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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเพื่อพัฒนาเนื้อหาการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาปริ ญญาเอก ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือนักศึกษาปริ ญญาเอก และกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา
ปริ ญญาเอกจาก 2 สาขาวิชาคือบริ หารการศึกษาและภาวะผูน้ าํ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 16 คน ใช้วิธี
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ใน
การวิจยั คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยมีปัญหาทักษะการเขียนมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 ตามด้วยปัญหาด้าน
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษา ที่ค่าเฉลี่ย 4.88 และมีปัญหาด้านทักษะการพูด ที่ค่าเฉลี่ย 4.75 2) กลุ่ม
ตัวอย่างต้องการฝึ กทักษะการอ่านมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 ตามด้วยทักษะการพูด ที่ค่าเฉลี่ย 4.69 และทักษะ
การเขียนซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.69 และ 3) เนื้อหาและหัวข้อการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอกที่กลุ่มตัวอย่างต้องการคือ (1) ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 1 จํานวน 13 หัวข้อ
(2) ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 2 จํานวน 9 หัวข้อ และ
(3) ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 3 จํานวน 8 หัวข้อ
คําสํ าคัญ: การวิเคราะห์ความต้องการ การใช้ภาษาอังกฤษ เนื้อหาการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
ปริ ญญาเอก

Abstract
The purposes of this research were to study problems and needs of English usage of doctoral
students at Buriram Rajabhat University and to develop the English training contents for doctoral students.
Population was composed of doctoral students. The sample consisted of 16 doctoral students who were
purposively selected from Educational Administration Program and Leadership for Professional
Development. Two research tools were composed of a questionnaire and focus group discussion. The
statistics employed were percentage, mean and standard deviation. The research results revealed as
follows: 1) The sample had got problems of English four skills. The writing skill was the most problem at
the mean of 5.00 and was followed by grammar and language structure at the mean of 4.88 and 4.75
respectively. 2) The most needed English skill was a reading skill at the highest mean of 5. This was
followed by speaking and writing skills at the same mean of 4.69. 3) The contents and topics required for
adding in the Academic Reading and Writing courses were the following: 13 contents/topics for English
for Academic Reading and Writing 1 9 contents/topics for English for Academic Reading and Writing 2
and 8 contents/topics for English for Academic Reading and Writing 3, respectively.
Keyword: need analysis, English usage, English training contents for doctoral students
1. บทนํา
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่ใช้เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสาร ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของประชากร
โลกคือ 1.2 ถึง 1.5 พันล้านคนจาก 75 ประเทศทัว่ โลกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารระหว่างกันกัน
(Naunton, 2005: 7) ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ก็ได้ให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษด้วย โดย
ได้กาํ หนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ข้อ 34 ให้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทํางาน (working
language) ของประชาชนในประชาคมอาเซียน ดังนั้น จึงถือว่าภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล (international
language) ที่มีบทบาทสําคัญยิง่ ในยุคปั จจุบนั รัฐบาลไทยก็ได้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้คนไทยเรี ยน
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จดั ทําหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้แบ่งวิชาต่างๆ ออกเป็ น 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ซึ่ง
รวมถึงกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่ อสารได้ อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ขาดประสบการณ์การใช้ภาษา ขาดความรู ้ความเข้าใจ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และขาดแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ จึงไม่มีการฝึ กฝนทักษะภาษาอังกฤษ
ก่อนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทําให้ความรู ้ภาษาอังกฤษไม่อยูใ่ นมาตรฐานของระดับบัณฑิตศึกษา (ดียู
ศรี นราวัฒน์ และรัชดาวรรณ จิตต์บรรจง, 2544) ศรี วิไล พลมณี และพนิดา
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สิ นสุ วรรณ (2544) ได้ผลสรุ ปผลวิจยั ว่า นักศึกษาปริ ญญาโท มีความต้องการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยเห็นว่า
การสอบภาษาอังกฤษเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อการเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความแตกต่างของปัญหา
ในด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในราชกิจจานุเบกษา เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้
กําหนดให้นกั ศึกษาปริ ญญาเอก ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด นอกจากนั้น ในคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2558 ได้จดั ทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่ อง เกณฑ์การประเมินความรู ้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินความรู ้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอกไว้อย่างชัดเจน
ถ้านักศึกษาที่สอบวัดความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอกได้
คะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์กส็ ามารถเข้ารับการอบรบหลักสู ตรการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต ตามระดับคะแนน ดังนี้
1. ได้คะแนนร้อยละ 35 หรื อตํ่ากว่า ให้เข้ารับการอบรมหลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและ
เขียนเชิงวิชาการ 1, 2, 3 (English for Academic Reading and Writing 1, 2, 3)
2. ได้คะแนนระหว่างร้อยละ 36-45 ให้เข้ารับการอบรมหลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและ
เขียนเชิงวิชาการ 2, 3 (English for Academic Reading and Writing 2, 3)
3. ได้คะแนนระหว่างร้อยละ 46-59 ให้เข้ารับการอบรมหลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและ
เขียนเชิงวิชาการ 3 (English for Academic Reading and Writing 3)
นักศึกษาที่สอบผ่านการอบรมหลักสู ตรการอบรมภาษาอังกฤษที่กาํ หนดให้ จะถือว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ ถ้านักศึกษาไม่สามารถสอบผ่านหรื อไม่ได้ผา่ นการอบรมภาษาอังกฤษก็ถือว่าไม่
สามารถสําเร็ จการศึกษาระดับดุษฎีบณั ฑิต จากการเข้าทดสอบและวัดผลความรู ้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก ในปี การศึกษา 2558 มีท้ งั หมดจํานวน 18 คน ปรากฏว่า
สอบผ่านเกณฑ์ 2 คน และอีก 16 คน ต้องเข้ารับการอบรมหลักสู ตรภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต
ผูว้ ิจยั จึงสนใจทําการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์ความต้องการด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ปริ ญญาเอก: กรณี ศึกษาการพัฒนาหลักสู ตรการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริ ญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยทําการสํารวจความต้องการด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริ ญญา
เอก เพื่อวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริ งของนักศึกษาด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษที่จะอบรม การวิเคราะห์ความ
ต้องการ (Needs analysis) ถือว่าเป็ นขั้นตอนแรกที่สาํ คัญของการพัฒนาหลักสู ตร ดังที่ Ellis and Johnson
(2009) กล่าวว่า การวิเคราะห์ความต้องการคือกระบวนการพื้นฐานในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
พัฒนาออกแบบหลักสู ตร และศึกษาความต้องการเฉพาะของภาษาที่มีต่อผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับ Jordan
(1997) ที่กล่าวว่าการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นคือขั้นตอนแรกของการออกแบบหลักสู ตร วิธีการสอน
3

และสื่ อต่างๆ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการออกแบบ ผลการวิจยั ครั้งนี้จะทําให้ได้หลักสู ตรการอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยนมากที่สุด
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริ ญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.2 เพื่อพัฒนาเนื้อการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรคือนักศึกษาปริ ญญาเอกสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา และสาขาวิชาภาวะผูน้ าํ เพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาปริ ญญาเอกจากทั้งสองสาขาวิชา ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) แล้ว แต่ยงั สอบไม่ผา่ นการทดสอบและวัดผลความรู ้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 ระดับ จํานวน 16 คน ตัวอย่างทั้งหมดได้มาแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่ วนคือ 1) ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม 2) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและความต้องใช้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริ ญญาเอก 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา
และหัวข้อภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริ ญญาเอก และ 4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แบบสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ่ วมสนทนา 2) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริ ญญาเอก และ 3) ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นตอนการสร้ างแบบสอบถาม ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
กับความต้องการด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาหลักสู ตรการอบรมภาษาอังกฤษสําหรั บ
นักศึกษาปริ ญญาเอก 2) นําข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจปัญหาและความ
ต้องการด้านการใช้ภาษาอังกฤษและหลักสู ตรภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริ ญญาเอกโดยกําหนดเป็ น
คําถามแบบสํารวจรายการ (Checklist) และแบบปลายเปิ ด (Open-ended form) 3) นําแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 คนตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence หรื อ IOC)
ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งถืออยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถนําเครื่ องมือวิจยั ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้ 4) นํา
แบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วนําไปทดลองกับประชากรที่มีลกั ษณะ
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาปริ ญญาเอกรุ่ นใหม่ จํานวน 6 คน และ 5) นําผลที่ได้จากการทดลองมา
วิเคราะห์และปรับปรุ งแก้ไข แล้วนําไปใช้สอบถามนักศึกษาปริ ญญาเอกรุ่ น จํานวน 16 คน
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การสร้ างแบบสนทนากลุ่ม มีข้ นั ตอนคล้ายกับการสร้ างแบบสอบถาม และได้ค่า IOC ระหว่าง
0.67-1.00 ซึ่งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถนําแบบสนทนากลุ่มไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้ มี การนําแบบสนทนา
กลุ่มไปทดลองกับประชากรที่มีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาปริ ญญาเอกรุ่ นใหม่ จํานวน 3 คน
แล้วนําผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์และปรับปรุ งแก้ไข ก่อนนําไปดําเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย
เนื้อหาของหลักสู ตรการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่ได้จากการแจก
แบบสอบถามและสนทนากลุ่มผูว้ ิจยั ได้ส่งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จํานวน 5 คนเพื่อให้พิจารณา
ความถูกต้องและเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ได้หลักสู ตรที่ได้มาตรฐานและเป็ นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่า
ร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการด้านการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริ ญญาเอกโดย
ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
และวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ส่ วนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม ผูว้ ิจยั สรุ ปประเด็นความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพส่ วนบุคคล

จํานวน 16 คน

ร้อยละ

7
5
4

44
31
25

12
4

75
25

เพศ
หญิง
ชาย
พระ
สาขาวิชา
บริ หารการศึกษา
ภาวะผูน้ าํ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 44) และกลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมา
จากสาขาวิชาบริ หารการศึกษา (ร้อยละ 75)
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กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาทักษะการเขียนมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00) ตามด้วยปัญหาด้านไวยาการณ์และ
โครงสร้างภาษา (ค่าเฉลี่ย 4.88) และมีปัญหาด้านทักษะการพูด (ค่าเฉลี่ย 4.75) ตามลําดับ ด้านความต้องการ
ใช้ภาษาอังกฤษนั้น กลุ่มตัวอย่างต้องการฝึ กทักษะการอ่านมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00) ตามด้วยทักษะการพูด
(ค่าเฉลี่ย 4.69) และทักษะการเขียนซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.69
ตารางที่ 2
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้ หาและหั วข้ อภาษาอังกฤษเพื่อการอ่ านและเขียนเชิ งวิชาการ 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 1
ค่าเฉลี่ย
4.63
4.94
4.94
4.88
4.81
4.81
4.88
4.81
4.69
4.81
4.75
4.88
4.94
4.63
4.81
4.69
4.80

Skills and strategies for reading
Skimming
Scanning
Context clues
Analyzing word parts
Making references
Using a dictionary for reading
Sentence structure
Clauses
Process of writing
Paragraph writing
Punctuations
Common writing mistakes
Listening for comprehension
Listening and making conclusions
Expressing opinions
รวม

ค่าสถิติ
ค่า S.D.
0.50
0.25
0.25
0.34
0.40
0.40
0.34
0.40
0.48
0.40
0.45
0.34
0.25
0.50
0.40
0.48
0.39

จากตารางที่ 2 อธิบายได้ดงั นี้คือสําหรับภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 1 กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการเนื้อหาและหัวข้อ 2, 3 และ 13 มากที่สุดโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากันคือ 4.94 และตามด้วยเนื้อหาและหัวข้อ
4, 7 และ 12 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.88
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ตารางที่ 3
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้ หาและหั วข้ อภาษาอังกฤษเพื่อการอ่ านและเขียนเชิ งวิชาการ 2
ที่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและหัวข้อภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน
และเขียนเชิงวิชาการ 2
1 Reading for topic and main idea
2 Analytical reading
3 Reading for interpretation
4 Reading and summarizing
5 Reading and comment on articles
6 Accumulation of academic terms
7 Writing academic essays
8 Discourse writing
9 Writing in-text citations and bibliographies
10 Listening for different purposes
11 Listening for getting gist
12 Expressing agreements and disagreements
13 Describing things (graphs, bars, lines, etc)
รวม

ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.
4.94
0.25
5.00
0.00
4.94
0.25
4.94
0.25
4.88
0.34
4.81
0.40
4.81
0.40
4.75
0.45
5.00
0.00
4.75
0.45
4.75
0.45
4.69
0.48
4.88
0.34
4.86
0.31

จากตารางที่ 3 อธิบายได้ดงั นี้คือสําหรับภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 2 กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการเนื้อหาและหัวข้อ 2 และ 9 มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 5.00 และตามด้วยเนื้อหาและหัวข้อ 1,
3 และ 4 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 5.00 คือ 4.94
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ตารางที่ 4
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้ หาและหั วข้ อภาษาอังกฤษเพื่อการอ่ านและเขียนเชิ งวิชาการ 3
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและหัวข้อภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน
และเขียนเชิงวิชาการ 3
Analyzing different texts
Reading related research papers and academic articles
Analyzing language genre in journals
Reading and writing summaries
Academic writing and plagiarism
Note taking and paraphrasing
Writing abstracts
Writing for publications
Listening and responding to lectures and discussions
Oral presentation
Debate
รวม

ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.
4.94
0.25
5.00
0.00
4.88
0.34
4.81
0.40
4.94
0.25
4.81
0.40
5.00
0.00
5.00
0.00
4.81
0.40
4.94
0.25
4.75
0.45
4.90
0.25

จากตารางที่ 4 อธิบายได้ดงั นี้คือสําหรับภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 3 กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการเนื้อหาและหัวข้อ 2, 7 และ 8 มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 5.00 และตามด้วยเนื้อหาและหัวข้อ
1 และ 5 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่าคือ 4.94
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริ ญญาเอกจากการ
สนทนากลุ่มสามารถนําเสนอดังนี้ 1) ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาส่วนมากมีปัญหาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ และมี
ปัญหาด้านไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาด้วย พร้อมทั้งยังมีคลังศัพท์ไม่เพียงพอในการสื่ อสาร 2) ผูเ้ ข้าร่ วม
สนทนาต้องการฝึ กเขียนหรื อแปลบทคัดย่อมากที่สุด เพราะเป็ นหัวข้อที่บงั คับต้องให้เขียนเมื่อทํา
วิทยานิพนธ์ 3) ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาส่ วนมากบอกว่าหัวข้อที่นกั วิจยั แสดงให้ดูท้ งั 3 ระดับ ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนา
ต้องการให้อาจารย์สอนเป็ นทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ โดยอยากให้อาจารย์ชาวไทยสอนในส่ วนของ
ทักษะการอ่านและการเขียน ส่ วนอาจารย์ชาวต่างประเทศอยากให้สอนในส่ วนของทักษะการฟังและการพูด
ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับเนื้อหา/หัวข้อใหม่ ดังนี้ 1) ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิง
วิชาการ 1 ควรเรี ยน 13 เนื้อหา/หัวข้อคือ Skills and strategies for reading, Skimming, Scanning, Context
clues, Analyzing word parts, Making references, Using a dictionary for reading, Sentence structure,
Clauses, Process of writing, Paragraph writing, Punctuations, Common writing mistakes 2) ภาษาอังกฤษ
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เพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 2 จํานวน 9 เนื้อหา/หัวข้อคือ Reading for Topic and Main idea,
Analytical reading, Reading for interpretation, Reading and summarizing, Reading and comment on
articles, Accumulation of academic terms, Writing academic essays, Discourse writing, Writing in-text
citations and bibliographies และ 3) ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 3 ควรเรี ยน 8 เนื้อหา/
หัวข้อคือ Analyzing different texts, Reading related research papers and academic articles, Analyzing
language genre in journals, Reading and writing summaries, Academic writing and plagiarism, Note
taking and paraphrasing, Writing abstracts, Writing for publications
5. การอภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว สามารถนําผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามและเข้าร่ วมสนทนากลุ่มมีปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4
ทักษะ โดยมีปัญหาทักษะการเขียนมากที่สุด ตามด้วยปัญหาด้านไวยาการณ์และโครงสร้างภาษา และปัญหา
ด้านทักษะการพูด ตามลําดับ ด้านความต้องการใช้ภาษาอังกฤษนั้น กลุ่มตัวอย่างต้องการฝึ กทักษะการอ่าน
มากที่สุด ตามด้วยทักษะการพูด และทักษะการเขียน นี้อาจจะเป็ นเพราะว่านักศึกษาไม่ได้เรี ยนและใช้
ภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่องจึงมีปัญหาดังกล่าว และต้องการฝึ กทักษะการอ่านมากที่สุด นี้อาจจะเป็ น
เพราะว่านักศึกษาระดับปริ ญญาเอกต้องศึกษาค้นคว้าและอ่านข้อมูลมากเพื่อนําไปปรับใช้กบั การเขียน
วิทยานิพนธ์ ซึ่งผลวิจยั นี้คล้ายกับศรี วไิ ล พลมณี และพนิดา สิ นสุ วรรณ (2554) ที่ศึกษาความต้องการและ
ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย และสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยสรุ ปผลว่า นักศึกษาปริ ญญาโททั้ง 2 สาขา มีความต้องการเรี ยนภาษาอังกฤษเช่นกัน มี
ความเห็นว่าการสอบภาษาอังกฤษเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อการเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 2 สาขา มีความ
แตกต่างของปัญหาในด้านทักษะภาษาอังกฤษ
2. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามและเข้าร่ วมสนทนากลุ่มต้องการเรี ยนเนื้อหา/หัวข้อที่
เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนทั้ง 3 ระดับ และอยากให้สอนภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาที่
เกี่ยวเนื่องกับศาสตร์และสาขาวิชาของผูเ้ รี ยน และผูเ้ ชี่ยวชาญก็ได้แนะนําให้ปรับเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาและเกิดประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยน ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้อาจจะวิเคราะห์ได้วา่ นักศึกษาปริ ญญาเอก
ต้องการเนื้อหา/หัวข้อเหล่านี้เพราะเกี่ยวข้องและมีความจําเป็ นต่อผูเ้ รี ยนโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้การเรี ยนรู ้
ประสบความสําเร็ จและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด ผลการวิจยั ในข้อนี้สอดคล้องกับ Ellis &
Johnson (2009) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์ความต้องการคือกระบวนการพื้นฐานในการรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล พัฒนาออกแบบหลักสู ตร และศึกษาความต้องการเฉพาะของภาษาที่มีต่อผูเ้ รี ยน และ
จอร์แดน (Jordan, 1997) ที่กล่าวว่าการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นคือขั้นตอนแรกของการออกแบบ
หลักสู ตร วิธีการสอน และสื่ อต่างๆ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการออกแบบสอบถาม
0
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6. สรุปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาปริ ญญาเอกมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษในทุกทักษะ และต้องการพัฒนา
ภาษาอังกฤษในด้านเนื้อหาและหัวข้อต่างๆ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนระดับดุษฎีบณั ฑิต กลุ่ม
ตัวอย่างได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่ องกระบวนการและวิธีการสอนโดยต้องการเรี ยนทั้งกับอาจารย์ที่
เป็ นชาวไทยและชาวต่างประเทศแยกตามทักษะต่างๆ นอกจากนั้น ผูเ้ ชี่ยวชาญยังได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ
เพื่อทําให้เนื้อหาและหัวข้อมีความเหมาะสมกับนักศึกษาระดับนี้ และสามารถนําเนื้อหา/หัวข้อเหล่านี้ไป
พัฒนาหลักสู ตรภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริ ญญาเอกที่มีประสิ ทธิภาพต่อไป
7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ควรนําเนื้อหา/หัวข้อจากงานวิจยั นี้ไปพัฒนาเนื้อหา ตําราและเอกสารการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาปริ ญญาเอกเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
7.2 ควรมีการวิจยั และศึกษาเพิ่มเติมเรื่ องการวัดทักษะความสามารถหรื อสมิทธิภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
เอกสารอ้างอิง
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. (2558). บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
ดียู ศรี นราวัฒน์ และรัชดาวรรณ จิตต์บรรจง (2554). การศึกษากลวิธีการเรี ยนและปั ญหาการเรี ยน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป. แนวทางการบริ หารเกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548, เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39ง.
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548, เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39ง.
ศรี วิไล พลมณี และพนิดา สิ นสุ วรรณ. (2544). ความต้ องการและปั ญหาในการใช้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ปริ ญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย และสาขาการสอนสังคมศึกษา เปรี ยบเทียบกับนักศึกษาสาขา
การสอนภาษาอังกฤษ. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Ellis, M. & Johnson, C. (2009). Teaching business English. Oxford: Oxford University Press.
Jordan, R.R. (1997). English for academic purposes: A guide and resource book for teachers. Cambridge:
Cambridge University Press.
Naunton, Jon. (2005). Profile 2: Intermediate. Oxford: Oxford University Press.

10

