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         นักเรียนในโครงการภาคภาษาอังกฤษ ที่ประสบผลส าเร็จในการเรียนเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้ดีในการเรียนกับครูชาวต่างชาติ 
โดยปัจจุบัน ยังไม่มีงานวิจัยที่เน้นหนักทางด้านพฤติกรรมการปรับตัวของนักเรียนที่จะส่งผลให้ตนเองเรียนในภาคภาษาอังกฤษได้ตลอด
หลักสูตร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพ่ืออธิบายปัจจัยในเชิงสาเหตุของการปรับตัวของนักเรียนในโครงการ
ภาคภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีการปรับตัวของ รอย (Roy Adaptation Theory) ประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อม หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการปรับตัวอย่างเหมาะสมต่อไป โดยศึกษากับ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีอายุระหว่าง 12 -14 ปี ซึ่งเป็นช่วงระยะเข้าสู่วัยรุ่นและได้ผ่านการเรียนในโครงการภาค
ภาษาอังกฤษมาแล้ว 1 ปีการศึกษา และต้องมีการปรับพฤติกรรมอย่างมาก ปัจจัยทางด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นดังกล่าวน่าจะมีสาเหตุที่ท าให้นักเรียนในโครงการภาคภาษาอังกฤษ แต่ละคนปรับตัวได้แตกต่างกันไป ดังนั้นในการวิจัยในครั้ง
นี้ จึงต้องการศึกษาโดยมีค าถามในการวิจัยว่าตัวแปรใดบ้างที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักเรียนในโครงการ
ภาคภาษาอังกฤษ 
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 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในโครงการภาคภาษาอังกฤษ 

2.  เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีผลต่อการปรับตัวทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการภาคภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 วธิีการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่จัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษทั่วประเทศ จ านวน 50 โรงเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,497 คน (ส านักพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา, 2548) 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษทั่วประเทศ การประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างนั้น จากองค์ประกอบตามกฏความ
ชัดเจน (Rule of Thump) ของชูเมคเกอร์ และคณะ (Shumacker & Lomax, 1996) เสนอว่างานวิจัยที่ใช้โมเดลริสเรล ควรก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 คน ต่อหนึ่งตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรที่ศึกษา จ านวน 20 ตัวแปร การประมาณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างได้ประมาณ 400 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องพิจารณาความซับซ้อนของโมเดลที่ใช้ในการวิจัยด้วย ถ้าโมเดลมีความซับซ้อนมากต้องเพ่ิม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ใหญ่ยิ่งขึ้น (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 311) ดังนั้นการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 450 คน 
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบวัด ทั้งหมด 5 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดการปรับตัวทางการเรียน แบบวัด
สิ่งแวดล้อมทางการเรียน แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน แบบวัดความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และแบบวัดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบวัดทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยขอความอนุเคราะห์ จากผู้
ประสานงานโครงการภาคภาษาอังกฤษให้ช่วยชี้แจงนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและความส าคัญ
ของการตอบแบบวัดตามความเป็นจริง และขอความอนุเคราะห์ส่งคืนผู้วิจัย โดยเร็วที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะการแจกแจงของตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้  ค่าความโด่ง  



3 
 

 

2. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัวทางการเรียน 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สันเพื่อให้ได้เมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์
โมเดลลิสเรล (LISREL Model)   

3. ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยใช้โปรแกรมลิสเรล 8.72 
(LISREL Model 8.72) ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (Maximum  Likelihood) (Joreskog & Sorbom, 1989: 16) 

 

 ผลการวจิัย 

ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัวทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการ
ภาคภาษาอังกฤษ แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าไค – แสควร์ มีค่าเท่ากับ 111.19
โดยมีค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.37 ที่องศาอิสระ (df) 107 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00  ค่าดัชนีรากของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.033 ดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA) เท่ากับ 0.0096 กราฟคิวพล็อตมีความชันมากกว่าเส้นทแยงมุม มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.11 ซึ่งไม่
เกินเกณฑ์มาตรฐาน (2.00) ส าหรับค่าความเที่ยงในการวัดตัวแปรสังเกตได้ความสามารถในการเขียนค่าสูงสุดคือ 0.74 และค่า
สัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ของตัวแปรตามคือความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและการปรับตัวทางการเรียน มีค่าเท่ากับ 0.86 และ 
0.87 แสดงว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัวทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการภาค
ภาษาอังกฤษ สามารถอธิบายความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและการปรับตัวทางการเรียน ได้ร้อยละ 86 และ 87 ตามล าดับ 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ ตัวแปรการปรับตัวทางการเรียน พบว่า ตัวแปรความ สามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค มีค่า
อิทธิพลรวมสูงสุดคือ 0.93 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่านักเรียนที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสูง มีแนวโน้มที่จะ
ปรับตัวทางการเรียนภาคภาษาอังกฤษได้ดี ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวทางการเรียนผ่านความสามารถในการฟันฝ่า
อุปสรรคสูงสุดได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน มีค่าอิทธิพลรวม 0.55  มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมาได้แก่ ตัวแปร
สิ่งแวดล้อมทางการเรียน มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.31 มีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .01 ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียนมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.15 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคพบว่า ตัวแปรแรงจูงใจในการเรียนมีค่าอิทธิพลรวมสูงสุดคือ 
0.55 มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นอิทธิพลทางตรงมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.55 มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดง
ว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนสูงจะมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคทางการเรียนได้สูงเช่นกัน รองลงมาได้แก่ 
ตัวแปรสิ่งแวดล้อมทางการเรียนมีค่าอิทธิพลรวม 0.33 มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นอิทธิพลทางตรงมีค่าขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.55 มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปร การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนมีค่าขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 
0.16 มีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.16 มีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

สรุปว่า การปรับตัวทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการภาคภาษาอังกฤษได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัว
แปร ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ซึ่งมีค่าอิทธิพลทางตรงสูงสุดมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.93 มีค่านัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 
.01 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวทางการเรียนโดยผ่านตัวแปรความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ที่มีค่าอิท ธิพลสูงสุด 
ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน มีค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ  0.51 แสดงว่านักเรียน ที่มีแรงจูงใจในการเรียนดี มีแนวโน้มที่จะสามารถในการ
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ฟันฝ่าอุปสรรคได้ดี และส่งผลให้ปรับตัวทางการเรียนภาคภาษาอังกฤษได้ดี รองลงมาได้แก่สิ่งแวดล้อมทางการเรียน มีค่าอิทธิพลรวม
เท่ากับ 0.31 มีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .01 และตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนในการเรียนมีค่าอิทธิพลรวม
เท่ากับ 0.15 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค เป็นตัวแปรคั่นกลางที่ได้รับอิทธิพลจากตัว
แปร แรงจูงใจในการเรียน สิ่งแวดล้อมทางการเรียน และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน  

เมื่อพิจารณาตารางเมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง มีค่าเป็นบวก
ทั้งหมด โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคกับการปรับตั วทางการเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงสุด เท่ากับ 0.94 รองลงมาได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน กับ ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.85 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเรียน กับการปรับตัวทางการเรียน มีค่าเท่ากับ 0.80 ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง สิ่งแวดล้อมทางการเรียนกับความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค มีค่าเท่ากับ 0.68  ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนกับการปรับตัวทางการเรียนมีค่าเท่ากับ 0.65 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แรงจูงใจใน
การเรียนกับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนมีค่าเท่ากับ 0.60  

จากผลการค านวณโมเดลสมมติฐานดังกล่าว จะเห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัวทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.11 ซึ่งไม่เกินมาตรฐาน 
(2.00) จึงเป็นโมเดลที่เหมาะสมและสามารถที่จะอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัวทางการเรียนของนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการภาคภาษาอังกฤษ  

 

 อภิปรายผล 

1) อิทธิพลของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคต่อการปรับตัวทางการเรียน 

จากการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัวทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการ
ภาคภาษาอังกฤษพบว่า ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคมีอิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวทางการเรียน ทั้งนี้เพราะความสามารถใน
การฟันฝ่าอุปสรรคเป็นกลไกการควบคุมสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบกับตัวนักเรียน โดยผ่านกระบวนการรับรู้ที่จะเลือกและจดจ าสิ่งที่เข้ามา
กระทบ เกิดการเรียนรู้และหยั่งรู้เพ่ือการตัดสินใจแก้ปัญหา และเลือกวิธีที่จะตอบสนองต่ออุปสรรคนั้นอย่างรอบคอบ เลือกวิธีการ
ตอบสนองที่ถูกต้อง (Roy,1984) นักเรียนที่สามารถปรับตัวทางการเรียนได้ดี ต้องมองว่าอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในการเรียนเช่น 
สภาพแวดล้อมในการเรียนต่างๆ ความตั้งใจในการเรียน ความคาดหวังของผู้ปกครอง เป็นการท้าทายความสามารถของนักเรียนในการ
รับรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาต่างๆ ที่พบในการเรียนโดยเชื่อว่าตนเองสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้ สามารถรับผิดชอบต่อปัญหา 
อดทนต่อปัญหาได้และมองว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทาย ท าให้เกิดโอกาสที่ดี และมีหนทางไปสู่ความส าเร็จ มี ความรู้สึกถึงความต้องการมี
อ านาจเหนือผู้อ่ืน ความรู้สึกเป็นอิสระในตนเอง ความทะเยอทะยานในการเรียน ความกระตือรือร้นที่จะประสบผลส าเร็จ ความภูมิใจ
ในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นอย่างสูง (Paul G. Stoltz,1997; อรพินท์ ตราโต ,2546 ; ชวนจิตร ธุระทอง, 2544)  

  2)  ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวทางการเรียนผ่านความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค จากการวิเคราะห์โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัวทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการภาคภาษาอังกฤษ พบว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวทางการเรียน ผ่านความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางการเรียน แรงจูงใจในการ
เรียน และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางการเรียนสูงสุดคือ แรงจูงใจในการเรียน 
ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจเป็นกระบวนการต่างๆ ภายในที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดพลังและทิศทาง เป็นตัวกระตุ้นและชี้น า
พฤติกรรมในหลายๆ ด้าน เป็นสิ่งเร้าแฝงที่อยู่ภายในตัวนักเรียนเอง (Roy,1984) ท าให้นักเรียนสามารถปรับตัวทางการเรียนได้เป็นอย่างดี 
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และยังช่วยสร้างทัศคติที่ดีต่อการเรียนอีกด้วย มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในการเรียน (Reeve, 1996: 2) ลักษณะเด่นของผู้ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง คือ มีความทะเยอทะยาน มีความเพียรพยายามไปสู่สถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น มีความคาดหวังในระดับสูง มี
ความอดทนในการท างานที่ยากได้เป็นเวลานาน ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาที่ล่วงเลยไปทุกขณะ ค านึงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไปในอนาคต ต้องการท างานเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจท างานอยู่จนแล้วเสร็จ ( Clerk, 1987: 87 ; 
Kingsley, 1955: 939;  Hermans, 1970: 354-355) นักเรียนที่เรียนดีมีแรงจูงใจ และความรับผิดชอบที่จะเรียนมากกว่า นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงจะมีลักษณะมีแรงจูงใจสูง มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวทางการเรียนได้ดี   
 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ครูในโครงการภาคภาษาอังกฤษ ควรน าแบบวัดความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคไปใช้วัดความสามารถในการฟันฝ่า
อุปสรรค เพ่ือให้ทราบว่านักเรียนในโครงการภาคภาษาอังกฤษมีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคในลักษณะใด เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนที่มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคมาก จะสามารถ
ปรับตัวทางการเรียนได้ดี และครูในโครงการภาคภาษาอังกฤษควรศึกษาและท าความเข้าใจองค์ประกอบของความสามารถในการฟันฝ่า
อุปสรรค เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคแตกต่างกัน ท าให้มีผลต่อการปรับตัวทางการเรียนที่แตกต่างกัน 

2. ผลการวิจัยพบว่า สิ่งแวดล้อมทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน เป็น
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและการปรับตัวทางการเรียนของผู้เรียนในโครงการภาคภาษาอังกฤษ 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในโครงการภาคภาษาอังกฤษประสบผลส าเร็จสูงสุด ครูหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรตระหนักถึงตัวแปร
เหล่านี้เป็นส าคัญ 

 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัว ในตัวแปรที่ผู้วิจัยยังไม่ได้ศึกษา เช่น เจตคติในการเรียนภาค
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรในโมเดล
ทั้งหมดอธิบายได้ 87% จึงน่าจะมีตัวแปรอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุอีก 

2. ควรมีการน าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการปรับตัวทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการภาค
ภาษาอังกฤษไปพัฒนาใช้กับประชากรกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล 

3. ควรมีการศึกษาประเด็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการเรียนการสอนในโครงการภาคภาษาอังกฤษ เป็นต้น เนื่องจาก
งานวิจัยนี้ไม่ได้มีการศึกษาเจาะลึกในแต่ละด้าน 

 

 


