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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมุสลิมที่มีภาษาแม่ต่างกัน ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนมุสลิมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีภาษาไทยเป็น
ภาษาแม่จานวน 136 คน และที่มีภาษามลายูเป็นภาษาแม่จานวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามรูปแบบ
การเรียนรู้ จาแนกเป็น 6 รูปแบบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมุสลิมที่มีภาษาแม่ต่างกัน ประกอบด้วย 1)
การเรียนโดยใช้การฟัง 2) การเรียนโดยใช้สายตา 3) การเรียนโดยใช้การกระทา 4) การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์
ต่าง ๆ 5) การเรียนด้วยตนเอง 6) การเรียนเป็นกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายพื้นฐานและการทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่นักเรียนมุสลิมที่มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ใช้มากที่สุดสามอันดับแรก คือ
การเรี ย นโดยการลงปฏิ บั ติ ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ การเรี ย นเป็ น กลุ่ ม และการเรี ย นโดยใช้ ก ารฟั ง 2) รู ป แบบการเรี ย น
ภาษาอั งกฤษที่ นั กเรีย นมุ ส ลิม ที่ มีภ าษามลายูเป็ น ภาษาแม่ ใช้ม ากที่ สุ ดสามล าดับ แรก คื อ การเรีย นโดยการลงปฏิ บั ติใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนเป็นกลุ่ม และการเรียนโดยใช้การกระทา ทั้งสองกลุ่มใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมือนกัน
คือ การเรียนโดยใช้การกระทา การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่ม
และรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันคือ รูปแบบการเรียนโดยใช้การฟัง และการเรียนโดยใช้สายตา ข้อเสนอแนะ
ของงานวิจัยคือ ผู้สอนในโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียนของนักเรียนมุสลิมทั้งสองกลุ่ม
คาสาคัญ : รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนมุสลิมที่มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ นักเรียนมุสลิมที่มี
ภาษามลายูเป็นภาษาแม่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
Abstract
This study aimed to investigate English learning styles of the upper secondary Muslim students
who have Malay and Thai as their mother tongues. The participants included 136 participants who had
Thai as their mother tongues and 51 participants who had Malay as their mother tongues. The instrument
included a set of questionnaires on the subjects’ background information and learning styles which
consisted of 6 categories 1) auditory 2) visual 3) tactile 4) kinesthetic 5) individual 6) group. Statistical
descriptive analysis and t-test were applied. The findings were as follows: 1) the most preferred learning
styles by the participants with Thai mother tongue were kinesthetic, group, auditory and respectively,
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

Vol. 14 No.2 May-August 2019

233
2) the most preferred learning styles by the participants with Malay mother tongue were kinesthetic,
group, tactile and respectively and 3) both groups of participants had similar learning styles of tactile,
kinesthetic, individual, and group; the different learning styles were auditory and visual styles. The study
suggested that the teachers in Islamic school should adapt the teaching styles to match with the learning
styles of both Thai and Malay participants.
Keywords: Learning styles, Muslim students with Thai as their mother tongues, Muslim students with
Malay as their mother tongues, Islamic public school
บทนา
สภาวการณ์ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนทั้งโลก เป็นเครื่องมือที่ใช้ในวงการ
ธุรกิจ การเมือง สังคม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธุรกิจบันเทิง ตลอดจนด้านสังคม ความสาคัญดังกล่าวทาให้
ประเทศไทยกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นวิชาบังคับสาหรับนักเรียนไทย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ถึงระดับอุดมศึกษา (Ministry of Education ,2001) การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ นับตั้งแต่ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนคือ ครูผู้สอน อันได้แก่ การเตรียมการ
สอน การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การใช้ สื่ อ การสอน การสร้ า งบรรยากาศในชั้ น เรี ย น การวั ด และประเมิ น ผล
(Khajornrit, 2007) จนถึงปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนโดยตรง คือ รูปแบบการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Walberg, 1989) การเรียนรู้เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง และผู้เรียน
ทุ ก คนมี ลั ก ษณะหรือ รู ป แบบการเรี ย นที่ แ ตกต่ างกั น ไป ทั้ งด้ านร่า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ ความสนใจ และรวมไปถึ ง
กระบวนการเรียนรู้ อันเนื่องมาจากผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน ผู้เรียนจะ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนของตนเอง (Kolb, 1981)
รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) เป็นองค์ประกอบด้านร่างกาย ปัญญา และอารมณ์ เป็นตัวบ่งชี้ในการรับรู้
ปฏิสัมพันธ์ และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน (Keefe, 1982) รูปแบบการเรียนกับสภาพแวดล้อม ทาให้เกิด
ประสบการณ์ การสังเกต และการทดลองปฏิบัติ (Kolb, 1981) Oxford (1990) กล่าวว่า หากผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการ
เรียน กลวิธี หรือเทคนิคการเรียนที่เหมาะสมกับความชอบและความต้องการของตนเอง ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาได้ดียิ่งขึ้น
นักการศึกษาได้นาเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ Reid (1987) ซึ่งจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนรู้
เป็น 6 รูปแบบการเรียนที่เป็นรูปแบบการเรียนสาหรับผู้เรียนที่มีภาษาอัง กฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) โดยยึดลักษณะการรับ
ข้อ มูล และการท างาน คื อ 1) การเรียนโดยใช้ก ารฟั ง (Auditory) เป็ น การรับรู้ข้ อ มูล จากการฟั ง เช่น การฟั งคาบรรยาย
อภิปรายบทสนทนา เครื่องบันทึกเสียง 2) การเรียนโดยใช้สายตา (Visual) เป็นการใช้สายตาเพื่อศึกษาข้อมูลที่เป็นทั้ง ภาษา
และภาพ เช่น อ่านหนังสือ แผนผัง แผนภูมิ รูปภาพ ป้ายประกาศ วีดีทัศน์และภาพยนตร์ 3) การเรียนโดยการลงปฏิบตั ิในสาน
การณ์ต่าง ๆ (Kinesthetic) เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง เช่น บทบาทสมมติ การสัมภาษณ์ และ
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 4) การเรียนรู้ด้วยการกระทา (Tactile) เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทา เช่น การสร้าง
แบบจาลอง การทดลอง การเรียนจากสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สมุดภาพ หรือ บัตรคา 5) การเรียนด้วยตนเอง (Individual) เป็น
การที่ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง ทั้งในชั้นและนอกชั้นเรียน 6) การเรียนเป็นกลุ่ม (Group) เป็นการที่ผู้เรียนทางานร่วมกับเพื่อน
หรือเพื่อนร่วมชั้นทั้งเป็นคู่และกลุ่ม
ภูมิหลังของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน กล่าวคือ ภูมิหลังหรือวัฒนธรรมที่เป็นเหมือน
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แรงจูงใจ เป็นคุณค่า ความเชื่อ อัตลักษณ์ ประสบการณ์ และวิ ถีชีวิตที่ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่น (House et al., 2004) และเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ และกระบวนการ
คิด (Earley & Ang, 2003) ความแตกต่ างทางวัฒ นธรรมหรือภู มิห ลั งของผู้เรียนมีอิ ท ธิผลต่ อความชื่น ชอบในการเรีย นรู้
(Hofstede, 2001) และทาให้เกิดความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ (Reynolds, 1997) งานวิจัยของ Reid (1987) ซึ่ง
ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ และมีภูมิหลังภาษาแม่ที่ต่างกัน จานวน 1,388 คน
พบว่า ผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมีรปู แบบการเรียนที่แตกต่างกันกับเจ้าของภาษา และ Park (2000) ได้ศึกษา
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศอเมริกา ของชาวกัมพูชา มอญ ลาว และเวียดนาม โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มคน
ผิวขาว พบว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีชาติพันธุ์ต่างกัน มีรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษต่างกัน
จากงานวิจัยที่พบว่า ผู้เรียนที่มีภูมิหลังต่างกัน จะมีรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ทาให้ผู้วิจัยเกิดความ
สนใจศึกษาผู้เรียนมุสลิมในประเทศไทยที่มีภูมิหลังและชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้เรียนมุสลิมในประเทศไทยส่วนใหญ่มี
เชื้อสายมลายู ซึ่งเป็นชนชาติหนึ่งที่มีศาสนา ภาษา จารีตประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกับคนไทยส่วนใหญ่ใน
ประเทศ มุ ส ลิ ม ไม่ ได้ อ าศั ย อยู่ เฉพาะในพื้ น ที่ ส ามจังหวั ด ชายแดนใต้ ยั งมี ส่ วนหนึ่ งที่ อ าศั ย อยู่ ในภาค อื่ น ๆ ของประเทศ
นอกจากนี้มุ สลิม ในประเทศไทยไม่ได้สื บเชื้อ สายมาจากมลายู เพี ยงอย่างเดี ยว แต่มาจากหลายชาติพั น ธุ์คือ จากอาหรับ
เปอร์เซีย ชวา ชาม เขมร และเอเชียใต้ แต่มุสลิมที่สืบเชื้อสายมลายูมีจานวนมากที่สุด (Jitmuad, 1992) งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนของนักเรียนมุสลิมที่มภี าษามลายูเป็นภาษาแม่และนักเรียนมุสลิมที่มภี าษาไทยเป็นภาษาแม่มีจานวนน้อยมาก
เช่น งานวิจัยของ Boonsuk (2009) ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ เป็ นมุสลิม ที่มีภ าษาไทยเป็ นภาษาแม่ ที่ อาศัยอยู่ ทางตอนใต้ข องประเทศไทย ผลจากการวิจัยพบว่า
นักเรียนกลุ่มนี้ใช้รูปแบบการเรียนเป็นกลุ่มมากที่สุด และการเรียนด้วยตนเองเป็นรูปแบบการเรียนที่นักเรียนใช้ในการเรียน
น้อยที่สุด
จากการสารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยังไม่พบงานวิจัยใดที่ศึกษารูปแบบการเรียนของผู้เรียนมุสลิมที่มีภาษาแม่ต่างกั น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมุสลิมที่มีภาษาแม่ต่างกัน ที่อาศัยในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้และอาศัยอยู่ในภาคใต้ตอนบน ที่อาจส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมุสลิมทั้งสองกลุ่ม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมุสลิมที่มภี าษามลายูเป็นภาษาแม่และนักเรียนมุสลิมที่มีภาษาไทย
เป็นภาษาแม่
2. ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมุสลิมที่มภี าษามลายูเป็นภาษาแม่และนักเรียนมุสลิมที่มีภาษาไทย
เป็นภาษาแม่ มีรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรในการทาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 364 คน กาลังศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พื้นที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน 5 แห่ง (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร โรงเรียน
ธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนท่าใหญ่ และโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ) โดยแบ่งประชากร
เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักเรียนมุสลิมที่มีภาษามลายูเป็นภาษาแม่ที่มาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 73 คน และกลุ่มที่
เป็นนักเรียนมุสลิมที่มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ที่มาจากจังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พังงา พัทลุง และกระบี่ จานวน 291 คน
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่า งในงานวิจั ย ครั้งนี้ ใช้ก ารสุ่ ม ตั วอย่ างแบบสองขั้ น ตอน (Two-stage sampling) คื อ แบบขั้ น ภู มิ แ ละ
แบบอย่างง่าย ส่วนการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้การคานวณหาตามตารางของ Krejcie และ Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น
.95 (Krejcie & Morgan, 1970) ได้ดังนี้ นักเรียนมุสลิมที่มีภาษามลายูเป็นภาษาแม่ จานวน 51 คน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า มลายู
มุสลิม) และนักเรียนมุสลิมที่มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่จานวน 136 คน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ไทยมุสลิม) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
จานวน 197 คน
เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลภูมิหลังของนักเรียน
และส่วนที่ 3 รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ จานวน 30 ข้อ เป็นทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ของ Reid (1987) ประกอบด้วย
6 รูปแบบ คือ 1) การเรียนโดยใช้การฟัง 2) การเรียนโดยใช้สายตา 3) การเรียนโดยใช้การกระทา 4) การเรียนโดยการลง
ปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ 5) การเรียนด้วยตนเอง 6) การเรียนเป็นกลุ่ม
แบบสอบถามเป็ นแบบ Likert-Style ที่ ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นตามแบบ 4 ตัวเลือก หรือ four-point Likert scale
(1=น้อยที่สุด ไปจนถึง 4=มากที่สุด) เกณฑ์การตีความข้อมูลจากแบบสอบถาม คือ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.50 = น้อยที่สุด
1.51 - 2.50 = น้อย 2.51 - 3.50 = มาก และ 3.51 - 4.00 = มากที่สุด แบบสอบถามเป็นภาษาไทยและผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการแปลและเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน โดยได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถาม
(ค่า IOC) ที่ระดับ 0.83 และผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้น ซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน จากโรงเรียนในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ 0.81 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ยอมรับได้ว่ามีความน่าเชื่อถือ
วิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ปี 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2559 โดยส่งแบบสอบถามให้ กลุ่ม ตัวอย่างนัก เรียนระดับ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม พื้ น ที่
หาดใหญ่จานวน 187 คน คือ นักเรียนที่เป็นมลายูมุสลิม จานวน 51 คน และนักเรียนที่เป็นไทยมุสลิม จานวน 136 คน ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แ ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที (ttest) และค่าความสัมพันธ์ (correlation)
ผล
ภูมิหลังของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มนักเรียนมลายูมุสลิม จานวน 51 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 28 คน และเพศหญิง จานวน 23 คน อายุเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 16-18 ปี มาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ามาศึกษาในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 เป็นระยะเวลา 4 ปี นักเรียนเหล่านี้มีภาษามลายูเป็นภาษาที่หนึ่ง ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาม กลุ่มนี้ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลักในการสื่อสารภายในครอบครัวและเพื่อน
กลุ่มนักเรียนไทยมุสลิม จานวน 136 คน แบ่งเป็นเพศชายจานวน 41 คน เพศหญิงจานวน 95 คน อายุเฉลี่ยอยู่
ระหว่ า ง 16-18 ปี ร้ อ ยละ 80 มาจากจั ง หวั ด สงขลา ร้ อ ยละ 12 จั ง หวั ด สตู ล และร้ อ ยละ 8 มาจากจั ง หวั ด พั ท ลุ ง
นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฏร์ธานีธานี เข้ามาศึกษาในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ในระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550- 2560 เป็นระยะเวลา 10 ปี นักเรียนเหล่านี้มีภาษาไทยเป็นภาษาที่หนึ่ง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ภาษาไทยเป็น
ภาษาหลักในการใช้สื่อสารภายในครอบครัวและเพื่อน
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รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามในส่วนของการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของนักเรียนไทย
มุสลิมและนักเรียนมลายูมุสลิมมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยมุสลิมและนักเรียนมลายูมุสลิม
นักเรียนไทยมุสลิม
นักเรียนมลายูมุสลิม
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ
( n = 136)
( n = 51)
X
X
S.D.
ระดับการใช้
S.D.
ระดับการใช้
การเรียนโดยใช้การฟัง
3.09
0.41
มาก
2.88 0.46
มาก
การเรียนโดยใช้สายตา
2.98
0.49
มาก
2.82 0.48
มาก
การเรียนโดยใช้การกระทา
2.97
0.47
มาก
2.89 0.48
มาก
การเรี ย น โด ยการล งป ฏิ บั ติ ใน
3.27
0.66
มาก
3.16 0.38
มาก
สถานการณ์ต่าง ๆ
การเรียนด้วยตนเอง
2.71
0.62
มาก
2.65 0.65
มาก
การเรียนเป็นกลุ่ม
ภาพรวม

3.26
3.05

0.45
0.36

มาก
มาก

3.16
2.93

0.42
0.34

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนไทยมุสลิมและนักเรียนมลายู มุสลิมมีระดับการใช้รูปแบบการเรียน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก ( X =3.05, S.D. = 0.36 และ X =2.93, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า รูปแบบ
การเรียนที่ผู้เรียนไทยมุสลิมใช้มากใน 3 อันดับแรกได้แก่ การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ ( X = 3.27, S.D. =
0.66) การเรียนเป็นกลุ่ม ( X = 3.26, S.D. = 0.45) และการเรียนโดยใช้การฟัง ( X = 3.09, S.D. = 0.41) ขณะที่การเรียน
ด้วยตนเอง ( X = 2.71, S.D. = 0.62) เป็น รูป แบบการเรียนที่ ผู้เรียนกลุ่ มนี้ใช้น้อยที่ สุด ในกลุ่มนั กเรียนมลายูมุ สลิ ม เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่า รูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนใช้มากที่สุด คือ การเรียนโดยการลงปฏิบัตใิ นสถานการณ์ตา่ งๆ ( X = 3.16,
S.D. = 0.38) และการเรียนเป็นกลุ่ม ( X = 3.16, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ การเรียนโดยใช้การกระทา ( X = 2.89, S.D.
= 0.48) และการเรียนโดยใช้การฟัง ( X = 2.88, S.D. = 0.46) ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า การเรียนด้วยตนเอง ( X =
2.65, S.D. = 0.65) เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนกลุ่มนี้ใช้น้อยที่สุด น่าสังเกตว่าทั้ง 2 กลุ่มใช้การเรียนด้วยตนเองน้อยที่สุด
รูปแบบการเรียนของกลุ่มไทยมุสลิม เมื่อพิจารณารายข้อจะพบข้อแตกต่างสาคัญบางประการดังที่นาเสนอในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยมุสลิมในรายข้อ
ไทยมุสลิม (n=136)
รูปแบบการเรียนรู้
การเรียนโดยใช้การฟัง (Auditory)
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รูปแบบ
ถ้าครูบอกขั้นตอนการปฏิบัติงานฉันเข้าใจได้ดีขึ้น
เมื่ อ มี ค นบอกวิธีก ารท าสิ่ งต่ าง ๆในชั้น เรีย น ฉั น
เรียนได้ดีขึ้น
ฉันเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ดีขึ้น เมื่อฉันได้ฟังผู้อื่น
ฉันจดจาสิ่งที่ฉันได้ฟังในชั้นเรียนได้ดีกว่าสิ่งที่อ่าน

X

S.D.

3.26
3.18

0.52
0.60

ระดับ
การใช้
มาก
มาก

3.10
3.04

0.65
0.73

มาก
มาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ไทยมุสลิม (n=136)
รูปแบบการเรียนรู้

การเรียนโดยใช้สายตา (Visual)

การเรียนโดยใช้การกระทา (Tactile)

การเรียนโดยการลงปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (Kinesthetic)

การเรียนด้วยตนเอง (Individual)
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รูปแบบ
ฉันเรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื่อครูสอนด้วยการบรรยาย
ฉันเข้าใจได้ดีขึ้น เมื่อได้อ่านขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฉั น เรี ย นรู้ ไ ด้ ดี ขึ้ น เมื่ อ ได้ อ่ า นสิ่ ง ที่ ค รู เขี ย นบน
กระดาน
ฉันเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการอ่านมากกว่าการฟังผู้อื่น
พูด
เมื่อได้อ่านขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฉันจาได้ดียิ่งขึ้น
ฉันเรียนรู้จากการอ่านตาราเรียนมากกว่าการฟัง
ครูสอน
เมื่ อ ฉั น ได้ ส ร้ า งบางสิ่ งบางอย่ า ง ฉั น จดจ าสิ่ ง ที่
เรียนรู้ได้ดีขึ้น
ฉันเรียนรู้มากขึ้น เมื่อฉันสามารถสร้างแบบจาลอง
บางสิ่งบางอย่าง
ฉันเรียนรู้ได้มากขึ้น ถ้าได้ทาโครงงานในชั้นเรียน
ฉันสนุกกับการทาโครงงานในชั้นเรียน
ฉั น เรี ย นรู้ ได้ ดี ขึ้ น เมื่ อ ฉั น ได้ ว าดภาพขณะที่ ฉั น
เรียน
ฉันสนุกกับการทดลองในชั้นเรียน
เมื่ออยู่ในชั้นเรียน ฉันจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน
ฉัน ชอบเรียนรู้ด้วยการทาบางสิ่งบางอย่างในชั้น
เรียน
เมื่อฉันทาสิ่งต่าง ๆในชั้นเรียน ฉันเรียนรู้ได้ดีขึ้น
ฉัน เข้าใจได้ ดีขึ้ น เมื่ อ ฉัน ได้ เข้าร่วมกิจ กรรมการ
แสดงบทบาทสมมติในชั้นเรียน
ฉันจดจาได้ดีขึ้น เมื่อได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉันเรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื่อฉันได้ทางานคนเดียว
ในชั้นเรียนฉันทางานได้ดี เมื่อทางานคนเดียว
ฉันชอบทาโครงการต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ฉันชอบทางานคนเดียว

X

S.D.

2.87
3.18
3.09

0.80
0.65
0.67

ระดับ
การใช้
มาก
มาก
มาก

3.02

0.77

มาก

3.00
2.63

0.72
0.77

มาก
มาก

3.18

0.63

มาก

3.06

0.72

มาก

2.95
2.89
2.78

0.73
0.75
0.78

มาก
มาก
มาก

3.51
3.38

0.74
2.58

มาก
มาก

3.24

0.54

มาก

3.17
3.05

0.65
0.81

มาก
มาก

3.24
2.69
2.66
2.62
2.35

0.73
0.77
0.78
0.83
0.94

มาก
มาก
มาก
มาก
น้อย
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ไทยมุสลิม (n=136)
รูปแบบการเรียนรู้
การเรียนเป็นกลุ่ม (Group)

รูปแบบ
ฉันชอบที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ฉันทางานได้มากขึ้นเมื่อทาร่วมกับผู้อื่น
ฉันเรียนรู้ได้มากขึ้นเมื่อเรียนเป็นกลุ่ม
ฉันสนุกกับการทางานที่ได้รับมอบหมายกับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนสองหรือสามคน
ฉั น เรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย นได้ ดี ที่ สุ ด เมื่ อ ฉั น ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น

X

S.D.

3.43
3.28
3.25
3.18

0.58
0.64
0.71
0.62

ระดับ
การใช้
มาก
มาก
มาก
มาก

3.17

0.63

มาก

จากตารางที่ 2 นักเรียนไทยมุสลิมมีระดับการใช้รูปแบบการเรียนในระดับมาก สามอันดับแรกคือ การเรียนโดยการ
ลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่ออยู่ในชั้นเรียนฉันสนุกกับการทดลองในชั้นเรียน ( X = 3.51) การเรียนเป็นกลุ่ม ฉันชอบที่
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ( X = 3.43) และการเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ ฉันจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน ( X = 3.38) ตามลาดับ นอกจากนี้รูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนกลุ่มนี้ชอบน้อยที่สุด 3 ลาดับ
สุดท้ายคือ การเรียนด้วยใช้สายตา ฉันเรียนรู้จากการอ่านตาราเรียนมากกว่าการฟังครูสอน ( X = 2.63) การเรียนด้วยตนเอง
ฉันชอบทางานโครงการต่าง ๆด้วยตนเอง ( X = 2.62) และการเรียนด้วยตนเอง ฉันชอบทางานคนเดียว ( X = 2.35)
รายข้อของกลุ่มนักเรียนมลายูมุสลิมนาเสนอในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมลายูมุสลิมในรายข้อ
ไทยมุสลิม (n=136)
รูปแบบการเรียนรู้
การเรียนโดยใช้การฟัง (Auditory)

การเรียนโดยใช้สายตา (Visual)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

รูปแบบ
ถ้าครูบอกขั้นตอนการปฏิบัติงานฉันเข้าใจได้ดีขึ้น
เมื่อมีคนบอกวิธีการทาสิ่งต่าง ๆ ในชั้นเรียน ฉันเรียนได้ดีขึ้น
ฉันเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ดีขึ้น เมื่อฉันได้ฟังผู้อื่น
ฉันจดจาสิ่งที่ฉันได้ฟังในชั้นเรียนได้ดีกว่าสิ่งที่อ่าน
ฉันเรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื่อครูสอนด้วยการบรรยาย
ฉันเข้าใจได้ดีขึ้น เมื่อได้อ่านขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เมื่อได้อ่านขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฉันจาได้ดียิ่งขึ้น
ฉันเรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื่อได้อ่านสิ่งที่ครูเขียนบนกระดาน
ฉันเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการอ่านมากกว่าการฟังผู้อื่นพูด
ฉันเรียนรู้จากการอ่านตาราเรียนมากกว่าการฟังครูสอน

X

S.D.

3.04
3.1
2.86
2.73
2.69
3.10
2.98
2.94
2.67
2.39

0.69
0.61
0.69
0.85
0.76
0.78
0.76
0.76
0.82
0.75

ระดับ
การใช้
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
น้อย
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ไทยมุสลิม (n=136)
รูปแบบการเรียนรู้
การเรียนโดยใช้การกระทา
(Tactile)

การเรียนโดยการลงปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (Kinesthetic)

การเรียนด้วยตนเอง (Individual)

การเรียนเป็นกลุม่ (Group)

รูปแบบ
ฉันเรียนรู้มากขึ้น เมื่อฉันสามารถสร้างแบบจาลองบางสิ่ง
บางอย่าง
เมื่อฉันได้สร้างบางสิ่งบางอย่าง ฉันจดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีขึ้น
ฉันเรียนรู้ได้มากขึ้น ถ้าได้ทาโครงงานในชั้นเรียน
ฉันสนุกกับการทาโครงงานในชั้นเรียน
ฉันเรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื่อฉันได้วาดภาพขณะที่ฉันเรียน
ฉันสนุกกับการทดลองในชั้นเรียน
เมื่ออยู่ในชั้นเรียน ฉันจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน
ฉันชอบเรียนรู้ด้วยการทาบางสิ่งบางอย่างในชั้นเรียน
เมื่อฉันทาสิ่งต่าง ๆ ในชั้นเรียน ฉันเรียนรู้ได้ดีขึ้น
ฉั น เข้ า ใจได้ ดี ขึ้ น เมื่ อ ฉั น ได้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการแสดง
บทบาทสมมติในชั้นเรียน
ฉันจดจาได้ดีขึ้น เมื่อได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉันเรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื่อฉันได้ทางานคนเดียว
ในชั้นเรียนฉันทางานได้ดี เมื่อทางานคนเดียว
ฉันชอบทางานคนเดียว
ฉันชอบทางานโครงการต่าง ๆด้วยตนเอง
ฉันทางานได้มากขึ้นเมื่อทาร่วมกับผู้อื่น
ฉันชอบที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ฉันเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ดีที่สุด เมื่อฉันทางานร่วมกับผู้อื่น
ฉันเรียนรู้ได้มากขึ้นเมื่อเรียนเป็นกลุ่ม

X

S.D.

3.22

0.67

ระดับ
การใช้
มาก

3.16
2.80
2.67
2.63
3.29
3.18

0.64
0.80
0.74
0.89
0.58
0.62

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.14
3.12
3.06

0.69
0.65
0.70

มาก
มาก
มาก

3.25
2.65
2.63
2.39
2.35
3.20
3.20
3.16
3.14

0.69
0.89
0.87
1.00
0.60
0.69
0.64
0.80

มาก
มาก
มาก
น้อย
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 นักเรียนมลายูมุสลิมมีระดับการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรกคือ
การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ ฉันสนุกกับการทดลองในชั้นเรียน ( X = 3.29) การเรียนด้วยตนเอง ฉัน
จดจาได้ดีขึ้น เมื่อได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( X = 3.25) และการเรียนโดยใช้การกระทา ฉันเรียนรู้มากขึ้น เมื่อฉันสามารถ
สร้างแบบจาลองบางสิ่งบางอย่าง ( X = 3.22) ตามลาดับ นอกจากนี้รูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนกลุ่มนี้ใช้น้อยที่สุด 3 อันดับ
สุดท้าย คือ คือ การเรียนด้วยใช้สายตา ฉันเรียนรู้จากการอ่านตาราเรียนมากกว่าการฟังครูสอน ( X = 2.39) การเรียนด้วย
ตนเอง ฉันชอบทางานคนเดียว ( X = 2.39) และการเรียนด้วยตนเอง ฉันชอบทางานโครงการต่าง ๆด้วยตนเอง ( X = 2.35)
ความแตกต่างและความเหมื อนของรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนไทยมุสลิม และมลายูมุสลิ ม
นาเสนอในตารางที่ 4

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

Vol. 14 No.2 May-August 2019

240
ตารางที่ 4 ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยมุสลิมและมลายูมุสลิม
นักเรียนไทยมุสลิม
นักเรียนมลายูมุสลิม
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ
( n = 136)
( n = 51)
X
S.D. ระดับการใช้ X S.D. ระดับการใช้
การเรียนโดยใช้การฟัง
3.09 0.41
มาก
2.88 0.46
มาก
การเรียนโดยใช้สายตา
2.98 0.49
มาก
2.82 0.48
มาก
การเรียนโดยใช้การกระทา
2.97 0.47
มาก
2.89 0.48
มาก
การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ 3.27 0.66
มาก
3.16 0.38
มาก
การเรียนด้วยตนเอง
2.71 0.62
มาก
2.65 0.65
มาก
การเรียนเป็นกลุ่ม
ภาพรวม

3.26 0.45
3.05 0.36

มาก
มาก

3.16 0.42
2.93 0.34

t-value

มาก
มาก

2.96**
2.07*
0.98
1.15
0.55
1.44
2.06*

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนไทยมุสลิมและมลายูมุสลิม มีรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( t = 2.06 ) มี 4 รูปแบบการเรียนที่ทั้งสองกลุ่มใช้เหมือนกัน คือ รูปแบบการเรียนโดยใช้การกระทา
การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่ม 2 รูปแบบการเรียนที่ทั้งสองกลุ่ม
ใช้ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือ การเรียนโดยใช้การฟัง (t =2.96 ) และการเรียนโดยใช้สายตา ( t = 2.07)
เมื่อพิจารณารายข้อจะพบข้อแตกต่างสาคัญบางประการดังที่นาเสนอในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยมุสลิมและมลายูมุสลิมในรายข้อ

รูปแบบการเรียนรู้

ไทยมุสลิม
(n=136)

รูปแบบ

X

S.D.

3.26 0.52

ระดับ
การใช้
มาก

ถ้าครูบอกขั้นตอนการปฏิบัติงานฉัน
เข้าใจได้ดขี ึ้น
ฉันจดจาสิ่งที่ฉันได้ฟังในชั้นเรียนได้
ดีกว่าสิ่งที่อา่ น
ฉันเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ดีขึ้น เมื่อ
ฉันได้ฟังผู้อื่น
การเรียนโดยใช้สายตา ฉันเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการอ่าน
(Visual)
มากกว่าการฟังผู้อื่นพูด
การเรียนโดยการลงปฏิบัติ ฉันสนุกกับการทดลองในชั้นเรียน
ในสถานการณ์ต่างๆ
(Kinesthetic)

3.04

3.04 0.73

มาก

3.10 0.65

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

t-value

0.69

ระดับ
การใช้
มาก

2.33*

2.73

0.85

มาก

2.54**

มาก

2.86

0.69

มาก

2.13*

3.02 0.77

มาก

2.67

0.82

มาก

2.75**

3.51 0.74

มาก

3.29

0.58

มาก

2.08*

X

การเรียนโดยใช้การฟัง
(Auditory)

มลายูมุสลิม
(n=51)

S.D.
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ตารางที่ 5 (ต่อ)

รูปแบบการเรียนรู้

ไทยมุสลิม
(n=136)

รูปแบบ
X

S.D.

การเรียนเป็นกลุ่ม
ฉันชอบที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
3.43 0.58
(Group)
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระดับ
การใช้
มาก

มลายูมุสลิม
(n=51)
X

S.D.

3.20

0.69

ระดับ
การใช้
มาก

t-value

2.29*

จากตารางที่ 5 หากพิจารณารูปแบบการเรียนใน 30 ข้อ พบว่า มีเพียง 6 ข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ การเรียนโดยใช้การฟัง ถ้าครูบอกขั้นตอนการปฏิบัติงานฉันเข้าใจได้ดีขึ้น ( t = 2.33 ) ฉันเรียนรู้ในชั้นเรียนได้
ดีขึ้นเมื่อฉันได้ฟังผู้อื่น ( t = 2.13 ) และ ฉันจดจาสิ่งที่ฉันได้ฟังในชั้นเรียนได้ดีกว่าสิ่งที่อ่าน ( t = 2.54 ) การเรียนโดยการลง
ปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ ฉันสนุกกับการทดลองในชั้นเรียน ( t = 2.08 ) การเรียนเป็นกลุ่ม ฉันชอบที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
( t = 2.29) และการเรียนโดยใช้สายตา ฉันเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการอ่านมากกว่าการฟังผู้อื่นพูด ( t = 2.75 ) เป็นที่น่าสังเกตว่า
นักเรียนไทยมุสลิมมีรูปแบบการเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่านักเรียนมลายูทุกด้าน
อภิปรายผล
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยมุสลิมและมลายูมุสลิม
1. นักเรียนไทยมุสลิมและมลายูมุสลิมใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 6 รูปแบบการเรียนที่อยู่ในระดับมาก
คื อ รู ป แบบการเรีย นโดยใช้ ส ายตา การเรี ย นโดยใช้ ก ารฟั ง การเรี ย นโดยใช้ ก ารกระท า การเรีย นโดยการลงปฏิ บั ติ ใน
สถานการณ์ต่างๆ การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่ม รูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มใช้มากที่สุดคือ การเรียน
โดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ รองลงมาคือการเรียนเป็นกลุ่ม ส่วนรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มใช้น้อยที่สุดคือ
การเรียนด้วยตนเอง
2. ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มใช้รูปแบบการเรียนที่เหมือนกันคือ การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ ต่างๆ มากที่สุด
ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้พบมากการเรียนรู้ของผู้เรียนทีมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เช่น ผู้ เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา
(Reid, 1987)
รูปแบบการเรียนเป็นกลุ่มเป็นอีกรูปแบบที่ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มใช้มากที่สุด ส่วนรูป แบบการเรียนด้วยตนเองเป็ น
รูปแบบการเรียนที่ทั้งสองกลุ่มใช้น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Boonsuk (2009) ซึ่งพบว่าผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนัดที่จะเรียนรู้แบบกลุ่ม และการเรียนด้วยตนเองเป็นรูปแบบการ
เรีย นที่ นั ก เรี ย นใช้ น้ อ ยที่ สุ ด Boonsuk ยั งพบว่ า นั ก เรีย นมุ ส ลิ ม ในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามส่ ว นใหญ่ ข าดพื้ น
ฐานความรู้ และความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจาก นักเรียนส่วนใหญ่มาจากหลายพื้นที่แตกต่างกัน อีกทั้งมี
ภูมิหลังและความคาดหวังในการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างกัน นักเรียนบางกลุ่มสนใจที่จะเรียนต่อด้านศาสนา ไม่คาดหวังที่จะ
เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเรียนภาษาอังกฤษเพียงเพื่อให้ผ่านหลักสูต รบังคับของโรงเรียนเท่านั้น เพราะฉะนั้นหาก
ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง จะทาให้ผู้เรียนมีความกังวลในการเรียนมากกว่าการเรียนเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม การเรียนเป็นกลุ่ม ทาให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทาความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความความกังวลในการเรียนภาษ าอังกฤษอีกด้วย
นอกจากนี้นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีรูปแบบการเรียนที่ต่างกัน ใน 2 ด้าน คือ การเรียนโดยใช้การฟัง และการเรียนโดยใช้สายตา
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โดยที่นักเรียนไทยมุสลิมมีการใช้รูปแบบการเรียนโดยใช้การฟังและการใช้สายตาเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนมลายูมุสลิม
ความแตกต่ า งเหล่ า นี้ อ าจจะเกิ ด จากภู มิ ห ลั งที่ ต่ า งกั น ผู้ เรี ย นไทยมุ ส ลิ ม มี ภ าษาไทยเป็ น ภาษาที่ ห นึ่ งและมี
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ในขณะที่นักเรียนมลายูมุสลิมมีภาษามลายูเป็นภาษาที่หนึ่ง มีภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และ
ภาษาอั งกฤษมาเป็ น ภาษาที่ ส าม แสดงถึ งบริ บ ทการเรีย นรู้ ภ าษาที่ ต่ างกั น อี ก ทั้ งการจั ด การเรีย นการสอนในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อันเนื่องมาจาก
ครูผู้สอนขาดความรู้และความมั่นใจในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของตนเอง (Puthong, 2009; Hayikaleng, 2011)
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่หรือภาษาที่หนึ่งของนักเรียนไทยมุสลิม ทาให้การเรียนรู้หรือรับข้อมูลของนักเรียนไทยมุสลิม
ดี ก ว่ านั ก เรี ย นมลายู มุ ส ลิ ม ในขณะที่ นั ก เรี ย นมลายู มุ ส ลิ ม ใช้ ภ าษามลายู ในการสื่ อ สารกั บ เพื่ อ นและครอบครั ว ท าให้ มี
ความคุ้นเคยกับภาษาไทยน้อยกว่ากลุ่มไทยมุสลิม ส่งผลให้กระบวนฟังของนักเรียนกลุ่มนี้ต้องใช้เวลาประมวลความเข้าใจ เมื่อ
ฟังภาษาไทยแล้วจะต้องแปลความหมายกลับไปยังภาษามลายูที่ตนเองคุ้นเคยกว่า จึงทาให้การประมวลข้อมูลช้ากว่านักเรียน
ไทยมุสลิม และกระบวนการฟังลดลงด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ Krashen (1981 อ้างใน Brown, 2000) ซึ่งกล่าวว่าการเรียนภาษา
ที่หนึ่งหรือภาษาแม่นั้นเป็นการเรียนแบบรับภาษา (acquisition) ผู้เรียนจะสนใจตัวข้อมูลหรือเนื้อหาที่เรียน ส่วนการเรียน
ภาษาที่สองจะเป็นแบบการเรียนภาษา (learning) ผู้เรียนจะต้องใส่ใจทั้งตัวภาษาและข้อมูลที่เรียนไปพร้อมกัน
สรุป
นักเรียนไทยมุสลิมและมลายู มุสลิมมีระดับการใช้ทั้ง 6 รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก โดยที่กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมือนกัน 4 ด้าน คือ การเรียนโดยใช้การกระทา การเรีย นโดยการลง
ปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่ม และมีรูป แบบการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน
2 ด้าน คือ การเรียนโดยใช้การฟังและการเรียนโดยใช้สายตา นอกจากนี้ ยังพบว่า นักเรียนมุสลิมทั้งสองกลุ่มมีรูปแบบการ
เรียนเป็นกลุ่มเป็นรูปแบบการเรียนที่นักเรียนใช้มากที่สุด และรูปแบบการเรียนด้วยตนเองเป็นรูปแบบการเรี ยนที่นักเรียนใช้
น้อยที่สุด จากรูปแบบการเรียนในรายละเอียด 30 ข้อ พบว่ามี 29 ข้อที่ผู้เรียนไทยมุสลิมชอบใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับมาก และมีเพียง 1 ข้อที่ผู้เรียนใช้ในระดับน้อย คือ การเรียนด้วยตนเอง ฉันชอบทางานคนเดียว และในส่วนของนักเรียน
มลายูมุสลิม พบว่ามี 27 ข้อที่ผู้เรียนชอบใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาก และมีเพียง 3 ข้อที่ผู้เรียนใช้ในระดับน้อย คือ
การเรียนโดยใช้สายตา ฉันเรียนรู้จากการอ่านตาราเรียนมากกว่าการฟังครูสอน การเรียนด้วยตนเอง ฉันชอบทางานคนเดียว และ
ฉันชอบท าโครงการต่าง ๆ ด้ วยตนเอง ผลการศึ กษาครั้งนี้แสดงให้ เห็ นว่าผู้เรียนที่ มีภาษาแม่ ต่างกัน มี รูปแบบการเรียนทั้งที่
เหมือนกันและต่างกันในการเรียนภาษาอังกฤษ จึงจาเป็นที่ครูผู้สอนควรใช้เทคนิควิธีการสอนที่แตกต่างกัน ยิ่งครูผู้สอนเข้าใจ
วิธีการเรียนของผู้เรียนมากเท่าใด ก็ยิ่งสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนที่
ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มใช้ ผู้เรียนทุกคนจะได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน เกิดแรงจูงใจ ความพอใจในการเรียน หาก
ผู้สอนไม่สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับความแตกต่างเหล่านี้ จะมีผู้เรียนจานวนหนึ่ งที่เสียเปรียบจาก
กระบวนการเรียนการสอน
จากผลสะท้อนดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนที่มีภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาที่ สอง (ESL) จึ งควรมี การศึ กษาเพิ่ มเติ มเกี่ยวกั บรูปแบบการสอนของครูผู้ สอนและรูปแบบการเรียนของผู้เรี ยนที่
เหมาะสมในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามในวงกว้างขึ้ น อาจขยายกลุ่ มประชากรครู และนั กเรียนในพื้ นที่ สามจั งหวั ด
ชายแดนใต้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของ
นักเรียนทั้งสองกลุ่ม
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