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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจสภาพ และปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดเทศบาลในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มครู-อาจารย์ และนักเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ านวน 18 คน น าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกหมวดหมู่ ตีความ สร้างข้อสรุป และน าเสนอด้วยวิธีการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า สภาพโดยทั่วไปครูมีภาระงานสอนหลายช่วงชั้นท าให้ต้อง
เตรียมการสอนหลายระดับ นอกจากภาระงานสอนภาษาอังกฤษแล้วยังมีภาระงานด้านอ่ืนอีก ครูเรียนรู้
การจัดท าแผนการสอนโดยการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะจัดในห้องเรียนไม่ได้จัดนอกสถานที่ สื่อการสอนที่ใช้จะเป็นบัตรค า เกม 
รูปภาพ และแบบเรียน ปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่ครูมีเวลาเตรียมการสอนน้อยเพราะสอนหลายระดับ ขณะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนครูจะใช้ภาษาอังกฤษสลับภาษาไทย นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ห้องปฏิบัติการ 
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ทางภาษาไม่มี ไม่มีงบประมาณในการจ้างครูมาสอนเพ่ิมเติม และการซื้อสื่อการสอน  โรงเรียนปิดบ่อย 
เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ จึงท าให้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษน้อยลง  
ค าส าคัญ:  สภาพปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในพ้ืนที่สาม 
  จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
Abstract 
 This article aims to survey the situations and problems in learning English at the 
secondary schools affiliated with municipalities in the three southern border provinces. 
The data were collected via in-depth interviews from a group of 18 teachers and 
students in the three southern border provinces. Qualitative method was used to 
analyze the data which were classified, summarize and synthesize respectively, prior to 
descriptive and analytical presentation. The results showed the general situations and 
the problem as follows. In general, teachers have classes at different levels so they have 
to spend much time in lesson preparation. In addition to teaching loads, teachers also 
have other responsibilities. For example, they have to attend a training program in how 
to make lesson plans via related organizations and peers. Extra curriculum activities can 
only be held in class. Learning materials are in the forms of cards, games, pictures and 
textbooks. For the problem, teachers have not enough time for teaching preparation. 
During classroom activities, they switch from Thai to English on and off. Students are too 
shy to answer questions. There is no language laboratory, nor budget for hiving more 
teachers and buying more teaching materials. Beside, schools are often closed due to 
the violence occurring in the area, causing less time in leaving English.  
Keywords: Situations and Problems in Learning English, Learning English in the Three  
 South Border Provinces  
 
บทน า 
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ทั้งครูผู้สอนและตัวผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อได้หลายรูปแบบซึ่ง
ล้วนแต่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เช่นสื่อโทรทัศน์มีรายการ
ภาคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ สามารถฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษได้หลายรายการเช่น รายการข่าว News 
line รายการ Morning talk 
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  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) 
ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยมุ่ งหวังให้ผู้ เรียนมี เจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้และสามารถใช้ภาษาในการแสวงหา
ความรู้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราว และ
วัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์  ประกอบกับ
ประเทศไทยมีการติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งสภาพสังคมยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุก 
ๆ ด้าน เช่น ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ จึงท าให้ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
คนไทยในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องได้เรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน (เสาวภาคย์ ศรีโยธา, 2555, 1) 
  จากการส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพบว่าในงานศึกษาของ
เสาวภาคย์ ศรีโยธา (2555) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ระดับ 4.23 เป็นเพราะนักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษน้อย ผู้เรียนไม่กล้า
พูดไม่กล้าแสดงออก ไม่เห็นความส าคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และมีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษน้อย จึงท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่วนในงานศึกษาของศิลาวาตี  สาและ 
(2553) พบว่า ปัญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ปัญหาด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีจ านวนบทเรียนมากเกินไป ไม่
สามารถสอนให้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านผู้สอน ด้านสื่อการสอน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.63 และ 3.60 ตามล าดับ   
  ในการพัฒนาการศึกษาดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ได้ประกาศให้โรงเรียน 
ต่าง ๆ ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาจากหลักสูตรเดิมที่ใช้อยู่ 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 โดยพบข้อบกพร่องในหลักสูตรเดิมหลาย
ประเด็น คือ หลักสูตรเดิมไม่สามารถสนองความต้องการอันแท้จริงของท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ เนื่องจากความ
ต้องการในท้องถิ่นต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ควรต้องปรับเปลี่ยนพ้ืนฐานในการคิดของคนไทยให้ก้าวทั นยุคสมัย ดังนั้นในปี 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (2551) ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อเหตุการณ์ และสนองต่อท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินชีวิตในสภาพปัจจุบันได้ และกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้เกิดขึ้นในยุคสารสนเทศ ซึ่งความรู้
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็นในการหาความรู้และการสื่อสาร  
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  นอกจากนั้นแล้วกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ติดตามผลและด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตลอดมา ผลการศึกษาพบว่าสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันยังมี
ข้อจ ากัดอยู่หลายประการ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถส่งเสริมให้เยาวชนไทยก้าวไปสู่สังคมความรู้ได้อย่างทัน
การณ์ ปัญหาอุปสรรคประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับการ
จัดระบบการเรียนการสอนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ในด้าน
ของวิชาและเวลาเรียน ซึ่งนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องละหมาดในช่วงวันศุกร์ท าให้มีการปรับ
ชั่วโมงสอนวิชาสามัญ นอกจากนี้ที่ตั้งของโรงเรียนนับเป็นอุปสรรคในการพัฒนาอีกด้วย โดยเฉพาะ
โรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลและเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยพบว่า โรงเรียนมักขาดโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนทั้งใน
แง่การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ และสวัสดิการต่าง ๆ โรงเรียนในพ้ืนที่ชนบทมักขาดแคลนครูสอน
ภาษาอังกฤษ และนักเรียนในชนบทมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า บางครั้งโรงเรียน
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต้องปิดการสอนในช่วงสถานการณ์รุนแรง และบางครั้งครูผู้สอนลาออกหรือย้ายไป
โรงเรียนอ่ืน ซึ่งนับว่าเป็นการซ้ าเติมปัญหาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาเยาวชนให้ล่าช้า
ออกไปอีก (โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์, 2552)  
  ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาอันเนื่องมาจากครูผู้สอนซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนเช่นกัน เช่น ครูมีคาบสอนมากเกินไป ครูผู้สอนต้อง
รับผิดชอบงานอ่ืนในโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษไม่มีคุณวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษ และขาดความ
มั่นใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนภาษอังกฤษ เช่น สื่อการสอน ครูผู้สอน กิจกรรมการเรียน
การสอน และปัญหาส่วนตัวของผู้เรียน (Brown, 2000; Brown, 2007; Ellis, 1994) 
  การแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้มีนักวิชาการให้ความสนใจศึกษาเป็นจ านวนมาก เช่น 
ศึกษาประเด็นการสอนเพ่ือแก้ปัญหาการไม่จ าค าศัพท์และไม่ทราบความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนโดยใช้สื่อการสอนอยู่หลายวิธี รวมทั้งที่ใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เป็นการวิจัยที่เน้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับการศึกษาในระบบ แต่อย่างไรก็
ตามนักวิชาการได้ให้ความสนใจศึกษาประเด็นสภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการบริหารจัดการ ปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย ประกอบกับ
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นภาษามลายู หากมีการท า
วิจัยดังกล่าวจะช่วยให้ทราบถึงสภาพการจัดการเรียนการสอน และปัญหาที่แท้จริงในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ว่าปัญหาใดมีความส าคัญมากน้อย เพ่ือที่จะได้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนได้ทันท่ วงที  
ตลอดจนสามารถก าหนดนโยบาย เพ่ือหาแนวทางที่ควรจะเป็นในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้ถูกจุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในพ้ืนที่สาม
จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญ  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาสภาพ และปัญหาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
 
แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรม 
 Delors (1998) กล่าวว่า การพิจารณากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือการพิจารณา
หลักการการเรียนรู้ซึ่งถือเป็นเสาหลักของการศึกษาควรให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ประสบการณ์เรียนรู้ดังนี้  
 1. การเรียนรู้เพ่ือเข้าใจ (Learning to know) ให้ผู้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ อย่างมี
วิจารณญาณด้วยเหตุด้วยผลเพ่ือเข้าใจรายละเอียดของเนื้อหาหรือแนวคิดต่างๆลักษณะของการเรียนรู้จึง
ควรเน้นกระบวนการทางการคิดเช่นการอภิปรายการคิดวิเคราะห์ ฯลฯ 
 2. การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติ (Learning to do) ให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆด้วย
ตนเองเพ่ือให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงจากการปฏิบัติ 
 3. การเรียนรู้เพ่ืออยู่ร่วมกัน (Learning to get together) ให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานร่วมกับผู้อ่ืน
เพ่ือให้รู้จักการแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
 4. การเรียนรู้เพ่ือเป็นตัวของตัวเอง (Learning to be) ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับประสบการณ์การ
เรียนโดยการรู้จักคิดและตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้เกิดความมั่นใจใน
ตนเองและมีความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจเป็นทั้งคนดีคนเก่งมีความสุขในการเรียนรู้ 
 ปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มแรกเป็นการสอนที่เน้นความส าคัญของโครงสร้าง
ภาษาหรือไวยากรณ ์เพราะมีความเชื่อว่าถ้าผู้เรียนมีความรู้เรื่องกฎเกณฑ์ภาษาดีแล้ว จะสามารถน าไปใช้
ได้ แต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบไวยากรณ์และการแปล หรือการสอนแบบฟัง- พูด ต่างก็ไม่
ได้ผล เพราะผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้ (สุนทร หลุ่น
ประพันธ์.2547, 9-10) ได้เสนอปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ดังต่อไปนี้  
 1. ปัญหาเกี่ยวกับตัวครู ส่วนใหญ่เป็นประเด็นของการที่ความรู้ของครูยังไม่ได้มาตรฐาน 
การเตรียมการสอนของครูยังไม่สม่ าเสมอ ครูไม่เข้าใจโครงสร้างของหนังสือแบบเรียน ครูไม่มีเวลาแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม ครูแปลประโยคให้นักเรียนเป็นภาษาไทย ครูมีความเข้าใจนักเรียนในชั้นของตนน้อยเกินไป  
 2. ปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่นักเรียนให้ความสนใจกับการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษน้อยมาก นักเรียนมีพ้ืนความรู้อ่อนเกินไป นักเรียนไม่มีความเชื่อม่ันในตนเอง  
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 3. ปัญหาเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า จ านวนนักเรียนมีมากเกินไป 
การเรียนในระดับชั้นหนึ่ง ๆ ด าเนินไปไม่เท่ากัน เนื้อหาที่สอนมีมากเกินไป  
 4. ปัญหาเรื่องวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน พบว่า ครูไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการเรียน 
การสอน ครูมีความสับสนเกี่ยวกับหลักสูตร  
 
 
 การทบทวนวรรณกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 จากการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการให้ความสนใจศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลายท่าน เป็นต้นว่า 
วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2541, 17) ได้ศึกษาถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนพบว่า เป็นปัจจัยส าคัญที่
ครูทุกคนต้องค้นคว้าฝึกฝนเทคนิคการสอนที่หลากหลายให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์  
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางเมื่อพิจารณาจากลักษณะของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแล้วสามารถจ าแนกได้ 6 วิธีคือ  1) การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม 
2) การศึกษารายบุคคล 3) การจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยี 4) การจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นการปฏิสัมพันธ์ 5) การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 6) การเรียนแบบร่วมมือ 
 ในงานศึกษาของทิศนา แขมมณี (2548, 3) อธิบายไว้ว่าการสอนเป็นการบอกกล่าว อธิบายชี้แจง 
หรือแสดงให้ดูการสอนเป็นการถ่ายทอดความรู้ทักษะและเจตคติต่าง ๆ โดยผู้สอนและศิษย์มีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันในกระบวนการเรียนรู้โดยครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญเป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้เกิดตามความคิดเห็นและ
ความสามารถของตนผู้เรียนหรือศิษย์เป็นผู้รับการถ่ายทอด ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่งไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่แล้วแต่สถานการณ ์
 วสิษฐ์  เกษมทรัพย์ (2548, 84) กล่าวว่าการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้นมีแนวทางการ
สอนสวนทางกับกระบวนการเรียนรู้ทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและปฏิรูปหลักสูตรการ
เรียนการสอนหลายครั้งกลับสร้างความสับสนให้กับผู้เรียนผู้สอน ซึ่งสาเหตุมาจากผู้เรียน ผู้สอน หลักสูตร- 
ต ารา และสิ่งแวดล้อมโดยที่แต่ละฝ่ายก็มีส่วนเสริมให้ปัญหาในส่วนอื่น ๆ ทวีความรุนแรงขึ้น 
 นอกจากปัญหาทางด้านเทคนิคการสอนของอาจารย์ที่มีผลต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดังที่กล่าว
มาแล้วบุคลิกลักษณะและบทบาทของครูผู้สอนก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเพราะครูผู้สอนจะเป็นเสมือนสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน Miller (1987, 40-41 
อ้างถึงใน เสาวภาคย์  ศรีโยธา, 2555) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ดีว่า
ควรมีความกระตือรือร้นในการสอน ปัจจัยส าคัญที่สุดในการสอนคือตัวครูและวิธีการสอนของครูจะท าให้
ผู้เรียนมีปฏิกิริยาโต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษ มีอารมณ์ขันจะช่วยให้ผ่อนคลายความตึงเครียดและลดความ
กังวลใจให้กับนักเรียนครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์กันเพ่ิมขึ้นเพราะได้หัวเราะด้วยกันนักเรียนเรียนด้วย
ความสนุกสนานการเรียนการสอนก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพราะนักเรียนไม่กลัวที่จะตอบผิดหรือพูดน้อยลง 
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 สื่อการเรียนการสอนจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนในด้านของการ
น าเทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษาและเป็นตัวกลางที่จะน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารดังนั้นสื่อการเรียน
การสอนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ Gerlach 
and Ely (1971, 282 อ้างถึงใน เสาวภาคย์  ศรีโยธา, 2555) ได้กล่าวว่าสื่อการสอนเป็นกุญแจส าคัญใน
การวางแผนและการสอนเชิงระบบสื่อเป็นค าที่มีความหมายกว้างขวางมากไม่ว่าจะเป็นบุคคลวัสดุอุปกรณ์
หรือเหตุการณ์ที่สร้างเงื่อนไขซึ่งสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะตลอดจนทัศนคติโดยนัยนี้ครูต ารา
และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียนต่างเป็นสื่อการเรียนการสอนทั้งสิ้น และจากการวิจัยของไชยยศ 
เรืองสุวรรณ ( 2526, 140) กล่าวถึงคุณค่าของสื่อการเรียนการสอนว่า แผนการใช้ภาพยนตร์ในการสอน
จะท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้สูงทั้งด้านความเข้าใจและมโนทัศน์ต่าง ๆ ตามหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของ
การสอนที่ตั้ง การใช้โทรทัศน์ประกอบการเรียนการสอนอย่างมีระบบจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น  การ
ใช้สื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการสอนจะมีผลในด้านการเสริมแรงโดยเฉพาะการใช้ระบบสื่อ
ประสม  
 นอกจากนี้ธ ารง บัวศรี (2542) ได้กล่าวไว้ว่าอุปกรณ์การสอนเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสื่อการสอนนั้นมีประโยชน์ในหลาย  ๆ ด้าน เช่น ช่วยในการน าเข้าสู่
บทเรียน ใช้ดึงดูดความสนใจ ใช้อธิบายความหมายของค าโดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย ใช้ช่วยสรุป
บทเรียน ท าให้บทเรียนน่าสนใจ ช่วยท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีข้ึน 
 ส่วนการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นอีกกระบวนการหนึ่งเพ่ือช่วยให้ครูติดตามและตรวจสอบ
ความสามารถของผู้เรียนหลังการเรียนการสอน (กาญจนา  จันทะดวง, 2542, 118; สุมาลี  จันทร์ชะลอ, 
2542, 7)  
 นอกจากนั้นในงานศึกษาของนูรหม๊ะ หะยีกาเล็ง (2554) ยังพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนคือ 
ลักษณะของห้องเรียนในบางโรงเรียนไม่เหมาะกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในการฝึกปากเปล่า
ของนักเรียน เพราะเสียงไปรบกวนห้องใกล้เคียง และขณะเดียวกันในขณะที่นักเรียนต้องการสมาธิในการ
อ่านในใจ ก็จะมีเสียงจากห้องอ่ืนรบกวนเช่นกัน ท าให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร โรงเรียนบาง
แห่งขาดห้องสมุด และหนังสือประกอบอ่ืน ๆ ทางภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
ได้ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งจะช่วยนักเรียนในการเรียนภาษาได้อย่างมาก 
และยังขาดอุปกรณ์การสอนอื่นที่จะทดแทนห้องปฏิบัติการทางภาษาได้ เช่น เทป แผ่นเสียง เป็นต้น ท าให้
นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้ฝึกหัดทักษะการฟังและการพูดอันเป็นทักษะพ้ืนฐานของการเรียนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนบางแห่งไม่มีครูภาษาต่างประเทศที่นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง  
ผู้บริหารในบางโรงเรียนยังไม่เข้าใจหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษดี มุ่งจะให้ครูสอนเพ่ือให้นักเรียนสอบผ่าน
วิชานี้แต่เพียงอย่างเดียว และในบางโรงเรียน ผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษา เห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์อันเป็นสาเหตุให้ครูท้อถอย หมด
ก าลังใจในการท างาน  
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การศึกษาของไทยโดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังคง
ประสบปัญหาและมีอุปสรรคอยู่อีกมาก อาทิเช่น ปัญหาด้านหลักสูตร ซึ่งเปรียบเสมือนหลักและหัวใจของ
การจัดการเรียนการสอน ปัญหาด้านครูผู้สอนไม่สามารถจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
อาจสาเหตุมาจากตัวครูผู้สอนเองและปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆประกอบกัน ทั้งที่รัฐบาลได้ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการ
ก าหนดนโยบายและการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรทางการ
ศึกษา ปัญหาจากโรงเรียนที่ผู้บริหารยังไม่เข้าใจ และไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นต้นว่า การจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน การส่งครูไปอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ หรือเทคนิควิธีการสอน กระนั้นผลของการ
ด าเนินงานที่กล่าวมาเพียงส่วนหนึ่งเหล่านี้ก็ยังมิอาจน าไปสู่ความส าเร็จของการจัดการศึกษาได้ตามที่
วางเป้าหมายไว้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า การด าเนินงานของรัฐบาลอาจมีความผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่อง
บางประการ ดังนั้น การศึกษาสภาพ และปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
เทศบาลในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าวนี้ สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคคลหลาย
ฝ่าย ทั้งในสถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน และครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล และอยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยงภัย  ผลจากการศึกษานี้จะเอ้ือประโยชน์ต่อการพิจารณาการจัดการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษต่อไป 
 
วิธีการศึกษา  
 ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1. ผู้ให้ข้อมูลและพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 18 คน ได้แก่ กลุ่มครู-อาจารย์ และ
กลุ่มผู้ เรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาล ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้
ครอบคลุมพ้ืนที่จึงคัดเลือกมาพ้ืนที่ละ 2 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ  โรงเรียน
เทศบาลบ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี  โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก และโรงเรียนเทศบาล 5 บ้าน
ตลาดเก่า จังหวัดยะลา โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู จังหวัด
นราธิวาส 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นเพียงแนวค าถามที่
สร้างข้ึนตามวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มครู และกลุ่มผู้เรียน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ของสภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และใช้วิธี
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สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลในประเด็นของสภาพการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมว่ามีลักษณะอย่างไร เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้น าข้อมูลมาจ าแนก
หมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา ตีความ และสร้างข้อสรุป น าเสนอด้วยวิธีการเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปและภาระงานของครู จากการศึกษาพบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 
27-33 ปี  ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีภาษาอังกฤษ มีบางคนจบปริญญาตรีวิชาภูมิศาสตร์ แต่จบ
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ   
 โรงเรียนมีการเรียนการสอนชั้นอนุบาล-ม.3 โรงเรียนบางแห่งขยายโอกาสเปิดสอนถึงชั้น ม.6 ครู
จะต้องสอนต่างระดับ สอนชั้น ป.4-6 และ ม.1-3  ทั้งนี้เนื่องจากในโรงเรียนมีครูสอนภาษาอังกฤษ 1-2 
คน  ส่วนห้องเรียนมีนักเรียนประมาณ 31-40 คน  ครูมีประสบการณ์สอน 3-32 ปี  ครูมีภาระงานสอน 
18-24 ชั่วโมง/สัปดาห์ และยังมีภาระงานอ่ืนอีกคือ ดูแลงานกิจการนักเรียน งานห้องสมุด งานฝ่าย
ปกครอง หัวหน้าสาระ  
 2. การพัฒนาตนเองของครู การพัฒนาตนเองของครู จากการศึกษา ส่วนใหญ่พบว่า ครูเคยได้รับ
การพัฒนาตนเองในการไปอบรมหัวข้อการจัดท าหลักสูตร วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การจัดท าสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ  การวัดผลประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรสถานศึกษา  (สุขสวัสดิ์, สัมภาษณ์วันที่ 
10 มกราคม 2558) 
 3. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครู จากการศึกษาพบว่า ครูจะใช้ภาษาอังกฤษ
พอใช้จนถึงข้ันสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษคือ ด้านการ
อ่าน การพูด การฟัง การเขียน ตามล าดับ (มายา, สัมภาษณ์วันที่ 7 มกราคม 2558 และอามีน๊ะ, 
สัมภาษณ์วันที่ 17 ธันวาคม 2557) 
 4. สภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครู  
  4.1 ด้านหลักสูตร จากการสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับประเด็นการสร้างหลักสูตรพบว่า การสร้าง
หลักสูตรที่ใช้สอน ครูจะศึกษาสภาพปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  ศึกษาเอกสารหลักสูตร
และแบบเรียน ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ก่อน แต่ไม่ได้ส ารวจความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น ส่วนความรู้ที่น ามาจัดท าหลักสูตรที่ใช้สอน จะได้จากการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดู
งานจากโรงเรียนอื่น  จากเพ่ือนร่วมงาน ศึกษาเอกสารหลักสูตรและแบบเรียน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ และน ามาจากโรงเรียนต้นแบบแล้วน ามาปรับตามความเหมาะสม (มายา, 
สัมภาษณ์วันที่ 7 มกราคม 2558) 
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 ส าหรับการจัดหน่วยการเรียนรู้ โดยน ามาจากหลักสูตรแกนกลาง จัดให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
จัดตามสภาพความสามารถของนักเรียน และตามความจ าเป็นที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  การเขียน
ค าอธิบายรายวิชาที่ใช้สอน โดยน ามาจากหลักสูตรแกนกลาง ศึกษาจากมาตรฐานการเรียนรู้รายปี ศึกษา
จากสาระการเรียนรู้ (อามีน๊ะ, สัมภาษณ์วันที่ 17 ธันวาคม 2557) 
  4.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า การเขียนแผนการสอนของครู  
ครจูะเขียนแผนการสอนล่วงหน้าก่อนสอนทั้งรายวิชา แยกเป็นรายชั่วโมง โดยศึกษาเนื้อหาที่จะสอนก่อน 
ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเขียนแผนการสอน  ส่วนใหญ่เน้นทักษะ 
การอ่าน การพูด การฟัง การเขียนตามล าดับ ครูบางคนจะเน้นทุกทักษะเท่าเทียมกัน ส าหรับกิจกรรมที่ใช้
ในการเรียนการสอน ส่วนใหญ่จะค้นคว้าจากเอกสาร น ามาจากการอบรม คิดและสร้างขึ้นเอง มีบางคน
บอกว่าน ามาจากแบบเรียน ส่วนภาษาที่ครูใช้ในชั่วโมงสอน ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทย 
และบางคนจะใช้ภาษาไทยจะมีภาษาอังกฤษบางครั้ง (โซเฟีย, สัมภาษณ์วันที่ 25 ธันวาคม 2557) 
  4.3 ด้านสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า สื่อการสอนที่ครูใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่จะใช้บัตรค า รูปภาพ เกมส์ แบบเรียน บางโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ก็จะใช้
คอมพิวเตอร์ และบางคนจะใช้นิตยสาร หนังสือพิมพ์ VCD ประกอบการสอน การจัดท าสื่อการสอน 
ส่วนใหญ่จัดท าขึ้นเอง ซื้อมาด้วยเงินตนเอง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณของโรงเรียน บางคนจะให้นักเรียน
หามาให้แหล่งเรียนรู้อ่ืนที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคือ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการทางภาษา
มีเป็นบางโรงเรียน  ส่วนการศึกษานอกสถานที่พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยน านักเรียนออกไปนอกสถานที่ แต่มี
ครูบางคนน านักเรียนไปศึกษาแหล่งชุมชนโดยศึกษาเกี่ยวกับอาชีพชุมชน (อาลีนา, สัมภาษณ์วันที่ 9 
ธันวาคม 2557 และซาร่าห์, สัมภาษณ์วันที่ 9 ธันวาคม 2557) 
  4.4 การวัดผลและประเมินผล ครูได้เล่าให้ฟังว่า (อามีน๊ะ, สัมภาษณ์วันที่ 17 ธันวาคม 2557) 
การวัดผลและประเมินผลจะมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นบางครั้ง แต่จะตรวจงานและสังเกต
ระหว่างสอนทุกครั้ง วิธีการวัดผลประเมินผล ครูจะใช้แบบทดสอบ แบบสังเกต ตรวจงาน และแฟ้มสะสม
งาน ครูส่วนใหญ่จะให้นักเรียน และเพ่ือนของนักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล แต่ครูบางคนจะ
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วย  
 5. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเสียงสะท้อนของครู  
  5.1 ปัญหาด้านหลักสูตร ส่วนใหญ่ครูจะมองว่าหลักสูตรก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ บางข้อ
ยากต่อการน าไปปฏิบัติได้จริง  จ านวนบทเรียนมากเกินไปไม่สามารถสอนให้ครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด  
ครูบางคนไม่ได้รับการอบรมให้ออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ก็เลยอาศัย
ดูจากเพ่ือนร่วมงานซึ่งไม่แน่ใจว่าท าถูกหรือไม่ (แวมีน๊ะ, สัมภาษณ์วันที่ 4 ธันวาคม 2557) 
  5.2 ปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน จากการสัมภาษณ์สุภาพร และกนกนิล (สัมภาษณ์วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2557) พบว่า ส่วนใหญ่ครูใช้ภาษาอังกฤษในการสอนค่อนข้างน้อย ครูไม่มีเวลาเตรียมความ
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พร้อมในการสอนเพราะสอนหลายวิชา หลายระดับ ครูไม่ได้ให้งานนักเรียนไปจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ
นอกห้องเรียน ครูสอนไม่ทันเพราะมีวันหยุดหลายวันโดยเฉพาะในช่วงที่มีเหตุการณ์ความรุนแรง หรือ
อุทกภัย ครูขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมในการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ ครูขาด
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้เพลง บทสนทนา การเล่นเกม  นอกจากนั้นยังพบว่า ครูไม่
สามารถสร้างบทเรียนเสริมการสอนได้  
  5.3 ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน  จากการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดหรือกล้า
แสดงออกในกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษเพราะคิดว่าไม่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ นักเรียนต้องเรียนหลายวิชาในวันเดียวท าให้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาน้อย จ านวน
นักเรียนในแต่ละห้องมีมากเกินไปท าให้ไม่ได้ฝึกทักษะได้อย่างทั่วถึง  นักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่
ยาก และไม่ได้มีโอกาสสื่อสารกับเจ้าของภาษา นักเรียนไม่ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมเข้า
ค่ายภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมวันคริสต์มาส นักเรียนมีความรู้ทั่วไปน้อยจึงท าให้ไม่เข้าใจเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ  (บูคอรี, สัมภาษณ์วันที่ 20 พฤศจิกายน  2557) 
  5.4 ปัญหาด้านต าราเรียนและสื่อการสอน จากการสัมภาษณ์มูฮัมหมัด ซึ่งเป็นนักเรียน
โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดยะลาพบว่า ส่วนใหญ่โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง 
ทีวี ซีดี และคอมพิวเตอร์ ขาดแคลนหนังสืออ่านนอกเวลา ขาดแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จ านวนอุปกรณ์
การสอนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ (มูฮัมหมัด, สัมภาษณ์วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557) 
  5.5 ปัญหาด้านปริมาณงานในความรับผิดชอบของครู จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนพบว่า ส่วน
ใหญ่ครูมีชั่วโมงสอนมากเกินไป ครูได้รับมอบหมายงานอ่ืนในโรงเรียนมากเกินไป  จนท าให้ครูไม่มีเวลา
จัดหาและเตรียมการใช้สื่อช่วยสอน เพราะรับผิดชอบหน้าที่หลายอย่าง การสอนต่างระดับท าให้ต้อง
เตรียมบทเรียนมากเกินไป ซึ่งถือว่าเป็นภาระงานหนักของครู (หวันยามีล๊ะ, สัมภาษณ์วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2557 และกอวีณา, สัมภาษณ์วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557) 
  5.6 ปัญหาเกี่ยวกับการขาดการสนับสนุน จากการสัมภาษณ์ครูมารียาและครูฮาซัน 
(สัมภาษณ์วันที่ 25 ตุลาคม 2557) เล่าให้ฟังว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสนับสนุนให้เพ่ิมจ านวน
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เช่น การเข้า
ค่ายภาษาอังกฤษ จัดนิทรรศการวันส าคัญที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การซื้อเอกสารประกอบการสอน และ
การผลิตสื่อมีงบค่อนข้างน้อย ทั้งนี้เนื่องจากทางโรงเรียนเน้นกิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติเป็นประจ า เช่น 
การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี การเรียนการสอนที่ให้เรียนรู้ภายในห้องเรียน ทั้งนี้เนื่องจากตารางสอนในแต่
ละวันของนักเรียนเต็มทั้งวันจึงไม่ค่อยมีเวลาให้นักเรียนท ากิจกรรมนอกห้องเรียน 
  5.7 ปัญหาด้านพื้นที่เสี่ยงภัย จากการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาพ้ืนที่เสี่ยงภัยพบว่า ในการ
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ละครั้งท าให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอน เพราะเกรงว่าทั้งครูและนักเรียน
จะไม่ปลอดภัย ท าให้เกิดปัญหาต่อกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากครูมีเวลาสอนไม่เพียงพอ นักเรียน
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มีเวลาเรียนภาษาอังกฤษน้อยลง เมื่อปิดโรงเรียนทางโรงเรียนไม่มีมาตรการรองรับในการหยุดเรียน เช่น 
ไม่มีบทเรียนให้นักเรียนน าไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านเมื่อมีปัญหาต้องหยุดเรียน จึงท าให้นักเรียนตามไม่
ทันบทเรียน (ฟารีดา, สัมภาษณ์วันที่ 22 ตุลาคม 2557 และ ยามีล๊ะ, สัมภาษณ์วันที่ 22 ตุลาคม 2557)  
นอกจากนั้นยังพบว่าครูขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย (ฟาดิล, สัมภาษณ์วันที่ 
25 ตุลาคม 2557) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าสภาพ และปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
เทศบาล ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประเด็นที่น่าสนใจคือ ภาระงานของครูที่มีมาก ทั้งภาระงาน
สอน และภาระงานที่ต้องท าหน้าที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น การเป็นหัวหน้าสาระการเรียนรู้ การดูแล
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ หรือแม้แต่การท าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน เป็นครูฝ่ายปกครองที่
คอยดูแลด้านวินัยโรงเรียน ตลอดจนการเป็นครูประจ าชั้น  นอกจากนั้นยังพบว่า ครูภาษาอังกฤษในแต่ละ
โรงเรียนมี 1-2 คน และสอนต่างระดับ บางโรงเรียนสอนทุกระดับชั้นหากมีครูน้อย หากมีครูหลายคนก็จะ
ได้สอน 1-2 ระดับ ที่เป็นเช่นนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่โรงเรียนมีอัตราก าลังในแต่ละสาขาวิชาจ านวนไม่
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนูรหม๊ะ หะยีกาเล็ง  (2554) ที่กล่าวถึงปัญหาของการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเกิดจากหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่ส าคัญคือ เกิดจากโรงเรียนที่ยังไม่เห็นความส าคัญของการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ การไม่ได้จัดห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษให้แก่ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ 
 นอกจากนั้นยังพบว่า หลักสูตรมีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ บางข้อยากต่อการน าไปปฏิบัติได้
จริง  จ านวนบทเรียนมากเกินไปไม่สามารถสอนให้ครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด  ครูบางคนไม่ได้รับการ
อบรมให้ออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ก็เลยอาศัยดูจากเพ่ือนร่วมงานซึ่ง
ไม่แน่ใจว่าท าถูกหรือไม่ การที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
กระทรวงศึกษาธิการท าไว้แบบกว้าง ๆ เพ่ือให้แต่ละโรงเรียนปรับได้ตามความยืดหยุ่นของแต่ละโรงเรียน 
ซึ่งครูมองว่า บางอย่างยากต่อการน าไปปฏิบัติจริง เพราะการเขียนจะเป็นเชิงนามธรรมมากว่า ท าให้มี
ความกังวล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร หลุ่นประพันธ์. 2547) กล่าวว่าปัญหาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษคือ ครูไม่เข้าใจโครงสร้างของหนังสือแบบเรียน ครูไม่มีเวลาแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
ครูมีความสับสนเกี่ยวกับหลักสูตร  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ในการเกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงแต่ละครั้ง ท าให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอน เพราะเกรงว่าทั้งครูและนักเรียนจะไม่ปลอดภัย  
ท าให้ครูมีเวลาสอนไม่เพียงพอ นักเรียนมีเวลาเรียนภาษาอังกฤษน้อยลง  ดังนั้นทางโรงเรียนควรมี
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มาตรการส ารองให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยจัดบทเรียนส าเร็จรูปให้นักเรียนได้ น าไป
เรียนเพ่ิมเติมที่บ้านเมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการใช้ใบงานสั่งงานนักเรียนให้ท ากิจกรรมล่วงหน้า 
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บุคลานุกรม 
กนกนิล, นักเรียน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก 

จังหวัดยะลา 
กอวีณา, ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู จังหวัด

นราธิวาส 
ซาร่าห์, นักเรียน  ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ อ าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี 
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โซเฟีย, ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี จังหวัดนราธิวาส 
บูคอรี, นักเรียน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 20 พฤศจิกายน  2557 ที่โรงเรียนเทศบาล บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี 
ฟาดิล, ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 25 ตุลาคม 2557)ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก จังหวัดยะลา 
ฟารีดา, ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 22 ตุลาคม 2557  ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี จังหวัดนราธิวาส 
มายา, ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 7 มกราคม 2558  ที่โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู จังหวัดนราธิวาส 
มารียา, ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 25 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า จังหวัดยะลา 
มูฮัมหมัด, นักเรียน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า 

จังหวัดยะลา 
ยามีล๊ะ, ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี จังหวัดนราธิวาส 
แวมีน๊ะ, ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 4 ธันวาคม 2557  ที่โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า จังหวัดยะลา 
สุขสวัสดิ์, ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 10 มกราคม 2558 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี จังหวัด

นราธิวาส 
สุภาพร,  นักเรียน  ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  ที่โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า 

จังหวัดยะลา 
หวันยามีล๊ะ, ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู จังหวัด

นราธิวาส 
อามีน๊ะ, ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ อ าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี 
อาลีนา, นักเรียน  ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ อ าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี 
ฮาซัน, ครู ผู้ให้(สัมภาษณ์วันที่ 25 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า จังหวัดยะลา 
 


