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PREFACE
This research was an attempt to discover and analyze any significant differences
in the expectations and satisfaction that students have within foundation English classes
taught by native English-speaking teachers and Thai teachers. This study can hopefully
help administrators understand issues related to having or not having a native English
speaking teacher for foundation English courses.
Based on my own experience, I believe that students are usually both excited and
quite anxious about having a native English speaker as an instructor for their foundation
English class. They are excited because it gives them a chance to practice their English
skills and hear the correct pronunciation of words. Many feel that having a native English
speaking teacher provides a benefit that other students do not have. However, with that
benefit comes costs; many students in my classes feel reserved and sometimes frustrated
about not being able to communicate with me since I do not speak Thai. They also feel
that they do not get the same level of clarity in the content that is taught, because I am not
able to explain it in Thai. Therefore some students become disappointed and feel at a
disadvantage in having a native English-speaking teacher. This divergence of ideas
(excitement and disappointment) is the basis for undertaking the research.
This study is just an exploratory study of students at two universities. Major
implications cannot be drawn nationwide from this survey since the results of this survey
come from such a small portion of the Thai student population studying English at
universities. However, there are some local implications that can be drawn from the
information found in this survey and that information is presented in this report.
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ABSTRACT
This report examines students’ perceptions of English, English classes, their
English instructors, and differences students saw between Native English-speaking and
Thai teachers. A survey of participants in English 1 classes was undertaken at two state
universities located in Central Thailand. University A is a large urban university and
University B is a small rural university. An amount of 50% of randomly selected English
I class sections were surveyed. The size of the population at University A was slightly
more than twice the size of the population at University B due to differences in the
overall size of the student populations at each school. This report presents two sets of
results. The first compares the students at the two universities. The second compares the
same students, but looks at those studying with a native English-speaking teacher and
those studying with a Thai teacher.
As a whole, students at University A thought more positively about English and
its usefulness for school and their future. When it came down to their confidence in their
own personal ability there was not much difference. Overall, students had low opinions
of their ability and readiness to study English, though it seems that students at University
A had a broader background in English. Regarding their instructors, students at both
schools gave above average ratings for their teachers’ ability and skill. The differences
between their perceptions of their teachers’ skills were minimal and only related to how
they saw their teachers’ readiness.
The results from analyzing the differences between students studying with Thai
and those studying with native English-speaking teachers show that students thought that
native speaking teachers make lessons more enjoyable and are overall better suited to
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teach English. However, students consider Thai teachers to be easier to learn from, the
students had more confidence in being taught writing related skills by Thai teachers, and
Thai teachers were the type of teacher that most students were interested in studying
with. Finally, students thought equally positively about the ability of their teacher,
whether Thai or native speaking, and about their ability to teach the material.
The results present some interesting considerations. Students come from a variety
of backgrounds and have widely different perceptions of English. Differences in
perceptions exist at the university level in the background of students, in their previous
experience learning English, and in how useful they consider learning English to be.
Differences also exist between students who study with a Thai teacher and those who
study with a foreign NS teacher, in the areas of students’ personal background, who
students prefer to teach them, who they think is better suited to teach certain skills, and
their feelings about studying with their present teacher. However, regardless of the
makeup of the faculty at any university English department, the poor English ability of
most Thai students can only be improved by increasing students’ confidence. Teachers
need to understand that most students want to learn English, but lack the confidence to be
successful. Teachers, both Thai and native speaking, need to find creative ways of giving
students knowledge and building their confidence in English within the classroom.
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บทคัดยอ
รายงานฉบับนีไ้ ดทําการสํารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ ภาษาอังกฤษ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ และความแตกตางระหวางอาจารยผูสอนชาวตางประเทศ
ที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาโดยกําเนิดกับอาจารยผูสอนชาวไทยทีน่ ักศึกษาเปนผูสังเกต แบบสํารวจที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ไดมาจากนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานทีม่ ีการเปดสอนเปนวิชาแรกใน
ระดับมหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ 2 แหงที่ตั้งอยูในเขตภาคกลาง โดยมีมหาวิทยาลัยเอเปนมหาวิทยาลัยขนาด
ใหญที่ตั้งอยูใ นเขตชานเมือง และมหาวิทยาลัยบีเปนมหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็กกวาและตั้งอยูในชนบท
จํานวนหองเรียนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดมาจากการสุมแบบอิสระจํานวน 50 เปอรเซ็นตของจํานวน
หองเรียนที่ทําการเปดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานทัง้ หมด จํานวนแบบสอบถามที่ทําโดยนักศึกษา
จากทั้งสองมหาวิทยาลัยมีขนาดตางกันเนื่องจากมหาวิทยาลัยเอมีจํานวนนักศึกษามากกวามหาวิทยาลัย
บี ดังนั้นจํานวนแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยเอจึงมีมากกวาจํานวนแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยบี
ประมาณสองเทา รายงานฉบับนี้จะนําเสนอผลการวิจัย 2 สวน โดยสวนแรกจะกลาวถึงการเปรียบเทียบ
นักศึกษาระหวางสองสถาบัน และสวนทีส่ องไดแกการเปรียบเทียบโดยใชนักศึกษากลุมเดิมแตดูทกี่ าร
เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางประเทศและอาจารยชาวไทย
โดยภาพรวมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอมองการเรียนภาอังกฤษในเชิงบวกและเห็นวาวิชา
ภาษาอังกฤษมีประโยชนทั้งตอการศึกษาในมหาวิทยาลัยและตออนาคตของตน แตไมมีความคิดเห็นที่
แตกตางกันเมือ่ กลาวถึงความมั่นใจในความสามารถสวนบุคคล นักศึกษาแสดงความคิดเห็นนอยมาก
เกี่ยวกับความสามารถและความพรอมในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตามดูเหมือนวานักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเอมีพื้นฐานความรูดานภาษาอังกฤษสูงกวานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบี ในสวนของ
อาจารยผูสอนพบวานักศึกษาจากทั้งสองสถาบันมองวาอาจารยผูสอนมีความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษสูงกวาระดับคาเฉลี่ย ความแตกตางระหวางความคิดเห็นในเรื่อง
ความสามารถของอาจารยผูสอนมีนอยและมีความสัมพันธกับการที่นกั ศึกษามองเห็นการเตรียมความ
พรอมของอาจารยผูสอน
ผลที่ไดจากการวิเคราะหเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางประเทศและอาจารย
ชาวไทย พบวาอาจารยผูสอนชาวตางประเทศมีวิธีการสอนในหองเรียนที่สนุกสนานและมีความ
เหมาะสมตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากกวาอาจารยชาวไทย อยางไรก็ตามนักศึกษากลับมีความ
คิดเห็นวานักศึกษาสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากอาจารยผูสอนชาวไทยและทําความเขาใจไดงายกวา
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ผลการวิจัยชิ้นนี้นําเสนอแงคดิ ที่นาสนใจหลายประการ ไดแก การที่นักศึกษามาจากพืน้ ฐานที่
แตกตางกันทําใหมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่แตกตางกันคอนขางมาก ความ
แตกตางดังกลาวนั้นจะปรากฏใหเห็นระหวางการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในแงของความรูพื้นฐานใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ประสบการณการเรียนภาษาอังกฤษกอนเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย รวมทัง้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่จะไดรับจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนีย้ งั พบความแตกตาง
ระหวางกลุมของนักศึกษาทีม่ ีอาจารยผูสอนเปนชาวไทยกับกลุมนักศึกษาที่มีอาจารยผูสอนเปนชาว
ตางประเทศโดยมาจากพื้นฐานความรูสวนตัวของนักศึกษาที่อยากจะใหอาจารยกลุมใดเปนผูสอน หรือ
ใชเปนเกณฑตดั สินวาอาจารยกลุมใดมีความเหมาะสมตอการสอนประเภทไหน รวมทั้งการมีผลตอ
ความรูสึกเกีย่ วกับการสอนของอาจารยผูสอนในปจจุบนั
ถึงแมวาการเพิม่ จํานวนอาจารยผูสอนในคณะที่มกี ารเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยจะไมใชทางออกในการแกปญ
 หาความรูพนื้ ฐานที่ออนของนักศึกษา แตกลับพบวา
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาจะพัฒนาขึ้นไดตองแกไขที่ความเชือ่ มั่นในการใช
ภาษาอังกฤษของตัวนักศึกษา อาจารยผูสอนควรจะมีความเขาใจวานักศึกษาสวนใหญมีความตองการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษแตขาดความมั่นใจในตนเองที่จะทําใหประสบความสําเร็จ อาจารยผูสอนทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศควรที่จะหาแนววิธีการสอนที่สรางสรรคในการใหความรูแกนักศึกษาและ
เสริมสรางความมั่นใจในภาษาอังกฤษใหกบั นักศึกษาในชั้นเรียน
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