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การศึกษาความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส
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บทคัดย่อ
 ประชากรที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นชาวมุสลิม
ซึ่งมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะเป็นของตนเองซึ่งแตกต่างจากประชากรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค 
อ่ืนๆในประเทศ และส่ือสารโดยใช้ภาษาแม่ของตนเองคือภาษามลายู โดยมีภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ส่วน
ภาษาอังกฤษน้ันถือเป็นภาษาท่ีสามท่ีเรียนเม่ือเข้าเรียนในโรงเรียน จุดมุ่งหมายของงานวิจัยน้ีคือ การสำารวจความ
ต้องการและทัศนคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาสต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสาม และสำารวจทัศนคติต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาม
ของอาจารย์และผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นราธิวาส กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 118 คน 
ครู 4 คน และผู้ปกครอง 10 คน ซึ่งคัดเลือกจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเล็ก
ที่สุด ที่ตั้งอยู่ในอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส งานวิจัยน้ีเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการ
สังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งใช้ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสังเกต
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดย
เฉพาะทักษะการพูดและการอ่าน นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาม และต้องการ
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ภาษาอังกฤษจากส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลายในชั้นเรียน นอกจากนี้ผลวิจัย ยังแสดงให้เห็นความเชื่อของ
อาจารย์ว่านักเรียนจำาเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการอ่านเพิ่มขึ้น
 ผลการวิจัยนำาไปสู่ข้อเสนอแนะว่า อาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควรปรับปรุง
หลักสูตรท่ีมีอยู่เพ่ือสนองความต้องการของนักเรียนและแก้ปัญหาท่ีนักเรียนรับรู้โดยจัดหากิจกรรมและส่ือการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของนักเรียน เพ่ือให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาท่ีสามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีประสิทธิผลและประสบความสำาเร็จมากข้ึน
คำาสำาคัญ: โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาม  ความต้องการ

ABSTRACT
 In the three southernmost provinces of Thailand, the majority of people are Muslims. 
They have their own socio-demographic characteristics and cultures that make them different 
from people residing in other regions in the country.  They speak their own language called 
Melayu as their mother tongue, speak Thai as their second language, and learn English as a 
third language in school.  The objective of the present study was to explore the needs and 
the attitudes of secondary students who were learning English as a third language in Islamic 
religious schools in Narathiwat Province.  The study also aimed to explore the attitudes 
toward English language learning of teachers and parents of secondary students who were 
learning English as a third language in private Islamic schools in Narathiwat Province.  The 
subjects of the study included 118 Mattayomsuksa 2 students, four teachers, and ten parents 
selected from the largest and smallest Islamic religious schools situated in Muang District, 
Narathiwat Province.  Data were collected by means of self-administered questionnaires, 
interviews, and observations.  Data analysis consisted of quantitative measures of mean and 
standard deviation and a qualitative measure of content analysis.
 The findings of the study revealed that the students felt that they needed to develop 
language skills more, especially speaking and reading.  They had positive attitudes toward 
learning English as a third language, and they wanted to study English with more varied teaching 
and learning materials in the classroom.  In addition, the findings showed that teachers believed 
that students needed to focus more on developing their writing and reading skills, especially 
reading English books, whereas the parents thought that English was important for their children 
because they could use it to mainly further their studies in higher education.
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 Based on the findings of the study, it is recommended that teachers and administrators of 
Islamic religious schools should revise their existing English curricula to better suit the students’ 
needs and solve their perceived problems by providing more varied English teaching and learning 
activities and materials that are both interesting and motivating so as to make teaching and 
learning English as a third language in Islamic religious schools more effective and successful.
Keywords:  Islamic religious school, English as a Third language, needs

บทนำา
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่คนส่วนใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลกใช้ในการติดต่อส่ือสารเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่นเพื่อการค้าและการศึกษา สำาหรับประเทศไทย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มี
ความสำาคัญที่สุดและคนไทยจำานวนมากใช้ภาษาอังกฤษด้วยจุดประสงค์ที่หลากหลายในชีวิตประจำาวัน
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของไทยกำาหนดไว้ว่า นักเรียนจำาเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตร
บังคับจำานวน 12 ปีท้ังในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากน้ี โรงเรียนยังต้องจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้ครอบคลุม 4 แกนหลัก คือ ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความ
สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าการขาดประสิทธิภาพในการสอนภาษาอังกฤษเป็นปัญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และ
ได้มีงานวิจัยศึกษาถึงปัญหาน้ี  รุ้งศิรินทร์ จันทร์หอม (2549) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษาของภาคใต้ในโรงเรียน จำานวน 18 แห่ง ใน 6 จังหวัด ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 
สภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศคือ การขาดแคลนครูผู้สอนท่ีเป็นเจ้าของภาษาและอุปกรณ์การ
เรียนรู้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา นอกจากน้ียังขาดแหล่งการเรียนรู้ท่ีพอเพียงอีกด้วย 
ท้ังน้ี สรุปได้ว่ายังคงมีปัญหาในด้านการเรียนการสอนมากมายในประเทศไทย รวมถึงทางภาคใต้ของไทย
 นราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
เฉพาะเป็นของตนเองที่พบได้โดยทั่วไป เช่น อาหาร เสื้อผ้า และ กิจวัตรประจำาวัน ลักษณะเฉพาะดัง
กล่าวทำาให้ระบบการศึกษาในจังหวัดนราธิวาสมีความน่าสนใจ เพราะนักเรียนมุสลิมส่วนใหญ่จะเข้าเรียน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมากกว่าเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐทั้งนี้นักเรียนมุสลิมส่วนใหญ่ใช้
ภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาแม่เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน ภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่สองของนักเรียนกลุ่ม
นี้ (สำานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2, 2540 อ้างอิงจาก วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์, 2551) นักเรียนมุสลิมส่วนใหญ่เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเป็นภาษาที่สาม โดยจะต้อง
เรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา 12 ปีตามหลักสูตรเหมือนกับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน
อื่นๆ ในประเทศ
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 ลักษณะเฉพาะของนักเรียนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ก่อให้เกิด
ความน่าสนใจในการศึกษาความต้องการของนักเรียนมุสลิมในการเรียนภาษาอังกฤษ ประกอบกับ มีงาน
วิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนมุสลิมจำานวนหนึ่ง เช่น งานวิจัยของจำานง แก้วเพ็ชร (2539) ได้ศึกษา
เรื่องกลยุทธ์การสื่อสารในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูล งานวิจัยของ นิสากร จารุมณี นันทา ชิระมณี และ วิมลรัตน์ รัตนญาติ (2550) 
ซึ่งศึกษาทัศนคติและปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 
จังหวัดยะลา  อย่างไรก็ตามคงมีประเด็นอื่นๆ ในเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ต้องศึกษาและทำาความเข้าใจอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยน้ีจึงน่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ถึงความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและมีเน้ือหาและวิธีการเรียน
การสอนจำาเพาะที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อการพัฒนาทักษะและความต้องการทางด้านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนให้มากย่ิงข้ึนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส
 2. เพื่อสำารวจทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส
 3. เพื่อสำารวจทัศนคติของครูต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดนราธิวาส
 4. เพื่อสำารวจทัศนคติของผู้ปกครองต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส

ระเบียบวิธีวิจัย
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำารวจที่ใช้ทั้งรูปแบบของการวิจัยปริมาณ (Quantitative research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
 กลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 118 คน 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมดของทั้ง 2 โรงเรียนจำานวน 4 คน และผู้ปกครองที่คัด
เลือกจากการสุ่มจากทั้ง 2โรงเรียนจำานวน 10 คน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้เลือกจากโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดในอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนักเรียน 65 คน ครู 3 คน 
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และผู้ปกครอง 5 คนจากโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่วนนักเรียนอีก 53 คน ครู 1 คน และผู้ปกครองอีก 5 คนจาก
โรงเรียนขนาดเล็ก  ทั้งน้ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่สองเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกมาเน่ืองจากผู้วิจัยเห็นว่า
นักเรียนกลุ่มน้ียังมีเวลาเรียนในช้ันมัธยมต้นอีกหน่ึงปี ก่อนย้ายไปเรียนต่อในช้ันมัธยมปลายในโรงเรียนอ่ืนหรือลา
ออกจากโรงเรียนไปประกอบอาชีพ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างน้ีจึงน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Likert Scale) จำานวน 5 ระดับ มี
ตัวเลือกตั้งแต่ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง) จนถึง 5 (เห็นด้วยอย่างย่ิง) ซึ่งการตีความผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างใช้
เกณฑ์ดังต่อไปน้ีคือ
  1.00-1.49 = ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง
  1.50-2.49 = ไม่เห็นด้วย
  2.50-3.49 = เห็นด้วยปานกลาง
  3.50-4.49 = เห็นด้วย
  4.50-5.00 = เห็นด้วยอย่างย่ิง
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังน้ี 
 1.  แบบสอบถามสำาหรับนักเรียน  มีจุดมุ่งหมายในการสำารวจความต้องการ เป้าหมาย ปัญหา และ
ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาม
 2. แบบสอบถามสำาหรับครู มีจุดมุ่งหมายในการสำารวจทัศนคติในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
 3. แบบสอบถามสำาหรับผู้ปกครอง มีจุดมุ่งหมายในการสำารวจทัศนคติในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษที่บุตรของตนได้รับ
 2. แบบสัมภาษณ์ 
 คำาถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์มุ่งเน้นท่ีจะหาข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างท้ังนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
เก่ียวกับความต้องการ เป้าหมาย ปัญหา และทัศนคติต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามเพิ่มเติม
จากข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม
 3. แบบสังเกตในชั้นเรียน 

 จุดมุ่งหมายของการสังเกตในชั้นเรียนคือเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน การมีปฏิสัมพันธ์และการ
โต้ตอบระหว่างครูและนักเรียนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันเองในช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงแบบ
สังเกตในช้ันเรียนได้รับการออกแบบเป็นรายการตรวจสอบ (Checklist) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างใน
ห้องเรียน
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 สำาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบฟอร์มที่ใช้ในการสังเกตใน
ช้ันเรียน ได้รับการออกแบบโดยผู้วิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และได้รับ
การตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญโดยการหาค่า IOC เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือและความเหมาะสมใน
การใช้ภาษา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ที่ได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ได้ถูกนำามาใช้ในการเก็บข้อมูล

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี
 1. ผู้วิจัยย่ืนจดหมายติดต่อไปทางโรงเรียนทั้งสองแห่งเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
 2. ผู้วิจัยติดต่อครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนทั้งสองแห่งเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การทำาวิจัยในครั้งน้ี 
และเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
 3. ผู้วิจัยให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 118 คน ทำาแบบ
สอบถาม จากน้ันผู้วิจัยได้เลือกนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่างจำานวน 20 คน เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ 
โดยสุ่มเลือกจากนักเรียนที่ได้เกรด A หรือ B จากรายวิชาภาษาอังกฤษหลักในภาคการศึกษาที่แล้วจำานวน 10 
คน และนักเรียนที่ได้เกรด C หรือ D จำานวน 10 คน
 4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูสอนภาษาอังกฤษในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท้ังหมดของท้ัง 2 โรงเรียน 
จำานวน 4 คน ทำาแบบสอบถามและสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล
 5. ผู้วิจัยสุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำานวน 10 คน โดย
ให้ทำาแบบสอบถามและสัมภาษณ์
 6. ผู้วิจัยเข้าสังเกตการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 
และระหว่างนักเรียนด้วยกันเองในช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษจำานวน 3 ห้องเรียน โดยสังเกตการณ์ช้ันเรียนท่ีมี
นักเรียนชายและหญิงรวมกันในโรงเรียนขนาดใหญ่ และเข้าสังเกตการณ์ในช้ันเรียน 2 ช้ันเรียน ซ่ึงแยกช้ันเรียน
เป็นนักเรียนหญิงหน่ึงห้องและนักเรียนชายหน่ึงห้องในโรงเรียนขนาดเล็ก การสังเกตการณ์แต่ละห้องเรียนใช้เวลา
ประมาณ 40 นาที

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูป คำานวณค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์และจากการสังเกตใน
ช้ันเรียนใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
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ผลการวิจัย
 1. ความต้องการของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ
 ผลการวิจัยตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 ชี้ให้เห็นว่านักเรียนจากโรงเรียนขนาดใหญ่มีความต้องการ
ในระดับมากที่จะเพิ่มพูนทักษะสามลำาดับแรกคือ การพูด (  = 4.22, SD. = 0.893) การเรียนรู้ด้านคำา
ศัพท์ (  = 4.17, SD. = 0.911) และ ทักษะการอ่าน (  = 4.17, SD. = 0.961) อย่างไรก็ตาม นักเรียน
จากโรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างจากนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ 
คือนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กต้องการเรียนและเพิ่มพูนทักษะด้านทางการฟัง (  = 4.06, SD. = 1.247) 
ด้านคำาศัพท์ (  = 4.04, SD. = 1.386)

ตารางที่ 1 ความต้องการในการเรียนทักษะต่างๆในภาษาอังกฤษของนักเรียน

ความต้องการ
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดเล็ก

SD. SD.
        1. การอ่าน 4.17 .961 3.53 1.564
        2. การเขียน 4.12 .927 3.89 1.382
        3. การฟัง 4.15 .905 4.06 1.247
        4. การพูด 4.22 .893 3.89 1.311
        5. การออกเสียง 4.05 1.052 3.45 1.338
        6. ไวยากรณ์ 3.97 .968 3.64 1.415
        7. คำาศัพท์ 4.17 .911 4.04 1.386

 ส่วนในแง่ของส่ือการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลดังนำาเสนอในตารางที่ 2 พบว่าส่ือการเรียนการสอนที่
นักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการใช้ในการเรียนมากที่สุดสามอันดับแรกคือ เพลง เกม และคอมพิวเตอร์ 
ตามลำาดับ (  = 4.18, SD. = 0.882,  = 4.17, SD. = 1.790 และ  = 4.11, SD. = 0.954) ส่วนนักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กระบุความต้องการในการเรียนกับ วิดีโอหรือรายการโทรทัศน์ (  = 3.83, SD. = 1.282) 
คอมพิวเตอร์ (  = 3.82, SD. = 1.364) และ เกม (  = 3.77, SD. = 1.436) โดยลำาดับ
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ตารางที่ 2 ความต้องการของนักเรียนในการใช้ส่ือการสอนในห้องเรียน

ความต้องการ
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดเล็ก

SD. SD.
1. หนังสือ หรือ นิตยสาร 3.60 .898 3.26 1.375
2. วิดีโอหรือรายการโทรทัศน์ 3.89 1.002 3.83 1.282
3. ซีดี และคอมพิวเตอร์ 4.11 .954 3.82 1.364
4. เพลง 4.18 .882 3.72 1.574
5. เกมส์ 4.17 1.790 3.77 1.436

 2. ทัศนคติของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ
 ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เน่ืองจากสนุก
กับการเรียนภาษาอังกฤษ (  = 4.00, SD. = 0.992) และภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไป (  = 3.92, SD. = 
0.896) ท้ังน้ี นักเรียนยังเห็นด้วยอีกว่าภาษาอังกฤษมีความจำาเป็นเพราะได้ใช้ในชีวิตประจำาวัน ส่วนนักเรียนโรงเรียน
ขนาดเล็กมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเช่นกัน เน่ืองจากรู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ ( = 3.70, 
SD. = 1.170) อีกท้ังยังไม่เห็นด้วยว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นการเสียเวลาเปล่า (  = 2.38, SD. = 1.471) ดังท่ี
แสดงไว้ในตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  ทัศนคติของนักเรียนต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ทัศนคติ
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดเล็ก ผลรวม

SD. SD. SD.
1. ภาษาอังกฤษไม่ได้มีความจำาเป็นสำาหรับฉัน
เลยเพราะว่าฉันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำาวันอยู่แล้ว 2.84 1.383 3.31 1.528 3.05 1.462

2. ทั้งภาษามลายูและภาษาไทยก็เพียงพอแล้ว
สำาหรับฉัน 3.17 1.292 3.11 1.706 3.15 1.487

3. การเรียนภาษาอังกฤษเป็นการเสียเวลาเปล่า 2.66 1.359 2.38 1.471 2.53 1.412
4. ฉันสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ 4.00 .992 3.70 1.170 3.86 1.082
5. การเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปสำาหรับ
ฉัน 3.92 .896 3.21 1.321 3.60 1.160



92 93

 3. ทัศนคติของครูในการเรียนภาษาอังกฤษ
 จากผลการวิจัยได้แสดงความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในด้านต่างๆ ดังน้ี
  3.1 ความคิดเห็นต่อความสำาคัญของการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน 

  ตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าครูจากโรงเรียนขนาดใหญ่คิดว่าทักษะท่ีนักเรียนจำาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาคือ ทักษะการเขียนและทักษะการฟัง (  = 4.00, SD. = 1.00) ในขณะท่ีครูจากโรงเรียนขนาดเล็กเห็นว่า
ทักษะทางภาษาท่ีนักเรียนควรพัฒนา คือ ทักษะการเขียนและทักษะการพูด (  = 5)

ตารางท่ี  4  ความคิดเห็นของครูต่อความจำาเป็นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

ความคิดเห็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดเล็ก ผลรวม

SD. SD.
          1. การอ่าน 3.67 1.155 4.00 3.75 .957
          2. การเขียน 4.00 1.000 5.00 4.25 .957
          3. การฟัง  4.00 1.000 4.00 4.00 .816
          4. การพูด  3.67 1.155 5.00 4.00 1.155
          5. การออกเสียง  3.67 1.155 4.00 3.75 .957
          6. ไวยากรณ์ 3.67 1.528 4.00 3.75 1.258
          7. คำาศัพท์ 3.00 2.000 4.00 3.25 1.708

  3.2 ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  

  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่่าครูทั้งสองโรงเรียนมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนี้ ขณะที่
ครูจากโรงเรียนขนาดใหญ่เห็นว่าการอ่านเป็นปัญหาหลักของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ (  = 4.33, 
SD. = 1.155) แต่ครูโรงเรียนขนาดเล็กกลับมีความเห็นว่า การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ยาก
สำาหรับนักเรียนมากกว่าปัญหาอื่นๆ (  = 5) ซึ่งจะเห็นได้จากผลการวิจัยที่แสดงไว้ในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของครูต่อปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ความคิดเห็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียน

ขนาดเล็ก ผลรวม

SD. SD.
1. ไวยากรณ์เป็นส่ิงท่ียากท่ีสุดในการเรียนภาษา
อังกฤษของนักเรียน 3.33 1.155 5.00 3.75 1.258

2. นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษให้เป็นประโยคไม่ได้  3.67 1.528 4.00 3.75 1.258
3. การออกเสียงคำาในภาษาอังกฤษเป็นส่ิงท่ียากมาก
สำาหรับนักเรียน 3.67 1.155 3.00 3.50 1.000

4. ทักษะการฟังภาษาอังกฤษเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุด
สำาหรับนักเรียน 2.67 .577 4.00 3.00 .816

5. ในบางคร้ัง นักเรียนอยากให้ฉันอธิบายด้วยภาษา
มลายู 3.67 .577 1.00 3.00 1.414

6. นักเรียนพูดภาษาอังกฤษไม่คล่อง 2.67 .577 4.00 3.00 .816
7. นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้เป็นคำาๆเท่าน้ัน 4.00 1.000 4.00 4.00 .816
8. นักเรียนมักสะกดคำาผิดเสมอเวลาเขียนภาษา
อังกฤษ 3.00 2.000 4.00 3.25 1.708

9. การจำาคำาศัพท์ใหม่ๆ เป็นส่ิงท่ียากสำาหรับนักเรียน 3.33 .577 2.00 3.00 .816
10. การอ่านเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุดสำาหรับนักเรียน 4.33 1.155 3.00 4.00 1.155
11. นักเรียนไม่ค่อยมีโอกาสฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ
นอกห้องเรียน   4.00 1.000 2.00 3.50 1.291

 3. จุดประสงค์ของนักเรียนต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
 จากการสัมภาษณ์ ครูทั้ง 2 โรงเรียนมีความคิดเห็นตรงกันว่าจุดประสงค์ในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนคือ นักเรียนต้องการอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษได้ ต่อมาคือนักเรียนชอบและสนุกกับการ
เรียนภาษาอังกฤษ และจุดประสงค์หลักอีกอย่างคือ นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องการได้ทำางานดีๆ 
เม่ือเรียนจบ
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 4. รูปแบบการเรียนของนักเรียน
 จากการสัมภาษณ์ ลักษณะการเรียนการสอนที่ครูทั้งสองโรงเรียนชอบใช้ คือ การที่ให้นักเรียนทำางาน
และเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ แทนที่จะเรียนหรือทำางานคนเดียวหรือเป็นคู่
 5. ส่ือการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน
 จากการเก็บข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ครูทั้ง 2 โรงเรียนต่างใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอน 
ไม่ว่าจะเป็นการให้เล่นเกม ร้องเพลง หรือการแสดงบทบาทสมมติ โดยเฉพาะครูจากโรงเรียนขนาดใหญ่คิดว่า 
เกมเป็นวิธีการสอนที่นักเรียนชอบเรียน ในขณะที่ครูจากโรงเรียนขนาดเล็กคิดว่านักเรียนชอบที่จะเรียนภาษา
อังกฤษผ่านหนังสือหรือนิตยสารมากกว่าการใช้ส่ือจำาพวกซีดี หรือคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการทางภาษา   
ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของครูต่อส่ือการเรียนการสอนที่นักเรียนชอบให้ครูใช้ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ส่ือการเรียน
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียน

ขนาดเล็ก ผลรวม

SD. SD.
1. หนังสือหรือนิตยสาร 4.33 .577 5.00 4.50 .577
2. วิดีโอหรือรายการโทรทัศน์  4.67 .577 4.00 4.50 .577
3. ซีดีและคอมพิวเตอร์ในห้องแล็บ 4.67 .577 3.00 4.25 .957
4. เสียงเพลง 4.33 .577 4.00 4.25 .500
5. เกม 5.00 .000 4.00 4.75 .500

 4 ทัศนคติของผู้ปกครองในการเรียนภาษาอังกฤษ
 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองทั้งจากโรงเรียนใหญ่และเล็กต่างมีความเห็นตรงกันว่า การ
เรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ดีสำาหรับบุตรของตน และการเรียนภาษาอังกฤษทำาให้บุตรของตนมีโอกาสในการ
เรียนต่อระดับสูงมากข้ึน

ตารางที่ 7 ทัศนคติของผู้ปกครองต่อการเรียนภาษาอังกฤษของบุตรหลาน

ทัศนคติ
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดเล็ก ผลรวม

SD. SD. SD.
1. ภาษาอังกฤษมีความจำาเป็นสำาหรับลูกของฉันเพราะว่า
พวกเขาต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวันอยู่แล้ว 4.20 .447 2.80 1.304 3.50 1.179
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ตารางที่ 7 (ต่อ) ทัศนคติของผู้ปกครองต่อการเรียนภาษาอังกฤษของบุตรหลาน

ทัศนคติ
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดเล็ก ผลรวม

SD. SD. SD.
2. การท่ีลูกของฉันได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นเร่ืองท่ีดี 4.60 .548 5.00 .000 4.80 .422
3. การเรียนรู้ภาษามลายูและภาษาไทยก็เพียงพอ
สำาหรับลูกของฉันแล้ว 3.00 1.414 3.20 1.095 3.10 1.197

4. การเรียนภาษาอังกฤษเป็นการเสียเวลาเปล่า 1.60 .894 1.40 .548 1.50 .707
5. ลูกควรจะสนใจการเรียนในวิชาอ่ืนๆมากกว่าภาษา
อังกฤษ 2.40 .548 2.60 1.342 2.50 .972

6. การเรียนภาษาอังกฤษทำาให้ลูกของฉันมีความ
เข้าใจและได้เรียนรู้วัฒนธรรมอ่ืนๆ 4.00 .000 4.00 .816 4.00 .500

7. การมีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับดีทำาให้ลูก
ของฉันสามารถมีงานดีๆทำาได้ 4.00 .000 4.60 .548 4.30 .483

8. การเรียนภาษาอังกฤษทำาให้ลูกของฉันมีโอกาส
มากข้ึนในการเรียนต่อระดับสูง 4.40 .894 4.80 .447 4.60 .699

9. การเรียนภาษาอังกฤษน้ันแสดงถึงความเป็นผู้มี
การศึกษา 3.60 1.140 4.20 .447 3.90 .876

10. การเรียนภาษาอังกฤษทำาให้ลูกของฉันติดต่อ
ส่ือสารกับคนต่างชาติได้ 4.20 .837 4.60 .548 4.40 .699

11. การเรียนภาษาอังกฤษทำาให้ลูกของฉันมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 3.40 .894 4.20 1.095 3.80 1.033

อภิปรายผล
 ความต้องการ
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเพิ่มพูนทักษะทางการพูดมากที่สุด 
ซึ่งต่างจากนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ต้องการเรียนเพิ่มในทักษะการฟังมากกว่าทักษะอื่นๆ ทั้งนี้มีความ
เป็นไปได้ว่านักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มีโอกาสใช้สื่อการเรียนรู้ทางภาษาหลายอย่างที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ 
เช่น ซีดี และภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น และทางโรงเรียนขนาดใหญ่ยังมีครูชาวต่างประเทศที่มาสอน
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ภาษาอังกฤษในในโรงเรียนด้วย จึงทำาให้นักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มีโอกาสฝึกฝนทักษะทางการฟังมากกว่า
การพูด ดังน้ันจึงต้องการเพิ่มพูนทักษะทางการพูด ในทางกลับกัน นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีโอกาสฝึกฝน
ทักษะการฟังมากเหมือนนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงต้องการฝึกฝนทักษะทางด้านน้ีเพิ่มเติม
 ปัญหา
 ปัญหาหนึ่งที่ผู้วิจัยพบในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งสองโรงเรียนคือไม่ได้เรียนด้วย
สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ เพลง หรือ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต จากการ
สังเกตการณ์เรียนการสอนในชั้นเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กยังขาดส่ือการเรียนรู้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสำาหรับนักเรียนมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียนจึงไม่มีโอกาสในการเรียนและพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษกับส่ือการเรียนการสอนที่น่าสนใจเหล่าน้ัน ถึงแม้ว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีส่ือการเรียนการสอน
ในการเรียนภาษาอังกฤษไว้สำาหรับนักเรียนหลายชนิด เช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต แต่ครูผู้สอนไม่ได้
ใช้สื่อการสอนเหล่านั้นเท่าที่ควร จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนพบว่า เนื่องจากครูอาจจะไม่ชำานาญในการนำา
สื่อการสอนเหล่านั้นมาใช้ในการสอนในห้องเรียน
 ทัศนคติ
 ผลการวิจัยท่ีได้จากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ของท้ังสองโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสาม และมีนักเรียนเพียงส่วนหน่ึงท่ีมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษซ่ึง
นักเรียนท่ีมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเห็นว่า พวกเขาไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษเน่ืองจากไม่ได้ใช้ภาษา
อังกฤษในชีวิตประจำาวัน อย่างไรก็ตาม นักเรียนกลุ่มน้ีอาจไม่ได้รับแรงจูงใจเท่าท่ีควรจากการเรียนในห้องเรียนหรือ
จากเน้ือหาในบทเรียน และอาจจะไม่คิดเรียนต่อในระดับสูงข้ึนไป จึงไม่เห็นความสำาคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ
และมีทัศนคติท่ีไม่ดีนักต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 นอกจากน้ี ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองทั้งสองโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ทั้งยังสนับสนุนให้บุตรของตนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกห้องเรียนในระหว่างภาคการศึกษา
หรือในระหว่างการปิดภาคเรียน โดยผู้ปกครองยังเห็นด้วยว่า การเรียนภาษาอังกฤษทำาให้บุตรหลานสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ได้จากส่ือต่างๆมากมายที่ใช้ภาษาอังกฤษและทำาให้บุตรของตนมีโอกาสได้ทำางานที่ดีมากขึ้น

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะด้านการนำาผลการวิจัยไปใช้
  1.1 บทบาทของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
   1.1.1 สำาหรับนักเรียนที่ขาดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาการเรียนด้านภาษานั้น 
ครูควรพยายามทำาความเข้าใจ หาสาเหตุว่าทำาไมนักเรียนถึงไม่ให้ความร่วมมือในทำากิจกรรมในชั้นเรียนหรือ
ไม่สนใจเรียน อาจเป็นเพราะนักเรียนมีเหตุผลบางอย่าง เช่นจากผลการสัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า
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นักเรียนบางคนไม่มีความคิดที่จะเรียนต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว ในขณะที่บางคนก็คิดว่าการ
เรียนภาษาอังกฤษไม่ได้มีความสำาคัญในชีวิต ดังน้ันหากครูทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้ว ก็จะสามารถคิดหาวิธี
แก้ปัญหาให้ตรงจุดได้ดีข้ึน
   1.1.2  ครูควรค้นหารูปแบบการเรียนการสอนและเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอนที่
ตรงกับความต้องการของนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น นอกจากน้ีการสอนของครู
ควรมีความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้เข้าหาบทเรียน 
   1.1.3  ครูควรมีส่วนช่วยพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนอย่างแท้จริง 
จากงานวิจัยของ เดซีและยัน (Deci and Ryan ,1985 ) ท่ีทดลองกระตุ้นความสนใจในการเรียนของนักเรียนโดย
การใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายให้เหมาะกับช่วงอายุ ความสนใจ และรูปแบบการเรียนของนักเรียน รวม
ท้ังเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกทำากิจกรรมท่ีใช้ในช่ัวโมงเรียนตามท่ีพวกเขาชอบได้ด้วย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้
นักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนอย่างเต็มท่ีและได้พัฒนาทักษะต่างๆ ในการเรียนภาษามากกว่าท่ีจะเรียนโดยให้
ทำาเพียงแบบฝึกหัดหรือการทบทวนบทเรียนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่ายมาก สำาหรับพวกเขา 
   1.1.4. จากผลงานวิจัยน้ีชี้ให้เห็นว่านักเรียนได้รับการเปิดช่องทางในการเรียนภาษา
ไม่เพียงพอ จึงเป็นการยากที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างที่เขาต้องการ ดังนั้นครูควรเปิดช่อง
ทางในการเรียนรู้ภาษาให้แก่นักเรียน โดยผ่านการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ 
เพลง หนังสือ หรือการ์ตูนในชั้นเรียน หากเป็นไปได้ ครูอาจใช้เทคโนโลยีให้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการเรียน
ภาษาด้วย เช่น ฝึกให้นักเรียนใช้อีเมลล์ (E-mail) ในการติดต่อเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการสื่อสาร 
ดังงานของ วาสนาสมศิธิ (Wasanasomsithi, 1998) ซึ่งแสดงให้เห็นประโยชน์ของการใช้อีเมลล์ 
  1.2 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
  ผลงานวิจัยบ่งช้ีว่านักเรียนขาดโอกาสในการฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษ ดังน้ันผู้บริหารโรงเรียน
ควรสนับสนุนด้วยการจัดหาส่ือในการเรียนการสอนให้พอเพียงสำาหรับท้ังครูและนักเรียน ตัวอย่างเช่นส่ือประเภท
คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์สำาหรับนักเรียนในการเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะทางภาษา นอกจากน้ีผู้บริหารโรงเรียนควรหาวิธีการอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน
ด้วย เช่น จัดหามุมในการเรียนรู้ด้านภาษาในห้องสมุด หรือห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง เพ่ือนักเรียน
สามารถฝึกและรับความรู้ด้านภาษาตามท่ีตนสนใจ ท้ังน้ีอาจทำาแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความต้องการ ความชอบ 
และรูปแบบในการเรียนภาษา เพ่ือท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะได้นำามาปรับปรุงจัดมุมค้นหาความรู้ทางด้านภาษาหรือศูนย์
การเรียนรู้ภาษาให้ตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างสูงสุด

 2. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยคร้ังต่อไป
 งานวิจัยในครั้งน้ีกำาหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักเรียน ครู และผู้ปกครองจากโรงเรียนในอำาเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาสเท่าน้ัน เน่ืองจากเหตุผลด้านความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล ดังน้ันในงานวิจัยครั้งต่อไปควร
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ทำาการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดต่างๆ ในแถบ
ภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่กลุ่มเส่ียงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบจากการก่อการร้ายว่า นักเรียน ครู 
และผู้ปกครองมีปัญหา หรือมีความต้องการและจุดมุ่งหวังในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแตกต่างจากกลุ่ม
ตัวอย่างของงานวิจัยในครั้งน้ีซึ่งอยู่ในเขตอำาเภอเมืองที่มีความปลอดภัยมากกว่าอย่างไร
 นอกจากน้ีผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพเพิ่มเติมจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
อบรม และสัมมนา เพื่อที่ครูจะได้มีโอกาสเรียนรู้ทฤษฎี และเทคนิคการสอนใหม่ๆ ที่จะเอ้ือให้การจัดการเรียน
การสอนสนองความต้องการของผู้เรียนและมีสัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น
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