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บทคัดย่อ
สถานการณ์ของเด็กไทยที่ยังขาดความสามารถทางภาษาอังกฤษยังเป็นปัญหาระดับต้นๆ ใน
ประเทศ ซึง่ เมือ่ รวบรวมข้อมูลจากบทความและงานวิจยั ตัง้ แต่อดีตจนปัจจุบนั จะพบปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากร ตัวบุคคล เทคนิคการสอน และนโยบายทางการศึกษาของชาติ
ปัญหาเหล่านี้ยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการร่วมมือร่วมแรงกันทั้งหลายฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือร่วมพูดคุย
และหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน
ค�ำส�ำคัญ : ปัญหาภาษาอังกฤษในประเทศไทย, การเรียนภาษาอังกฤษ, ทักษะภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
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ABSTRACT
Situation of Thai learners in now days showed lacks English language proficiency
which considered as primary issue of Thailand. After reviewing from several studies and
journals from the past to present, there are factors affect English language learning problems
e.g. in resources, individual, teaching techniques, and national policy on education. In
addition, these are the problems that need strong cooperation in order to discuss and
solve the problems together.
Keywords: English problem in Thailand, English Language Learning, English Skill,
English Language Communication Skill
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บทน�ำ
การสือ่ สารคือการถ่ายทอดข้อมูลจากผูส้ ง่ สารไปยังผูร้ บั สาร โดยประสิทธิภาพของการสือ่ สาร ขึน้
อยู่กับความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการรับสาร
และในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการติดต่อกับชาวต่างชาติเพื่อการท�ำงาน ประกอบธุรกิจ
การศึกษา ฯลฯ ที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสื่อกลางที่ประชาชน
ทั่วโลกมีหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์จากทักษะภาษาในการแสวงหาความ
รู้ ท�ำงาน ท�ำธุรกิจและใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ดังนั้นความสามารถทางภาษา
อังกฤษจึงเป็นทักษะทีจ่ ำ� เป็น อย่างไรก็ตาม ทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารของเด็กไทยในปัจจุบนั นัน้
สวนกระแสกับนโยบายเพิม่ ชัว่ โมงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ สืบเนือ่ งจากประเด็นทีถ่ กู วิพากษ์วจิ ารณ์
ในสือ่ สังคมออนไลน์เรือ่ งการสอนทีผ่ ดิ วิธขี องอาจารย์ผสู้ อนทีเ่ น้นในด้านไวยากรณ์ผดิ ไปจากธรรมชาติของ
การเรียนรู้ภาษา โดยเปรียบเทียบกับการเรียนรู้ภาษาแม่ (Mother Tongue) ที่เริ่มต้นจากการฟังและ
พูดก่อนทีจ่ ะเริม่ เข้าสูก่ ฎการใช้ภาษา จากข้อมูลผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษล่าสุด
ปรากฏว่า เด็กไทยถูกจัดอยู่ในอันดับท้าย ๆ อ้างอิงจาก English Proficiency Index 2018 ของ Education First หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้ท�ำการเปรียบเทียบผลคะแนนจากปี 2011 – 2018 ซึ่งแสดง
ถึงความถดถอยทางความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้นลดลงเรื่อย ๆ ทุกปีและถูกจัดอยู่ในความสามารถ
ระดับต�่ำ (low proficiency) ผลในการจัดอันดับการสอบภาษาอังกฤษในปี 2018 พบว่าการผลการสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษของคนจาก 88 ประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ปรากฏว่าผู้
ท�ำการทดสอบจากประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 64 ซึ่งลดลงจากปี 2017 ที่ประเทศไทยเคยอยู่ใน
อันดับที่ 53 และเมื่อเปรียบเทียบจากระดับภูมิภาคทวีปเอเชียทั้งหมด 21 ประเทศ ประเทศไทยได้อยู่ใน
อันดับที่ 16 ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อจัดอันดับในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมสอบทั้งหมด 8 ประเทศ ผล
ปรากฏว่าประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 จากผลการสอบและจัดอันดับครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของคนไทยทีถ่ ดถอยลงเรือ่ ยๆ ซึง่ สวนกระแสกับนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้พฒ
ั นาความ
สามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมาทีป่ ระเทศไทยมีการจัดสรรงบประมาณ
และแผนพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) หากแต่ผลลัพธ์ของการทุ่มงบประมาณมหาศาล รวมถึงนโยบายเพิ่ม
จ�ำนวนชัว่ โมงเรียนภาษาอังกฤษของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ทีเ่ พิม่ จ�ำนวนชัว่ โมงในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาจาก 40 ชั่วโมงเป็น 200 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และส่งเสริม
ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวดูเหมือนจะยังไม่ส่งผลต่อ
ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เมื่อเทียบกับศักยภาพทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนในปัจจุบัน
จากข้อมูลข้างต้น ผู้เขียนมีความประสงค์จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของคนไทย เพื่อน�ำไปสู่การแก้ปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งประเด็นที่จะกล่าวถึงคือปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทย
จากการศึกษาเรือ่ งทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากหลากหลาย
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ปัจจัย เช่น ปัจจัยเอื้อหรือปัจจัยสนับสนุนจากการมีบทบาทร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้
ปกครอง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสนับสนุนของผู้บริหาร ความสามารถ
ของของครู ความสนใจของผู้เรียน รวมถึงการสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้ปกครอง ล้วนส่งผลกระทบกับ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน (ธนวัฒน์ อรุณสุขสว่าง และ นรินทร์ สังข์รักษา, ๒๕๕๘ และ
อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด, ๒๕๖๑)
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเชิงอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน เช่น
สภาพความพร้อมและเหมาะสมของครูผสู้ อน ซึง่ มีสาเหตุมาจากการทีผ่ สู้ อนไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โดยตรง จึงท�ำให้ผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวครูผสู้ อนขาดศักยภาพในการสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษ ขาดความเชีย่ วชาญในการสอน และถึงแม้วา่ ครู
ส่วนใหญ่ได้ผ่านพัฒนาศักยภาพตนเองแล้ว ทั้งในด้านการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษาก่อนทีจ่ ะเข้ามาท�ำการสอนและได้รบั การอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ แต่ดว้ ยภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอน อาทิเช่น งานเอกสาร งานประเมิน ที่ค่อนข้างหนักและต้องใช้
เวลา จึงส่งผลกระทบต่อการเตรียมการสอนและประสิทธิภาพการสอน ส่วนใหญ่ครูมเี วลาเตรียมการสอน
น้อยเพราะต้องสอนหลายระดับและเมื่อส�ำรวจวิธีการสอนก็พบว่ามีการเรียนรู้แบบ Active Learning มี
การปฏิบตั นิ อ้ ยทีส่ ดุ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (วรากรณ์ สามโกเศศ, ๒๕๕๑, เจตน์สฤษฎิ์
สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ์ (๒๕๕๘), นวพร ชลารักษ์, ๒๕๕๙, ทิพาชา นวล
หลง, ยงยุทธ์ อินทจักร์และสุกัญญา รุจิเมธาภา, ๒๕๕๙, อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด, ๒๕๖๑)
ด้านสภาพความพร้อมของผู้เรียน ในที่นี้อาจหมายถึงสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวที่อาจท�ำให้ไม่
สามารถสนับสนุนผูเ้ รียนได้อย่างเต็มที่ ศักยภาพของผูป้ กครอง รวมถึงสุขภาพและการมาเรียนของนักเรียน
เองก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนทั้งสิ้น (อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด, ๒๕๖๑)
ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ สื่อการเรียนไม่
เหมาะสมกับเนื้อหา และเนื้อหาในหลักสูตรไม่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน
จากผลกระทบดังกล่าว ผูเ้ ขียนได้เสนอแนวทางแก้ไขคือการใช้แนวความคิดการสอนภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร เพือ่ เน้นให้นกั เรียนได้ฝกึ ฝนและเพิม่ แรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็นการเรียนรูผ้ า่ น
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้เรียนและผู้สอนอย่างเป็นธรรมชาติ

ผลการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น บทความวิชาการและงานวิจัยหลายฉบับ ได้แสดงให้เห็นถึง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยได้แก่
1. ปัจจัยด้านทรัพยากร
จากข้อมูลที่น�ำเสนอไปแล้วพบว่า หนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษา
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อังกฤษได้แก่ปัจจัยด้านทรัพยากร อาทิเช่น สื่อการเรียนการสอน เนื่องจากพบว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
ขาดแคลนงบประมาณทีใ่ ช้ในการจัดซือ้ สือ่ จึงส่งผลให้เกิดความขาดแคลนด้านสือ่ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือหากมีสื่อดังกล่าว หลายแห่งพบว่าสภาพของสื่อไม่พร้อมใช้
งานและไม่พอเพียงต่อจ�ำนวนผูเ้ รียน นอกจากสือ่ เทคโนโลยีแล้วยังรวมไปถึงสือ่ การสอนอืน่ ๆ เช่น หนังสือ
สือ่ การเรียนทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนมีศกั ยภาพตามเกณฑ์ หากแต่ไม่ตรงกับศักยภาพของผูส้ อนและผูเ้ รียน เมือ่
สื่อการเรียนรู้ยากเกินไปอาจส่งผลให้ผู้เรียนหมดความสนใจในการเรียนรู้
2. ปัจจัยด้านบุคคล
ปัจจัยด้านบุคคลเป็นปัจจัยทีถ่ กู ล่าวถึงอยูเ่ สมอในงานวิจยั ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการ
ซึง่ ระบุว่าบุคลากรครูหลายท่านไม่มคี ุณวุฒดิ ้านการสอนภาษาอังกฤษ แต่ตอ้ งรับภาระงานสอนวิชาภาษา
อังกฤษ นอกเหนือจากภาระงานสอน บุคลากรครูในแต่ละโรงเรียนมีภาระงานที่ได้รับมอบหมายค่อนข้าง
หนัก เช่น งานธุรการ การเงิน งานประเมิน และงานเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเบียดบังเวลาที่ควรจะใช้ในการ
จัดเตรียมการสอน ซึ่งความเครียดจากการท�ำงาน ความเหนื่อยล้า สามารถน�ำบุคลากรครู เข้าสู่ภาวะ
หมดไฟ ท�ำให้ขาดความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาแนวคิดหรือวิธกี ารใหม่ ๆ ในการสร้างความช�ำนาญ
ให้ตนเอง ส่งผลต่อการสอนที่ผู้เรียนมักจะมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษและทักษะที่แตกต่างกัน หากผู้สอน
ไม่มีเวลาวางแผนและเตรียมการสอน จึงจบลงที่การจัดการเรียนการสอนที่เป็น Passive Learning คือ
ผู้เรียนเป็นผู้รับสารอย่างเดียว
3. ปัจจัยด้านนโยบายทางการศึกษา
เนื่องจากการท�ำงานในโรงเรียน มีความจ�ำเป็นต้องท�ำงานภายใต้นโยบายทางการศึกษาที่ผ่าน
พิจารณาเห็นชอบแล้ว จึงน�ำมาสูก่ ารปฏิบตั ติ ามนโยบายในโรงเรียน อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากการปรับเปลีย่ น
นี้ อาจส่งผลให้เกิดงานที่ซ�้ำซ้อนภายในโรงเรียน เนื่องจากครูมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น (งานด้านเอกสาร และ
การประเมิน การจัดโครงการหรือกิจกรรมเน้นผลสัมฤทธิ์การสอบ การจัดกิจกรรมในสอดคล้องนโยบาย
ที่ส่งผลต่อการจัดการบริหารเวลาในการสอนและผู้เรียนอาจไม่ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการจัด
กิจกรรม
เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสังคมยุคโลกาภิวัตน์แล้วสถานการณ์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของคนไทยในปัจจุบัน นับว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจและมีการพัฒนาที่ค่อนข้างช้ามาก โดยเฉพาะใน
สถานศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ยังมีปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอน
มีบุคลากรที่รับภาระค่อนข้างหนักจนท�ำให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้เต็มที่ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่
สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เท่าทีค่ วร จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้วา่ ปัญหาเหล่านีเ้ กิดจาก 3 ปัจจัย
ได้แก่ ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านนโยบายการศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
จากผลกระทบดังกล่าว ผู้เขียนมีความประสงค์จะเสนอแนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการใช้
แนวความคิดการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร เพือ่ เน้นให้นกั เรียนได้ฝกึ ฝนและเพิม่ แรงจูงใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้เรียนและผู้สอนอย่าง
เป็นธรรมชาติ เช่นเดียวกับการเรียนรู้ภาษาแม่ ผู้เรียน ควรได้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นคือการฟังและได้หัด
พัฒนาทักษะการพูดจากสิ่งที่ได้ยิน และควรให้มีการได้ยิน ได้พูดในชีวิตประจ�ำวันแม้ไม่ได้อยู่ในชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้น การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครอบครัวและผู้เรียน จึงมีความจ�ำเป็นต่อการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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