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งานวิจัย มศว ระบุเด็กไทยเรี ยนอังกฤษเพื่อสอบมากกว่ านํามาใช้ ในชีวติ ประจําวัน
โดย ASTVผู ้จัดการออนไลน์

12 ธันวาคม 2554 06:56 น.

งานวิจัย มศว ระบุเด็กไทยเรี ยนอังกฤษ
เพื่อสอบ พดอ่
ู อนแอมาก แนะศธ.สทศ.เปลี่ยนข้ อสอบภาษาอังกฤษ จะ
ทําให้ เด็ก - ครู -โรงเรี ยนเปลี่ยน ระบุ
ครเรี
ู ยนปรั บวุฒิ ไม่ ได้ ม่ ุงพัฒนาเด็ก
อยากเห็นรั ฐบาลฟื ้ นโครงการทุนครู 5
ปี เน้ นเด็กดี -เก่ งเรี ยนครู
ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ (มศว) เปิ ดเผยว่ า จาก
งานวิจัยที่ได้ ศกึ ษาเรื่ องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเมืองไทยเพราะเหตุใดไม่ ได้ ผลนัน้
และเด็กไทยก็ยังพดภาษาอั
งกฤษไม่ ได้ แม้ ว่าจะเรียนในหลักสตรที
ู
ู ่ กระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) กําหนดให้ ได้ เรี ยนกันตัง้ แต่ ชัน้ ประถมศึกษาตอนต้ น - ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ป.6 ) และมัธยมศึกษาตอนตัง้ - มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.1-ม.6) รวมเวลาที่เรี ยนภาษาอังกฤษ
ทังสิ
้ ้น 12 ปี เต็มๆ แต่เด็กไทยก็ยงั ใช้ ภาษาอังกฤษในการพูดไม่ได้ อย่าว่าแต่เด็กเลยอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยระดับด๊ อกเตอร์ บางคนก็ยงั ไม่สามารถใช้ ภาษาอังกฤษสนทนาในชีวิตประจําวันได้ เหตุที่
เป็ นเช่นนี ้เพราะมาจาก Socio Linguistics ภาษาศาสตร์ ทางด้ านสังคมไทย มีปัจจัยที่ทําให้ เด็กไทย
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พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แม้ จะเรี ยนมาเป็ นเวลาถึงสิบกว่าปี ก็ตาม
สืบเนื่องจากการที่เด็กต้ องสอบเข้ ามหาวิทยาลัยให้ ได้ เด็กละเลยที่จะเรี ยนพูด ครูไม่เน้ นไม่ให้
ความสําคัญเพราะในข้ อสอบเข้ ามหาวิทยาลัยไม่มีการสอบพูด ครูไทยเน้ นการสอบไวยาการณ์
(grammar) และการการเนื ้อเรื่ อง (Reading) เพื่อให้ เด็กสอบเข้ ามหาวิทยาลัยให้ ได้ แรงขับดันจาก
พ่อแม่ผ้ ปู กครองที่ลกู ต้ องสําเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาเพื่อพ่อแม่จะได้ ภมู ิใจ โรงเรี ยนเองก็
ต้ องการสถิติจํานวนเด็กที่สามารถสอบเข้ ามหาวิทยาลัยให้ ได้ ในจํานวนที่มากและแต่ละปี ก็ต้อง
เพิ่มขึ ้นๆ
“การเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้ ามหาวิทยาลัยจะแตกต่างจากการเรี ยนเพื่อนํามาใช้ พดู ใน
ชีวิตประจําวันอย่างมาก เพราะการเรี ยนเพื่อสอบเข้ ามหาวิทยาลัยเป็ นการเรี ยนแบบท่องจํา ท่องศัพท์
เก็งข้ อสอบ เพื่อจะได้ ทําข้ อสอบให้ ได้ มากที่สดุ เด็กไทยเป็ นจํานวนมากที่ทําข้ อสอบภาษาอังกฤษได้ ดี
แต่เมื่อเจอชาวต่างชาติพดู ไม่ได้ หากเด็กไทยไม่ต้องมุง่ ทําข้ อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ แต่เรี ยน
เพื่อการพูดและนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันให้ มากขึ ้น อยากพูดอะไรให้ พดู ครูต้องเน้ นการสอนพูด
มากกว่าไวยากรณ์และคําศัพท์
ตลอดถึงแนวข้ อสอบเข้ ามหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ใส่ใจเรื่ องนี ้ให้ มาก สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ก็ต้องสอบวิธีการฟั งเป็ นจํานวนครึ่งหนึง่ ของข้ อสอบไวยากรณ์หรื อ
คําศัพท์ เปิ ดเทปให้ เด็กฟั ง เด็กและทางโรงเรี ยนตลอดถึงครูจะสนใจการสอนที่เน้ นการพูดมากขึ ้น
เมื่อแนวการออกข้ อสอบภาษาอังกฤษเปลี่ยนไป กระบวนการเรี ยนรู้ทางภาษานัน่ คือ ฟั ง พูด อ่านและ
เขียนจะเกิดขึ ้นทังกระบวนการ
้
แต่กระบวนทัศน์การออกข้ อสอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้ า
มหาวิทยาลัยต้ องเปลี่ยน เด็กจะสนใจกระตือรื อร้ น มีการพัฒนาทางการใช้ ภาษามากขึ ้น ครูและทาง
โรงเรี ยนก็จะเปลี่ยนวิธีการสอน อย่าลืมว่าการใช้ ภาษาอังกฤษต้ องใช้ ให้ เกิดความคุ้นชิน ใช้ บอ่ ยๆ จึง
จะเกิดการพัฒนาเพราะภาษาคือการเลียนแบบเพื่อให้ เกิดทักษะความชํานาญ”
ดร.อรพรรณ กล่าวอีกว่า งานวิจยั ที่ศกึ ษานัน้ ให้ ความสนใจเกี่ยวกับครูไทยที่มาเรี ยนภาษาอังกฤษใน
ระดับปริ ญญาโทที่ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (มศว) เพื่อเน้ นให้ เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนพูด
ภาษาอังกฤษได้ แต่เมื่อกลับไปที่โรงเรี ยนก็สอนแบบเดิมเพราะปั จจัยทางสังคม การสอบเข้ า
มหาวิทยาลัย ค่านิยมมันยังไม่เปลี่ยน ครูไทยก็เลยต้ องเน้ นการสอนแบบเดิม แต่ในงานวิจยั พบว่าก็มี
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ครูจํานวนน้ อยมากที่เปลี่ยนได้ ประมาณร้ อยละ 20 ซึง่ คนที่เปลี่ยนได้ เขาจะมาด้ วยแนวคิดที่วา่ ทําไม
การสอนภาษาอังกฤษของตัวเองจึงสอนไม่ดี เพราะเด็กยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เมื่อเขามีแนวคิด
เช่นนันทํ
้ าให้ เกิดแรงขับและรับทุกอย่างที่ได้ เรี ยนไปจากมศว ทําให้ เขากลับไปใช้ กบั นักเรี ยน เด็ก
พัฒนาในโรงเรี ยนพัฒนาขึ ้นพูดภาษาอังกฤษได้ ส่วนครูไทยที่มาภาษาอังกฤษเพื่อกลับไปสอนร้ อยละ
80 เรี ยนเพื่อการปรับวุฒิทางการศึกษา เพื่อให้ คณ
ุ วุฒิสงู ขึ ้น เมื่อมีการปรับวุฒิแล้ วก็จะย้ ายไป
โรงเรี ยนอื่น
“การเรี ยนสอนพูดภาษาอังกฤษต้ องจัดห้ องเรี ยนไม่ให้ ใหญ่มากนัก ห้ องละไม่ควรเกิน 15 คน การ
ั ้ องเน้ นที่การพูด ไม่ใช่การทําข้ อสอบและควรจะเป็ นครูที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้
สอนเพื่อให้ เด็กพูดได้ นนต้
ดี และควรจะจัดสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้ เด็กๆ ได้ ใช้ ภาษา หรื อการให้ เด็กๆ มีโอกาสไปเรี ยนซัมเมอร์ หรื อ
เป็ นนักเรี ยนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศก็จะทําให้ เด็กใช้ ภาษาได้ ดีขึ ้น การเรี ยนภาษาเพื่อใช้ ในการ
สนทนาไม่จําเป็ นต้ องเป็ นคนเก่ง แต่ต้องเป็ นคนที่กล้ าที่จะพูด ภาษาเป็ นเรื่ องของการฝึ กฝนใช้ ความ
ชํานาญใช้ การฝึ กฝน อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษต้ องไม่พดู ภาษาไทย แต่ต้องใช้ ภาษาอังกฤษ แม้ ใน
ช่วงแรก ๆเด้ กจะไม่เข้ าใจ รู้สกึ อัดอัดก็ให้ ทน ให้ ฝืนอธิบายเป็ นภาษาอังกฤษ สักประมาณ 1 - 2 เดือน
เด็กจะเริ่ มเข้ าใจ แต่ต้องพูดซํ ้า ให้ ตวั อย่าง สาธิต ยกตัวอย่างให้ มาก ถ้ ายังไม่เข้ าใจก็ให้ ดจู ากภาพ
ผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการพูดต้ องมีตวั อย่างให้ มากพอ ใช้ คําศัพท์ให้ งา่ ย เด็กจะเริ่ มเข้ าใจ ธรรมชาติ
ของเด็กไทยจะขาดความมัน่ ใจที่จะพูด ดังนันครู
้ ต้องรู้วา่ ในชันเรี
้ ยนเด็กแต่ละคนมีทกั ษะทางการพูด
ต่างกัน ก็ต้องให้ งานที่ยากง่ายไม่เหมือนกัน ครูภาษาอังกฤษต้ องให้ โอกาสเด็กทุกคน ทังเด็
้ กเก่งและ
เด็กอ่อน “
ดร.อรพรรณ กล่าวอีกว่าศธ.รับครูไม่ตรงวุฒิทางการศึกษาประจําการในโรงเรี ยนต่างๆ เมื่อเป็ น
เช่นนันครู
้ ก็สอนภาษาอังกฤษแบบผิดๆ จะเห็นว่าโรงเรี ยนในต่างจังหวัดและเป็ นโรงเรี ยนเล็ก เด็กจะมี
ปั ญหาภาษาอังกฤษมาก เด็กกลัวภาษาอังกฤษ ใช้ ครูวิชาอื่นมาสอนภาษาอังกฤษ อยากเห็นรัฐบาล
ลุงทุนผลิตครูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ ้นและต้ องปรับในเรื่ องเงินเดือนด้ วย เพราะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ด้ านภาษาอังกฤษไม่อยากเป็ นครูเพราะเงินเดือนน้ อย จึงเข้ าสูเ่ ส้ นทางอาชีพอื่นๆ ส่วนหลักสูตรครู 5
ปี หรื อการศึกษาบัณฑิต 5 ปี รัฐบาลก็ไม่จริ งจัง ทําให้ เราขาดครูในวิชาเอกต่างๆมากมาย เพราะ
รัฐบาลไม่เอาจริ ง ไม่สนับสนุนคนที่ใฝ่ ฝั นอยากเป็ นครู ในรัฐบาลชุดนายกทักษิณ ที่ให้ คนดีคนเก่งมา
เป็ นครูและให้ ทนุ การศึกษา เรี ยน 5 ปี มีทนุ การศึกษาให้ ทําได้ อยูป่ ระมาณปี กว่าก็ล้มเลิก นี่คือความ
ไม่จริ งจังแล้ วเราจะผลิตครูเก่งๆ ในวิชาเอกต่างๆ ได้ อย่างไร อยากให้ รัฐบาลฟื น้ ทุนครู 5 ปี ในวิชาเอก
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ต่างๆ กลับมาอีกครัง้ เราจะได้ ครูในวิชาเอกต่างๆ ซึง่ ก็หมายถึงครูภาษาอังกฤษเก่งๆ ด้ วย
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