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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้ต้องการวิเคราะห์ถึงแรงบันดาลใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งพบว่า การใช้ชีวิตใน
ปัจจุบันที่มีความหลากหลายในทุกรูปแบบ และคุณภาพของคนวัดกันด้วยทักษะความเชี่ยวชาญ โดยภาษาที่สอง
ของแต่ละบุคคลกลายเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากร การแข่งขันทางเศรษฐกิจเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล 
จำเป็นต้องพึ่งพาภาษาที่สองเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดวัฒนธรรมของตน สังคมที่แตกต่าง
กันทางเชื ้อชาติ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนด้วยการสื่อสารผ่านภาษาที่ใช้ในการทำงาน นั่นคือ 
ภาษาอังกฤษ  
 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างปรับเปลี่ยนนโยบายการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้พลเมืองของตนสามารถ
สื่อสารได้ 2 ภาษา โดยเฉพาะมหาอำนาจเช่นประเทศจีนที่กำลังเข้าสู่การเป็นสังคมนานาชาติในอนาคตอันใกล้ 
กำลังพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของชาวจีนอย่างเข้มข้นและจริงจัง ซึ่งหากประสบผลสำเร็จ จีนจะเป็นมหาอำนาจ
ที่ยิ่งใหญ่ เป็นมังกรที่สามารถสื่อสาร 2 ภาษาที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อโลกได้ 
 อย่างไรก็ตาม ลีกวนยู ผู้นำสิงคโปร์ ได้พิสูจน์ให้โลกได้เห็นแล้วว่า การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักใน
การเรียนการสอน ตั้งแต่แรกเกิด ทำให้เด็กได้ฟังภาษาอังกฤษรอบตัวตลอดเวลา เมื่อเด็กฟัง ก็เลียนแบบและใน
ที่สุดก็พูดและเขียนได้เหมือนภาษาแม่ ที่สำคัญคนสิงคโปร์พูดภาษาอังกฤษในทุกที่ทุกเวลา นั่นจึงไม่แปลกอะไรเลย
ที่ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งทีน่ำประเทศของเขาสู่ความเจริญ และยังได้เชื่อมต่อสิงคโปร์กับโลกาภิวัฒน์ ซึ่งนั่นทำให้สิงค์
โปร์มีอนาคตที่ดีขึ้น เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุด มีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพมากที่สุด เจริญก้าวหน้าที่สุด และระบบ
การศึกษาดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ทั้งหมดนี้ ล้วนเกิดจากแรงบันดาลใจเล็กๆ ของคนตัวเล็กๆ หลายคนใน
ประเทศรวมกันจนกลายเป็นพลังที่มากพอและพัฒนาประเทศสู่ความเจริญในที่สุด 
 ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญต่อการศึกษา การติดต่อประสานงาน การทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคมที่มี
ความหลากหลาย เราจึงจำเป็นต้องสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้ชีวิตและทำงานได้ในฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณค่าและเหมาะสมที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีแก่สังคมต่อไป   
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Abstract 
 The purposes of this academic paper is to review the concept of “Inspiration to learn 
English” due to our different ways of life, the way that we recommended people by professional 
skills including the second language, economics competition to the global need to communicate by 
using the second language in order to make understanding and transferred its culture. It seems that 
English make us live harmony in the diversity context.  
 Nowadays, almost the countries around the world already changed their education policies 
to starting to learn English as the second language. Absolutely, China is strongly focusing to develop 
their citizens in English skills. It’s mean that if China successful with this, it will be the most powerful 
country in the world who can communicate two languages which high priorities to the others. How’s 
can we live without English skills!   
 Lee Kuan Yew, the former Prime Minister of Singapore had realized that if we using 
English as a medium of instruction with children, started from born, and when they listen and 
using English every day. Finally, they can emulate, speaking and writing as their own language. 
Singaporeans can speak English at any times and everywhere as their normal life. That’s why, 
English is the instrument that bring Singapore to connect with all around the world. Importantly, 
English lead Singapore to meet a good future, to be the richest country, the qualified citizens, 
prosperity and to be one of the best education system in the world. All of these caused from a 
little inspiration from itself and when all of our inspirations together, it will be enough powerful 
to develop our country to the prosperity at finally.  
 With this, it’s sees that English is important for our education, working, and living in the 
diverse society. That’s enough reason why we must have inspiration to learn English; improve our 
English skills to be as a valuable and appropriate human resources for society. 
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บทนำ 
การใช้ชีวิตในปัจจุบันกลายเป็นความหลากหลายที่แตกต่างจากในอดีตอย่างมาก เพราะการสื่อสาร

ระหว่างผู้คนในโลกนี้ ไม่ได้สื่อสารจำกัดอยู่เพียงที่ภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น หากแต่มีมากกว่าหนึ่งภาษาเสมอใน
โลกการทำงานและการใช้ชีวิต โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ได้ชื่อว่ามีการใชใ้นวงกว้างมากที่สุด และน่าจะได้ชื่อว่า
เป็นภาษาที่สองที่คนไทยและประเทศไทยให้ความสำคัญมากในการเรียนและการพยายามเรียนให้เข้าใจ ตลอดจน
การปลูกฝังให้มีความรักและแรงจูงใจที่จะฝึกฝน สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ในระดับดี นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษ
ยังเป็นเครื่องมือและสิ่งรับประกันคุณภาพคนคนหนึ่งว่าสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ดังนั้น การจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบันจึงเน้นการเรียนภาษาที่สองและที่สามให้มีความโดดเด่นเฉพาะแก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน



เจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติแก่หน่วยงาน แต่พบว่า หลายครั้ง
แนวทางและความพยายามที่จะให้ทุกคนมีความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษดีขึ้นนั้น ต้องอาศัยหลาย
ปัจจัยประกอบกัน ทั้งนี้ สิ่งสำคัญ ต้องมาจากแรงบันดาลใจของผู้เรียนและผู้ที่สนใจหรือต้องการพัฒนาตัวเองอย่าง
แท้จริง จึงจะทำให้แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษประสบผลสำเร็จในที่สุด  

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างชาติต่างๆ ทั่วโลก และได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของคนไทยเสมอมา โดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบัน คนไทยต้องเรียนภาษาอังกฤษให้สามารถ
สื่อสารและใช้ภาษาเพื่อแสวงหาความรู้ในระดับสากลได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544: คำ
ชี ้แจง) ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที ่ได้รับผลกระทบจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารจากนานาประเทศที่เข้าสู่ประเทศไทยตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาษาอังกฤษทวี
ความสำคัญมากขึ้น ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ของโลกใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นจึงมีความ
จำเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อจะก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการรับสารสนเทศและข้อมูลที่มีประโยชน์และก่อให้เกิดการนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2543) 

นอกจากนี้แล้ว ความรู้ด้านภาษาอังกฤษยังสามารถนำประเทศไปสู่การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ความเข้าใจ
ในความแตกต่างทางการเมือง และวัฒนธรรม ที่สำคัญ ยังช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมั่นใจ มีเจคติที่ดีต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ รวมถึง 
สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยและเอกลัษณ์ไทยไปสู่สังคมโลกได้ยอย่างสร้างสรรค์ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาต,ิ 2544)  
 
ภาษาอังกฤษ (English) 

 ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษใหม่ เป็นภาษาในกลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตกที่ใช้ครั้งแรกในอังกฤษ
สมัยต้นยุคกลาง และปัจจุบันเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ที่มีผู้พูดมากที่สุด
เป็นอันดับสามของโลก รองจากภาษาจีนกลางและภาษาสเปน ซึ่งมีผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่าง
กว้างขวาง นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาราชการของสภาพยุโรปหลายประเทศ เครือจักรภพแห่งชาติ และ
สหประชาชาติ ตลอดจนองค์การระดับโลกหลายองค์การ ซึ่งปัจจุบันภาษาอังกฤษมีการแพร่หลายและมีอิทธิพล
อย่างกว้างขวางในทุกมุมโลก  

กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” | “ภาษาที่ใช้
ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” หมายความว่าประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้
ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจำชาติหรือภาษาประจำถิ่นของแต่ละชาติแต่ละชุมชนเอง 
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจำชาติของแต่ละคน ดังนั้น 
ทุกคนต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี  ไปจนถึงเกษตรกรชาวไร่ชาวนา ชาวบ้าน
ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน ฯลฯ วันนี้ ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่ชาวไทยจะต้องพัฒนาตนเองในการ
เรียนรู ้ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินชีวิตที ่สมบูรณ์ในประชาคมอาเซียน ณ แต่บัดนี ้เป็นต้นไป 
(สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2554) 



 
 

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางภาษาแรกของโลก เป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดของโลก เป็นภาษาระหว่าง

ประเทศที่ต้องใช้ในการสื่อสารทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ การเดินเรือ การบิน การบันเทิง 
วิทยุและการทูต 

อิทธิพลของภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสำคัญในการลดจำนวนภาษาและความหลากหลายทางภาษาพื้นเมือง
ในหลายส่วนของโลก โดยพบว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุดในสหภาพ
ยุโรป ถึง 89% ในเด็กวัยเรียน ขณะที่การรับรู ้ประโยชน์ของภาษาต่างประเทศในบรรดาชาวยุโรป คือ 68% 
สนับสนุนภาษาอังกฤษ  

ด้านหนังสือ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ที ่เขียนเป็นภาษาอังกฤษพบได้ในหลายประเทศทั ่วโลก และ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในแวดวงวิทยาศาสตร์ โดยดัชนีการอ้างอิงวิทยาศาสตร์รายงานเมื่อปี 2540 
ว่าบทความของดัชนีฯ 95% เขียนในภาษาอังกฤษ แม้เพียงครึ ่งหนึ ่งจะมาจากผู ้ประพันธ์ในประเทศที ่พูด
ภาษาอังกฤษ วรรณกรรมภาษาอังกฤษคิดเป็น 28% ของวรรณกรรมทั้งหมดที่ตีพิมพ์ทั่วโลก และคิดเป็น 30% 
ของเนื้อหาเว็บในปี 2554 (จาก 50% ในปี 2543) (Dunton Downers, Leslie, 2010) 

ดังนั้น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจึงสามารถใช้ต่อยอดการศึกษา การทำงานและการทำ
การค้าได้มากกว่าผู้ที่ขาดทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  

สำหรับประเทศไทยเป็นที่รู้กันว่า ภาษาอังกฤษเพิ่มโอกาสการได้อัตราเงินเดือนที่สูงกว่า การรับเข้าทำงาน
ในงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศ เช่น งานฝ่ายขายต่างประเทศ งานจัดซื้อต่างประเทศ งานด้านการค้ากับชาวต่างชาติ 
งานส่งออกต่างประเทศ หรือการขายออนไลน์ เช่น eBay, Amazon, Aliababa ฯลฯ หรือถ้าจะทำงานบริการก็มี
มากมาย เช่น งานเขียน งานแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งค่าตอบแทนในการเขียนบทความภาษาอังกฤษอยู่ที่บทความละ 
500-1,500 บาท งานแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ราคาหน้าละ 400-800 บาท งานจัดซื้อต่างประเทศ เดือน
ละ 20,000 – 35,000 บาท เหล่านี้ คือสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของคนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ทั้งสิ้น (บุญคนึง มะลิวรรณ์, 2548, หน้า 8-10) 

ดังนั้นผู้เขียนจึงสรุปความสำคัญของภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 1. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาจากยุโรปและอเมริกาเป็นส่วนใหญ่หากต้องการเข้าใจสิ่งเหล่านี้
ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเพราะตำราส่วนมากเขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 2. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็น
เครื่องหมายของคนมีการศึกษาดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 3. การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศกว้างขวางขึ้น มีข้อจำกัดและกฏเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้อง
อาศัยภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร ทำสัญญาต่างๆ 
 4. ปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาตัวเองไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ใน
หลายๆด้านรวมทั้งผู้ชำนาญด้านภาษาด้วย 
 5. ในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมือง การทหาร การทูตระหว่างประเทศ ต้องมีความรอบคอบ
ระมัดระวังในการเลือกใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดต่างๆอันเกิดจากการใช้คำไม่เหมาะสม 



6. นักจิตวิทยาทางภาษาศาสตร์ได้ค้นคว้าและสรุปออกมาว่าผู้ที่มีความรู้มากกว่าหนึ่งภาษามีโอกาสได้
พัฒนามันสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาได้มากกว่าคนที่พูดเพียงภาษาเดียวและผู้ที่พูดได้หลายภาษา   มีโอกาส
ได้งานเร็วกว่าและมีรายได้มากกว่าผู้ที่พูดได้เพียงภาษาเดียวคือภาษาแม ่

นอกจากนี้ ยังพบว่า ประเทศต่างๆ ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นประเทศชิลี มองโกเลีย โปรตุเกส และประเทศใน
แถบยุโรป ได้เปลี่ยนนโยบายจากการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาเป็นระดับประถมศึกษา 
ขณะที่ รัฐบาลเกาหลีใต้มีแนวคิดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในด้านธุรกิจ ไต้หวันซึ่งใช้ภาษาจีนกลางเป็น
ภาษาราชการ มีแนวคิดที่จะใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการภาษาที่สอง ในยุโรป กลุ่มชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่พูด
ภาษาเยอรมัน ตัดสินใจให้ลูกหลานของตัวเองเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศอันดับแรก  

สำหรับประเทศจีน ภาษาอังกฤษคือภาษาต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของจีนยุคใหม่ เพราะจีนมองว่า
ภาษาอังกฤษเป็นประตูสู่การศึกษาในระดับสูง โอกาสการได้งานที่ดีกว่า โอกาสทางธุรกิจ และการแสดงสถานะทาง
สังคม มีมากกว่า จึงเห็นได้ว ่า ในปัจจุบัน พนักงานออฟฟิศของจีนต่างใช้เวลาว่างในการขวนขวายเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงาน ซึ่งพนักงานเหล่านี้เชื่อว่า ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ
ดีมากมักถูกมองว่าเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในทุกด้าน สิ่งเหล่านี้ ล้วนมีส่วนกระตุ้นให้ชาวจีนจำนวนมากหันมา
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื ่อรองรับการเข้าสู ่ส ังคมนานาชาติอย่างเต็มร ูปแบบในอนาคตอันใกล้ 
ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นภาษาต่างประเทศที่ดึงดูดชาวจีนให้มีแรงจูงใจในการเรียนมากที่สุด และกลายเป็น
ประเทศที่มีผู้เรียนภาษาอังกฤษมากที่สุดในโลก โดยพบว่า ในปี 2003-2004 มีนักเรียนชาวจีนมากกว่า 600 ล้าน
คนที่เรียนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาของจีน โดยมีครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่างชาติมากถึง 150,000 
คน และมากกว่า 1 ล้านคน เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวจีน 
 หากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศจีนประสบความสำเร็จ จนผู ้เร ียนสามารถสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ นั่นย่อมหมายถึง ในอนาคตอันใกล้นี้ คนจีนจะสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน
กลาง ซึ่งจะทำให้คนจีนมีความได้เปรียบที่มากกว่าชนชาติอื่นๆ เพราะสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศทั้งสอง
ภาษาที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อโลกได้  
 สถานการณ์ความตื่นตัวด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึง เป็นแรงกระตุ้น
และแรงบันดาลใจให้เราต้องรีบพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองอย่างเร่งด่วน 
แทนที่จะเป็นเพียงผู้ที่ชื่นชมความสำเร็จของประเทศอื่น นั่นหมายถึง เราต้องลุกขึ้นมาแสวงหาความรู้และเติมเต็ม
สิ่งที่ขาดด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น เพื่อพาตัวเองออกจากกล่องใบเดิม สู่พื้นที่ในโลกนี้ที่กว้างใหญ่ ซึ่งเราจะไม่กลัวการ
สื่อสารกับชาวต่างชาติอีกต่อไป! 
 
ภาษาอังกฤษ – กุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงความล้าหลัง 

เคยมีคนกล่าวว่า โลกเปลี่ยน เราต้องปรับให้ทัน ซึ่งหากมองให้ดีจะพบว่ามีแรงบันดาลใจมากมายอยู่
รอบตัวเรา โดยเฉพาะจากผู้นำ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ในที่นี้ ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างบุคคลต่อไปนี้ เพื่อเป็น
ตัวอย่างและแรงบันดาลใจ 

ลีกวนยู อดีตประธานธิบดีสิงคโปร์ ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ภาษาเดียวที่คนเชื้อ
ชาติต่างๆ ยอมรับได้ และจะเป็นภาษาที่เชื ่อมโยงสิงคโปร์เข้ากับโลก ลี จึงเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนใน



โรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนเป็นภาษาแรก และสอนภาษาจีน 
ในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง 

 ในปี 2011 เขาก่อตั้งกองทุน Lee Kuan Yew Fund for Billingualism เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สอง
ภาษาตั้งแต่อนุบาล โดยลีกวนยู ได้กล่าวไว้ว่าภาษาอังกฤษที่เราใช้ในการทำงาน จะป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ในหมู่คนที่มีแตกต่างทางเชื้อชาติได้ และทำให้ประเทศได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะเป็นภาษาสากลในการทำ
ธุรกิจและการทูต รวมทั ้งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที ่สำคัญทำให้คนสิงค์โปรมีความพร้อมสำหรับยุค
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ตลอดจนธุรกิจข้ามชาติทั้งหลาย และนั่นทำให้สิงคโปร์ เป็นไปตามที่ลีให้สัมภาษณ์
กับข่าวนิวยอร์คไทม์ในปี 2010 "ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศของผมและนั่นคือสิ่งที่นำเราสู่ความสำเร็จ
ผ่านการเชื่อมต่ออย่างกว้างขวาง กับโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมาเลย์, จีน, ทมิฬหรือประเทศอื่น ๆ และต้องการ
ที่จะยังคงรักษาภาษาแม่ของประเทศ, ขอเพียงให้คิดว่ามันเป็นภาษาที่สอง" สิ่งนี้ แสดงให้เห็นว่า การมีผู้นำที่มี
อุดมการณ์แน่วแน่ บวกกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และแรงบันดาลใจของทุกคนที่หมายถึงความเจริญของประเทศ 
สิงค์โปร์จึงมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและร่วมกันพัฒนาประเทศสู่การเป็นผู้นำที่แกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ในโลก เพียงเพราะแรงบันดาลใจเล็กๆ อันดับแรกคือ ความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ! 
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทย กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” 
เรื่องการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ 
กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้กำกับดูแล โดยงานของ 
สพฐ. นั้น จะมีผลโดยตรงต่อนักเรียนทั้งประเทศหลายล้านคน  มีผลต่ออนาคตของชาติเพราะฉะนั้น ให้รีบ
ดำเนินการเพื่อจะให้เกิดการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เพราะเป็นพื้นฐานของการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
ทั้งหมด และการให้การศึกษา “ภาษาอังกฤษ” กับนักเรียนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประเทศก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ใน
ประชาคมอาเชียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มีการหารือถึงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2558-2563 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้านหลัก คือ ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน ด้านปฏิรูป
การพัฒนาวิชาชีพ และด้านปฏิรูประบบการบริหารจัดการ โดยยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการไปจนถึง
เดือนมีนาคม 2559 นั้น ได้แก่ 1. การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 
1 โดยการสอนแจกลูกสะกดคำ ก็ลองดูโบราณก็เคยสอนกันมาแล้ว วันนี้การสอนก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย 
ชว่ยเหลอืคร ูชว่ยเหลอืเดก็ กต็อ้งไปดวูา่วธิกีารทีส่อนมาใชไ้ดห้รอืไมไ่ด ้ถา้ไมไ่ดก้ย็อ้นกลบัแบบเดมิไดห้รอืไม ่กต็อ้ง
ไปพิจารณากันดูให้ดี บางครั้งการเริ่มของใหม่ โดยของเก่าก็คือไม่ได้ดีกว่าเก่า ผมว่าของเก่าดีกว่า ไปลองพิจารณาดู
แล้วกัน อาจจะดีกว่า วันนี้ผมก็เชื่อมั่นในบุคลากรทางการศึกษา ในเมื่อคิดว่าดีก็ทำ และเรื่องของการจัดทำสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทักษะอาชีพ โดยเฉพาะการจัดสอนทักษะอาชีพใน
โรงเรียนขยายโอกาส และการจัดสอนทักษะอาชีพแบบเต็มระบบในโรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด 3. การ
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น จัดระบบเทียบระดับ จัดทำความร่วมมือกับประเทศ
อังกฤษและบริติสเคาท์ซิล เพื่อเป็นการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้ 4. การผลิตและ
พัฒนาครู จัดการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ 5. ยกระดับการศึกษาทางไกล และ 6. การพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียน (ประยุทธ์ จันทร์โอชา, 2558) 
 
 



แรงบันดาลใจ (Passions/Inspiration) 
 แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอำนาจในตนเองชนิดหนึ่ง ทีใ่ช้ในการขับเคลื่อนการคิดและการ
กระทำใดๆ ที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งจูงใจภายนอกก่อให้เกิด 
แรงจูงใจ ขึ้นภายในจิตใจเสียก่อน เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการคิดและการกระทำในสิ่งที่พึงประสงค์เหมือน ซึ่งบันได
ที่จะนำไปสู่การมีแรงบันดาลใจที่ประสบผลสำเร็จนั้นเกิดจาก 

1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
เราต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ว่า ผลสำเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระทำ

นั้น สามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความสับสนสงสัย และความไม่
มั่นใจในตนเองเข้ามาสอดแทรกในระหว่างการคิดคำนึงหรือในขณะที่กำลังลงมือกระทำสิ่งนั้นอยู่โดยเด็ดขาด 
เพราะมันจะเป็นตัว การลดทอนหรือบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในตนเองจนหมดสิ้น เมื่อพลังแห่งความเชื่อมั่นสูญสิ้น
พลังความคิด พลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย (ปริญญา ตันสกุล, 2550 : หน้า 145–147) 

2. ความมุ่งมั่นในการลงมือทำ 
บันไดขั้นที่สอง คือ “ความมุ่งมั่น” ความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจล้นเปี่ยม ในอันที่จะทำสิ่งใด ๆ ให้

บรรลุผลสำเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และกำลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้อง
เปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสักปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังอำนาจแห่งความมุ่งมั่น จะ
แสดงตัวออกมาภายนอกผ่านพฤติกรรมของการมีมานะพยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความ
เหนื่อยล้า และความกล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา  ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถทำงานใด ๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง จนกว่าจะประสบผลสำเร็จได้ 

3. ความศรัทธาในผลสำเร็จที่มุ่งหวัง 
ความศรัทธาในผลสำเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง การมองเห็นผลสำเร็จที่จะได้จากการกระทำที่มีคุณค่าสูงสุด

และมีความรู้สึกว่าถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็นสิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต 
 เมื่อศึกษาแนวทางการสร้างแรงบันดาลใจเบื้องต้นจากเอกสารต่างๆ แล้ว ผู้เขียนยังได้ศึกษาแรงบันดาลใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย บทความ และจากประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ
โดยตรง ผู้เขียนจึงได้สรุปแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษในแบบฉบับของตนเอง ดังนี้  
 
แนวทางการสร้าง “แรงบันดาลใจ” เพื่อ “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ในแบบของเราเอง   

1. คิดบวกและมีทัศนคตทิี่ดี 
การคิดบวกและการมีทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ “ทุกๆเรื่องในชีวิต” ขั้นแรกที่ต้องทำก็คือ สิ่ง

ดีๆ และประโยชน์มากมายที่จะเกิดจากการมีความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพราะหากแรงบันดาลใจ
นั้นจะนำไปสู่เป้าหมายที่สวยงามและน่าภาคภูมิใจ การเริ่มต้นที่ยากก็คงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะแรงดึงดูดนั้น
จะพาเราไปพบกับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษในที่สุด   

2. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อชีวิตและการทำงานของเราในทุกด้าน ดังนั้น การมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการ

เรียน ก็ย่อมจะสร้างจุดหมายที่แน่นอน และเพิ่มความมุ่งมั ่นมากพอที่จะให้เราเดินทางไปจนสุดและประสบ
ความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ เช่น จำเป็นต้องใช้ผลการสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษเพื ่อสอบชิง



ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ การสมัครงานในบริษัทข้ามชาติ การเลื่อนขั้นเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้น การยื่นขอ
ผลงานทางวิชาการ การติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศ การเที่ยวรอบโลก การอ่านสื่อ/นิตยสารและวรรณกรรม
ต่างประเทศ การแปลหนังสือ เป็นต้น เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน เราย่อมจะรู้ว่าควรต้องเริ่มต้นอย่างไร เพื่อให้
เป้าหมายของเราสำเร็จในระยะเวลาที่เราต้องการ 

3. ศึกษาแนวทาง/วิธีการของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเรียน 
การศึกษาและเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแบบของเราเอง บางทีอาจไม่ประสบความสำเร็จมากพอ ดังนั้น 

การศึกษาแนวทางหรือวิธีการของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วจะเกิดประโยชน์อย่าง
มากต่อการเรียนภาษาอังกฤษของเราเอง เพราะผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วย่อมมีเทคนิค วิธีการที่หลากหลาย 
เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือนำมาเป็นแนวทางในการ
เรียนของเราได้ 

4.  ใช้พื้นทีโ่ซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ 
 ปัจจุบันเราต่างสื่อสารและท่องโลกผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงแอปพลิเคชั่นมือถือมากกว่าการอ่านหนังสือ
หรือพูดคุยกันเช่นอดีตแล้ว ดังนั้น การสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองในการเรียนภาษาอังกฤษ คือการเรียนผ่าน
โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชั่นต่างๆ ผ่านมือถือ ซึ่งผู ้เขียนได้ลองใช้แล้วเห็นว่าหากเราใช้เวลาไปกับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษผ่านสื่อยอดฮิตเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น อินสตราแกรม เฟสบุ๊ค ไลน์ (Line Dictionary) และทวิตเตอร์ 
พบว่า เกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะแต่ละสื่อ ต่างอัพเดทคำศัพท์และเรื่องราวใหม่ๆ รวมถึงมีคำอธิบายและ
ตัวอย่างประโยคหรือคำศัพท์น่าสนใจ ทำให้ในแต่ละวันเราได้รับความรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลก 
เป็นประโยชน์ทั้งต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงาน เพราะเราสามารถเรียนแบบการใช้คำศัพท์ 
การสร้างประโยค การใช้คำต่างๆ ในสถานการณ์ต่างๆ และเมื่อจำเป็นต้องใช้ ก็ปรับหรือประยุกต์จากตัวอย่างที่เรา
เห็นจากแอปพลิเคชั่นนั้นๆ หรือบางทีหากเราคิดประโยคยาวๆ เป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ ก็เพียงแค่พิมพ์คำที่ต้องการ
ลงไปในแอปพลิเคชั่น ก็จะมีคำอธิบายคำศัพท์ในแต่ละคำที่มันทำหน้าที่ มีตัวอย่างประโยค สำนวน ซึ่งเป็นการง่าย
ต่อการเขียนภาษาอังกฤษและทำให้เรายิ่งสนุกที่จะสร้างประโยคและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ตลอดเวลา  

5. ให้รางวัลตัวเองเมื่อประสบความสำเร็จ 
“รางวัล” หรือ “สิ่งตอบแทน” เมื่อเราประสบความสำเร็จจากการทำอะไรก็ตาม มักเป็นกำลังใจสำหรับ

ทุกคนเสมอ การทำงานและการเรียนก็เช ่นกัน หากเรากำหนดรางวัลไว้สำหรับความสำเร็จในการเรียน
ภาษาอังกฤษไว้ ก็ย่อมจะนำไปสู ่การมีขวัญและกำลังใจที ่ดีในการที่จะทำสิ ่งนั ้นให้สำเร็จ เช่น ถ้าสอบวิชา
ภาษาอังกฤษได้ A จะไดร้องเทา้คูม่อืใหม ่ถา้สอบชงิทนุไปเรยีนตอ่ตา่งประเทศได ้จะไดร้บัอั่งเปาเพิ่มจากครอบครัว
เพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี ถ้าแปลหนังสือภาษาอังกฤษเล่มนี้เสร็จจะพาตัวเองไปเที่ยวพักผ่อน 1 สัปดาห์ เป็น
ต้น  

6. เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
มีคนบอกว่าการเรียนรู้อะไรก็ตาม จะไม่เกิดผลเลยหากเราไม่ได้นำไปใช้จริง ดังนั้น หากมีโอกาสหรือมี

ความพร้อมที่จะเดินทางไปต่างประเทศในโอกาสต่างๆ การได้เรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงและ
บริบทสิ่งแวดล้อมต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา ย่อมทำให้เราเกิดการเรียนรูแ้ละใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง  



 
 
 
 

บทสรุป 
  การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่จะเกิดเป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จ
อย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องอาศัยแรงบันดาลใจที่ออกมาจากหัวใจของเราเอง ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะผู้เขียน
เชื่อว่า หากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีแรงบันดาลใจที่มีพลังมากพอ ความยากหรืออุปสรรคอะไรก็ตามย่อม
ไม่ใช่ปัญหา และในที่สุด ความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษย่อมเข้ามาแทนที่เป็นรางวัลให้ชีวิตในทุกๆ ด้าน
อย่างแน่นอน  
 เมื่อเราต่างมีเป้าหมายของการเรียนรู้เป็นแรงผลักดันที่มากพอ และเมื่อ “โลกเปลี่ยน เราต้องปรับ” 
เพื่อให้ตัวเองเข้มแข็งในทุกด้าน ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดมุมมองและทัศนคติในมุมที่หลากหลายและกว้างไกลมากขึ้น อนาคต
ของความสำเร็จย่อมชัดเจนกว่า ท้ายสุด สังคมไทยและคนไทยจะมีความเข้มแข็งต่อการใช้ภาษาอังกฤษ เกิดเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีความสุข อันทำให้ความเข้าใจระหว่างภาษาและวัฒนธรรมถูกส่งผ่านการ
สื่อสารและเรื่องราวระหว่างผู้คนที่ต่างเชื้อชาติและภาษาด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ 
 เมื ่อ “คน” เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั ้น การมี 3 สิ่งในคนคนหนึ่ง ได้แก่ ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และ ทัศนคติ (Attitude) ถ้า 3 สิ่งนี้เป็นไปในทิศทางบวก มีความรู้ที่ดี ได้ภาษาที่สอง 
ถูกทิศถูกทาง มีทักษะที่มาจากประสบการณ์การทำงานอย่างลุ ่มลึก ความรู ้ที ่มีถูกนำไปใช้อย่างเต็มที ่ เต็ม
ความสามารถ ประกอบกับการมีทัศนคติที่ดีต่อสังคม ก็ยิ่งทำให้ตัวเราเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าในการสร้างสิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ให้แก่สังคม   
 แรงบันดาลใจแม้จะเกิดจากคนตัวเล็กๆ แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วย่อมนำมาซึ่งความเจริญต่อตนเอง สังคมและโลก
ของเราเสมอ 
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