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หลักการและเหตุผล ( ภูมิหลัง )
แผนกวิชาทัวไป กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จดั การเรียน
การสอน วิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ให้กบั หลักสูตร นายสิบชันS ต้น หลักสูตร นักเรียนนายสิบ
( ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล ) เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที 1 ปี การศึกษา 2551 ในห้วงเดือน พ.ย.
51 เพือเป็ นการให้ความรูพ้ นSื ฐานด้านภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ให้กบั นักเรียนนายสิบทีจบ
การศึกษาใหม่ และติดยศ สิบตรี สามารถประยุกต์ใช้ในการรับราชการครังS แรกในชีวติ และเพือให้
เกิดประโยชน์ สงู สุดกับหน่ วยงานให้บริการด้านการแพทย์ของกองทัพบก ไม่วา่ จะเป็ นการปฏิบตั งิ าน
ในชีวติ ประจําวัน การสือสารด้านการแพทย์หรือ คําสังการรักษาพยาบาลต่างๆล้วนถ่ายทอดด้วยศัพท์
เฉพาะทางการแพทย์ เพือให้นายสิบนักเรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจ
ให้บริการทางการแพทย์ของกองทัพบก จึงได้บรรจุวชิ าภาษาอังกฤษทางการแพทย์ไว้ในหลักสูตร
ดังกล่าว โดยมีจดั การเรียนการสอนมาตังS แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็ นรุน่ ที 5 ในปี ทผ่ี านมาผูว้ จิ ยั พบว่า
นายสิบนักเรียนมีปญั หาอย่างมาก เช่น ไม่ใคร่กระตือรือร้นในการเรียน เฉือยชา ง่วงนอนบ้างก็หลับ
นอนบนโต๊ะเรียนโดยไม่เกรงใจผูส้ อน ไม่ตอบคําถาม ไม่ใคร่อยูใ่ นระเบียบวินยั เท่าทีควร นายสิบ
นักเรียนทีเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรนีS ได้เคยใช้ชวี ติ ร่วมกันในโรงเรียนนายสิบกองทัพบก มี
ความสนิทสนมและคุน้ เคยกันเป็ นอย่างดี ดังนันS เมือเข้าชันS เรียนก็ไม่ใคร่สนใจการเรียนต่างก็จะคุยกัน
ดังนันS บรรยากาศในชันS เรียนจึงดูเสียงดังมากและไร้ระเบียบวินัย และส่งผลกระทบทําให้การเรียนการ
สอนไม่บรรลุผลสัมฤทธิ ]ตามความมุง่ หมายของหลักสูตร ผูส้ อนตังS สมมุตฐิ านว่า น่ าจะเกิดจากปญั หา
การบริหารวิชาการทังS 5 ด้าน เช่นหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสือการสอน
กิจกรรมนักเรียน และด้านการวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนการสอนทีผูส้ อนมุ่งแต่จะทําการ
บรรยายแต่เพียงอย่างเดียว อาจทําให้นกั เรียนนายสิบไม่พงึ พอใจในการเรียน หรือมีปจั จัยอืนๆอาจ
เป็ นเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษในเชิงลบ
สุวมิ ล ว่องวาณิช ( 2550 ) กล่าวว่า การวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชันS เรียน คือ การวิจยั ทีทําโดย
ครูผสู้ อนในชันS เรียน เพือแก้ปญั หาทีเกิดขึนS ในชันS เรียน และนําผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้ดยี งขึ
ิ นS ทังS นีSเพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับผูเ้ รียน เป็ น
การวิจยั ทีต้องทําอย่างรวดเร็ว นําผลไปใช้ทนั ที และสะท้อนข้อมูลเกียวกับการปฏิบตั งิ านต่างๆใน
ชีวติ ประจําวันของตนเอง ให้ทงั S ตนเองและกลุ่มเพือนร่วมงานในโรงเรียนได้มโี อกาสวิพากษ์ อภิปราย
แลกเปลียนเรียนรูใ้ นแนวทางทีได้ปฏิบตั แิ ละผลทีเกิดขึนS เพือพัฒนาการเรียนรูท้ งั S ของครูและผูเ้ รียน
ดังนันS ผูว้ จิ ยั เห็นว่าปญั หาทีเกิดขึนS ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์
หลักสูตร นายสิบชันS ต้นฯ ตลอดจนแนวทางการแก้ปญั หาทีถูกทางและตรงประเด็น และเพือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ สงู สุดทังS ผูเ้ รียนและผูส้ อน นอกจากนีS พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ มาตราที 30 ได้กาํ หนดไว้วา่ ให้ผสู้ อนต้องทําวิจยั เพือพัฒนาการเรียนรูท้ เหมาะสมกั
ี
บ
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ผูเ้ รียน คือทําวิจยั เพือศึกษาปญั หาหรือต้องการรูค้ าํ ตอบและแก้ปญั หา หรือทําวิจยั สิงทีต้องการพัฒนา
ให้พฒ
ั นาให้มากยิงขึนS ไป
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการวิจยั ในชันS เรียน เพือศึกษาปญั หาและแนวทางการ
บริหารวิชาการ ความพึงพอใจ และความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ของนายสิบนักเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก 1 ปี
(ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล) เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที 1 ณ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี ซึงจะทําให้ทราบปญั หาและแนวทางการบริหาร
วิชาการดังกล่าว และนําผลของการวิจยั ใช้เป็ นยุทธวิธใี นการพัฒนาศาสตร์ของวิชาชีพครูให้มคี วาม
เข้มแข็งขึนS สู่ครูมอื อาชีพของ กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การวิจยั ครังS นีS มีวตั ถุประสงค์เพือ
1. ศึกษาปญั หาเกียวกับการบริหารวิชาการทังS 5 ด้าน ได้แก่ หลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน สือการสอน กิจกรรมนักเรียน และ การวัดผลประเมินผล ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทาง
การแพทย์ของ ของนักเรียนนายสิบหลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก 1 ปี (ประกาศนียบัตรผูช้ ่วย
พยาบาล) เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที 1 ปี การศึกษา 2551 ณ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี
2. ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ของ ของนักเรียนนายสิบ
ทหารบก หลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก 1 ปี (ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล) เหล่าทหารแพทย์
รุน่ ที 1 ปี การศึกษา 2551 ณ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์
ทหารบก จังหวัดลพบุรี
3. ศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารวิชาการทังS 5 ด้าน ได้แก่ หลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน สือการสอน กิจกรรมนักเรียน และ การวัดผลประเมินผล ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทาง
การแพทย์ของ ของนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร นักเรียนนายสิบ 1 ปี (ประกาศนียบัตรผูช้ ่วย
พยาบาล) เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที 1 ปี การศึกษา 2551 ณ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี

ขอบเขตการวิ จยั
กลุ่มประชากรเป้ าหมายและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั นีSมกี ลุม่ ประชากรเป้าหมายเป็ น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร นักเรียน
นายสิบทหารบก 1 ปี (ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล) เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที 1 ปี การศึกษา 2551
ณ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี
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จํานวน 120 คน เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังS นีS
ขอบเขตของเนื อหา
การวิจยั ครังS นีS เป็ นการวิจยั ในชันS เรียนทีมุง่ นําผลการวิจยั ไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ของของ นักเรียนนายสิบทหารบก
หลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก 1 ปี (ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล) เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที 1 ปี
การศึกษา 2551 ณ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
จังหวัดลพบุรี โดยขอบเขตของเนืSอหาทีมุง่ ศึกษาในครังS นีS คือการมุง่ ศึกษาปญั หาและแนวทางการ
แก้ไขการบริหารวิชาการทังS 5 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านหลักสูตร
1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 ด้านสือการสอน
1.4 ด้านกิจกรรมนักเรียน
1.5 ด้านการวัดผลและประเมินผล

ประโยชน์ ที,ได้รบั จากการวิ จยั
ผลจากการวิจยั ในครังS นีSจะเป็ นข้อมูลทีช่วยทําให้ผสู้ อนนํ าไปพัฒนา และปรับปรุงวิธกี ารสอน
และนวัตกรรมการสอนในรายวิชานีS ทีจะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รียนให้ประสบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
]
เพิมขึนS

วิธีดาํ เนิ นการวิ จยั
กลุ่มประชากรเป้ าหมายและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั นีSมกี ลุม่ ประชากรเป้าหมายเป็ นของ ของนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร
นักเรียนนายสิบทหารบก 1 ปี (ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล) เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที 1 ปี การศึกษา
2551 ณ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จังหวัด
ลพบุรี จํานวน 111 คน เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาปญั หา ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะทีมี
ต่อการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์
เครื,องมือที, ใช้ในการวิ จยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังS นีS เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนS โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน
ได้แก่
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบเติมคํา และ
แบบเช็ครายการ (Check List) จํานวน 5 ข้อ
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ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับปญั หาการบริหารวิชาการวิชาภาษาอังกฤษทาง
การแพทย์ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ ปญั หาด้านหลักสูตร ปญั หาด้านการเรียนการสอน ปญั หา
ด้านกิจกรรม และปญั หาด้านการวัดและประเมินผล โดยแต่ละด้านเป็ นข้อคําถามแบบประเมินค่า 3
ระดับ คือ มีปญั หามาก ปานกลาง และน้อย ซึงให้คะแนนปญั หาแต่ละระดับเป็ น 3 2 และ 1 คะแนน
ตามลําดับ จํานวน 66 ข้อ
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับความพึงพอใจในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษทาง
การแพทย์ ซึงเป็ นข้อคําถามแบบประเมินค่า 3 ระดับ คือ พึงพอใจมาก ปานกลาง และน้อย โดยแต่ละ
ระดับให้คะแนนเป็ น 3 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ จํานวน 12 ข้อ
ตอนที 4 เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ดเพือให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะเกียวกับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ โดยให้นักเรียนนายสิบ เขียนข้อเสนอแนะเพือ
พัฒนาการบริหารวิชาการการเรียนการสอนทังS 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านกิจกรรม และด้านการวัดและประเมินผล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักเรียน
นายสิบทหารบก หลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก 1 ปี (ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล) เหล่า
ทหารแพทย์ รุน่ ที 1 ปี การศึกษา 2551 ณ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ์
กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี จํานวน 111 คน หลังการเสร็จสินS การเรียนวิชาภาษาอังกฤษทาง
การแพทย์ ได้ 1 สัปดาห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครังS นีS ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์หาค่าสถิติ
เบืSองต้น ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยประมวลผลด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows ดังรายละเอียดต่อไปนีS
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที 1 ซึงเป็ นข้อมูลส่วนตัว วิเคราะห์ดว้ ยจํานวน และร้อยละ
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที 2 และ ตอนที 3 ซึงเป็ นข้อมูลเกียวกับปญั หา และความพึง
พอใจ วิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย
ดังนีS
1.00 – 1.50 หมายความว่า ปญั หา/ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
1.51 – 2.50 หมายความว่า ปญั หา/ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.51 – 3.00 หมายความว่า ปญั หา/ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที 4 เป็ นข้อมูลเกียวกับข้อเสนอแนะ ผูว้ จิ ยั ใช้การเขียนบรรยาย
ถึงข้อเสนอแนะของนักเรียน และนํามาวิเคราะห์เนืSอหา
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นดังต่อไปนีS
ตอนที, 1 ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 120 คน ซึงกลุ่มตัวอย่างทังS 120 คน
กําลังอยู่ในระดับ นนส. (ร้อยละ 100) และส่วนใหญ่มตี าํ แหน่ งเป็นลูกแถว จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 43.2
ตอนที, 2 ความคิ ดเห็นเกี,ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิ ชาภาษาอังกฤษ
5 ด้าน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกียวกับระดับปญั หาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ทางการแพทย์ของ นักเรียนนายสิบ จํานวน 120 คน ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ด้านสือการสอน ด้านกิจกรรม และด้านการวัดและประเมินผล
เป็ นดังตารางที 1
ตารางที 1 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกียวกับ
ปญั หาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ด้านหลักสูตร ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านสือการสอน ด้านกิจกรรม และด้านการวัดผลประเมินผล
ปัญหาการเรียนการสอน
Mean
SD. ระดับปัญหา
.42
ปานกลาง
ด้านหลักสูตร
1.89
ปานกลาง
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.72
.37
.35
ปานกลาง
ด้านสือการสอน
1.95
ปานกลาง
ด้านกิจกรรม
1.82
.43
.39
ปานกลาง
ด้านการวัดผลประเมินผล
1.85
รวม
1.85
.21
ปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ปญั หาโดยรวมเกียวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนายสิบ
นักเรียน พบว่า โดยรวมมีปญั หาในระดับปานกลาง ( X = 1.85) และเมือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
ทุกด้านมีปญั หาในระดับปานกลาง โดยด้านทีมีปญั หามากทีสุดคือ ด้านสือการสอน ( X = 1.95) ด้าน
หลักสูตร ( X = 1.89) ด้านการวัดผลประเมินผล ( X = 1.85) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ( X =
1.82) และ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( X = 1.722) ตามลําดับ
และเมือวิเคราะห์ปญั หาในแต่ละด้าน ได้ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที 2 – 6
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ตารางที 2 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกียวกับ
ปญั หาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านหลักสูตร
ปัญหาการเรียนการสอนด้านหลักสูตร
Mean SD. ระดับปัญหา
1.เนืSอหาและขอบเขตของวิชากว้างเกินไป
2.05 .50
ปานกลาง
2.หลักสูตรเนืSอหามากไป
2.03 .50
ปานกลาง
1.80 .76
ปานกลาง
3.หลักสูตรเนืSอหาวิชาไม่เป็ นประโยชน์ในการใช้ในชีวติ การทํางานจริง
4.หลักสูตรมีชวโมงเรี
ั
ยนมากไปทําให้เครียด
1.77 .62
ปานกลาง
5.หลักสูตรมีชวโมงเรี
ั
ยนน้อยไปทําให้ได้รบั ความรูไ้ ม่เพียงพอ
2.22 .67
ปานกลาง
6.เนืSอหาไม่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กบั บุคลากรสายแพทย์
1.68 .68
ปานกลาง
7. วิชาทีจัดให้ไม่สามารถสร้างเสริมความรูใ้ ห้กบั นายสิบนักเรียน
1.67 .73
ปานกลาง
รวม
1.89 .42
ปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ในตารางที 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกียวกับปญั หาการจัดการเรียนการสอนด้านหลักสูตรโดยรวม และรายข้อของกลุม่ ตัวอย่างเห็นว่ามี
ปญั หาในระดับปานกลาง โดยพบว่าปญั หาทีมีคา่ เฉลียมากใน 3 อันดับแรก คือ หลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษทีใช้อยูใ่ นปจั จุบนั มีชวโมงเรี
ั
ยนน้อยไปทําให้ได้รบั ความรูไ้ ด้ไม่เพียงพอ ( X = 2.22)
รองลงมาคือ เนืSอหาและขอบเขตของวิชากว้างเกินไป ( X = 2.05) หลักสูตรเนืSอหามากเกินไป ( X =
2.03) ตามลําดับ
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ตารางที 3 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกียวกับ
ปญั หาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียนการสอน
ปัญหาการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนการสอน
Mean
SD. ระดับปัญหา
1.การจัดการเรียนการสอนโดยไม่แบ่งกลุ่มการเรียน ผูม้ พี นSื ฐาน
ทางภาษาสูงและตําเรียนรวมกัน
1.97
.65
ปานกลาง
2.การจัดการเรียนการสอน การแบ่งกลุม่ เป็ นการแบ่งห้องเรียน
เนืองจาก นสน. มีจาํ นวนมาก
1.91
.71
ปานกลาง
3.การจัดการเรียนการสอน ผูม้ พี นSื ความรูท้ างภาษาตํา เรียนตาม
ไม่ทนั
2.20
.66
ปานกลาง
4.ผูส้ อนพูดภาษาอังกฤษมากเกินไป กลุม่ ทีพืนS ความรูต้ ําฟงั ไม่รู้
เรือง
1.96
.66
ปานกลาง
5.ผูส้ อน สอนทุกวัน เครียดรับไม่ไหว
1.60
.61
ปานกลาง
6.ผูส้ อนสอนวันละ 4 ช.ม. มากไปรับไม่ไหว
1.71
.65
ปานกลาง
7.ตารางสอนจัดไว้ วิชาภาษาอังกฤษถีมาก
1.69
.62
ปานกลาง
8.เอาชัวโมงภาษาอังกฤษไปทํากิจกรรมอืน ทําให้เวลาเรียนมีน้อย
1.65
.68
ปานกลาง
9.การตอบปญั หาภาษาอังกฤษกินเวลาการเรียน
1.64
.64
ปานกลาง
10.ตอบปญั หาทางภาษาควรรวบรวมตอบใน ช.ม.สุดท้ายของการ
เรียน
1.90
.62
ปานกลาง
11.ผูส้ อนต้องจบบทเรียนเมือมีสญ
ั ญาณหมดเวลาทําให้การเรียนไม่
ต่อเนือง
1.71
.62
ปานกลาง
12.การนํ าเสนอเกร็ดความรูท้ มีี ประโยชน์ เสียเวลาทําให้เวลาเรียน
น้อยลง
1.66
.67
ปานกลาง
13. จํานวนผูเ้ รียนมีมากเกินไป 2 ห้อง นสน. 60 คนต่อผูส้ อน 1
คน ผูส้ อนดูแลไม่ทวถึ
ั ง
1.95
.72
ปานกลาง
14.เทคนิคการสอนไม่เร้าใจให้อยากเรียน
1.72
.65
ปานกลาง
15.ผูส้ อนไม่มวี ธิ กี ารจูงใจให้อยากเรียน
1.70
.64
ปานกลาง
16.ไม่เชิญฝรังมาสอนเรืองการออกเสียง
1.87
.72
ปานกลาง
17.ผูส้ อนขาดทักษะการสอน
1.49
.66
น้อย
18.ผูส้ อนขาดประสบการณ์ของการเป็ นครู
1.41
.63
น้อย
19.ผูส้ อนไม่เตรียมการสอน
1.45
.61
น้อย
20.ผูส้ อนสอนเร็วเกินไป ตามไม่ทนั
1.84
.67
ปานกลาง
21.ผูส้ อนสอนด้วยความเคร่งเครียด
1.48
.63
น้อย
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ตารางที 3 (ต่อ) ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
เกียวกับปญั หาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียนการสอน
ปัญหาการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนการ
Mean
SD. ระดับปัญหา
สอน
22.ผูส้ อนไม่สอนเพือสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ
1.59
.63
ปานกลาง
1.59
.64
ปานกลาง
23.ผูส้ อนให้สาํ คัญกับกลุ่มผูม้ พี นSื ทางภาษาดีเท่านันS
24.ผูส้ อนไม่แนะนํ าแนวทางในการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
1.67
.64
ปานกลาง
ได้รวดเร็วให้กบั นสน.
25.ผูส้ อนไม่ให้ความรูภ้ าษาอังกฤษทีใช้กบั คนไข้
1.62
.65
ปานกลาง
26.ผูส้ อนไม่ได้ให้ความรูเ้ กียวกับสิงแวดล้อมโลก
1.70
.64
ปานกลาง
รวม
1.72
.37
ปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกียวกับปญั หาการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =
1.72) และรายข้อของกลุม่ ตัวอย่างเห็นว่ามีปญั หาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อทีมีปญั หา
มากทีสุด 3 อันดับแรก คือ การจัดการเรียนการสอน ผูม้ พี นSื ความรูท้ างภาษาตํา เรียนตามไม่ทนั
( X = 2.20) การจัดการเรียนการสอนโดยไม่แบ่งกลุ่มการเรียน ผูม้ พี นSื ฐานทางภาษาสูงและตําเรียน
รวมกัน ( X = 1.97) และ ผูส้ อนพูดภาษาอังกฤษมากเกินไป กลุม่ ทีพืนS ความรูต้ าฟ
ํ งั ไม่รเู้ รือง
( X = 1.96) ตามลําดับ ส่วนปญั หาทีมีคา่ เฉลียอยู่ในระดับน้อยเรียงตามลําดับ ได้แก่ ผูส้ อนขาด
ประสบการณ์ของการเป็ นครู ( X = 1.41) ผูส้ อนไม่เตรียมการสอน ( X = 1.45) ผูส้ อนสอนด้วยความ
เคร่งเครียด ( X = 1.48) และผูส้ อนขาดทักษะการสอน ( X = 1.49) ตามลําดับ
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ตารางที 4 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
เกียวกับปญั หาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านสือการสอน
ปัญหาการเรียนการสอนด้านสื,อการสอน
Mean
SD.
ระดับปัญหา
1.เครืองเสียงไม่ชดั เจน
1.79
.74
ปานกลาง
2.คอมพิวเตอร์ประจําห้องเสียบ่อย
2.22
.67
ปานกลาง
3.LCD Projector เพือฉายข้ามศีรษะเป็ น Power Point ทํางาน
บ้างไม่ทาํ งานบ้าง
2.27
.71
ปานกลาง
4.ตัวขนาดของอักษรบนจอ LCD Projector ตัวเล็กมองไม่เห็น
2.31
.66
ปานกลาง
5.ห้องเรียนทีแยก นสน.ได้ยนิ ผูส้ อนบรรยายไม่ชดั เจน
1.61
.64
ปานกลาง
6.การสอนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ตามไม่ทนั เวลา
เปลียนหน้า
1.74
.64
ปานกลาง
7.ต้องการให้สอนเป็ น Power point เพียงอย่างเดียว
1.85
.62
ปานกลาง
8.ได้รบั ตําราวิชาภาษาอังกฤษไม่ครบทุกเล่ม
1.63
.67
ปานกลาง
9.ได้รบั ตําราเฉพาะเล่มหลักเท่านันS
1.86
.64
ปานกลาง
10. ไม่ได้รบั แผ่น CD-Rom ซึงบรรจุตําราทุกเล่ม
2.18
.70
ปานกลาง
11.สือการเสริมสร้างการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษในด้านการฟงั
การพูด และภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน ไม่เพียงพอ
2.09
.65
ปานกลาง
12. รูปเล่มตําราภาษาอังกฤษไม่น่าอ่าน เชย
1.81
.63
ปานกลาง
รวม
1.95
.35
ปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกียวกับปญั หาการเรียนการสอนด้านสือการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 1.95) และราย
ข้อของกลุม่ ตัวอย่างเห็นว่ามีปญั หาทุกข้อคําถามอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อทีมีปญั หามากทีสุดใน 3
อันดับแรก ได้แก่ ตัวขนาดของอักษรบนจอ LCD Projector ตัวเล็กมองไม่เห็น ( X = 2.31) LCD
Projector เพือฉายข้ามศีรษะเป็ น Power Point ทํางานบ้างไม่ทาํ งานบ้าง ( X = 2.27) และ
คอมพิวเตอร์ประจําห้องเสียบ่อย ( X = 2.22) ตามลําดับ
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ตารางที 5 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกียวกับ
ปญั หาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านกิจกรรม
ปัญหาการเรียนการสอนด้านกิ จกรรม
Mean
SD. ระดับปัญหา
.66
ปานกลาง
1. กิจกรรมการพูดหน้าชันS แนะนําตนเองเสียเวลา
1.61
2. กิจกรรมการฟงั การจัดระบบขยะทีนํามาใช้ใหม่ (Recycling
.63
ปานกลาง
Program) ฟงั ไม่รเู้ รือง ไม่มปี ระโยชน์
1.69
3. กิจกรรมการออกเสียงพืนS ฐานน่ าเบือ
1.59
.65
ปานกลาง
ปานกลาง
4. กิจกรรมการค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่เพียงพอในเวลาราชการ
2.06
.68
1.89
.62
ปานกลาง
5. กิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน
ปานกลาง
6. กิจกรรมสันทนาการระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อนพบว่ามีปญั หา
1.77
.70
1.96
.81
ปานกลาง
7. กิจกรรมร้องเพลงสากลมีน้อยไป
ปานกลาง
.71
8. กิจกรรมการดูหนังฟงั sound track ไม่ได้จดั ให้
1.71
1.93
.71
ปานกลาง
9. กิจกรรมการเล่นเกมส์ทางภาษาเลยไม่ได้จดั ให้
10. กิจกรรมการพูดโดยมีหวั ข้อให้ ระดมสมองแล้วส่งตัวแทน
1.96
.70
ปานกลาง
มาพูด หน้าชันS ไม่ได้จดั ให้
รวม
1.82
.43
ปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกียวกับปญั หาการเรียนการสอนด้านกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 1.82) และรายข้อ
ของกลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าทุกข้อมีปญั หายู่ในระดับปานกลาง โดยข้อทีมีปญั หามากทีสุดใน 3 อันดับแรก
ได้แก่ กิจกรรมการค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่เพียงพอในเวลาราชการ ( X = 2.06) กิจกรรมร้องเพลงสากล
มีน้อยไป ( X = 1.96) และกิจกรรมการพูดโดยมีหวั ข้อให้ ระดมสมองแล้วส่งตัวแทนมาพูด หน้าชันS
ไม่ได้จดั ให้ ( X =1.96) ตามลําดับ

14

ตารางที 6 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกียวกับ
ปญั หาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านการวัดและประเมินผล
ปัญหาการเรียนการสอนด้านการวัดผลประเมิ นผล
Mean
SD. ระดับปัญหา
.59
ปานกลาง
1 ไม่ควรทดสอบก่อนการเรียนเพราะเสียเวลา
1.59
2. ไม่ควรทดสอบหลังการเรียน เพราะเครียด
1.66
.61
ปานกลาง
.66
ปานกลาง
3. หากมีการทดสอบ Final โดยใช้ Power Point อาจทําไม่ทนั
2.02
4. การทดสอบด้วย Power point Pre-test อักษรตัวเล็กมอง
ปนกลาง
ไม่เห็น
2.14
.69
1.95
.69
ปานกลาง
5. ข้อสอบบางข้อยาวมาก ให้เวลาทําน้อย
ปานกลาง
6. คะแนนค้นคว้าด้วยตนเองให้ 600 % มากเกินไป
1.64
.66
1.75
.65
ปานกลาง
7. คะแนน Final 40% น้อยเกินไป
8. คะแนน Final เป็ นข้อเขียน 50 % และการมอบหมายงาน
1.88
.70
ปานกลาง
50 % ไม่เหมาะสม
ปานกลาง
.74
9. คะแนนตัดเกรด สอบผ่าน ต้องได้ 70% มากเกินไป
2.12
1.76
.61
ปานกลาง
10. ผูส้ อนชีSแจงการวัดผลประเมินผลไม่ชดั เจน
11. ไม่มกี ารทดสอบก่อนเรียนทําให้ไม่ทราบศักยภาพทาง
1.79
.63
ปานกลาง
ภาษาของตนเอง
รวม
1.85
.39
ปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกียวกับปญั หาการเรียนการสอนด้านการวัดผลประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 1.85)
และกลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าทุกข้อมีปญั หาอยู่ในระดับปานกลาง โดย 3 ข้อแรกทีมีปญั หามากทีสุด ได้แก่
การทดสอบด้วย Power point Pre-test อักษรตัวเล็กมองไม่เห็น ( X = 2.14) คะแนนตัดเกรด สอบ
ผ่าน ต้องได้ 70% มากเกินไป ( X =2.12) และหากมีการทดสอบ Final โดยใช้ Power Point อาจทํา
ไม่ทนั ( X =2.02) ตามลําดับ
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ตอนที, 3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนายสิบ
นักเรียน หลักสูตรนายสิบทหารบก 1 ปี (ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล) เหล่าทหารแพทย์ จํานวน
111 คน เป็ นดังตารางที 7
ตารางที 7 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับของความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างทีมีต่อ
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ความพึงพอใจ
Mean
SD. ระดับปัญหา
1. เนืSอหาสาระได้ประโยชน์
2.63
.56
มาก
2. ผูส้ อนเตรียมตัวมาดี
2.76
.45
มาก
3. ผูส้ อนมีความตังS ใจสอนเพือให้ผเู้ รียนได้รบั ประโยชน์
2.81
.42
มาก
4. เนืSอหาสามารถนํ ามาใช้สอนผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.64
.52
มาก
5. เนืSอหามีแนวทางการริเริมสร้างสรรค์
2.57
.53
มาก
6. เนืSอหามีประโยชน์นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ดี
2.64
.52
มาก
7. เนืSอหามีประโยชน์นําไปประยุกต์ใช้เพือรักษา
สิงแวดล้อมโลก
2.45
.57
ปานกลาง
8. เนืSอหามีประโยชน์สามารถประยุกต์ใช้ในหน้าทีการงาน
สายแพทย์ได้
2.71
.48
มาก
9. เป็ นวิชาทีผูเ้ รียนไม่เครียด สนุ กสนานและได้ความรู้
2.55
.57
มาก
10. กิจกรรมการพูดหน้าชันS ช่วยส่งเสริมภาวะผูน้ ํ าให้กบั
นสน.ได้
2.61
.54
มาก
11. ผูส้ อนเตรียมตัวและอุปกรณ์พร้อมก่อนเวลาการสอน
2.55
.52
มาก
12. ผูส้ อนจัดหาสือการสอนทีเป็ นประโยชน์ ในการพัฒนา
ผูเ้ รียนได้ ครบ ฟงั พูด อ่านและเขียน
2.57
.57
มาก
รวม

2.62

.34

มาก

จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบทหารบก 1 ปี (วุฒผิ ชู้ ่วยพยาบาล) ดัง
ตารางที 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =
2.62) และเมือพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกข้อคําถาม
โดยข้อทีมีค่าเฉลียในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ผูส้ อนมีความตังS ใจสอนเพือให้ผเู้ รียนได้รบั
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ประโยชน์ ( X = 2.81) ผูส้ อนเตรียมตัวมาดี ( X = 2.76) เนืSอหาสามารถนํามาใช้สอนผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และ เนืSอหามีประโยชน์ นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ดี ( X = 2.64) ตามลําดับ
ตอนที, 4 ข้อเสนอแนะเกี,ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนายสิ บ
นักเรียน
สําหรับข้อเสนอแนะเกียวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนายสิบนักเรียน นํามาสรุปได้ใน
แต่ละด้านดังต่อไปนีS
1. ด้านหลักสูตร
เนืองจากนายสิบนักเรียนเห็นปญั หาว่า ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีเวลาน้อย และ
ไม่มเี นืSอหาเกียวกับการสนทนา ส่วนใหญ่จงึ มีขอ้ เสนอแนะในด้านหลักสูตรว่า ควรเพิมเวลาในการ
เรียนการสอนให้มากขึนS และเห็นว่าควรเพิมเนืSอหาทีเกียวกับการสนทนาในระหว่างการปฐมพยาบาล
หรือ การสนทนาในชีวติ ประจําวัน รวมถึงคําศัพท์ทจํี าเป็ นต้องใช้ในการปฐมพยาบาลผูป้ ว่ ย
2. ด้านจัดการเรียนการสอน
นายสิบนักเรียนมีขอ้ คิดเห็นในด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ว่า
มีการจัดการเรียนการสอนเป็ นระบบดีอยู่แล้ว อาจารย์ผสู้ อนสอนได้อย่างสนุ ก ไม่ทาํ ให้นกั เรียนเบือ
หน่ าย แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนก็มขี อ้ เสนอแนะว่า อยากให้อาจารย์ผสู้ อนสอนให้ชา้ ลง และสอนให้ม ี
เนืSอหาทีต่อเนืองกัน และอยากให้มกี ารแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนตามความรู้ เนืองจากบางคนมีความรูน้ ้อยทํา
ให้เรียนไม่ทนั คนอืน และควรมีสอการเรี
ื
ยนการสอน เช่น ภาพ หรือ หนัง
3. ด้านสื,อการสอน
นายสิบนักเรียนมีความเห็นเกียวกับสือการสอนว่า สือเริมมีสภาพทีเริมชํารุด จึงควรจะมีการ
ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในการสอนให้มสี ภาพดีกว่านีS เพราะถ้าอุปกรณ์ชาํ รุดก็จะทําให้การเรียนการสอนไม่
ประสบผลสําเร็จเท่าทีควร ควรจัดปรับปรุงสือการสอน เช่น เครืองฉาย เครืองคอมพิวเตอร์ ตํารา
เรียน หนังสือ เนืองจาก ตําราเรียน และหนังสือ ทีนํ ามาให้เรียนอ่านไม่คอ่ ยชัด คําไม่เต็มตัวอักษร
อ่านยากมาก
นอกจากนันS นักเรียนยังเสนอแนะว่า ควรจัดสือประเภทมัลติมเิ ดีย เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วีดโี อ หรือ หนัง ภาพยนตร์ ทีเป็ นภาษาอังกฤษ
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4. ด้านกิ จกรรมการเรียนการสอน
เนืองจากการเรียนการสอนไม่คอ่ ยมีกจิ กรรมมากนัก นักเรียนเสนอแนะว่าควรเน้นด้าน
กิจกรรมให้มากขึนS เพือให้ผเู้ รียนเกิดความกระตือรือร้น และตังS ใจเรียนสนใจฟงั มากขึนS โดยเฉพาะ
กิจกรรมหน้าชันS
5. ด้านการวัดผลประเมิ นผล
ด้านการวัดและประเมินผลนันS พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่ามีการประเมินผลและการวัดผล
ทีดีอยู่แล้ว จึงไม่มขี อ้ เสนอแนะในด้านนีS แต่กม็ นี ักเรียนบางคนซึงเป็ นส่วนน้อยเห็นว่าควรเพิมคะแนน
กิจกรรมให้มากขึนS กว่าเดิม
6. ผู้สอนเดิ นทางไปสอนที,ลพบุรี
ด้านการเดินทางของอาจารย์ผสู้ อน นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าการเดินทางมาเพือสอนของ
อาจารย์ผสู้ อนเป็ นเรืองของการเสียสละ และนักเรียนรูส้ กึ ซาบซึSงใจในการเสียสละในเรืองการเดินทาง
ไปสอนทีลพบุรอี ย่างมาก และถ้ามีความเป็ นไปได้กอ็ ยากจะให้ยา้ ยนักเรียนไปเรียนทีกรุงเทพมหานคร
เพือจะได้ใกล้แหล่งข้อมูลในการเรียนมากขึนS
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สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั ครังS นีSเป็ นการวิจยั ในชันS เรียนทีต้องนําผลการวิจยั ไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ของนายสิบนักเรียน หลักสูตร นักเรียนนายสิบ
( ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล ) เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที 1 ปี การศึกษา 2551 ณ กองพัน
นักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั
เพือศึกษาสภาพปญั หา ความพึงพอใจ และสอบถามความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของ
นักเรียนนายสิบฯ ทีมีต่อการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ของนักเรียนนายสิบฯ
ดังกล่าว โดยมีกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครังS นีSจาํ นวน 120 คน และใช้แบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนS
เป็ นเครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังS นีS ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนีS
1. ปญั หาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ของนักเรียนนายสิบฯ
พบว่าโดยรวม และรายด้านทังS 5 ด้าน มีปญั หาในระดับปานกลาง โดยด้านทีมีคา่ เฉลียสูงทีสุดคือ
ด้านสือการสอน รองลงมาคือ ปญั หาด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านกิจกรรมการสอน
และด้านการจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ
2. ด้านความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ของนักเรียน
นายสิบฯ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก สําหรับความพึงพอใจรายข้อในข้อคําถามที
ถามถึงผูส้ อนมีความตังS ใจสอนเพือให้ผเู้ รียนได้รบั ประโยชน์จะพบว่าผูเ้ รียนแสดงความพึงพอใจใน
ระดับมาก ในขณะทีเนืSอหามีประโยชน์นําไปประยุกต์ใช้เพือรักษาสิงแวดล้อมโลก กลับพบว่า
ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
3. ข้อเสนอแนะทีมีต่อการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ พบว่า ผูเ้ รียน
ต้องการให้เพิมเวลาเรียนในหลักสูตรให้มากขึนS อยากให้อาจารย์ผสู้ อนสอนให้ชา้ ลงโดยมีเนืSอหา
ต่อเนือง และอยากให้มกี ารแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนตามพืนS ฐานความรูภ้ าษาอังกฤษ ควรมีสอการเรี
ื
ยนการ
สอนเช่น ภาพ หรือภาพยนต์ และตําราเรียนให้มคี วามชัดเจนและเสร็จเรียบร้อยก่อนการเรียนการ
สอน อยากให้เพิมกิจกรรมหน้าชันS เรียนให้มากขึนS เช่นการสนทนาภาษาอังกฤษ ส่วนการวัดผล
ประเมินผล ควรเพิมคะแนนกิจกรรมเพือช่วยเหลือผูท้ มีี พนSื ความรูน้ ้ อยแต่มใี จรักและทุม่ เทในการ
เรียน และอยากให้มกี ารเรียนการสอนจัดขึนS ณ กรุงเทพมหานคร เพือสะดวกในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรูใ้ ห้มากขึนS
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