังเกตระหว่างสอนทุกครั้ง วิธีการวัดผลประเมินผล .ครูจะใช้
แบบทดสอบ แบบสังเกต ตรวจงาน และแฟ้มสะสมงาน ครูส่วนใหญ่จะให้นักเรียน และเพ่ือนของนักเรียน
มีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล (ปรีดา, สัมภาษณ์วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563) 
 2. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 2.1 ปัญหาด้านหลักสูตร หลักสูตรก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ในบางข้อไม่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง บทเรียนมีจ านวนมากเกินไปไม่สามารถสอนให้ครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด การออกแบบการสอนที่
ไม่สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของครู ดังนั้นจึงใช้วิธีการศึกษาจากเพ่ือนร่วมงานและเกิด
ความไม่แน่ใจว่าถูกหรือไม่ (อาซีญา, สัมภาษณ์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563) 
 2.2 ปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน จากการสัมภาษณ์ดวงฤทัย และศุภลักษณ์ (สัมภาษณ์วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2563) พบว่า ส่วนใหญ่ครูใช้ภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษในการสอน ครูไม่มีเวลาเตรียม
ความพร้อมล่วงหน้าในการสอนเลยเพราะสอนหลายวิชา หลายระดับชั้น ครูสอนไม่ทันเพราะมีการท า
กิจกรรมของเครือข่ายบ่อย ครูขาดทกัษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยเสริมในการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ 
ครูขาดการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น การใช้เพลง บทสนทนา การเล่นเกม จึงท าให้
นักเรียนเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน 
 2.3 ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน จากการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดและไม่กล้าแสดงออก
ในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน นักเรียนเรียนหลายวิชาในวันเดียวท าให้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาน้อยนักเรียน
คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากและไม่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันเพราะไม่มีโอกาสได้สื่อสารกับ
เจ้าของภาษา นักเรียนไม่ได้ท ากิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมวันคริสต์มาส 
(ไพริน, สัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) 
 2.4 ปัญหาด้านต าราเรียนและสื่อการสอน จากการสัมภาษณ์ วนิตา ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนใน
เครือข่ายสถานศึกษาก าแพงเพชรพบว่า โรงเรียนใช้ต าราต่อจากรุ่นพ่ีซึ่งท าให้ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้มาก
นักเพราะต้องใช้ต่อกันเป็นทอดๆ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น เทปเสียง ทีวี 
ซีดี และคอมพิวเตอร์ ขาดแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม (วนิตา, สัมภาษณ์วันที่ 5 มีนาคม 2563) 
 2.5 ปัญหาด้านปริมาณงานในความรับผิดชอบของครู จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนพบว่า ครูมี
ชั่วโมงสอนมากเกินไปและสอนหลายวิชา หลายระดับชั้น มีภาระงานเอกสารอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
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นอกจากการสอน จงึท าให้ครูไม่มีเวลาจัดเตรียมการสอน เพราะหน้าที่ที่รับผิดชอบมีหลายอย่างเกินไป ซ่ึง
ถือว่าเป็นภาระงานหนักของครู (กรกนก, สัมภาษณ์วันที่ 9 มีนาคม 2563 และปรีดา, สัมภาษณ์วันที่ 9 มีนาคม 
2563) 
 2.6 ปัญหาเกี่ยวกับการขาดการสนับสนุน จากการสัมภาษณ์ครูธัญรัตน์และครูสมนึก,.สัมภาษณ์
วันที่ 12 มีนาคม 2563) พบว่าโรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรให้จัดจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ต้องใช้งบ 
ประมาณ ของโรงเรียนในการจัดจ้างและไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ 
เช่น การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ การจัดนิทรรศการวันส าคัญต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจาก
นักเรียนเต็มทั้งวันจึงไม่ค่อยมีเวลาให้นักเรียนท ากิจกรรมนอกห้องเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าสภาพ และปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษา 
ก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประเด็นที่น่าสนใจคือ  
 1. หลักสูตรไม่ยืดหยุ่น และยังไม่สอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานของกระทรวง 
ศึกษาธิการยังดูแลไม่ทั่วถึง การปรับใช้ในท้องถิ่นจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้บริหาร ครู ควรร่วมมือกันสอดคล้อง 
กับงานศึกษาของเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, วันทนา ไกรฤกษ์, และเก็ตถวา บุญปราการ (2559, น. 126-130) 
พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้บางข้อไม่เหมาะสมกับเด็กในโรงเรียนอ าเภอรอบนอก ครูสอนภาษาอังกฤษมีไม่
เพียงพอ ครูยังขาดเทคนิคการสอน ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ ไม่มีห้องฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หนังสือ 
อ่านนอกเวลามีน้อย ครูสร้างเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายไม่เป็น 
 2. ครูมีภาระงานครูที่นอกเหนือจากการสอน และภาระงานที่ต้องท าหน้าที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น 
เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการการดูแลกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ หรือแม้แต่
การรักษาการเวรประจ าวันที่ท าหน้าที่ในการดูแลห้องสมุด และการดูแลความเรียบร้อยภายในโรงอาหาร 
การเป็นครูฝ่ายปกครองที่คอยดูแลด้านวินัยโรงเรียน จนถึงการเป็นครูประจ าชั้น นอกจากนั้นยังพบว่า 
บางโรงเรียนขาดครูวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสาเหตุมาจากการที่โรงเรียนไม่มีอัตราก าลังในการจ้างครู ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นูรหม๊ะ หะยีกาเล็ง (2554) ที่กล่าวถึงปัญหาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกิด
จากหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่ส าคัญคือ เกิดจากโรงเรียนที่ยังไม่เห็นความส าคัญของการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังพบว่า หลักสูตรมีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ บางข้อไม่สามารถการ
น าไปปฏิบัติได้จริง บทเรียนมีจ านวนมากเกินไปไม่สามารถสอนให้ครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้แต่
ละโรงเรียนปรับได้ตามความยืดหยุ่นของแต่ละโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร หลุ่นประพันธ์. 
2547) กล่าวว่าปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคือ ครูไม่เข้าใจโครงสร้างของหนังสือ
แบบเรียน ครูไม่มีเวลาแสวงหาความรู้เพิ่มเติมครูมีความสับสนเกี่ยวกับหลักสูตร 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษา
ก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีการจัดกิจกรรมภายในของเครือข่ายบ่อยมาก ท าให้ครูมีเวลา
สอนไม่เพีงพอ นักเรียนมีเวลาเรียนภาษาอังกฤษน้อยลง ดังนั้นทางโรงเรียนควรมีมาตรการส ารองให้
นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยจัดแบบฝึกทักษะหรือบทเรียนส าเร็จรูปให้นักเรียนได้น าไป
เรียนเพ่ิมเติมที่บ้านหรือการใช้ใบงานสั่งงานนักเรียนให้ท ากิจกรรมล่วงหน้า 
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