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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 

 รายงานฉบับนีไ้ดทําการสํารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอภาษาอังกฤษ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ และความแตกตางระหวางอาจารยผูสอนชาวตางประเทศ
ท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาโดยกําเนิดกับอาจารยผูสอนชาวไทยท่ีนักศกึษาเปนผูสังเกต แบบสํารวจท่ีใช
ในการศึกษาคร้ังนี้ไดมาจากนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีมีการเปดสอนเปนวิชาแรกใน
ระดับมหาวิทยาลัยของรัฐท้ัง 2 แหงท่ีตั้งอยูในเขตภาคกลาง โดยมีมหาวิทยาลัยเอเปนมหาวิทยาลัยขนาด
ใหญท่ีตั้งอยูในเขตชานเมือง และมหาวิทยาลัยบีเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดเล็กกวาและต้ังอยูในชนบท 
จํานวนหองเรียนท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดมาจากการสุมแบบอิสระจํานวน 50 เปอรเซ็นตของจํานวน
หองเรียนท่ีทําการเปดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท้ังหมด จํานวนแบบสอบถามท่ีทําโดยนักศกึษา
จากท้ังสองมหาวิทยาลัยมีขนาดตางกันเนื่องจากมหาวิทยาลัยเอมีจํานวนนักศึกษามากกวามหาวิทยาลัย
บี ดังนั้นจํานวนแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยเอจึงมีมากกวาจํานวนแบบสอบถามจากมหาวทิยาลัยบี
ประมาณสองเทา รายงานฉบับนี้จะนําเสนอผลการวิจัย 2 สวน โดยสวนแรกจะกลาวถึงการเปรียบเทียบ
นักศึกษาระหวางสองสถาบัน และสวนท่ีสองไดแกการเปรียบเทียบโดยใชนักศึกษากลุมเดิมแตดูท่ีการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางประเทศและอาจารยชาวไทย 

 โดยภาพรวมนกัศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอมองการเรียนภาอังกฤษในเชิงบวกและเห็นวาวิชา
ภาษาอังกฤษมีประโยชนท้ังตอการศึกษาในมหาวิทยาลัยและตออนาคตของตน แตไมมีความคิดเหน็ท่ี
แตกตางกนัเม่ือกลาวถึงความม่ันใจในความสามารถสวนบุคคล นักศึกษาแสดงความคิดเห็นนอยมาก
เกี่ยวกับความสามารถและความพรอมในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตามดเูหมือนวานักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเอมีพื้นฐานความรูดานภาษาอังกฤษสูงกวานักศึกษาจากมหาวทิยาลัยบี ในสวนของ
อาจารยผูสอนพบวานกัศึกษาจากท้ังสองสถาบันมองวาอาจารยผูสอนมีความสามารถและความ
เช่ียวชาญในการสอนภาษาอังกฤษสูงกวาระดับคาเฉล่ีย ความแตกตางระหวางความคิดเห็นในเร่ือง
ความสามารถของอาจารยผูสอนมีนอยและมีความสัมพนัธกับการท่ีนกัศึกษามองเหน็การเตรียมความ
พรอมของอาจารยผูสอน 

 ผลท่ีไดจากการวิเคราะหเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางประเทศและอาจารย
ชาวไทย พบวาอาจารยผูสอนชาวตางประเทศมีวิธีการสอนในหองเรียนท่ีสนุกสนานและมีความ
เหมาะสมตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากกวาอาจารยชาวไทย อยางไรก็ตามนักศึกษากลับมีความ
คิดเห็นวานกัศึกษาสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากอาจารยผูสอนชาวไทยและทําความเขาใจไดงายกวา
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 ผลการวิจัยช้ินนี้นําเสนอแงคิดท่ีนาสนใจหลายประการ ไดแก การท่ีนักศึกษามาจากพ้ืนฐานท่ี
แตกตางกนัทําใหมีความคิดเหน็เกีย่วกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันคอนขางมาก ความ
แตกตางดังกลาวนั้นจะปรากฏใหเหน็ระหวางการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในแงของความรูพื้นฐานใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ประสบการณการเรียนภาษาอังกฤษกอนเขาเรียนในระดับมหาวทิยาลัย รวมท้ัง
ความคิดเหน็เกี่ยวกับประโยชนท่ีจะไดรับจากการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ นอกจากนีย้งัพบความแตกตาง
ระหวางกลุมของนักศึกษาท่ีมีอาจารยผูสอนเปนชาวไทยกับกลุมนักศึกษาท่ีมีอาจารยผูสอนเปนชาว
ตางประเทศโดยมาจากพ้ืนฐานความรูสวนตัวของนักศึกษาท่ีอยากจะใหอาจารยกลุมใดเปนผูสอน หรือ
ใชเปนเกณฑตดัสินวาอาจารยกลุมใดมีความเหมาะสมตอการสอนประเภทไหน รวมทั้งการมีผลตอ
ความรูสึกเกีย่วกับการสอนของอาจารยผูสอนในปจจุบัน 

 ถึงแมวาการเพ่ิมจํานวนอาจารยผูสอนในคณะท่ีมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยจะไมใชทางออกในการแกปญหาความรูพืน้ฐานท่ีออนของนักศึกษา แตกลับพบวา
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนกัศึกษาจะพัฒนาข้ึนไดตองแกไขท่ีความเช่ือม่ันในการใช
ภาษาอังกฤษของตัวนักศึกษา อาจารยผูสอนควรจะมีความเขาใจวานักศึกษาสวนใหญมีความตองการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษแตขาดความม่ันใจในตนเองท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จ อาจารยผูสอนท้ังชาว
ไทยและชาวตางประเทศควรท่ีจะหาแนววธีิการสอนท่ีสรางสรรคในการใหความรูแกนักศึกษาและ
เสริมสรางความม่ันใจในภาษาอังกฤษใหกบันักศึกษาในชั้นเรียน 
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