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นั่นคือ นักศึกษาใหมที่มีคะแนน O-NET รายวิชาภาษาไทยนอยกวา 40 คะแนน และ GPA ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอย 
ทักษะที่ควรเนนปรับปรุงคือทักษะดานการพูดและการเขียน  
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บทนํา 
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาไดเปด
สอนใน 5 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข
ชุมชน) ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 3 สาขา 
(สาธารณสุขชุมชน เทคนิคเภสัชกรรม และทันตสาธารณสุข) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน สถานการณ
ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งเริ่มต้ังแตป พ.ศ. 
2547 เปนตนมา ไดทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นและสงผลตอ
วิทยาลัยฯ อยางมาก อาจารยและบุคลากรขอยายออกจาก
พ้ืนที่เปนจํานวนมาก รัฐบาลมีนโยบายใหวิทยาลัยฯ เพ่ิมการ
รับนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ซึ่งสวนใหญเปนชาวมุสลิม 
สงผลใหนักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ขอมูล
จากงานทะเบียนของวิทยาลัยฯ ชี้วา ในปการศึกษา 2550 
วิทยาลัยฯ มีนักศึกษามุสลิมคิดเปนรอยละ 80 ในขณะที่ในป
การศึกษา 2548 และ 2549 มีนักศึกษามุสลิมรอยละ 60 และ 
75 ตามลําดับ  การเปล่ียนแปลงดังกลาวกระทบตอคุณภาพ
ของการเรียนการสอน โดยจะเห็นไดจากผลการสอบดวย
ขอสอบมาตรฐานซึ่งใชกับวิทยาลัยสาธารณสุขทั่วประเทศทั้ง 
7 แหงในปการศึกษา 2549 ที่พบวา นักศึกษาของวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาที่สอบผานในครั้งแรกมี
จํานวนนอย (รอยละ 23.1) เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2548 
ซึ่งมีผูสอบผานถึงรอยละ 71.5 (1) 

ปญหาดงักลาวสวนหนึ่งเกิดจากจํานวนนักศึกษาที่
เพ่ิมขึ้น ทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพลดลง  
อีกทั้งนักศึกษาที่เพ่ิมจํานวนขึ้นสวนใหญเปนชาวมุสลิมที่มี
ภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่ใกลเคียง ซึ่งมีความสามารถทางภาษา 
ไทยนอย และมักใชภาษามลายูเปนภาษาหลักในการสื่อสาร 
จึงอาจสงผลใหเกิดปญหาในดานการเรียน ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ป 2550 แสดง
ใหเห็นวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดยะลา
โดยเฉล่ียแลว มีความสามารถทางภาษาไทยต่ํากวาคาเฉล่ีย
ของประเทศ คือ ไดคะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาไทยเทากับ 
41.40±10.69 ซึ่งนอยกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ (50.33± 
14.95) (2) ทักษะภาษาไทยที่นอยอาจสงผลกระทบตอความ 
สามารถในการเรียนในสถานศึกษาที่ใชภาษาไทยเปนส่ือ ดัง
เห็นไดจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่พบวา 
นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา

นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งโดยมากไมไดใชภาษาไทย
เปนหลักในชีวิตประจําวัน (3) นอกจากนี้ การวิจัยในป พ.ศ. 
2542 ยังพบวา คะแนนสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยในวิชา
ภาษาไทย กข. มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 2 ภาคการศึกษาแรกของนักศึกษาของนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 และ 3 ในวิทยาลัยอิสลามศึกษาของ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี (4)  

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือหาความสัมพันธ
ระหวางทักษะภาษาไทยของนักศึกษามุสลิมกับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาในวิทยาลัยฯ และทําความเขาใจปญหาทักษะ
ทางภาษาไทยของนักศึกษา ตลอดจนผลกระทบที่เกิดกับการ
เรียน ขอมูลดังกลาวสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาผล
การเรียน เชน การเปดรายวิชาหรือโครงการเพื่อปรับทักษะ
ทางดานภาษาไทยแกนักศึกษา โดยไมเนนการสอนเสริมเพ่ือ
เพ่ิมความเขาใจในเนื้อหารายวิชา (เชน คณติศาสตร) แต
เพียงอยางเดียว เปนตน อาจารยที่สอนในวิทยาลัยฯ สวน
หนึ่งเปนเภสัชกร ผลการวิจัยนี้จึงอาจมีประโยชนตอเภสัชกร
ผูปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาที่มีนักศึกษามุสลิมมาก 

 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัยนี้แบงเปน 2 การศึกษายอย การศึกษาแรก
เปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความ 
สัมพันธระหวางทักษะทางภาษาไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา การศึกษาที่สองเปนวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือทําความเขา 
ใจปญหาทักษะทางภาษาไทยของนักศึกษา และผลกระทบที่
เกิดกับการเรียน งานวิจัยนี้ไดผานการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษยของคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและไดรับอนุญาตจากผูอํานวย- 
การวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาใหดําเนิน 
การ วิจัยแลว 
 

การศึกษาที่ 1: การวิจัยเชิงปริมาณ 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

  การศึกษาในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหาความสัม- 
พันธระหวางทักษะทางภาษาไทยของนักศึกษามุสลิมกับผล 
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาในวิทยาลัยฯ ดังนั้นเพ่ือใหการหาความ 
สัมพันธดังกลาวถูกตองมากขึ้น ผูวิจัยจึงควบคุมปจจัยตางๆ 
ซึ่งการวิจัยในอดีตพบวามีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทาง 
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มีความเชื่อในอํานาจภายนอกตน (external locus of 
control) ซึ่งคิดวาเหตุการณตางๆ เปนส่ิงที่นอกเหนือการ
ควบคุม เชน เกิดจากโชคชะตาหรือเคราะหกรรม ฯลฯ (7) 
นักศึกษาที่มีความเชื่ออํานาจในตนจะมีคุณลักษณะที่สงเสริม
ใหประสบความสําเร็จในการเรียน เชน การขอคําปรึกษากับ
อาจารยผูสอนกอนที่จะมีการสอบ การคนหาความรูเพ่ิมเติม 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูกับเพ่ือน (7) สวน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คือ ความปรารถนาของบุคคลที่จะกระทํา
การตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีความขยัน
ขันแข็งและไมทอตออุปสรรคใดๆ (8) การวิเคราะหอภิมาน 
(meta analysis) ดวยขอมูลจากงานวิจัย 109 เร่ืองซึ่ง
ประกอบดวยตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษากวา 
9,000ราย พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธเชิงบวก
กับคาคะแนนสะสมเฉลี่ย (ρ=0.30) (9) รูปแบบการเรียน คือ 
วิธีการที่ผูเรียนชอบใชในการเรียนรูหรือรับขอมูลตาง ๆ (10) 
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมผัดวันประกันพรุงสูงมีผลการเรียนที่
ไมดี (11-12) นอกจากนี้การศึกษาในอดีตพบวา ผลสัมฤทธิ์ 

การศึกษาดังแสดงในรูปที่ 1 ปจจัยดังกลาวประกอบดวย
ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสภาพ- 
แวดลอมในสถานศึกษา  

ปจจัยสวนบุคคลที่ควบคุมไดแก เพศ ชั้นปที่ศึกษา 
หลักสูตรที่ศึกษา ความเชื่ออํานาจในตน (internal locus of 
control) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน (achievement 
motivation) รูปแบบการเรียน (learning styles) และผล 
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาในอดีต งานวิจัยในอดีตพบวานักศึกษา 
หญิงมักมีคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) สูงกวานักศึกษาชาย (5) 
ชั้นปที่ศึกษาและหลักสูตรที่ศึกษาก็นาจะมีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา เน่ืองจากความแตกตางของรายวิชาที่เรียนใน
แตละชั้นปและหลักสูตร ทั้งในดานความยากงายและสภาพ 
แวดลอมในการเรียน ความเชื่ออํานาจในตนหมายถึง การรับ 
รูของบุคคลวา เหตุการณที่เกิดขึ้นกับตนไมวาทางบวกหรือ
ทางลบ เปนผลมาจากกระทําของตน ดังนั้นตนเองจึงสามารถ
ควบคุมใหผลลัพธเปนไปเชนไรก็ได (6) ผูที่มีความเชื่อ
อํานาจในตนสูงจะประสบความสําเร็จในการเรียนมากกวาผูที่ 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
เพศ 
ชั้นปที่ศึกษา 
หลักสูตรที่ศึกษา 
ความเชื่ออํานาจในตน 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน 
รูปแบบการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในอดีต 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษามุสลิมในวิทยาลัยฯ 
- ทุกรายวิชา 
- หมวดวิชาพื้นฐาน 
- หมวดวิชาชีพ 

 
 
 
 

 
 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
ความสัมพันธกับเพ่ือนนักศึกษา 
ความพึงพอใจดานการเรียนการสอน 
ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยภายนอกหองเรียน 
ความเอาใจใสของอาจารยตอพัฒนาการของนักศึกษา 

ทักษะภาษาไทย (คะแนน O-Net ภาษาไทย) 

ปจจัยดานครอบครัว 
ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา 
ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา 
อาชีพของบิดา 
อาชีพของมารดา 

รูปท่ี 1.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ในระดับอุดมศึกษามีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในอดีตที่วัด
ดวย GPA ในระดับมัธยมศึกษาหรือวัดดวยขอสอบมาตรฐาน 
(ρ=0.45) (4,9,12)  

ปจจัยกลุมที่สองที่ถูกควบคุมในการศึกษาคือ ปจจัย
ดานครอบครัว หรือการศึกษาและอาชีพของบิดาและมารดา 
ซึ่งบงบอกระดับเศรษฐานะของครอบครัว จากการวิเคราะห
อภิมานพบวา เศรษฐานะของครอบครัวและการสนับสนุน
ทางการเงินมีความ สัมพันธเชิงบวกกับคา GPA ในระดับ 
อุดมศึกษา (ρ=0.16, 0.20 ตามลําดับ) (9)  

ปจจัยกลุมที่สามที่ถูกควบคุมในการศึกษาคือ ปจจัย 
ดานสภาพแวดลอมของการเรียน ซึ่งระบุอยูในแบบจําลอง
ของ Tinto วามีผลตอการเรียนโดยไมออกกลางคันจากสถาน 
ศึกษา ไดแก ความสัมพันธกับเพ่ือนนักศึกษา ความพึงพอใจ
ดานการเรียนการสอน ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยภายนอก
หองเรียน และความเอาใจใสของอาจารยตอพัฒนาการของ
นักศึกษา (13) 

 

วิธีการ 
 

ตัวอยาง 
 ตัวอยางในการวิจัย คือ นักศึกษามุสลิมทุกคนในทั้ง 
5 หลักสูตรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
ในปการศึกษา 2550 จํานวน 404 คน ประกอบดวยหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 117 คน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 3 สาขา (สาขา 
สาธารณสุขชุมชน เทคนิคเภสัชกรรม และทันตสาธารณสุข) 
จํานวน 160, 49 และ 25 คน ตามลําดับ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 53 คน ทุกหลัก 
สูตรเปนหลักสูตร 2 ป ยกเวนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ซึ่งมีระยะเวลาศึกษา 4 ป  
 
 เครื่องมือวิจัย 
          ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (ภาคผนวก) และแบบทดสอบ 
เปนเคร่ือง มือเก็บขอมูลทุกตัวที่ระบุในกรอบแนวคิดการวิจัย  
ยกเวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในอดีตและปจจุบันที่คนจาก
บันทึกของวิทยาลัยฯ แบบสอบถามประกอบดวยคําถามขอ 
มูลทั่วไปไดแกเพศ ชั้นปที่ศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา อาชีพและ
ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดาและมารดา ภาษาที่ใชส่ือสาร

กับบุคคลในครอบครัวและเพื่อนในสถานศึกษา ตลอดจนรหัส
นักศึกษาเพื่อใชประโยชนในการจับคูแบบสอบถามและผล
การเรียนที่คนจากบันทึก ผูวิจัยเลือกแบบวัดตัวแปรทาง
จิตวิทยาจากแบบวัดฉบับภาษาไทยที่เคยถูกใชในงานวิจัยใน
อดีตกับกลุมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และพบวามีความตรง 
ความเที่ยง ความยาว และความงายในการตอบเปนที่นาพอ 
ใจ ผูวิจัยใชแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในงานวิจัยของเกษตร
ชัย และหีม (4) แบบวัดความเชื่ออํานาจในตนจากงานวิจัย
ของ อริยา  คูหา (12) ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบวัดที่ชื่อวา The 
Multidimensional-Multiattributional Causality ของ 
Lefcourt และคณะ (14) แบบวัดปจจัยดานสภาพแวดลอม 4 
ตัว ไดแก ความสัมพันธกับเพ่ือนนักศึกษา ปฏิสัมพันธ
ระหวางนักศึกษากับอาจารยภายนอกหองเรียน  ความเอาใส
ใจของอาจารยตอพัฒนาการของนักศึกษา และความพึงพอใจ
ดานการเรียนการสอนของวิทยาลัย ดัดแปลงและปรับปรุงมา
จากแบบวัดของ Terenzini และ Wright (15) ซึ่งไดรับการ
แปลและใชในนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย (16) สวน 
ตัวแปรรูปแบบการเรียนนั้นใชแบบวัดจากงานวิจัยของสุนีย 
ละกําปน (17) ซึ่งแบงรูปแบบการเรียนเปน 6 แบบตามแนว 
คิดของ Riechmann และ Grasha (18) คือ แบบแขงขัน 
แบบรวมมือ แบบหลีกเล่ียง แบบมีสวนรวม แบบพ่ึงพา และ
แบบอิสระ แบบวัดตัวแปรทางจิตลักษณะที่กลาวมาทุกตัวอยู
ในรูปแบบของ Likert โดยมีคําตอบ 5 ระดับจาก เห็นดวย
อยางยิ่งหรือมากที่สุด (5) ถึงไมเห็นดวยอยางยิ่งหรือนอย
ที่สุด (1)  

สวนผลสัมฤทธิ์ในอดีตวัดโดยใช GPA ใน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 ซึ่งอยูในบันทึกประวัติของ
นักศึกษาที่วิทยาลัยฯ เก็บรักษาไว ตัวแปรตามของการวิจัย 
คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามุสลิมวัดโดยใช  
GPA ตั้งแตแรกเขาจนถึงภาคเรียนที่ทําวิจัย การวัด GPA 
ทําใน 3 แบบ คือ GPA คํานวณรวมจากทุกรายวิชา จาก
เฉพาะหมวดรายวิชาพ้ืนฐาน และจากเฉพาะหมวดรายวิชา 
ชีพ  การจําแนกรายวิชายึดตามที่ระบุในคูมือของหลักสูตร 
ทักษะการใชภาษาไทยวัดโดยใชแบบทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET หรือ Ordinary National 
Education Testing) ในรายวิชาภาษาไทยประจําปการศึกษา  
2550 ซึ่งไดจากเว็บไซดของสถาบันการทดสอบทางการ 
ศึกษาแหงชาติ (19) ขอสอบดังกลาวครอบคลุมเนื้อหาตาม
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มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 ใน 5 สาระ ไดแก 1) การอาน 2) การเขียน  3) การฟง 
การดู และการพูด 4) หลักการใชภาษา และ 5) วรรณคดีและ
วรรณกรรม (19) 

 
  การพัฒนาแบบวัด 
 ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คือ 
หัวหนากลุมงานหลักสูตรบริหารจัดการศึกษา อาจารยผูสอน
ในวิทยาลัยฯ และอาจารยมหาวิทยาลัยผูมีประสบการณใน
งานวิจัยทางการศึกษาเพื่อพิจารณาความตรงทางเนื้อหาของ 
แบบวัด โดยประเมินวาคําถามแตละขอสอดคลองกับคุณ- 
ลักษณะที่ตองการวัดหรือไม หลังจากปรับปรุงแบบสอบถาม
แลว ผูวิจัยทดสอบแบบสอบถามโดยวิธีคิดออกเสียง (think 
aloud) ในนักศึกษามุสลิม 2 รายที่ไมใชตัวอยางการวิจัย โดย
ทดสอบทีละคน  ตัวอยางทําแบบสอบถามโดยอานขอคําถาม
ทีละขอแบบออกเสียงและอธิบายความเขาใจตอคําถาม วิธี 
การตอบคําถาม  และเหตุผลที่ตอบเชนนั้น ขอมูลดังกลาวทํา
ใหผูวิจัยทราบวา คําถามขอใดที่ส่ือความหมายผิดไปจากที่
ตองการ หลังจากปรับปรุงแบบสอบถามตามขอคนพบ ผูวิจัย
ทดสอบแบบสอบถามกับนักศึกษามุสลิมของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดตรัง จํานวน 30 คน การทดสอบ
พบวา แบบวัดตัวแปรทางจิตวิทยาทุกตัวมีคาความเที่ยงของ 
Cronbach อยูระหวาง 0.70-0.85 แบบสอบถามฉบับที่ใชใน
งานวิจัยแสดงอยูในภาคผนวก    
 
 การเก็บขอมูล 
         ผูวิจัยชี้แจงนักศึกษามุสลิมทุกคนในเรื่องวัตถุประสงค
และวิธีการเก็บขอมูลอยางละเอียด โดยชี้แจงเปนรายหลัก 
สูตรและรายชั้นปกอนที่จะทําการเก็บขอมูล 2 สัปดาห และ
ย้ําวาการปฏิเสธเขารวมการวิจัยจะไมมีผลกระทบใดๆ ทั้งที่
เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการเรียน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอ 
มูล GPA จากงานทะเบียนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดยะลา ผูวิจัยยังไดรวบรวมผลการสอบ O-NET ประจํา 
ป 2550 ในทุกรายวิชา จากงานบริหารจัดการศึกษา สถาบัน
พระบรมราชชนกและงานทะเบียน วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดยะลา อยางไรก็ตาม ผูวิจัยสามารถรวบรวม
ขอมูลของตัวอยางไดเพียง  280  คนจาก 404 คน เน่ืองจาก 
ขอสอบ O-NET เพ่ิงเริ่มใชในป 2549 ทําใหนักศึกษาชั้นปที่ 

3 และ 4 ไมมคีะแนนดังกลาว นอกจากนี้ คะแนนสอบของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 หลายคนไมไดถูกจัดเก็บที่หนวย 
งานที่ทําวิจัย แตถูกเก็บไวที่วิทยาลยัในจังหวัดอื่น ๆ ที่
นักศึกษาสมัครสอบ จึงยากตอการติดตาม ดวยเหตุนี้ ผูวิจัย
จึงวัดทักษะภาษาไทยของตัวอยางทั้ง 404  คนใหมในการ
วิจัยนี้โดยใชขอสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ประจําป 
2550 สวนเฉลยนํามาจากหนังสือรวบรวมขอสอบ O-NET 
ภาษาไทยที่วางขายทั่วไป (20) การทดสอบดวยขอสอบ O-
NET ทําในหองสอบโดยมีผูคุมสอบหองละ  2 คน คลายกับ
การสอบ O-NET ตามปกติ ระยะเวลาที่ใชสอบคือ 2 ชั่วโมง 
หลังจากนั้น ผูคุมสอบเก็บขอสอบและแจกแบบสอบถามที่ใช
วัดตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัยแกตัวอยางเพื่อใหตอบ
ในหองทดสอบ 
 
 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยายลักษณะของ
ตัวอยาง และใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือทํานายผล 
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยใชตัวแปรที่ระบุอยูในกรอบแนวคิด
การศึกษาเปนตัวทํานาย ตัวแปรกลุมจะถูกแปลงเปนตัวแปร 
ดัมมีกอนการวิเคราะหถดถอย ระดับนัยสําคัญทางสถิติใน
การศึกษากําหนดไวที่ 0.05 

 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณและการอภิปรายผล 
 
ขอมูลท่ัวไปของตัวอยาง 

นักศึกษามุสลิมทุกราย (404  คน) เขารวมงานวิจัย 
ตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ  82.4 (n=333)  รอยละ 54.5  
(n=220), 30.9 (n=125) และ 14.6 (n=59) ศึกษาอยูในชั้นปที่ 1, 
2 และ 3-4 ตามลําดับ ตัวอยางรอยละ 48.8 มี GPAระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเกินกวา 3.25 มีเพียงรอยละ 4.2 
(n=17) เทานั้นที่ GPA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอย
กวา 2.50 บิดาและมารดาของตัวอยางจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (รอยละ 50.0 และ 57.9 ตามลําดับ) มีสวนนอยที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตร ี (รอยละ 11.9 และ 4.50 
ตามลําดับ) บิดาและมารดาสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม 
(รอยละ 46.0และรอยละ 40.6 ตามลําดับ) และรับจาง (รอย
ละ 20.3 และรอยละ 15.8 ตามลําดับ) โดยรวม GPA ใน
วิทยาลัยของนักศึกษามุสลิมในเกณฑดี GPA ที่คํานวณจาก
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ทุกรายวิชา จากเฉพาะวิชาพ้ืนฐาน และจากเฉพาะหมวดวิชา 
ชีพเทากับ 2.74+0.49, 3.09+0.21 และ 2.92+0.46 ตาม 
ลําดับ นักศึกษารอยละ 5.7 มีผลการเรียนออน โดยรอยละ 
2.7 มี GPA <2.0 และ รอยละ 3.0 มี GPA อยูระหวาง 2.0-
2.24 สวน GPA ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 ม.5 
และ ม 6) เทากับ 3.16+0.39 
 
ทักษะภาษาไทย 

ตัวอยางรอยละ 69.1 (n=279) ใชภาษามลายูใน
การส่ือสารภายในบาน สําหรับการสื่อสารในอดีตกับเพ่ือนที่
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตัวอยางใช
ภาษามลายูรอยละ 52.7 และ 40.6 ตามลําดับ สวนการ
ส่ือสารกับเพื่อนที่วิทยาลัยฯ ใชภาษาไทยรอยละ 84.2 (n= 
340) ขอมูลนี้บงชี้วา นักศึกษามุสลิมสวนใหญเติบโตในสิ่ง 
แวดลอมที่ใชภาษามลายูเปนหลัก การส่ือสารดวยภาษาไทย
มีมากขึ้นเมื่อตัวอยางเรียนในชั้นที่สูงขึ้น อยางไรกต็าม 
ตัวอยางเพียงรอยละ 0.40, 5.50, 2.70 และ 4.00 ประเมนิตน 
เองวามีทักษะภาษาไทยดานการฟง พูด อานและเขียนใน
ระดับไมดีและเปนอุปสรรคตอการเรียน 
 
ตารางที่ 1. คะแนน O-NET รายวิชาภาษาไทยและ GPA ของ
ทุกรายวิชา (N=404) 
 

คะแนน 
O-NET1

จํานวน GPA ทุกรายวิชา  
(คาเฉล่ีย+SD) 

20-24 2 2.05+0.16 
25-29 10 2.38+0.11 
30-34 20 2.19+0.07 
35-39 51 2.41+0.06 
40-44 55 2.68+0.06 
45-49 72 2.83+0.04 
50-54 67 2.79+0.04 
55-59 68 2.98+0.04 
60-64 37 3.14+0.05 
65-69 16 3.17+0.13 
70-74 6 3.40+0.12 

รวม 404 2.74+0.49 
1: คะแนนเต็ม 80 คะแนน 

                ตารางที่ 1 แสดงคะแนน O-NET รายวิชาภาษาไทย
และ GPA จากทุกรายวิชา  คะแนน O-NET เฉล่ียในรายวิชา
ภาษาไทยเทากับ 48.60+10.09 (n=404) นักศึกษาที่มีคะแนน 
O-NET นอยกวา 35 คะแนน มี GPA เฉล่ียท่ีนอยกวา 2.25 ซึ่ง
ถือวามีผลการเรียนที่ออน ผูที่มีคะแนน O-NET นอยกวา 40  
คะแนน จะม ี GPA เฉล่ียท่ีนอยกวา 2.50 ซึ่งถือวาเปนกลุมที่
ควรใหความสนใจในเรื่องผลการเรียน สหสัมพันธของคะแนน 
O-NET รายวิชาภาษาไทยและ GPA เทากับ 0.58 (P<0.001) 
สมการถดถอยอยางงายที่บงบอกความสัมพันธนี้ คือ GPA= 
1.465+0.026(คะแนน O-NET ภาษาไทย) จากสมการนี้ หากถือ
วา GPA<2.25 คือระดับที่ออนและวิทยาลัยฯ ควรใหความสนใจ
แกไขแลว นักศึกษาที่มีคะแนน O-NET รายวิชาภาษาไทยนอย
กวา 30.19 เปนกลุมที่เส่ียงตอปญหาการเรียนที่ออน แตหากถือ
วา GPA<2.50 คือระดับที่ควรใหความสนใจแกไขแลว นักศึกษา
ที่มีคะแนน O-NET นอยกวา 39.80 ถือเปนกลุมเส่ียง  

คะแนน O-NET รายวิชาภาษาไทยในตารางที่ 1 เปน
คะแนนที่ผูวิจัยจัดสอบขึ้นเอง ผูวิจัยรวบรวมคะแนน O-NET ที่
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ) เปนผูจัด
สอบไดในตัวอยางเพียง 280 คนดังที่กลาวแลวในหัวขอวิธีการ
วิจัย คะแนนที่ผูวิจัยจัดสอบขึ้นเองนาจะใชแทนคะแนนของ 
สกอ. ได เพราะเมื่อเปรียบเทียบคะแนนจากทั้งสองแหลงของ
นักศึกษาทั้ง 280 รายแลวพบวามีคาใกลเคียงกัน คะแนนจาก 
สกอ. มีคาเฉล่ียเทากับ 47.37+13.15  และคะแนนที่วัดใน
การศึกษานี้ (หลังเขาเรียนในวิทยาลัย 1-3 ป) มีคาเฉล่ียเปน 
49.20+9.08 แมวาการวัดในการศึกษานี้ใชขอสอบป 2550 แต
คะแนนของ สกอ มาจากขอสอบป 2549 และ 2550 แตหากมีขอ
สมมุติวา ขอสอบของทุกปไดรับการปรับมาตรฐานดวยวิธรการ
เดียวกันแลว ก็อาจทําใหเปรียบเทียบคะแนนไดอยางคราว ๆ 
และอนุมานไดวาคะแนนที่วัดโดยนักวิจัยและ สกอ ไมตางกัน
มากนัก คะแนนที่ สูงขึ้นเล็กนอยอาจจะสะทอนทักษะทาง
ภาษาไทยของนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนการ
สอนในวิทยาลัยฯ ใชภาษาไทยเปนภาษาหลัก นอกจากนี้ 
สหสัมพันธของคะแนนจากทั้งสองแหลงยังมีคาสูงอีกดวย 
(r=0.87, P<0.001) 
 
ความสัมพันธของทักษะทางภาษาไทยและผลการเรยีน 

แบบวัดตัวแปรทางจิตลักษณะทุกตัวในการวิจัยมีคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงอยูระหวาง 0.70-0.82 ซึ่งเปนระดับที่นา
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พอใจ ตารางที่ 2 แสดงตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทางสถิติในการ
ทํานาย GPA ของนักศึกษามุสลิม ตัวแปรอิสระทั้งหมดตาม
กรอบแนวคิดการวิจัยสามารถอธิบายความแปรปรวนของ 
GPA จากทุกรายวิชา จากวิชาพ้ืนฐาน และจากรายวิชาชีพ
ไดรอยละ 60.7, 58.9 และ 49.1 ตามลําดับ ตัวแปรที่มี
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตอ GPA ทั้ง
สามแบบเรียงจากมากไปนอย คือ ทักษะการใชภาษาไทย
หรือคะแนน O-NET ภาษาไทย (Beta =0.341-0.402)   ชั้น
ปที่ศึกษาในชั้นที่ 2 เทียบกับชั้นปที่ 1 (Beta =0.297-0.373) 
GPA ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งสะทอนความ 
สามารถในอดีต (Beta = 0.226-0.265) ชั้นปที่ 3 และ 4 
เทียบกับชั้นปที่ 1 (Beta =-0.153-0.213) ผลการวิจัยแสดง
ใหเห็นวา เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ตามกรอบแนวคิดวิจัยให
คงที่ ผูมีทักษะภาษาไทยดีกวาจะมีผลการเรียนในวิทยาลัย

ดีกวาไมวาจะเปนการเรียนในทุกรายวิชา หรือเฉพาะรายวิชา
พ้ืนฐาน  หรือรายวิชาชีพ นอกจากนี้ ทักษะภาษาไทยเปนตัว
ทํานายที่แรงท่ีสุดและแรงกวาความสามารถในอดีตที่วัดโดย 
GPA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อตรวจสอบจากสัม- 
ประสิทธิ์ถดถอยแบบไมปรับมาตรฐาน (ความชันซึ่งไมได
แสดงในตาราง) พบวา คะแนน O-NET ภาษาไทยที่เพ่ิมขึ้น 
1 คะแนนสัมพันธกับ GPA ที่คํานวณจากทุกรายวิชา จาก
วิชาพ้ืนฐาน และจากรายวิชาชีพที่เพ่ิม 0.018, 0.021 และ 
0.022 หนวย ตามลําดับ ซึ่งใกลเคียงกับความชันจากสมการ
ถดถอยอยางงาย (0.026) เมื่อใชคะแนน O-NET ภาษาไทย
เปนตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวเพ่ือทํานาย GPA ดังที่กลาว
มาแลวในหัวขอท่ีแลว   

ตัวแปรอื่น ๆ ที่พบวามีความสัมพันธกับ GPA แต
ไมสม่ําเสมอ คือทํานาย GPA ได แตไมครบทั้งสามแบบ คือ 

 
     ตารางที่ 2. ตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในการทํานาย GPA ของนักศึกษามุสลิม (N=440)1 

 

คาสัมประสิทธิ์ถดถอยที่ปรับมาตรฐาน (β) ตัวแปรอิสระ 
GPA  

ทุกรายวิชา 
GPA  

วิชาพ้ืนฐาน 
GPA  

รายวิชาชีพ 
คะแนน O-NET ภาษาไทย  0.402 0.425 0.341 
GPA มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.265 0.226 0.296 
ชั้นป 2 เทียบกับป 1 0.373 0.304 0.297 
ชั้นป 4 เทียบกับป 1 0.213 0.146 -0.153 
ชั้นป 3 เทียบกับป 1 0.198 0.186 0.159 
ความเอาใจใสของอาจารยตอพัฒนาการของนักศึกษา -0.101 -0.110 - 
เทคนิคเภสัชกรรมกับสาธารณสุขชุมชน - -0.289 - 
เวชกิจฉุกเฉินเทียบกับสาธารณสุขชุมชน - - -0.228 
ทันตสาธารณสุขเทียบกับสาธารณสุขชุมชน - - 0.099 
การศึกษาของบิดาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

- - 0.094 

F, df 13.62 (41,362) 12.66 (41,362) 8.522 (41,362) 
R2 0.607 0.589 0.491 
p-value < 0.001 < 0.001 < 0.001 

1: แสดงเฉพาะตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ตัวแปรที่มีไมมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก เพศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ความเชื่อ
อํานาจในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน รูปแบบการเรียน ระดับการศึกษาของบิดาที่ไมใชมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดาและมารดา ความสัมพันธกับเพ่ือนนักศึกษา ความพึงพอใจดาน
การเรียนการสอน และปฏิสัมพันธระหวางอาจารยภายนอกหองเรียน 



Thai Journal of Pharmacy Practice 
                                  Vol. 3 No1 Jan-Jun 2011 

 10 

หลักสูตรที่ศึกษา การศึกษาของบิดา (ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรืออนุปริญญาหรือเทียบเทา) และความเอาใจใสของ
อาจารยตอพัฒนาการของนักศึกษา เปนที่นาสังเกตวา ความ
เอาใจใสของอาจารยฯ มีความสัมพันธทางลบกับ GPA จาก
ทุกรายวิชาและรายวิชาพ้ืนฐาน เพราะเปนนโยบายของ
วิทยาลัยฯ ที่ใหอาจารยชวยเหลือเอาใจใสนักศึกษาที่มีผล
การเรียนออนเปนพิเศษ จึงพบวานักศึกษาที่ไดรับความเอา
ใจใสมากเปนนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดี (ตารางที่ 2)  
         การวิเคราะหถดถอยพหุคูณที่กลาวมาพบปญหาในการ 

วิเคราะหอยูประการหนึ่งคือ ตัวแปรดัมมีแสดงอาชีพของบิดา
และมารดามีคา VIF (variance inflation factor) สูงถึง 8-14 
แสดงถึงปญหา multicollinearity คือการที่ตัวแปรอิสระบาง
ตัวมีความสัมพันธกันสูง และอาจสงผลตอความคงที่ของผล
การวิเคราะห (21) ผูวิจัยจึงตัดตัวแปรอาชีพของบิดามารดา
ออกและวิเคราะหขอมูลใหม พบวาไดผลการวิเคราะหใกล 
เคียงกับที่แสดงในตารางที่ 2 โดยที่คาสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐานของตัวแปรอิสระทุกตัวเปล่ียนแปลงนอยมาก โดย 
คะแนน O-NET ภาษาไทย ชั้นปที่ศึกษาในชั้นที่ 2 และ GPA 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังคงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด 
นอกจากนี้ ยังพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนมีผลทาง 
บวกตอ GPA ที่คํานวณจากทุกรายวิชาและจากวิชาพ้ืนฐาน 
สวนรูปแบบการเรียนแบบพึ่งพาตัวเองมีผลทางบวกตอ GPA 
ที่คํานวณจากรายวิชาพ้ืนฐาน จะเห็นวาผลวิจัยหลัก ๆ ไม
เปล่ียนแปลงไป ทําใหเชื่อไดวาปญหา multicollinearity 
กระทบตอผลการวิเคราะหไมมากนัก   

การวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 2 ใช GPA ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือเปนตัวบงชี้ความสามารถใน
อดีตอยางไรก็ตาม การวัดและประเมินผลตลอดจนคุณภาพ
การสอนในแตละโรงเรียนมัธยมศึกษาอาจแตกตางกัน ทําให  
GPA ในระดับมัธยมศึกษาอาจไมใชตัวชี้วัดที่ดีของความ 
สามารถในอดีต คะแนน O-NET ในวิชาสังคมศึกษา  ภาษา 
อังกฤษ  คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรในอดีตของนักศึกษา
นาจะเปนตวัชี้วัดความสามารถในอดีตที่ดีกวา เพราะเปนการ
วัดดวยขอสอบมาตรฐานชุดเดียวกันทั่วประเทศสําหรับผูที่
เขาสอบในปเดียวกัน ถึงแมวาการเขาสอบจะตางปกัน (เชน 
นักศึกษาปที่ 1 และ 2 เขาสอบ O-NET ที่จัดโดย สกอ. ใน
คนละป) จะใชขอสอบตางชุดกัน แตหากอนุมานวาขอสอบ
แตละปก็ไดผานกระบวนการปรับมาตรฐานที่เขมงวดคลาย ๆ 

กันแลว ก็นาจะนําคะแนน O-NET จากตางปกันมารวม
วิเคราะหดวยกันได  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหถดถอยเพ่ิม 
เติม โดยเพ่ิมคะแนน O-NET ในวิชาสังคมศึกษา  ภาษา 
อังกฤษ  คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรเปนตัวแปรอิสระเพ่ิม
อีก 4 ตัวในกรอบแนวคิดการวิจัยเดิมทั้งนี้เพ่ือใหสามารถ
ควบคุมความสามารถในอดีตใหดีมากขึ้น และทําใหขอสรุปที่
ไดเกี่ยวกับความสัมพันธของทักษะภาษา ไทยและ GPA นา 
เชื่อถือมากขึ้น อยางไรก็ตาม คะแนน O-NET ในทั้ง 4 วิชา
ดังกลาว ไดจากบันทึกในอดีต จึงมีตัวอยางในที่นี้เพียง 280 
ราย (เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 ทั้งหมด) ผลการ
วิเคราะหเมื่อเพ่ิมคะแนน O-NET ในทั้ง 4 วิชาเปนตัวแปร
อิสระและตัดตัวแปรอาชีพของบิดาและมารดาที่มีปญหาใน
ประเด็นของ multicollinearity ออกแสดงอยูในตารางที่ 3  

ตัวแปรอิสระทั้งหมดตามกรอบแนวคิดการวิจัยและ
คะแนน O-NET ในวิชาสังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ  คณิต- 
ศาสตร และวิทยาศาสตรสามารถอธิบายความแปรปรวนของ 
GPA จากทุกรายวิชา จากวิชาพ้ืนฐาน และจากรายวิชาชีพ
ไดรอยละ 69.2, 68.1, 61.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ตัวแปรที่
มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ตอ GPA 
ทั้งสามแบบเรียงลําดับตามความสําคัญจากมากไปนอย คือ 
ชั้นปที่ศึกษา (Beta=0.293-0.410) คะแนน O-NET ภาษา 
ไทย (Beta=0.291-0.341) GPA ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (Beta=0.181-0.291) และรูปแบบการเรียนแบบมีสวน
รวม (Beta=0.149-0.163) นักศกึษาในชั้นปที่ 2 มี GPA ทั้ง
สามรูปแบบสูงกวานักศึกษาในชั้นปที่ 1 โดยม ีGPA รวมทุก
วิชาสูงกวานักศึกษาปแรก 0.38 หนวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
เมื่อนักศึกษาเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ก็จะมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้นอันเนื่องมาจากระบบการเรียนของวิทยาลัยฯ หรืออาจเกิด
จากการที่นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการเรียน
ในระดับอุดมศึกษาได สวนทักษะทางภาษาไทยยังคงมี
อิทธิพลทางบวกตอ GPA ทั้ง 2 รูปแบบแมวาจะควบคุม
ความสามารถในอดีตใหคงที่ดวยการใช GPA ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและคะแนน O-NET ในอีก 4 รายวิชา 
ผลอันนี้ชวยเพ่ิมความเชื่อมั่นในความสัมพันธที่พบจากการ
วิจัย การเรียนแบบมีสวนรวมก็สัมพันธกันทางบวกกับ GPA 
ทั้ง 3 รูปแบบ ตัวแปรอื่นๆ ที่ แสดงในตารางที่ 3 มีผลตอ 
GPA เพียงบางรูปแบบเทานั้น เชน คะแนน O-NET ในวิชา
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ตารางที่ 3. ตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในการทํานาย GPA ของนักศึกษามุสลิม (N=280) เมื่อตัดตัวแปรอาชีพ
บิดาและมารดา และเพ่ิมคะแนน O-NET ในวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรเปนตัวแปรอิสระ 
 

คาสัมประสิทธิ์ถดถอยที่ปรับมาตรฐาน (β) ตัวแปรอิสระ 
GPA  

ทุกรายวิชา 
GPA  

วิชาพ้ืนฐาน 
GPA  

รายวิชาชีพ 
ชั้นป 2 เทียบกับป 1 0.410 0.365 0.293 
คะแนน O-NET ภาษาไทย 0.325 0.341 0.291 
GPA มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.291 0.181 0.249 
รูปแบบการเรียนแบบมีสวนรวม 0.149 0.163 0.162 
ความเอาใจใสของอาจารยตอพัฒนาการของนักศึกษา -0.149 -0.150 - 
คะแนน O-NET  ภาษาอังกฤษ - 0.158 - 
คะแนน O-NET  วิทยาศาสตร 0.152 - 0.193 
เวชกิจฉุกเฉินเทียบกับสาธารณสุขชุมชน -0.195 - -0.341 
เทคนิคเภสัชกรรมเทียบกับสาธารณสุขชุมชน - -0.342 - 
วิทยาศาสตรบัณฑิตเทียบกับสาธารณสุขชุมชน - - -0.132 
F, df 13.29 (43,236) 12.27 (43,236) 8.46 (43,236) 
R2 0.692 0.681 0.610 
p-value   < 0.001 < 0.001 < 0.001 

1: แสดงเฉพาะตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ตัวแปรที่มีไมมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก เพศ ความเชื่ออํานาจในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ในการเรียน รูปแบบการเรียนอ่ืน ๆ ที่ไมใชการมีสวนรวม ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา ความสัมพันธกับเพ่ือนนักศึกษา 
ความพึงพอใจดานการเรียนการสอน และปฏิสัมพันธระหวางอาจารยภายนอกหองเรียน คะแนน O-NET ในวิชาคณิตศาสตร 

 
ภาษาอังกฤษมีผลตอ GPA ที่คํานวณจากรายวิชาพ้ืนฐาน
เทานั้น ขณะที่คะแนน O-NET ในวิชาวิทยาศาสตรมีผลตอ 
GPA ที่คํานวณจากทุกรายวิชาและรายวิชาชีพ 

ผลการวิเคราะหในตารางที่ 2 และ 3 มีความสอด 
คลองและสนับสนุนกันและบงชี้วา คะแนน O-NET ภาษา 
ไทย GPA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นปที่ศึกษามี
ผลอยางสม่ําเสมอตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลที่สอด 
คลองกันชวยเพิ่มความมั่นใจวา ทักษะภาษาไทยเปนปจจัยที่
มีอิทธิพลตอ GPAมากกวาปจจยัสวนบุคคล ครอบครัว ความ 
สามารถในอดีต และความสัมพันธกับกลุมเพ่ือนหรืออาจารย 
 

การศึกษาที่ 2  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

          การวิจยัสวนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาที่เกี่ยว 
กับการใชภาษาไทยของนักศึกษามุสลิม ตลอดจนผล กระทบ
ที่เกิดกับการเรียน การศึกษาที่ 2  

วิธีการ 
ผูใหขอมูล 

 ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือเก็บขอมูลจากผูให
ขอมูลท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เปนนักศึกษาของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามและ
ยินดีเขารวมงานวิจัยเชิงคุณภาพ 2) ประสบปญหาในการ
เรียนโดย GPA ที่คํานวณจากทุกรายวิชานอยกวา 2.00 3) มี
ทักษะดานภาษาไทยไมดี โดยมีคะแนน O-NET รายวิชา
ภาษาไทยต่ํากวา 40 คะแนน ผูวิจัยใชเกณฑคะนนที่ 40 ใน
การเลือกผูใหขอมูลเพราะ คาเฉลี่ยของคะแนน O-NET วิชา
ภาษาไทยระดับประเทศ คือ 50.33+10.09 (2) และประมาณ
รอยละ 20 ของตัวอยางทั้งหมด (N=404) มีคะแนนนอยกวา 
40 คะแนน นอกจากนี้ ผลการวิจัยเชิงปริมาณยังบงชี้วา ผูที่
มีคะแนน O-NET รายวิชาภาษาไทยต่ํากวา 40 คะแนนมีคา 
GPA เฉล่ียนอยกวา 2.50 (ตารางที่ 1) ผูวิจัยไมไดกําหนด
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จํานวนผูใหขอมูลลวงหนา แตการสัมภาษณดําเนินไปจนได
ขอมูลท่ีอิ่มตัว นั่นคือ การเก็บรวบรวมขอมูลจะส้ินสุดเมื่อ
ผูวิจัยไดขอมูลท่ีศึกษาครบถวนตามวัตถุประสงค และผูวิจัย
ไมพบขอมูลใหมเพ่ิมเติมจากตัวอยางคนลาสุดที่สัมภาษณ 
และขอมูลใหมจากตัวอยางคนลาสุดสอดคลองกับขอสรุปที่ได 
ในการศึกษาครั้งนี้ใชผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกทั้งส้ิน  
7  คน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณเชิงลึกและ
บันทึกเทปขณะสัมภาษณตามความยินยอมของผูใหขอมูล
เน่ืองจากผูวิจัยรายแรกซึ่งเปนอาจารยในวิทยาลัยฯ เปน
ผูดําเนินการสัมภาษณ ผูวิจัยจึงพยายามพูดคุยสรางความ
เปนกันเองกับนักศึกษากอนสัมภาษณ และเลือกผูใหขอมูลท่ี
คอนขางสนิทสนมกับผูวิจัย เพ่ือใหนักศึกษายอมเปดเผย
เร่ืองราวตามความจริง อีกทั้งความสนิทสนมในอดีตยังทําให
ผูวิจัยทราบปญหาของนักศึกษาที่ผานมา และทําใหผูวิจัยมี
โอกาสสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเพื่อนํามาประกอบกับเรื่อง 
ราวจากการบอกเลาของนักศึกษา ผูวิจัยเริ่มเก็บขอมูลประวัติ
สวนตัวของผูใหขอมูลโดยการสัมภาษณ ไดแก ภาษาหลักที่
ใชในชีวิตประจําวัน ในครอบครัว ในโรงเรียนระดับประถม 
ศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หลังจากนั้น ผูวิจัย
สัมภาษณโดยอาศัยแนวคําถามที่ประกอบดวยคําถามปลาย 
เปด เชน ความสามารถในการใชภาษาไทยของนักศึกษาอยู
ในระดับใด เพราะอะไร ความสามารถใชภาษาไทยสําคัญตอ
การเรียนของในวิทยาลัยอยางไร นักศึกษามีปญหาดานการ
ฟง พูด อาน เขียนหรือไม อยางไร และมีผลตอการเรียน
อยางไร เปนตน การสัมภาษณใชเวลาประมาณ  1 ชั่วโมง 
ระหวางการสัมภาษณ ผูวิจัยจดบันทึกขอมูลอ่ืน ๆ ที่สังเกต
พบ เชน การแสดงกริยาทาทาง ลักษณะคําพูด หรือสีหนา
ขณะใหสัมภาษณ   
           ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลควบคูไปกับการเก็บขอมูลโดย 
นําขอมูลจากการสัมภาษณแตละครั้งมาถอดเทปในลักษณะ
คําตอคํา ประโยคตอประโยค และวิเคราะหใหเสร็จส้ินกอน 
การสัมภาษณตัวอยางรายตอไป  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยนี้ใชวิธีวิเคราะหเน้ือหาแบบ 3 ขั้นตอนของ 
Miles และ Huberman (21) ขั้นแรกเปนการจัดระเบียบ

ขอมูล ไดแกการถอดเทปสัมภาษณ การเขียนบันทึกส่ิงที่
สังเกตพบ และสรุปขอมูลในทันทีหลังการสัมภาษณแตละครั้ง 
หลังจากนั้นอานขอความหลาย ๆ รอบใหเขาใจ และเลือก
ขอความที่บงบอกประเด็นที่จะศึกษา หลังจากนั้น ผูวิจัย
กําหนดรหัสแทนความหมายแกขอความที่เลือกได ขั้นตอนที่ 
2 คือ การจัดกลุมขอความใหมตามรหัสที่ใหในขั้นตอนแรก 
ขั้นตอนที่ 3 การสรุป/การตีความ ผูวิจัยหาขอสรุปโดยมองหา
แบบแผนที่ปรากฏในขอมูล และมองหาความแตกตาง-ความ
เหมือนของขอมูลในสวนตาง ๆ หลังจากนั้นนําขอสรุปมา
ตีความ ผูวิจัยสงขอสรุปที่ไดใหผูใหขอมูลบางรายตรวจสอบ
ความถูกตองดวย 
 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพและการอภิปรายผล 
 
ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 
 ผูใหขอมูล 7 รายมีคะแนน O-NET รายวิชา
ภาษาไทยอยูระหวาง 22-35 คะแนน จํานวน 3 คน คะแนน
ระหวาง 36-39  คะแนน จํานวน 4 คน  GPA จากทุกรายวิชา
ในวิทยาลัยฯ อยูระหวาง 1.75-1.99 จํานวน 3  คน และอยู
ระหวาง 1.14-1.74  จาํนวน 4 คน ผูใหขอมูลมีภูมิลําเนาอยูใน
จังหวัดยะลา 1 คน ปตตานี 3 คน นราธิวาส 1 คน และสงขลา 
2 คน ผูใหขอมูลทุกคนไดเรียนระดับประถมศึกษาใน
โรงเรียนสามัญควบคูกับการเรียนในโรงเรียนตาดีกาที่สอน
ศาสนาในวันเสาร-อาทิตย ในระดับมัธยมศึกษา ไดศึกษาใน
โรงเรียนสามัญควบคูกับโรงเรียนสอนศาสนา 6 คน ผูใหขอมูล
ใชภาษามลายูพูดกับคนครอบครัว จํานวน 5 คน ใชภาษา
มลายูกับเพ่ือนระดับประถมศึกษา จํานวน 5 คนอีก 2 คน ใช
ภาษาไทยปนภาษามลายู ผูใหขอมูลใชภาษามลายูพูดกับ
เพ่ือนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 4 คน นอกนั้นใชภาษาไทย
ปนภาษามลายู  ผูใหขอมูลทุกคนใชทั้งภาษามลายูและภาษา 
ไทยพูดกับเพ่ือนในวิทยาลัยฯ 
 
ทักษะการใชภาษาไทยและผลกระทบ 
ทักษะดานการฟง 
             ปญหาการฟงที่ผูใหขอมูลทุกคนมีคือการจับประเด็น 
ไมไดทําใหไมเขาใจบทเรียนและไมอยากเรียน สาเหตุของ
ปญหามี 2 ประเด็น คือ สาเหตุจากผูสอนและจากตัว
นักศึกษา ผูสอนบางทานพูดเร็วหรือใชคําศัพทภาษาอังกฤษ
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มาก ผูใหขอมูลกลาวถึงปญหาจากตัวผูเรียนวา ตนเองมักจะ
ไมมีสมาธิในการฟง และใจลอยทําใหไมสามารถจับประเด็น
สําคัญได  
 

“...สวนใหญจะจับประเด็นไมได ไมใชวาไมเขาใจ
ความหมายของคํา แตนาจะเปนเพราะไมมีสมาธิมากกวา 
แบบวา ชอบนั่งใจลอย... “ 

 
ผูใหขอมูลยืนยันวา ปญหาไมไดเกิดจากความไม

เขาใจคํา หรือความหมายของภาษาไทย เพราะตนฟงไดและ
เขาใจแมวาผูใหขอมูลจะใชภาษามลายูเปนภาษาหลักในชีวิต 
ประจําวันนอกหองเรียน ทั้งนี้เพราะทุกคนเรียนภาษาไทย
และใชภาษาไทยตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงปจจุบัน ถึง 
แมวาจะไมใชภาษาหลักในชีวิตประจําวันก็ตาม  ดังคํากลาว 

 
                “...หนูเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งแตประถมศึกษา 
เพราะเรียนโรงเรียนสามัญ สวนเรียนศาสนาจะเรียนเสาร-
อาทิตย ไดฝกใชภาษาไทยตั้งแตเด็ก ๆ ปญหาเรื่องการฟง
คิดวาไมมี ฟงได ฟงรูเร่ือง”        
             
           จากการสังเกตโดยผูสัมภาษณทั้งในระหวางการเก็บ 
ขอมูลและในชั้นเรียนพบผลที่สอดคลองกับการสัมภาษณ คือ 
ตัวอยางทุกคนมีทักษะการฟงคอนขางดีโดยเฉพาะขอความที่
ไมยาวนัก ตัวอยางฟงเขาใจและสามารถโตตอบกับผูวิจัยได
โดยไมหยุดคิดนานเกินกวาปกติ แตพบวา ถาตองฟงขอ     
ความยาว ๆ ตัวอยางจะไมมีสมาธิ ไมสามารถจับประเด็น
จากการฟงได ดังนั้น ปญหาดานการฟง คือปญหาในเรื่อง
การจับประเด็นเทานั้น ปญหานี้นาจะพบไดทั้งนักศึกษาไทย
พุทธและมุสลิม  
 
ทักษะดานการอาน 

ปญหาดานการอานมีลักษณะคลายกับเรื่องการฟง 
นั่นคือ ผูใหขอมูลจับใจความสําคัญของขอความไมได ทําให
ไมเขาใจบทเรียนและใชเวลานานในการอานเอกสารการเรียน 
ผูใหขอมูลกลาววา ตนเองมักจะไมสมาธิในการอานจึงจับใจ 
ความสําคัญไมได ปญหานี้ไมเกี่ยวของกับการไมทราบความ 
หมายของคําภาษาไทย เพราะตนสามารถสะกดคําและเขาใจ
ความหมายได  

“...สวนใหญจะจับประเด็นไมได  เร่ืองสะกดคําไมมี
ปญหา อานได อานออก และก็เขาใจดีคะ เพราะเรียน
ภาษาไทยตั้งแตประถม...” 
 
ทักษะดานการพูด 
                จากการสังเกตผูใหขอมูลในชั้นเรียนและจากการ 
สัมภาษณพบส่ิงที่สอดคลองกันคือ ตัวอยางสวนใหญมีปญหา 
ดานทักษะการพูด ปญหาที่พบบอย คือ การพูดภาษาไทย
เพ้ียนติดสําเนียงมลายู การพูดไทยแบบสลับคําตามหลัก
ไวยากรณของภาษามลายู เชน  คําวา “ฝนหยุด” พูดเปน 
“หยุดฝน” หรือ “เส้ือขาด” เปน “ขาดเสื้อ” ทําใหความหมาย
เปล่ียนไปหรือไมชัดเจน          
  
                 “.ไวยากรณของภาษามลายูจะคลายกับ
ภาษาอังกฤษคะ แตภาษาไทยไมเหมือน มีบางที่ทําใหการ
เรียบเรียงประโยคผิดไป ทําใหผูฟงไมเขาใจ แตถาเพ่ือน
มุสลิมดวยกันจะเขาใจกัน ถือวาเปนเรื่องปกติคะ...” 
 
           ปญหาการพูดอีกประการ คือ การพูดทับศัพทมลายู
เมื่อนึกคําไทยไมออก ซึ่งสงผลใหติดนิสัยการพูดภาษาไทย
ปนมลายู ผูฟงนอกกลุมจึงไมเขาใจสิ่งที่ตองการสื่อ เชน 
“สะเกะฟน” (ปวดฟน) “มาแกหรือยัง” (กินขาวหรือยัง) 
นอกจากนี้ ตัวอยางยังไมสามารถสื่อความคิดของตนเองไดดี
ดวยภาษาพูด เน่ืองจากเรียบเรียงคําพูดไมถูกและนึกคําที่
เหมาะสมไมได สาเหตุของปญหามาจากสภาพแวดลอมเปน
สําคัญ คือ บุคคลรอบขางตั้งแตบุคคลในครอบครัวและเพ่ือน
ใชภาษามลายูเปนหลักในการดํารงชีวิต  

 
“...อาจจะติดจากโรงเรียนเกา สวนมากเพื่อนจะพูด

อยางนั้น ก็ เลยมีบางที่ติด โรงเรียนเกาสอนอิสลามไงคะ 
สวนมากพูดมลายูกันหมด ภาษาไทยไมคอยพูด...” 

 
“.....อยูที่บานไมไดพูดไทย พูดยาวีกับพอแม เพราะ

พอ แมพูดไทยไมได.” 
 
“...เพ่ือนๆ ที่นี่สวนใหญเปนมุสลิม และพูดภาษา

มลายู สวนนอยจะพูดไทย... “ 
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ผูใหขอมูล 2 คนมาจากครอบครัวที่ไมไดใชภาษา
มลายูในการสื่อสาร แตตนเองเริ่มใชภาษามลายูรวมกับ
ภาษาไทยเมื่อเขาโรงเรียนสอนศาสนา ซึ่งผูเรียนทุกคนจะ 
ตองศึกษาภาษามลายูและอาหรับควบคูกันเพ่ือใหเอ้ือตอ
การเรียนศาสนา แตผูใหขอมลูสวนใหญเร่ิมใชภาษามลายู
ตั้งแตเด็ก โดยสื่อสารกับคนในครอบครัว เพ่ือนต้ังแตระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาดวยภาษา
มลายู แตการเลือกใชภาษาใดในการสื่อสารน้ันขึ้นกับ
สถานการณและกลุมเพ่ือนที่จะส่ือสารดวย  

 
                “...ที่บานพูดมลายู เพ่ือนที่เรียนดวยกันก็พูดมลายู 
เพ่ือนที่นี่สวนใหญจะพูดมลายู แตจะพูดไทยกับอาจารย และ
เพ่ือนที่พูดมลายูไมไดคะ โดยเฉพาะมุสลิมจากสตูล (ซึ่งมัก
พูดมลายูไมได)...” 

 
ผูใหขอมูลกลาววา ผลที่เกิดขึ้นจากการมีทักษะการ

พูดที่ไมดี  คือ ความไมมั่นใจในการพูดของตนเองและกลัว
พูดผิด ประสิทธิภาพในการสื่อสารนอยลง การไมกลานํา 
เสนอหนาชั้นเรียน การกลัวเพ่ือนลอ และการไมกลาถาม
คําถามอาจารยตอหนาเพ่ือน นอกจากนี้ ความไมมั่นใจใน
การสื่อสารดวยวาจาตลอดจนความกดดันที่เกิดจากการกลัว
เพ่ือนลอ และความเกร็งที่ตองอยูตอหนาอาจารย ยังมีผล
ยอนกลับทําใหนักศึกษาพยายามหลีกเล่ียงการรสื่อสารดวย
ภาษาไทยเพิ่มขึ้นไปอีก (เชน ไมยอมเปนผูเสนองานกลุม
ดวยวาจา) ทําใหทักษะนี้มีปญหามากเพิ่มขึ้นไปอีก 
 
ทักษะดานการเขียน 
              จากการสัมภาษณเชิงลึกและการตรวจสอบขอความ 
ที่ผูวิจัยขอใหผูใหขอมูลเขียนเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน และ
อาจารย พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเขียนได แตเขียนชา ใช
เวลานานในการนึกคํา มีการสะกดคําผิด การเขียนสลับคํา
หนาหลังตามไวยากรณภาษามลายูซึ่งคลายกับภาษาอังกฤษ 
การไมสามารถสื่อความคิดในภาษาเขียนไดดี เกิดจากการ
เรียบเรียงคําไมถูกหรือนึกคําที่เหมาะสมไมได ทักษะนี้เปน
ส่ิงที่ผูใหขอมูลกลาววา ตองการการแกไขมากกวาทักษะ
อื่น ๆ 
             
         “...เขียนได แตเขียนชา นึกนานกวาจะพูดเสียอีกคะ... “ 

“...ไวยากรณของภาษามลายูจะคลายกับภาษา 
อังกฤษคะ แตภาษาไทยไมเหมือน มีบางที่ทําใหการเรียบ
เรียงประโยคผิดไป จึงทําใหเขียนสลับหนาหลังคะ... “ 

 
การขาดการฝกฝนใชงานการเขียนและการไมเขาใจ

เน้ือหาของวิชาอยางแจมแจงเปนสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาไม
สามารถอธิบายเปนภาษาเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลที่
เกิดขึ้น คือ การไมมั่นใจในทักษะการเขียนของตนเอง การ
กลัวเขียนผิด และความหมายของประโยคที่เขียนเปล่ียนไป
จากที่ตองการ ผลกระทบที่เดนชัดคือ นักศึกษาไมมั่นใจใน
การเขียนเพ่ือตอบขอสอบ ความกดดันสงผลทําใหนักศึกษามี
ความกลัววาจะเขียนผิดเพ่ิมขึ้นไปอีก 
 

การอภิปรายรวมสองการศึกษาและสรุป 
            ทักษะการใชภาษาไทยมีความสัมพันธเชิงบวกอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติกับ GPA ทั้ง 3 รูแปแบบทั้งที่คํานวณ
จากทุกรายวิชา หรือจากวิชาในหมวดพื้นฐาน หรือจากหมวด
วิชาชีพ จึงทําใหขอคนพบมีความนาเชื่อถือมากขึ้น (ตารางที่ 
2 และ 3) นอกจากนี้ ยังพบวา ทักษะการใชภาษาไทยเปน
ตัวแปรที่สําคัญที่สุดตัวหนึ่งในการทํานาย GPA และมีความ 
สําคัญกวาปจจัยทางครอบครัว ปจจัยสวนบุคคล และปจจัย
เร่ืองสภาพแวดลอม โดยคะแนน O-NET ที่เพ่ิมขึ้น 1 คะแนน
สัมพันธกับGPA ที่คํานวณจากทุกรายวิชาที่เพ่ิมขึ้น 0.018 
หนวย ทั้งนี้เพราะภาษาไทยเปนพ้ืนฐานในการสื่อสารใน
ทุกรายวิชา ไมวาจะเปนทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 
ทักษะนี้จึงกระทบตอความสามารถในการเรียนและการสอบ 
ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาในป พ.ศ. 2542 ที่พบ 
วา คะแนนสอบคัดเลือกวิชาภาษาไทย กข. มีความสัมพันธ
ทางบวกกับ GPA ในภาคการศึกษาแรก และใน 2 ภาคการ 
ศึกษาแรกของนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี (4) นักศึกษาสวนใหญของ
วิทยาลัยฯ ที่ศึกษามีภูมิลําเนาในสามจังหวัดชายแดนใต ซึ่ง
นักเรียนในพ้ืนที่ดังกลาวมีคะแนนสอบ O-NET รายวิชา
ภาษาไทยอยูใน 3 ลําดับสุดทายของประเทศเมื่อเทียบกับ
จังหวัดอื่น ๆ ปญหาทักษะภาษาไทยจึงเปนปญหาที่วิทยาลัยฯ 
ควรใหความสนใจ การศึกษานี้ชี้วา กลุมที่เส่ียงตอปญหาการ
เรียนที่ออน (มี GPA<2.50) คือ กลุมที่มีคะแนน O-NET 
รายวิชาภาษาไทยนอยกวา 40 คะแนนจากคะแนนเต็ม 80 
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(ตารางที่ 1) ผลการวิจัยยังพบวา ปญหาเรื่องผลการเรียนเกิด
มากขึ้นในนักศึกษาของชั้นปที่ 1 ที่มี GPA ในระดับมัธยมศึกษา
นอย (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในอดีตที่บงชี้
เชนกันวา GPA ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความสัมพันธ
ทางบวกกับ GPA ในระดับอุดมศึกษา (23)  
               การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้วัดทักษะภาษาไทยดวย
ขอสอบ O-NET ซึ่งมีขอจํากัด คือ คะแนนอาจไมสะทอนถึง
ทักษะภาษาไทยที่แทจริง แตอาจสะทอนความสามารถหรือ
ความฉลาดโดยทั่วไปของผูตอบดวย นอกจากนี้ ตัวอยางบาง
รายก็เคยผานการทดสอบดวยขอสอบ O-NET ฉบับที่ใชใน
การวิจัยนี้ในระหวางการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย หรือ
บางรายอาจเคยเห็นขอสอบในหนังสือรวบรวมขอสอบหรือ
เว็บไซดของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ดังนั้น 
ทักษะภาษาไทยที่วัดไดจากการศึกษานี้อาจสูงกวาความจริง 
นอกจากนี้ การศึกษาในอนาคต ควรทดสอบทักษะทาง
ภาษาไทยดวยแบบวัดรายดาน เชน ดานการอาน การเขียน 
การฟง การพูด เปนตน เพ่ือจะทําใหทราบถึงทักษะท่ีเปน
ปญหาอยางแทจริง  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แมนักศึกษามุสลิมที่มี
ผลการเรียนออนจะใชภาษามลายูเปนภาษาหลักในการสื่อสาร
ตั้งแตวัยเด็ก แตก็สามารถใชภาษาไทยไดคอนขางดีในชีวิต 
ประจําวัน เพราะผานการเรียนในโรงเรียนสามัญ อยางไรก็
ตาม บางครั้งการสื่อสารดวยภาษาไทยยังขาดประสิทธิภาพ
สําหรับการเรียนในวิทยาลัยฯ กลุมเพ่ือนมีอิทธิพลมากตอ
ทักษะภาษาไทย อาทิเชน การอยูในกลุมเพ่ือนที่ใชภามลายู
ส่ือสารภายในกลุม หรือการเลียนแบบพฤติกรรมการพูดไทย
ปนมลายู  

ปญหาดานการฟงและการอานของนักศึกษามีลักษณะ  
เพราะเปนทักษะการจับประเด็นและทําความเขาใจสารที่สง
มา สวนทักษะการเขียนและพูดก็จะมีลักษณะคลายกันเพราะ 
เปนทักษะการสงสารใหผูอื่น ปญหาของทักษะการฟงและ
อานคือปญหาการจับประเด็น ไมใชการไมรูจักคําหรือความ 
หมายของคํา สาเหตุเกิดจากการที่ผูเรียนขาดสมาธิทําใหฟง
หรืออานสิ่งที่เรียนไมเขาใจ สวนสาเหตุที่สําคัญอีกประการ 
คือ ผูสอนพูดเร็ว ใชทับคําศัพทภาษาอังกฤษ แนวทางในการ
แกไขปญหานี้ คือ การขอความรวมมือจากผูสอนในการปรับ
การสอน การฝกทักษะการจับใจความสําคัญจากการฟงและ
อาน และการฝกกลวิธีในการจําอยางเขาใจอยางเชื่อมโยง 

เชน การสรุปบทเรียนเปนแผนที่ความคิด หรือการใชแบบฝก
การจับประเด็นที่พบวาสามารถเพิ่มทักษะดังกลาวไดดีในการ
วิจัยในอดีต (24) โดยหลักการแลวแบบฝกประกอบดวย แบบ
ฝกการหาประโยคใจความสําคัญ การตั้งคําถาม การตั้งชื่อ
เร่ือง การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน การเขียนแผนภาพโครง
เร่ือง และการเขียนสรุปใจความสําคัญ (24) แมวาแบบฝก
ดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนาการอาน แตก็นาจะสามารถ
นํามาประยุกตเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงไดดวย 

ปญหาการพูดที่พบ คือ การพูดไทยสําเนียงมลายู 
การพูดสลับคํา  การพูดทับศัพทมลายูเมื่อนึกคําไทยไมออก 
สวนการเขียนมีปญหา คือ ใชเวลานึกคํานาน สะกดคําผิด 
และเขียนสลับตําแหนงคํา ปญหาในทั้ง 2 ทักษะน้ีทําให
นักศึกษาไมสามารถสื่อความคิดออกเปนภาษาพูดหรือภาษา
เขียนไดดี ผลที่เกิด คือ นักศึกษาไมมั่นใจในการพูดและ
นําเสนอหนาชั้นเรียน ไมกลาถามคําถามอาจารยตอหนาเพ่ือน 
เพราะกลัวเพ่ือนลอ สวนทักษะการเขียนที่ไมดีทําใหความ 
หมายของประโยคที่เขียนเปล่ียนไป ทักษะที่ผูใหขอมูลคิดวา
ควรแกปญหามากที่สุดคือ ทักษะดานการเขียนซึ่งกระทบ
ตอผลการเรียนโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเขียนตอบ
ขอสอบแบบบรรยาย  

ในการแกปญหาทักษะการพูด วิทยาลัยฯ ควรเพิ่ม
การสอนที่เนนการอภิปรายแสดงความเห็นของนักศึกษาและ  
เนนการทํางานกลุมโดยมีสมาชิกที่ใชภาษาไทยเปนภาษา
หลักในชีวิตประจําวันเปนสมาชิกอยูดวยเสมอ นอกจากนี้ 
ผูสอนยังควรจัดบรรยากาศการเรียนที่เอ้ือโดยวางกติกาการ
นับถือความแตก ตาง โดยไมมองการพูดภาษาไทยผิดเพ้ียน
ของคนตางวัฒนธรรมเปนเร่ืองนาขบขัน สวนวิธีการแกไข
ปญหาการเขียนนั้นสามารถใชวิธีการตาง ๆ ที่มีผลการวิจัย
รองรับอยางดีแลว เชน การสอนวิธีการวินิจฉัยและแกไขงาน
เขียนความเรียงที่ไมชัดเจนแกผูเรียน (25) ซึ่งพบวามีผลเพ่ิม
ความ สามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ได   
          ผลการวิจัยที่ไดในครั้งนี้สามารถนําไปใชจัดการสอน 
หรือพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือแกปญหาผลการเรียนที่ออน
ของนักศึกษามุสลิมนั้น การแกปญหาไมควรเนนไปท่ีการ
สอนพิเศษเสริมในรายวิชาตางๆ เพียงอยางเดียว แตควร
ปรับปรุงทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพูดและ
การเขียน วิทยาลัยฯ อาจสรางหลักสูตรอบรมพิเศษดาน
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ทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนสําหรับกลุมเปาหมายที่เปน
นักศึกษาใหมชาวมุสลิมที่มีคะแนน O-NET รายวิชาภาษาไทย
นอยกวา 40 คะแนน และ GPA ในระดับมัธยมศึกษานอย 
อยางไรก็ตาม การแกปญหาที่นําเสนอในท่ีนี้ถือเปนการแกที่
ปลายเหตุ แตจําเปนตองทําเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิด 
ขึ้นในเรื่องผลการเรียน การแกปญหาที่ยั่งยืนตองทําในเชิง
ระบบ คือ ตองมุงเพ่ิมทักษะภาษาไทยของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งอยูนอกขอบเขตงานของ
วิทยาลัย ฯ หากไมแกปญหาในระดับกอนอุดมศึกษาแลว 
ปญหาทักษะทางภาษาไทยของนักศึกษามุสลิมในวิทยาลัยฯ 
ก็จะเปนปญหาเรื้อรังตอไป อยางไรก็ตาม เปนที่นายินดีวา 
ในปจจุบัน หลายฝายในประเทศไทยไดดําเนินโครงการเพื่อ
ศึกษาและพัฒนานโยบายการเรียนการสอนภาษาไทยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต (26) และเชื่อวาหากดําเนินการตอ 
เน่ืองจะแกปญหานี้ไดอยางเปนระบบ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดดวยดีโดยไดรับ
ความอนุเคราะหจากหลายฝายในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร จังหวัดยะลา ทั้งนักศึกษาผูใหขอมูล ผูเชี่ยวชาญที่
ตรวจสอบเครื่องมือ เพ่ือนอาจารย และขาราชการในวิทยาลัย
ฯ หลายทาน จนทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัย
ใครขอแสดงความขอบคุณทุกฝาย ณ ที่นี้ 
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ศิลปากร; 2547. 

25. อรนุช เอ่ียมธรรม. ผลการสอนวิธีการวินิจฉัยและแกไข
งานเขียนความเรียงที่ไมชัดเจนที่มีตอความสามารถใน
การเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4. [วิทยานิพนธคุรุศาสตรมหาบัณฑิต] 
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2543.  

26. สุวิไล เปรมศรีรัตน, มิรินดา บูรรุงโรจน. โครงการวิจัย
และพัฒนานโยบายการเรียนการสอนภาษาไทยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาและฟนฟู
ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล; 2550.  

 
ภาคผนวก: แบบสอบถาม 

ตอนท่ี  1  ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 
1.  หลักสูตรที่ศึกษา...............ชั้นปที่.......... 
2.  รหัสนักศึกษา…………………… 
3.  เพศ ชาย  หญิง 
4.  ศาสนา พุทธ  อิสลาม คริสต  อื่นๆ ระบุ........ 
5.  ระดับการศึกษาของบิดา (วุฒิการศึกษาสูงสุด) 
6.  ระดับการศึกษาของมารดา (วุฒิการศึกษาสูงสุด) 
ขอ 5 และ 6 มีตัวเลือกเหมือนกัน คือ ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา อนุปริญญาหรือเทียบเทา ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา  สูงกวาปริญญาตรี   
7.  อาชีพของบิดา 
8.  อาชีพของมารดา 
ขอ 7 และ 8 ใชตัวเลือกเหมือนกัน คือ รับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คาขาย เกษตรกรรม รับจาง อื่นๆ (ระบุ)......... 
 9.  ภาษาหลักที่ใชในการสื่อสารภายในบาน 
 10. ภาษาหลักที่ใชในการสื่อสารกับเพ่ือนที่วิทยาลัยแหงนี้ 
 11. ภาษาหลักที่ใชในการสื่อสารกับเพ่ือนที่โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
 12. ภาษาหลักที่ใชในการสื่อสารกับเพ่ือนที่โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
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ขอ 9-12 ใชตัวเลือกเหมือนกัน คือ ภาษาไทย  ภาษายาวี  
ภาษาอังกฤษ  อื่นๆ ระบุ............ 

 
ตอนท่ี  2  แบบสอบถามวัดคุณลักษณะดานตางๆ 
 คําถามตอไปนี้มี 5 ตัวเลือก ตั้งแต เห็นดวยอยาง
ยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน: ขอ 1-7 (ไมตอง
กลับขั้วคะแนน) 
 ความเชื่ออํานาจในตน: ขอ 8-17, ตองกลับขั้ว
คะแนนขอ 13-17 
 ความสัมพันธกับเพ่ือนนักศึกษา: ขอ 18-30, ตอง
กลับขั้วคะแนนขอ 29 และ 30 
 ปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารยภายนอก
หองเรียน: ขอ 31-41, ตองกลับขั้วคะแนนขอ 35 และ 36 
 ความเอาใสใจของอาจารยตอพัฒนาการของ
นักศึกษา: ขอ 42-49, ตองกลับขั้วคะแนนขอ 47 
 ความพึงพอใจดานการเรียนการสอนของวิทยาลัย: 
ขอ 50-56, ตองกลับขั้วคะแนนขอ 53 
1.  ขาพเจามีความปรารถนาอยางยิ่งที่จะทํางาน ใหสําเร็จ 
2.  ขาพเจาจะทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความ 
สามารถ 
3. ขาพเจาสนุกเมื่อไดเรียนบทเรียนที่ยากกวาเดิม 
4. ขาพเจาพยายามสอบใหไดเกรดเฉลี่ยมากขึ้นกวาเดิม 
5. ขาพเจาจะพยายามมากยิ่งขึ้น เมื่อรูวาเรียนออนกวาคน
อื่น ๆ 
6. ขาพเจาตองการที่จะเรียนใหไดรับเหรียญทอง/เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง 
7. ขาพเจาอยากเรียนใหไดเกรดที่ดี 
8. การไดคะแนนสูงๆในวิชาหนึ่งตองเปนผลมาจากความ
พยายามของขาพเจาเอง ไมใชเปนเพราะโชค 
9. การที่ขาพเจาไดคะแนนสูงในวิชาใดวิชาหนึ่งเปนเพราะวา 
ขาพเจามีความรู ความเขาใจ วิชานั้นอยางชัดเจน 
10. เมื่อขาพเจาทุมเทใหกับการเรียนในวิชาหน่ึง ขาพเจาจะ
ไดคะแนนสูงในวิชานั้น 
11. ถาขาพเจาไดคะแนนต่ําในวิชาหนึ่ง เปนเพราะขาพเจา
ขาดความรูหรือทักษะในเรื่องนั้นๆ 
12. การที่ไดคะแนนต่ํา บอกใหรูวาขาพเจาไมไดทุมเทใหกับ
การเรียนอยางเต็มที่ 

13. บางครั้งขาพเจาสอบได คะแนนสูงเปนเพราะชวงนั้น 
ขาพเจากําลังมีโชค 
14. บางครั้งเคยคิดวาการไดคะแนนสูงในวิชาหนึ่งเปนเพราะ
โชคของขาพเจา 
15. ไมวาขาพเจาจะพยายามเรียนสักเพียงไร ก็จะไมมีทางได
คะแนนสูง 
16. เมื่อไดคะแนนต่ํา ขาพเจามักคิดวาเปนเพราะขาพเจาอับ
โชค 
17. องคประกอบหนึ่งของการไดคะแนนต่ําเปนเพราะความ
โชคราย 
18. เมื่อครูใหทํางานกลุม ขาพเจาสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได 
19. ขาพเจามีคนรูจักและเพื่อนมาก  
20. ขาพเจาสามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่นไดงาย 
21. ขาพเจาชอบใชเวลาวางพบปะสังสรรคกับเพ่ือน 
22. ขาพเจารูสึกสนุกสนาน เมื่อไดพูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกันในเรื่องตางๆ กับเพ่ือน 
23. ขาพเจาสามารถคบหาและเขากับเพ่ือนทุกคนได 
24. เพ่ือนทําใหขาพเจาเปนผูใหญมากขึ้น ทัศนคติและ
คานิยมของขาพเจาเปล่ียนไปในทางที่ดีขึ้น 
25. เพ่ือนฝูงมีสวนชวยใหขาพเจาไดเพ่ิมพูนสติปญญาและ
พัฒนาความคิด  
26. ขาพเจาและเพื่อนๆ มักมีความคิด และความเห็นที่
สอดคลองกัน  
27. หลังจากที่เขาศึกษาในวิทยาลัยนี้ ขาพเจามีเพ่ือนสนิทที่
เปนนักศึกษาดวยกันจํานวนมาก 
28. ความสัมพันธของขาพเจากับเพ่ือนๆในวิทยาลัยนี้เปนที่
นาพอใจ 
29. การที่ขาพเจาจะพบปะและมีเพ่ือนนักศึกษาซักคนเปน
เร่ืองยาก 
30. มีเพ่ือนนักศึกษาเพียงไมกี่คนเทานั้นที่ยินดีรับฟงและ
ชวยแกไขปญหาสวนตัวของขาพเจา 
31. อาจารยใหความชวยเหลือขาพเจาอยูเสมอ 
32. อาจารยมีความเปนกันเองกับขาพเจา 
33. อาจารยมีเวลาใหขาพเจาเสมอ ถึงแมวาจะเปนเวลานอก
ราชการ 
34. อาจารยมักจะรวมทํากิจกรรมกับขาพเจาอยูเสมอ 
35. อาจารยจะไมทักทายขาพเจา เมื่อพบเห็นนอกวิทยาลัย  
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36. อาจารยมกัแสดงอาการเฉยเมย เมื่อขาพเจามาพูดคุย
หรือปรึกษาหารือ  
37. ปฏิสัมพันธกับอาจารยนอกช้ันเรียนทําใหขาพเจาเปน
ผูใหญมากขึ้น โดยทัศนคติและความคิดของขาพเจา
เปล่ียนไปในทางที่ดีขึ้น 
38. ความสัมพันธของอาจารยกับขาพเจานอกหองเรียนทําให
ขาพเจาไดเพ่ิมพูนสติปญญา และพัฒนาความคิด 
39. ความสัมพันธของอาจารยกับขาพเจานอกหองเรียนทําให
ขาพเจารักและอยากปฏิบัติในวิชาชีพ 
40. มีอาจารยอยางนอยหนึ่งคนในวิทยาลัยนี้ที่ขาพเจาสนิท
ดวย  
41. ขาพเจาพอใจกับความสัมพันธอยางไมเปนทางการของ
อาจารยกับขาพเจา 
42. ในบรรดาอาจารยที่ขาพเจารูจัก มีอาจารยไมกี่คนที่
หวงใยในนักศึกษา 
43. ในบรรดาอาจารยที่ขาพเจารูจัก มีอาจารยไมกี่คนที่เปน
ครูที่ดี 
44. ในบรรดาอาจารยที่ขาพเจารูจัก มีอาจารยไมกี่คนที่
พรอมจะสละเวลาเพื่อพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องที่นักศึกษา
สนใจหรือใหสําคัญ 
45. อาจารยสวนใหญที่ขาพเจา มีความสนใจที่จะชวยให
นักศึกษามีการพัฒนาทางดานตางๆ นอกเหนือจากดานการ
เรียน 
46. อาจารยสวนใหญที่ขาพเจารูจักมีความตั้งใจในการสอน
อยางแทจริง 
47. อาจารยมักรําคาญ เมื่ออธิบายใหขาพเจาฟงหลายครั้ง
แลว แตยังไมเขาใจ 
48. อาจารยยินดีรับฟงความคิดเห็นของขาพเจา 
49. เมื่อขาพเจาขาดเรียน อาจารยมักจะถามไถถึงสาเหตุ 
50. ขาพเจาพอใจกับความรูที่ไดจากการเรียนในวิทยาลัย
แหงนี้ 
51. ส่ิงที่ไดรับจากการเรียนทําใหขาพเจามีการพัฒนาทาง
สติปญญาและความคิด 
52. ขาพเจาพอใจกับการเรียนการสอนในวิทยาลัยแหงนี้ 
53. มีวิชาเพียงไมกี่วิชาเทานั้นในหลักสูตรที่ชวยสงเสริม
สติปญญา 
54. ตั้งแตเขาเรียนในวิทยาลัยนี้  สติปญญาและความคิดของ
ขาพเจาไดรับการพัฒนาขึ้น 

55. ตั้งแตเขาเรียนในวิทยาลัยนี้ ขาพเจาไดทํางานกิจกรรม
รวมกับผูอื่นมากขึ้นกวาในอดีต 
56. ผลการเรียนของขาพเจาเปนไปตามที่ขาพเจาคาดหวังไว 
 
ตอนท่ี  3  แบบประเมินแบบการเรียนของนักศึกษา 
คําถามตอไปนี้มี 5 ตัวเลือก ตั้งแตปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติ
มาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัตินอย ปฏิบัตินอยที่สุดหรือไม
เกิดเลย 
แบบแขงขัน: ขอ 1, 7, 13, 25, 31, 37, 43, 49, 55 
แบบรวมมือ: ขอ 2, 8, 14, 26, 32, 38, 44, 50, 56 
แบบหลีกเล่ียง: ขอ 3, 9, 15, 27, 33, 39, 45, 51, 57 
แบบมีสวนรวม: ขอ 4, 10, 16, 28, 34, 40, 46, 52, 58 
แบบพ่ึงพา: ขอ 5, 11, 17, 29, 35, 41, 47, 53, 59 
แบบอิสระ: ขอ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60 
1. ขาพเจามีความตั้งใจในการแสดงความคิดเห็นใหเทากับ
คนอื่นๆ เมื่อมีการอภิปรายในหองเรียน 
2. ขาพเจาคิดวาการเรียนในหองเรียนควรจะไดมี
ความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนนักศึกษาคนอื่นๆ 
3. ขาพเจาเขาหองเรียนดวยความจําเปนมากกวาความ
ตองการเรียน 
4. ขาพเจาไดรับความรูจากการเขาเรียนในหองเรียนมากกวา
การเรียนดวยตนเองคนเดียว 
5. ขาพเจารูสึกหนักใจถาอาจารยปลอยใหขาพเจาคิดหัวขอ
ในการทํารายงานหรือคนควาเอง 
6. สวนใหญแลวขาพเจาศึกษาคนควาเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชา
เรียนดวยตนเอง 
7. ขาพเจาตองการใหนักศึกษาคนอื่นรับรูเมื่อขาพเจาทํางาน
ไดดี 
8. ขาพเจาไดรับความรูมากขึ้นเมื่อรวมแสดงความคิดเห็นกับ
เพ่ือนนักศึกษามากกวาคิดเพียงคนเดียว 
9. เมื่อขาพเจาไมเขาใจเนื้อหาของวิชาในเรื่องใด  ขาพเจาก็
จะผานเนื้อหาวิชาเรื่องนั้นไป 
10. ขาพเจาใหความสําคัญตอการเขาเรียนวิชาตางๆใน
หองเรียน 
11. ขาพเจาพยายามจะจดคําพูดทุกคําที่อาจารยสอน 
12. ขาพเจาจะศึกษาแตเน้ือหาวิชาเฉพาะในสวนที่ตัว
ขาพเจาเองคิดวามีความสําคัญ 
13. ขาพเจาพยายามสอบใหไดคะแนนสูงกวาเพ่ือนนักศึกษา 
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14. ขาพเจาชอบใหมีการแสดงความเห็นรวมกันในระหวาง
เพ่ือนเกี่ยวกับวิชาการตางๆ 
15. ขาพเจาไมคอยสนใจที่จะเรียนรูเน้ือหาวิชาจากการเรียน
ในชั้นเรียน 
16. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นในหองเรียน 
17. ขาพเจาชอบขอสอบที่ออกตรงตามตํารา 
18. ขาพเจาสามารถตัดสินใจดวยตนเองไดวาเนื้อหาวิชา
ตอนใดมีความสําคัญ 
19. เพ่ือท่ีจะเรียนใหไดดีในวิชานั้นๆ ขาพเจาพยายามทําให
อาจารยสนใจในตัวขาพเจา 
20. ขาพเจาชอบที่จะทํางานและรวมกิจกรรมตางๆใน
ลักษณะเปนกลุมมากกวาทํางานตามลําพัง 
21. ขาพเจารูสึกวากิจกรรมในหองเรียนโดยทั่วไปนาเบ่ือ 
22. ขาพเจาใหความสําคัญกับการทําความเขาใจบทเรียนที่
อาจารยสอนในชั้น  สวนการอานหนังสือ หรือบท.ความเพื่อ
หาความรูเพ่ิมเติมเปนเรื่องรอง 
23. ขาพเจาจะทํางานหรือหาความรูเพ่ิมเติมเฉพาะที่อาจารย
ผูสอนบอกใหทําเทานั้น  โดยจะไมพยายามทํามากไปกวาที่
ผูสอนบอก 
24. ขาพเจามักจะศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง ในหัวขอท่ี
นาสนใจจากหองเรียน   
25. ขาพเจาพยายามที่จะหาคําตอบสําหรับปญหาหรือ
คําถามตางๆใหไดกอนนักศึกษาคนอื่นๆ ในหองเรียน 
26. ขาพเจามักจะพูดคุยกับนักศึกษาคนอื่นๆนอกหองเรียน 
ในประเด็นปญหาที่สงสัยจากในหองเรียน 
27. ขาพเจามาเรียนในวิทยาลัยนี้เพียงเพ่ือใหรับ
ประกาศนียบัตร 
28. ขาพเจาชอบตอบคําถามหรือรวมแสดงความคิดเห็นกับ
อาจารยในหองเรียน 
29. ขาพเจาชอบใหอาจารยผูสอนบอกใหชัดเจนวาตองการ
ส่ิงใดบางในการทํางาน 
30. ขาพเจามั่นใจวา การศึกษาเนื้อหาวิชาดวยตนเองจะทํา
ใหเขาใจไดดีกวาการเรียนดวยวิธีอื่น ๆ รวมทั้งการเขาชั้น
เรียน และการเรียนเปนกลุมกับเพ่ือน 
31. หลังจากการสอนแลว ขาพเจาอยากจะรูวานักศึกษาคน
อื่นๆ ทําขอสอบไดดีเพียงใด 
32. ขาพเจาพยายามทําความคุนเคยกับนักศึกษาคนอื่นๆใน
หองเรียนเปนการสวนตัว 

33. ขาพเจาใหเวลาแกวิชาตางๆเทาที่จําเปนเพ่ือการสอบให
ผานเทานั้น 
34. ขาพเจาจะเลือกที่นั่งที่สามารถฟงอาจารยและเห็น
ขอความไดอยางชัดเจน 
35. ขาพเจาจะทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเมื่อไดถามวิธีการ
ทําอยางชัดเจน 
36. ขาพเจาชอบคิดและศึกษาหาความรูในวิชาตางๆดวย
ตนเองกอนที่อาจารยผูสอนจะบรรยายใหฟง 
37. ขาพเจาจะใหเอกสารการเรียนหรือสมุดจดงานแกเพ่ือน
นักศึกษา เฉพาะเรื่องที่เห็นวาไมเปนการเสียผลประโยชน
ของตน 
38. ขาพเจาชอบเรียนวิชาที่ไดรับการสงเสริมใหอภิปราย 
เน้ือหาวิชาและทํางานรวมกัน 
39. ขาพเจาชอบเลือกที่นั่งในหองเรียนในที่ซึ่งไมตอง
เผชิญหนากับอาจารยผูสอน 
40. ขาพเจาเขาเรียนในชั้นเรียนเพราะการเขาเรียนทําให
ขาพเจาเรียนรูเนื้อหาวิชาไดดีกวาวิธีอื่นๆ 
41. ขาพเจาไมชอบอาจารยที่ส่ังงานนอกเหนือจากเอกสาร
ประกอบการสอนหรือตําราที่เรียน 
42. ขาพเจาสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยวิธีการของ
ตนเองโดยไมตองสอบถามถึงวิธีการที่เพ่ือนๆใช 
43. ขาพเจาใครที่จะทราบวาผลการเรียนของตัวเองอยูใน
ระดับใดเมื่อเทียบกับนักศึกษาคนอื่นๆ 
44. ขาพเจาเรียนรูเน้ือหาวิชาไดดีจากความรวมมือกัน
ระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
45. ขาพเจาชอบที่อาจารยผูสอนไมซักถามเพื่อใหขาพเจา
ตอบ 
46. ขาพเจาไมชอบขาดเรียนเพราะการขาดเรียนแตละครั้ง
จะตองใชเวลาในการติดตามมากกวาการเขาเรียนใน
หองเรียน 
47. ขาพเจาอยากใหอาจารยสอนโดยเนนบรรยายใน
หองเรียนใหมาก  โดยไมตองใหมีการอภิปรายมากนัก เพราะ
จะไดเน้ือหาที่ครอบคลุม ครบถวน 
48. การที่อาจารยมอบหมายงานใหนักศึกษามาก ทําให
นักศึกษาตองทําตามงานที่ไดรับ จึงไมมีโอกาสพัฒนา
ความคิดตนเอง หรือเรียนรูดวยตนเอง 
49. ขาพเจาพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายใหดีกวาทุกคน
ในหองเรียน 
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50. ขาพเจาชอบชวยอธิบายขอสงสัยใหกับนักศึกษาคนอื่นๆ
ที่มีปญหาในการเรียน 
51. ขาพเจาชอบเมื่ออาจารยไมมาสอนหรือมีการงดการเรียน
ในบางชั่วโมง 
52. การเขาเรียนในชั้นเรียนเปนประจําเปนวิธีการเรียนรูที่
ขาพเจาชอบ 
53. ขาพเจาจะสามารถศึกษาเนื้อหาวิชานั้นไดเปนอยางดี  
ถาอาจารยเปนผูอธิบายในแตละหัวขออยางละเอียด 
54. ขาพเจาชอบทํางานในวิชาตางๆที่อาจารยผูสอนกําหนด
เฉพาะขอบเขตกวางๆให 
55. ขาพเจาคิดวาการเรียนจะตองมีการแขงขันกันเรียน จึง
จะเรียนไดดีในวิชานั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. ขาพเจาชอบศึกษาตํารารวมกับเพ่ือนนักศึกษาอื่นๆนอก
เวลาเรียน 
57. ขาพเจาเห็นวาเนื้อหาบางวิชาที่เรียนนั้นไมกอประโยชน
ในการเชิงการปฏิบัติงาน 
58. ขาพเจาใหความสนใจที่จะเรียนเนื้อหาวิชาที่จัดสอนขึ้น
ในหองเรียน 
59. ขาพเจาชอบใหอาจารยบอกเนนเนื้อหาวิชาที่ควรจะ
เรียนรู 
60. ขาพเจาชอบศึกษานอกชั้นเรียนเพ่ิมเติมจากการบรรยาย
ของอาจารยดวยตนเองเสมอ 
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Abstract 
 Objective: The research consists of quantitative and qualitative studies. The objectives of the study were to 
investigate the relationship between Thai literacy and academic achievements among Muslim students of Sirindhorn 
College of Public Health, Yala and to investigate the nature of problems of Thai literacy and their impact. Methods: For 
the quantitative study, the samples were 404 Muslim students. The subjects took the O-NET test on Thai arranged by 
the researcher and completed the questionnaires measuring factors affecting academic achievement including personal 
factors, family factors and environment factors in the College. Academic achievement was measured by GPA at the time 
of data collection. The qualitative study was conducted by in-depth interviewing 7 Muslim students who had the O-NET 
score on Thai less than 40 with GPA in the College less than 2.00. Result: The regression analysis showed Thai literacy 
was strongly associated with GPA calculated from all courses, from foundation courses and from professional courses. 
Thai literacy was the strongest predictors compared to years of study, GPA at secondary school and other studied 
factors. The qualitative study indicated that the informants had Thai literacy problems especially those on speaking and 
writing. The speaking problems included incorrect pronunciation, and misplacing the words in sentences because of the 
student’s accustom to Malay grammar. The problems resulted in lack of confidence in public speaking in Thai and in 
asking questions with teachers. Writing problems included misspelling, incorrect grammar, misplacing the words in 
sentences, and having a hard time in finding the right words in writing. Conclusion:  The College should improve Thai 
literacy skill among Muslim students who are at risk of poor academic achievement i.e., new students with O-NET score 
in Thai less than 40 and low GPA at secondary school. Literacy skills need to be improved are speaking and writing. 
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