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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการดา้นการใชภ้าษาองักฤษของ

นกัศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ และเพื่อพฒันาเน้ือหาการอบรมภาษาองักฤษสาํหรับ

นกัศึกษาปริญญาเอก ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือนกัศึกษาปริญญาเอก และกลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษา

ปริญญาเอกจาก 2 สาขาวิชาคือบริหารการศึกษาและภาวะผูน้าํเพื่อการพฒันาวิชาชีพ จาํนวน 16 คน ใชว้ิธี

เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใชใ้น

การวิจยัคือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาดา้นการ

ใชภ้าษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะ โดยมีปัญหาทกัษะการเขียนมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 5.00 ตามดว้ยปัญหาดา้น

ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษา ท่ีค่าเฉล่ีย 4.88  และมีปัญหาดา้นทกัษะการพดู ท่ีค่าเฉล่ีย 4.75 2) กลุ่ม

ตวัอยา่งตอ้งการฝึกทกัษะการอ่านมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 5.00 ตามดว้ยทกัษะการพดู ท่ีค่าเฉล่ีย 4.69  และทกัษะ

การเขียนซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.69 และ 3) เน้ือหาและหวัขอ้การอบรมภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบั

ปริญญาเอกท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการคือ (1)  ภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 1 จาํนวน 13 หวัขอ้ 

(2) ภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 2  จาํนวน 9 หวัขอ้ และ  

(3) ภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 3 จาํนวน 8 หวัขอ้  
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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 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางในการส่ือสาร ประมาณ 25 เปอร์เซ็นตข์องประชากร

โลกคือ 1.2 ถึง 1.5 พนัลา้นคนจาก 75 ประเทศทัว่โลกใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่งกนักนั 

(Naunton, 2005: 7) ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) กไ็ดใ้หค้วามสาํคญักบัภาษาองักฤษดว้ย โดย

ไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) ขอ้ 34 ใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาทาํงาน (working 

language) ของประชาชนในประชาคมอาเซียน  ดงันั้น จึงถือวา่ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล (international 

language) ท่ีมีบทบาทสาํคญัยิง่ในยคุปัจจุบนั  รัฐบาลไทยกไ็ดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหค้นไทยเรียน

ภาษาองักฤษตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัทาํหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 และไดแ้บ่งวิชาต่างๆ ออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึง

รวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดว้ย เพื่อวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อ

ภาษาต่างประเทศ และสามารถใชภ้าษาต่างประเทศส่ือสารได ้อยา่งไรกต็ามนกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ 

ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ขาดประสบการณ์การใชภ้าษา ขาดความรู้ความเขา้ใจ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา และขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ จึงไม่มีการฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษ

ก่อนศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ทาํใหค้วามรู้ภาษาองักฤษไม่อยูใ่นมาตรฐานของระดบับณัฑิตศึกษา (ดีย ู

ศรีนราวฒัน ์และรัชดาวรรณ จิตตบ์รรจง, 2544) ศรีวิไล พลมณี และพนิดา  
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สินสุวรรณ (2544) ไดผ้ลสรุปผลวิจยัวา่ นกัศึกษาปริญญาโท มีความตอ้งการเรียนภาษาองักฤษโดยเห็นวา่

การสอบภาษาองักฤษเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา นกัศึกษามีความแตกต่างของปัญหา

ในดา้นทกัษะภาษาองักฤษ ในราชกิจจานุเบกษา เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ได้

กาํหนดใหน้กัศึกษาปริญญาเอก ตอ้งสอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษาตามหลกัเกณฑ ์และ

เง่ือนไขท่ีสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด นอกจากนั้น ในคู่มือนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย ์ปีการศึกษา 2558 ไดจ้ดัทาํประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เร่ือง เกณฑก์ารประเมินความรู้

ความสามารถทางภาษาองักฤษ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินความรู้

ความสามารถทางภาษาองักฤษ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกไวอ้ยา่งชดัเจน  

ถา้นกัศึกษาท่ีสอบวดัความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกได้

คะแนนไม่ผา่นเกณฑก์ส็ามารถเขา้รับการอบรบหลกัสูตรการอบรมภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบัดุษฎี

บณัฑิต ตามระดบัคะแนน ดงัน้ี 

1. ไดค้ะแนนร้อยละ 35 หรือตํ่ากวา่ ใหเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและ 

เขียนเชิงวิชาการ 1, 2, 3  (English for Academic Reading and Writing 1, 2, 3) 

2.  ไดค้ะแนนระหวา่งร้อยละ 36-45 ใหเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและ 

เขียนเชิงวิชาการ 2, 3  (English for Academic Reading and Writing 2, 3) 

3. ไดค้ะแนนระหวา่งร้อยละ 46-59 ใหเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและ 

เขียนเชิงวิชาการ 3  (English for Academic Reading and Writing 3) 

นกัศึกษาท่ีสอบผา่นการอบรมหลกัสูตรการอบรมภาษาองักฤษท่ีกาํหนดให ้จะถือวา่ผา่นเกณฑ์

มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ถา้นกัศึกษาไม่สามารถสอบผา่นหรือไม่ไดผ้า่นการอบรมภาษาองักฤษกถื็อวา่ไม่

สามารถสาํเร็จการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต จากการเขา้ทดสอบและวดัผลความรู้ความสามารถทาง

ภาษาองักฤษ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2558 มีทั้งหมดจาํนวน 18 คน ปรากฏวา่

สอบผา่นเกณฑ ์2 คน และอีก 16 คน ตอ้งเขา้รับการอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบัดุษฎี

บณัฑิต  

ผูว้ิจยัจึงสนใจทาํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความตอ้งการดา้นการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษา

ปริญญาเอก: กรณีศึกษาการพฒันาหลกัสูตรการอบรมภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอก 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โดยทาํการสาํรวจความตอ้งการดา้นการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษาปริญญา

เอก เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของนกัศึกษาดา้นเน้ือหาภาษาองักฤษท่ีจะอบรม การวิเคราะห์ความ

ตอ้งการ (Needs analysis) ถือวา่เป็นขั้นตอนแรกท่ีสาํคญัของการพฒันาหลกัสูตร ดงัท่ี Ellis and Johnson 

(2009) กล่าววา่ การวิเคราะห์ความตอ้งการคือกระบวนการพื้นฐานในการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล 

พฒันาออกแบบหลกัสูตร และศึกษาความตอ้งการเฉพาะของภาษาท่ีมีต่อผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั  Jordan 

(1997) ท่ีกล่าววา่การวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นคือขั้นตอนแรกของการออกแบบหลกัสูตร วิธีการสอน 
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และส่ือต่างๆ  การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง และการออกแบบ ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะทาํใหไ้ดห้ลกัสูตรการอบรม

ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีมีคุณภาพและตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียนมากท่ีสุด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

               2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการดา้นการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษาปริญญาเอก  

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

2.2 เพื่อพฒันาเน้ือการอบรมภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย  

 ประชากรคือนกัศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาภาวะผูน้าํเพื่อการ

พฒันาวิชาชีพ กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาปริญญาเอกจากทั้งสองสาขาวิชา ท่ีสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั 

(Qualifying Examination) แลว้ แต่ยงัสอบไม่ผา่นการทดสอบและวดัผลความรู้ความสามารถทาง

ภาษาองักฤษ สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 3 ระดบั จาํนวน 16 คน ตวัอยา่งทั้งหมดไดม้าแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม 

แบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ 1)  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 2) ความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งใชภ้าษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอก 3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหา

และหวัขอ้ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอก และ 4)  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

แบบสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วมสนทนา 2) ความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอก และ 3) ความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความตอ้งการดา้นการใชภ้าษาองักฤษ และการพฒันาหลกัสูตรการอบรมภาษาองักฤษสาํหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก 2) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาจดัทาํแบบสอบถามเพื่อสาํรวจปัญหาและความ

ตอ้งการดา้นการใชภ้าษาองักฤษและหลกัสูตรภาษาองักฤษสาํหรับนักศึกษาปริญญาเอกโดยกาํหนดเป็น

คาํถามแบบสาํรวจรายการ (Checklist) และแบบปลายเปิด (Open-ended form) 3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้าง

ข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คนตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาท่ีใชแ้ละความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content validity) แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) 

ไดค่้า IOC ระหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึงถืออยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถนาํเคร่ืองมือวิจยัไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้4) นาํ

แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้นาํไปทดลองกบัประชากรท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาปริญญาเอกรุ่นใหม่ จาํนวน 6 คน และ 5) นาํผลท่ีไดจ้ากการทดลองมา

วิเคราะห์และปรับปรุงแกไ้ข แลว้นาํไปใชส้อบถามนกัศึกษาปริญญาเอกรุ่น จาํนวน 16 คน 
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การสร้างแบบสนทนากลุ่ม มีขั้นตอนคลา้ยกบัการสร้างแบบสอบถาม และไดค่้า IOC ระหวา่ง 

0.67-1.00 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถนาํแบบสนทนากลุ่มไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้มีการนาํแบบสนทนา

กลุ่มไปทดลองกบัประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาปริญญาเอกรุ่นใหม่ จาํนวน 3 คน 

แลว้นาํผลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์และปรับปรุงแกไ้ข ก่อนนาํไปดาํเนินการกบักลุ่มเป้าหมาย  

เน้ือหาของหลกัสูตรการอบรมภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดจ้ากการแจก

แบบสอบถามและสนทนากลุ่มผูว้ิจยัไดส่้งใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ จาํนวน 5 คนเพื่อใหพ้ิจารณา

ความถูกตอ้งและเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดห้ลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานและเป็นประโยชนต่์อ

นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 

 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่า

ร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการดา้นการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอกโดย

ใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

และวเิคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ส่วนการ

วิเคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัสรุปประเดน็ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมสนทนาโดยการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content analysis)  

 

4. ผลการวจัิย  

ผลการวิจยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1  

ข้อมลูท่ัวไปเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพส่วนบุคคล จาํนวน 16 คน ร้อยละ 

เพศ 

      หญิง 7 44 

      ชาย 5 31 

      พระ 4 25 

สาขาวิชา 

     บริหารการศึกษา 12 75 

     ภาวะผูน้าํเพื่อการพฒันาวิชาชีพ 4 25 

 

จากตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 44) และกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมา

จากสาขาวิชาบริหารการศึกษา (ร้อยละ 75)  
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กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาทกัษะการเขียนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.00) ตามดว้ยปัญหาดา้นไวยาการณ์และ

โครงสร้างภาษา (ค่าเฉล่ีย 4.88)  และมีปัญหาดา้นทกัษะการพดู (ค่าเฉล่ีย 4.75) ตามลาํดบั ดา้นความตอ้งการ

ใชภ้าษาองักฤษนั้น กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการฝึกทกัษะการอ่านมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.00) ตามดว้ยทกัษะการพดู 

(ค่าเฉล่ีย 4.69)  และทกัษะการเขียนซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.69 

 

ตารางท่ี 2  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้หาและหัวข้อภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและเขยีนเชิงวิชาการ 1 

 

ท่ี ภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 1 ค่าสถิติ 

ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 

1 Skills and strategies for reading 4.63 0.50 

2 Skimming 4.94 0.25 

3 Scanning 4.94 0.25 

4 Context clues 4.88 0.34 

5 Analyzing word parts 4.81 0.40 

6 Making references  4.81 0.40 

7 Using a dictionary for reading 4.88 0.34 

8 Sentence structure 4.81 0.40 

9 Clauses 4.69 0.48 

10 Process of writing 4.81 0.40 

11 Paragraph writing 4.75 0.45 

12 Punctuations 4.88 0.34 

13 Common writing mistakes 4.94 0.25 

14 Listening for comprehension 4.63 0.50 

15 Listening and making conclusions                  4.81 0.40 

16 Expressing opinions      4.69 0.48 

รวม 4.80 0.39 

 

จากตารางท่ี 2 อธิบายไดด้งัน้ีคือสาํหรับภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 1 กลุ่มตวัอยา่ง

ตอ้งการเน้ือหาและหวัขอ้ 2, 3 และ 13 มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.94 และตามดว้ยเน้ือหาและหวัขอ้ 

4, 7 และ 12 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.88    
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ตารางท่ี 3  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้หาและหัวข้อภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและเขยีนเชิงวิชาการ 2 

 

ท่ี ความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาและหวัขอ้ภาษาองักฤษเพื่อการอ่าน

และเขียนเชิงวชิาการ 2 

ค่าสถิติ 

ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 

1 Reading for topic and main idea 4.94 0.25 

2 Analytical reading 5.00 0.00 

3 Reading for interpretation 4.94 0.25 

4 Reading and summarizing 4.94 0.25 

5 Reading and comment on articles 4.88 0.34 

6 Accumulation of academic terms 4.81 0.40 

7 Writing academic essays 4.81 0.40 

8 Discourse writing 4.75 0.45 

9 Writing in-text citations and bibliographies 5.00 0.00 

10 Listening for different purposes                        4.75 0.45 

11 Listening for getting gist 4.75 0.45 

12 Expressing agreements and disagreements               4.69 0.48 

13 Describing things (graphs, bars, lines, etc)                      4.88 0.34 

รวม 4.86 0.31 

 

จากตารางท่ี 3 อธิบายไดด้งัน้ีคือสาํหรับภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 2  กลุ่มตวัอยา่ง

ตอ้งการเน้ือหาและหวัขอ้ 2 และ 9 มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 5.00  และตามดว้ยเน้ือหาและหวัขอ้ 1, 

3 และ 4 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 5.00 คือ 4.94 
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ตารางท่ี 4  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้หาและหัวข้อภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและเขยีนเชิงวิชาการ 3 

 

ท่ี ความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาและหวัขอ้ภาษาองักฤษเพื่อการอ่าน

และเขียนเชิงวชิาการ 3 

ค่าสถิติ 

ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 

1 Analyzing different texts  4.94 0.25 

2 Reading related research papers and academic articles 5.00 0.00 

3 Analyzing language genre in journals 4.88 0.34 

4 Reading and writing summaries 4.81 0.40 

5 Academic writing and plagiarism 4.94 0.25 

6 Note taking and paraphrasing 4.81 0.40 

7 Writing abstracts  5.00 0.00 

8 Writing for publications 5.00 0.00 

9 Listening and responding to lectures and discussions     4.81 0.40 

10 Oral presentation      4.94 0.25 

11 Debate 4.75 0.45 

รวม 4.90 0.25 

 

จากตารางท่ี 4 อธิบายไดด้งัน้ีคือสาํหรับภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 3 กลุ่มตวัอยา่ง

ตอ้งการเน้ือหาและหวัขอ้ 2, 7 และ 8 มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 5.00  และตามดว้ยเน้ือหาและหวัขอ้ 

1 และ 5 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่าคือ 4.94 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอกจากการ

สนทนากลุ่มสามารถนาํเสนอดงัน้ี 1) ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาส่วนมากมีปัญหาภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะ และมี

ปัญหาดา้นไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาดว้ย พร้อมทั้งยงัมีคลงัศพัทไ์ม่เพียงพอในการส่ือสาร 2) ผูเ้ขา้ร่วม

สนทนาตอ้งการฝึกเขียนหรือแปลบทคดัยอ่มากท่ีสุด เพราะเป็นหวัขอ้ท่ีบงัคบัตอ้งใหเ้ขียนเม่ือทาํ

วิทยานิพนธ์ 3) ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาส่วนมากบอกวา่หวัขอ้ท่ีนกัวจิยัแสดงใหดู้ทั้ง 3 ระดบั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา

ตอ้งการใหอ้าจารยส์อนเป็นทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ โดยอยากใหอ้าจารยช์าวไทยสอนในส่วนของ

ทกัษะการอ่านและการเขียน ส่วนอาจารยช์าวต่างประเทศอยากใหส้อนในส่วนของทกัษะการฟังและการพดู  

ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะใหป้รับเน้ือหา/หวัขอ้ใหม่ ดงัน้ี 1) ภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิง

วิชาการ 1 ควรเรียน 13 เน้ือหา/หวัขอ้คือ 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) ภาษาองักฤษ
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เพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 2 จาํนวน 9 เน้ือหา/หวัขอ้คือ 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) ภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 3 ควรเรียน 8 เน้ือหา/

หวัขอ้คือ 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 

หลงัจากวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ สามารถนาํผลนั้นมาอภิปรายตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามและเขา้ร่วมสนทนากลุ่มมีปัญหาดา้นการใชภ้าษาองักฤษทั้ง 4 

ทกัษะ โดยมีปัญหาทกัษะการเขียนมากท่ีสุด ตามดว้ยปัญหาดา้นไวยาการณ์และโครงสร้างภาษา และปัญหา

ดา้นทกัษะการพดู ตามลาํดบั ดา้นความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษนั้น กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการฝึกทกัษะการอ่าน

มากท่ีสุด ตามดว้ยทกัษะการพดู และทกัษะการเขียน น้ีอาจจะเป็นเพราะวา่นกัศึกษาไม่ไดเ้รียนและใช้

ภาษาองักฤษมาอยา่งต่อเน่ืองจึงมีปัญหาดงักล่าว และตอ้งการฝึกทกัษะการอ่านมากท่ีสุด น้ีอาจจะเป็น

เพราะวา่นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกตอ้งศึกษาคน้ควา้และอ่านขอ้มูลมากเพื่อนาํไปปรับใชก้บัการเขียน

วิทยานิพนธ์ ซ่ึงผลวิจยัน้ีคลา้ยกบัศรีวไิล พลมณี และพนิดา สินสุวรรณ (2554) ท่ีศึกษา0ความตอ้งการและ

ปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย และสาขาการสอน

ภาษาองักฤษ โดยสรุปผลวา่ นกัศึกษาปริญญาโททั้ง 2 สาขา มีความตอ้งการเรียนภาษาองักฤษเช่นกนั มี

ความเห็นวา่การสอบภาษาองักฤษเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา ทั้ง 2 สาขา มีความ

แตกต่างของปัญหาในดา้นทกัษะภาษาองักฤษ 

 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามและเขา้ร่วมสนทนากลุ่มตอ้งการเรียนเน้ือหา/หวัขอ้ท่ี

เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียนทั้ง 3 ระดบั และอยากใหส้อนภาษาองักฤษท่ีใชเ้น้ือหาท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัศาสตร์และสาขาวิชาของผูเ้รียน และผูเ้ช่ียวชาญกไ็ดแ้นะนาํใหป้รับเน้ือหาเพื่อใหเ้หมาะสมกบั

ระดบัการศึกษาและเกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียน ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจจะวิเคราะห์ไดว้า่นกัศึกษาปริญญาเอก

ตอ้งการเน้ือหา/หวัขอ้เหล่าน้ีเพราะเก่ียวขอ้งและมีความจาํเป็นต่อผูเ้รียนโดยตรง ซ่ึงจะช่วยใหก้ารเรียนรู้

ประสบความสาํเร็จและก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองมากท่ีสุด ผลการวิจยัในขอ้น้ีสอดคลอ้งกบั Ellis & 

Johnson (2009) ท่ีกล่าววา่ การวิเคราะห์ความตอ้งการคือกระบวนการพื้นฐานในการรวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล พฒันาออกแบบหลกัสูตร และศึกษาความตอ้งการเฉพาะของภาษาท่ีมีต่อผูเ้รียน และ

จอร์แดน (Jordan, 1997) ท่ีกล่าววา่การวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นคือขั้นตอนแรกของการออกแบบ

หลกัสูตร วิธีการสอน และส่ือต่างๆ  การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง และการออกแบบสอบถาม 
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6. สรุปผลการวจัิย 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาเอกมีปัญหาดา้นภาษาองักฤษในทุกทกัษะ และตอ้งการพฒันา

ภาษาองักฤษในดา้นเน้ือหาและหวัขอ้ต่างๆ ท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนระดบัดุษฎีบณัฑิต กลุ่ม

ตวัอยา่งไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองกระบวนการและวิธีการสอนโดยตอ้งการเรียนทั้งกบัอาจารยท่ี์

เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศแยกตามทกัษะต่างๆ นอกจากนั้น ผูเ้ช่ียวชาญยงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะต่างๆ 

เพื่อทาํใหเ้น้ือหาและหวัขอ้มีความเหมาะสมกบันกัศึกษาระดบัน้ี และสามารถนาํเน้ือหา/หวัขอ้เหล่าน้ีไป

พฒันาหลกัสูตรภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ควรนาํเน้ือหา/หวัขอ้จากงานวจิยัน้ีไปพฒันาเน้ือหา ตาํราและเอกสารการสอนภาษาองักฤษ

สาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอกเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รียน 

 7.2 ควรมีการวิจยัและศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองการวดัทกัษะความสามารถหรือสมิทธิภาพดา้น

ภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก 
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