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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขา
การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัด แพร่ พะเยาและเชียงราย จ�านวน 254 คน โดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูล 
ได้รับการวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย มีผลการวิจัยดังนี้คือ นักศึกษามีปัญหาด้านทักษะการฟัง และการพูด  
และมีความต้องการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง มีความต้องการรูปแบบการอบรมเสริมเป็นแบบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวมจ�านวน 20 ชั่วโมง
ตลอดหลักสูตร การอบรมควรจัดเป็นกลุ่มๆ ละ 21-25 คน มีเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง  
โดยมเีนือ้หาทีต้่องการอบรมมากทีสุ่ดดงัน้ีด้านภาษาองักฤษทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนัต้องการฝึกด้านสนทนา 
และค�าศัพท์ในชีวิตประจ�าวัน ด้านธุรกิจเกษตร คือการแนะน�าตนเอง และการเจรจาต่อรอง และ 
ด้านหมวดเกษตร คือการอ่านสลากยา/ปุ๋ย และค�าศพัท์หมวดเครือ่งมอื ผลจากการวจิยัจะน�าไปสู่การพฒันา
หลักสตูรอบรมภาษาองักฤษให้กบักลุ่มนกัศกึษาสาขาการเกษตรต่อไป เพือ่มุง่เน้นในการพฒันาศกัยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้านการเกษตรผู้เป็นฐานรากของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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Abstract

The objective of this study was to study the needs for English language of students 
in agriculture in Phrae, Nan, Payao, and Chiangrai Thailand from 254 participants through 
questionnaire. The data was analyzed for means. The study uncovered the following findings. 
Most respondents faced problems in listening and speaking skills and needed to practice 
speaking and listening the most. They preferred an extra 20-hour workshop training program 
during the weekends which run 3 hours a day. The training group should consist of 21-25 
people. The content should be ranged from basis to intermediate level. The topics most of 
them needed the most included conversation and vocabulary in everyday life. Regarding  
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agricultural business topics, they needed to practice self-introduction and negotiation.  
In agriculture topics, they needed practice reading medicine/fertilizer labels and vocabulary 
about agricultural instruments. These findings will be contributed to the development of 
an English training program to shift the English language potentiality of the students in the  
research areas who are the foundation of Thai society and economy.

Keywords: Agriculture, English for Specific Purposes, Needs Analysis

บทนำา

ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีภาคอุตสาหกรรม
เป็นภาคการผลติทีม่บีทบาทสูง แต่รายได้หลักของ
ประชาชนส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร และ
ยังเป็นฐานส�าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาค
อุตสาหกรรม ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ในยคุโลกาภวิฒัน์ การรวมกลุม่ในภูมภิาคเอเชยี
ภายใต้กรอบการค้าเสรีและกรอบความร่วมมอืกบั
นานาประเทศเช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชกิประชาคม
อาเซยีน (สทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง, 2555) และการ
ก�าหนดให้อตุสาหกรรมการเกษตรเป็นหน่ึงในภาค
อตุสาหกรรม S-Curve เพือ่ขับเคล่ือนเศรษฐกจิของ
ประเทศ ได้เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรเพื่อยังชีพ 
ไปสู่การเกษตรเชิงพาณชิย์ทีม่กีารใช้วทิยาการหรือ
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีการค้นคว้าวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั และเพือ่การเพิม่ศกัยภาพการพฒันาระบบ
ธรุกจิเกษตรของไทยต้ังแต่การผลติปัจจยัการผลติ 
การผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการเกษตรให้เป็นผู้ที่
มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อก่อให้เกิดความ
เสมอภาคทัง้ทางด้านวิทยาการ เศรษฐกจิและสงัคม
ในสถานการณ์โลกทีม่กีารเปล่ียนแปลงไปในวถิทีาง
ที่ซับซ้อนขึ้น จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการ
สือ่สารทัว่โลก และเป็นภาษาทีก่ลุม่ประเทศอาเซยีน

ก�าหนดให้เป็นภาษาท�างาน (working language) 
ในเครอืข่ายประชาคมอาเซยีน (Pinyonatthagarn, 
2013) อีกทั้งเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษาและวิจัย
เพือ่พฒันาทกัษะต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและลุม่
ลึกในทุกมิติ (Trilling and Fadel, 2009) อันน�า
ไปสูค่วามสามารถในการแข่งขนัและพฒันาประเทศ
ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนต่อไป อย่างไรก็ตามจาก
การจัดอันดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
(EF English Proficiency Index or EF EPI) ของ
ประชากรจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลัก พบว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 
64 ของโลกจาก 88 ประเทศ และอยู่อันดับที่ 16 
จาก 21 ประเทศในภมูภิาคเอเชยี (EF Education 
First, 2018) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาต่างๆ 
ทีต่่างชีว่้า แม้ว่านกัเรยีนไทยจะผ่านการเรยีนภาษา
องักฤษมาเป็นระยะเวลาหลายปี แต่กม็นีกัเรยีนไทย
จ�านวนมากทีไ่ม่สามารถน�าความรูภ้าษาองักฤษไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จรงิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
(พัชรี อิ่มศรี, 2019) ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในท�านอง
เดียวกันก็มีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลา
กรทางด้านการเกษตรให้มีศักยภาพในการสื่อสาร
ภาษาองักฤษได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ให้มคีวาม
สามารถทางการแข่งขันกับนานาประเทศดังที่ได้
กล่าวไว้เบื้องต้น

ปัจจัยหน่ึงของปัญหาด้านการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก�าหนดคือ การพัฒนาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับ
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ความต้องการของแรงงานและของผูเ้รยีน ดงันัน้จงึมี
ความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนทีต้่องพฒันาหลักสตูรภาษา
องักฤษให้ทันสมยัและตอบโจทย์ของสงัคมปัจจบุนั 
ซึง่สอดคล้องกบันโนบายการศกึษาในยุค Thailand 
4.0 ท่ีมุ่งเน้นให้เกดิการปรับหลกัสตูรการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษให้มเีนือ้หาการเรยีนเฉพาะเรือ่ง 
ทีส่�าคญัๆ และมเีนือ้หาทีต่รงกบัความต้องการของ 
ผูเ้รยีน (วริญัชนา ใจสม, 2018) จากความต้องการนี้ 
ได้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ หรือ English for 
Specific Purposes (ESP) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เตรียมผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ 
การใช้ภาษาของผู้เรียนทางด้านวิชาการหรือด้าน
อาชีพ และตามความต้องการของผู้เรียน

การสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ 
จุดมุ่งหมายเฉพาะนั้นค�านึงถึงบริบท ขอบเขต 
และความต้องการของผู้เรียนเป็นส�าคัญ (Brown, 
1995 ; Dudley-Evans and St. John, 1995 ; 
Rahman, 2015) ดงัน้ันการจดัการเรยีนภาษาสอน
ภาษาองักฤษเพ่ือจดุมุง่หมายเฉพาะจงึมจีดุประสงค์
การเรียนรู้ วธิกีารสอน และการจดัสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่แตกต่างจากภาษาอังกฤษท่ัวไป ซึ่ง 
Basturken (2010) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าภาษา
องักฤษเพือ่จดุมุง่หมายเฉพาะมคีวามเฉพาะเจาะจง
มากกว่าภาษาองักฤษทัว่ไป เนือ่งจากหลกัสตูรเป็น
ไปตามความต้องการของผูเ้รยีนไม่ว่าจะเป็นเพ่ือใช้
ในทางวชิาการหรอืเพือ่วชิาชพี โดยค�านงึถงึลกัษณะ
เฉพาะทางภาษาที่ใช้ในแวดวงนั้นๆ วัตถุประสงค์
ของผู้เรียน และบริบทที่จะน�าภาษาไปใช้ โดยเป็น
การบรูณาการภาษาองักฤษกบัเนือ้หาวิชาท่ีมคีวาม
ส�าคัญต่อผู้เรียน ดังนั้นหลักสูตรจึงถูกออกแบบให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน (Rahman, 
2015) อาจกล่าวได้ว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อ 
จุดมุ่งหมายเฉพาะ อาจเป็นได้ตั้งแต่ผู ้ที่ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ไปจนถงึผู้ทีม่คีวามคุน้เคย 
กบับรบิททีต้่องใช้ภาษานัน้เพือ่การสือ่สารในแวดวง

ของตน (Chatsungnoen, 2017) ดงัน้ันการจดัการ
เรยีนการสอนภาษาองักฤษเพือ่จดุมุง่หมายเฉพาะ
ต้องเน้นความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของ 
ผูเ้รยีนเฉพาะกลุม่เป็นส�าคญั มกีารวเิคราะห์ความ
ต้องการและจุดมุ่งหมายของผู้เรียน เพ่ือสร้าง
หลักสูตร ก�าหนดเนื้อหา ทักษะ โครงสร้างและ
หน้าที่ของภาษาที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่ม ประยุกต์
วธิกีารสอนและกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีน
การสอน ให้เข้ากบัสถานการณ์ในการใช้ภาษาของ
ผู้เรยีน และเอื้อให้ผู้เรยีนสามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สือ่สารตามความต้องการในบรบิทของตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่ง
หมายจึงเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะต่อ
การพัฒนาบุคคลากรด้านการเกษตรของไทยใน
สถานการณ์ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่าง
จริงจัง เนื่องด้วยเป็นรายวิชาที่มีประโยชน์ เพราะ
ช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารในศาสตร์
ที่ก�าลังศึกษาหรือในวงการอาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
โอกาสการได้งานในตลาดแรงงาน (Saliua and 
Hajrullaia, 2016)

การพฒันาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่จดุมุง่
หมายเฉพาะมขีัน้ตอนแรกและเป็นขัน้ตอนทีส่�าคญั
ในวงจรการสร้างหลักสูตรคือ การวิเคราะห์ความ
ต้องการ (Needs Analysis) เพราะหากหลักสูตร
ที่ไม่ได้มีการศึกษาความต้องการของผู้เรียน จะ
มีเนื้อหาและขอบเขตการเรียนไม่กว้างเกินไป 
ก็แคบเกินไปและไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เรียน (Long, 2005) ซ่ึงสอดคล้องกับ  
Basturkmen (2010) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการศึกษา
ความต้องการของผูเ้รยีน ท�าให้การออกแบบหลกัสตูร
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความต้องการ เป็น 
กระบวนการเกบ็และวเิคราะห์ข้อมลูอย่างเป็นระบบ
เพื่อน�ามาพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม (Brown, 2009) 
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นักวิชาการหลายท่านได้น�าเสนอแนวคิด
ต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้เรียน โดย Munby (1978) เป็นท่านแรกที่ได้
กล่าวถึงกระบวนการการวิเคราะห์ความต้องการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แต่แนวคิดของเขา
ไม่ได้รับความนิยมเพราะไม่มีความยืดหยุ่นในการ
เก็บข้อมูลและใช้เวลานานในการวิเคราะห์ ต่อมา
ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ปรบักระบวนการของ 
Munby มาใช้ แต่กระบวนการที่ได้รับการยอมรับ
กันอย่างกว้างขวางมาจาก Hutchinson and  
Waters (1987) และ Dudley-Evans and St John 
(1991) โดย Hutchinson and Waters (1987) 
เน้นกระบวนการที่วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ในขณะที่ Dudley-Evans and St. John (1991) 
จะเป็นกระบวนการเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อความต้องการของผู้เรียน

แนวคดิที ่Hutchinson & Waters (1987) 
กล่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการน้ัน ได้
อธิบายไว้ว่าเป็นการน�าภาษาอังกฤษมาใช้ในการ
สื่อสารในสถานการณ์หรือบริบทที่เฉพาะเจาะจง
โดยประสิทธิผลของการสื่อสารจะขึ้นอยู่กับตัว 
ผู้สื่อสารในการน�าความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษมาใช้ประโยชน์ในสถานการณ์หรือ
บรบิททีแ่ตกต่างกนั การศึกษาเกีย่วกบัความต้องการ
ทักษะภาษาอังกฤษมีปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ เพศ 
การศึกษา ประสบการณ์ เป็นต้น ที่ส่งผลต่อความ
จ�าเป็น (Necessities) ปัญหา (Lacks) และความ
ต้องการ (Wants) เก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษ
ของผู้สื่อสารที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง Kaewpet 
(2009) ชี้ให้เห็นว่าในการวิเคราะห์ความต้องการ
ทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนควรให้ความส�าคัญ
กับความต้องการในการสื่อสารและความต้องการ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการ
ของผูเ้รยีนกับภาษาองักฤษเพือ่จดุมุง่หมายเฉพาะ

ทัง้ในประเทศไทยและนานาชาตมิหีลากหลายสาขา
วิชา งานวิจัยในด้านความต้องการภาษาอังกฤษ
ส่วนมากเน้นไปทีค่วามต้องการการใช้ภาษาองักฤษ
ด้านวิชาการของนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เช่น 
ศึกษาความต้องการภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สาขาแพทย์ศาสตร์ (อสิฬิยาภรณ์ วรกติตนนท์ และ 
สุมิตรา สุรัรรัตน์เดชา, 2559 ; Chia, Johnson, 
and Olive,1999) สาขาวชิาการบญัชี บรหิารธรุกจิ 
(ยิง ล่ี และสุมาลี ชิโนกุล, 2015 ; กองแก้ว  
จฬุาภรณ์, 2016) สาขาการจดัการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (วัชรินทร์ เกิดทรัพย์, 2016) สาขาวิชา
สัตวแพทยศาสตร์ ไม้ผล และการผสมพันธุ์สัตว์ 
(Adam, Stan, Moangă, and Oroian, 2013)  
ซึ่งรายงานเป็นไปในท�านองเดียวกันว่า นักศึกษา
ขาดทักษะต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ขาดความรู้ด้านค�าศัพท์เฉพาะด้าน 
ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนและผู้เรียนมีความเห็นว่าหลักสูตรและ
แผนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการในการ
เรียนรู้ภาษาจะท�าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริง 

ในด้านการศกึษาความต้องการภาษาองักฤษ
เพือ่อาชพี มกีารส�ารวจพบว่า มคีวามต้องการการ
ใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสนทนาและสือ่สารในชวีติ
ประจ�าวัน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่อง
เที่ยวเป็นสิ่งที่ต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการท่องเที่ยว (Pradchanant, 2012 ;  
ยุพาภรณ์ พิริยศิลป์, 2014) และทักษะด้านการ
สือ่สารทีส่อดคล้องกบัต�าแหน่งงานและทกัษะการ
อ่าน เป็นทกัษะทีต้่องการของบุคลากรด้านวศิวกรรม 
(Kaewpet, 2009) ซึ่งแตกต่างจากความต้องการ
การพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษของพนกังานบรษิทั 
ปิโตเลยีมนานาชาต ิทีพ่นกังานระดบัเบ้ืองต้นต้องการ
พฒันาทกัษะการพดูและการฟัง ส่วนพนกังานระดบั
สูงต้องการฝึกทักษะด้านการอ่านและการเขียน 
(Phetcharat and Chatupote, 2012) นอกจากน้ี
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ยังมงีานวิจัยทีร่ะบุว่าความต้องการใช้ภาษาองักฤษ
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางคลินิก
ของพยาบาล ต้องการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่สร้างความเชือ่มัน่
ระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย เพราะมีปัญหาในการ
สื่อสาร เช่น ค�าศัพท์ การออกเสียง ส�าเนียงภาษา
อังกฤษ (Lu, 2018)

จะเหน็ได้ว่าการศกึษาเร่ืองความต้องการ
ภาษาองักฤษเพือ่จดุมุง่หมายเฉพาะมหีลากหลาย
สาขาวิชาชีพ และแต่ละอาชีพก็มีความต้องการ
พัฒนาทักษะที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการใช้ภาษา
อังกฤษด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน
วิจัยด้านความต้องการจากผู้เรียนด้านการเกษตร 
ยังขาดการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งๆ ที่เป็น
สาขาท่ีมีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศดังได้
กล่าวมาแล้วเบื้องต้น ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความต้องการภาษาองักฤษ
ของนักศึกษาสาขาการเกษตร ผลของการวิจัยนี้
จะใช้เป็นแนวทางในพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการ
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กลุม่ส�าคญัเปา้หมายในการพฒันาเศรษฐกจิตัง้แต่
ในระดับฐานราก นอกจากนี้งานวิจัยนี้จะเป็นส่วน
เตมิเตม็ให้กบัการศกึษาและวจิยัด้านความต้องการ
การใช้ภาษาองักฤษด้านการเกษตรในบรบิทสังคม
ไทยและในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ศกึษาความต้องการด้านภาษาอังกฤษ
ของกลุ่มนักศึกษาด้านการเกษตร

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ได้เลือกใช้กรอบแนวคิดของ 
Hutchinson and Waters (1987) มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิเคราะห์ความ

ต้องการด้านภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งศึกษาไปท่ี
ความต้องการของกลุ่มนักศึกษาสาขาการเกษตร
โดยเฉพาะ โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัจจุบัน 
(Present Situation Analysis, PSA) ซึ่งเน้นไปที่
การวเิคราะห์หาจุดอ่อนและจดุแขง็ทางด้านทกัษะ
การใช้ภาษาอังกฤษและประสบการณ์การเรียนรู้ 
ของตัวผู้เรียน และ การวิเคราะห์สถานการณ ์
เป้าหมาย (Target Situation Analysis, TSA) 
เป็นการก�าหนดเป้าหมายว่าผู้เรียนจ�าเป็นต้องมี 
ความรูภ้าษาองักฤษด้านใดในการสือ่สารในเหตกุารณ์
หรือสถานการณ์เจาะจง ซ่ึงอาจมีความต้องการ
ที่แตกต่างทั้งจากกลุ่มนักศึกษาด้านการเกษตร
กรจากพ้ืนที่อื่น และจากกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่ 
เก่ียวข้องนัน้ๆ ท่ีมปีระสบการณ์การใช้ภาษาองักฤษ
และความมุ่งหวังที่แตกต่างกัน

กลุ่มตัวอย่�งของก�รวิจัย

กลุม่ตวัอย่างของงานวจัิยนี ้คอืกลุม่นกัศกึษา
ด้านการเกษตร ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวัดแพร่ 
พะเยา และเชียงราย จ�านวน 254 คน เก็บข้อมูล
ในช่วงระหว่างเดอืนกนัยายน 2560-ตลุาคม 2561

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วย 4 ด้านคือ 1) ข้อมลู
ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัญหา
และความต้องการการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ  
3) เน้ือหาและหวัข้อภาษาองักฤษเพ่ือการเกษตร และ  
4) รูปแบบการจัดการเรยีนการสอน โดยแบบสอบถาม
ได้ผ่านการตรวจสอบความเทีย่ง และความถกูต้อง
ของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิจัยนี้ผู ้วิจัยได้ค�านึงถึงการพิทักษ์
สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง ภายหลังผู้เข้าร่วมวิจัยตอบ
ค�าถามจากแบบส�ารวจ ผู้วิจัยตรวจสอบ ความถูก
ต้องและสมบรูณ์ ก่อนน�าไปวเิคราะห์ทางสถติ ิการ
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วเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสถติสิ�าเรจ็รปู โดยใช้
สถติิเชิงพรรณนา เกณฑ์การแปลความหมายระดบั
ความส�าคัญของปัญหาและความต้องการทักษะ
ภาษาองักฤษ แบ่งเป็น 4 ระดบั คอื มากทีสุ่ด น้อย  
ปานกลาง และน้อย

ผลการวิจัย

ผลการส�ารวจความต้องการภาษาองักฤษ
ของนักศึกษาด้านการเกษตรจากจ�านวน 254 คน 
มีการส�ารวจ 4 ด้าน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัญหาและความต้องการ
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 3) เนื้อหาและหัวข้อ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร และ 4) รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูล
ทัว่ไป คือ นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมการส�ารวจเป็นเพศชาย 
130 คน และเพศหญิง 124 คน ก�าลังศึกษาใน
ระดับปริญญาบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 84 คน (ร้อยละ 
33.07) ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.)  
96 คน (ร้อยละ 54) และปริญญาตรี 74 คน  
(ร้อยละ 29.13) ก�าลังศึกษาด้านพืชไร่ 30 คน  
(ร้อยละ 11.81) พืชสวน 31 คน (รอ้ยละ 12.20) 
สตัวศาสตร์ 9 คน (ร้อยละ 3.54) เกษตรผสมผสาน 
39 คน (ร้อยละ 15.36) 

2) ปัญหาและความต้องการทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ พบว่า ทักษะการฟัง เป็นปัญหาที่
ส�าคญัมากทีส่ดุ จ�านวน 100 คน (ร้อยละ 39.37) 
รองลงมาคือ การพูด จ�านวน 61 คน (ร้อยละ 
24.02) และการเขียน จ�านวน 49 คน (ร้อยละ 
19.29) ตามล�าดบั และมีความต้องการการอบรม
ทักษะการพูด มากที่สุด จ�านวน 96 คน (ร้อยละ 
37.80) รองลงมาคือ ทักษะการฟัง จ�านวน 87 
คน (ร้อยละ 34.25) และทักษะการเขียน จ�านวน 
39 คน (ร้อยละ 15.35) 

3) เนื้อหาและหัวข้อภาษาอังกฤษเพื่อ
การเกษตร ซึ่งแบ่งเป็น3 ด้าน คือด้านภาษา

อังกฤษในชีวิตประจ�าวัน ด้านธุรกิจเกษตร และ
ด้านการเกษตร (ตาราง 1) พบว่า เนื้อหาภาษา
อังกฤษที่ต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน คือการสนทนา โดยมีผู้เลือกตอบ
จ�านวน 98 คน (ร้อยละ 38.58) รองลงมา คือ  
ค�าศัพท์ จ�านวน 61 คน (ร้อยละ 24.02) และ
ทักษะการฟัง จ�านวน 59 (ร้อยละ 23.23) 

เนื้อหาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจเกษตร  
พบว่า ทักษะที่ผู้เข้าร่วมตอบแบบส�ารวจต้องการ
พัฒนามากท่ีสุด คือ การแนะน�าตัวเอง จ�านวน 
106 คน (ร้อยละ 41.73) รองลงมา คอื การเจรจา 
ต่อรอง จ�านวน 29 คน (ร้อยละ 11.42) และ
การน�าชมฟาร์มและสถานประกอบการ จ�านวน 
26 คน (ร้อยละ 10.24) ตามล�าดับ

เนือ้หาภาษาอังกฤษด้านการเกษตร พบว่า 
ทักษะที่ผู้เข้าร่วมตอบแบบส�ารวจต้องการพัฒนา
มากที่สุด คือ การอ่านสลากยา/ปุ๋ย จ�านวน 74 
คน (ร้อยละ 29.13) ตามด้วย ค�าศัพท์ในหมวด
เครื่องมือต่างๆ จ�านวน 40 คน (ร้อยละ 15.75) 
และ การอ่านสัญลักษณ์ทางการเกษตร จ�านวน 
36 คน (ร้อยละ 14.17) ตามล�าดับ

4) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน พบ
ว่า รปูแบบจดัการเรยีนการสอนทีต้่องการมากทีส่ดุ 
คือ การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จ�านวน 124 
คน (ร้อยละ 48.82) รองลงมาคือ การศึกษาจาก
เอกสาร/ คูม่อืฝึกอบรมด้วยตนเอง จ�านวน 84 คน 
(ร้อยละ 33.07) และการเรียนด้วยตัวเองผ่านสื่อ
ออนไลน์ จ�านวน 40 คน (ร้อยละ 15.75) ตาม
ล�าดบั จ�านวนผูเ้รยีนทีเ่หมาะสมในการฝึกอบรม คอื
กลุ่มผู้เรียนตั้งแต่ 21-25 คน เหมาะสมในการฝึก
อบรมมากทีส่ดุ จ�านวน 121 คน (ร้อยละ 47.64)  
รองลงมา คอื กลุม่ผูเ้รยีนจ�านวน 11-20 คน จ�านวน 
43 คน (ร้อยละ 16.93) และการเรียนด้วยตนเอง 
จ�านวน 25 คน (ร้อยละ 9.84) ตามล�าดับ 
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โดยระดับชั้นความสามารถทางภาษาที่
ต้องการเรียนหรืออบรม ควรอยู่ในระดับชั้นต้น 
(ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับ
สูงกว่าพ้ืนฐาน แต่คิดว่ายังมีจุดผิดพลาดอยู่ค่อน
ข้างเยอะ) จ�านวน 89 คน (ร้อยละ 35.04) ระดั 
บชัน้กลาง (ผูเ้รยีนมคีวามสามารถด้านภาษาองักฤษ
ระดับกลาง แต่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิด
ความม่ันใจ) จ�านวน 84 คน (ร้อยละ 33.07) 
รองลงมา ระดับชั้นขั้นพื้นฐาน (ผู้เรียนต้องการรื้อ
ความรู/้เริม่เรยีนตัง้แต่ต้น) จ�านวน 81 คน (ร้อยละ  
31.89) แต่ไม่มนีกัศกึษาใดเลอืกอยูใ่นระดบัช้ันสงู 
(ผูเ้รยีนมคีวามสามารถด้านภาษาองักฤษในระดบัสงู
แล้ว แต่ต้องการพฒันาให้ดขีึน้เพือ่ให้ใความมัน่ใจ) 

นอกจากนีผู้ร่้วมตอบแบบส�ารวจส่วนมาก 
มีความเห็นว่า ช่วงวันที่เหมาะสมในการจัดอบรม
คือ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงบ่าย จ�านวน 113 
คน (ร้อยละ 44.49) รองลงมาคือ ช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ ช่วงเช้า จ�านวน 59 คน (ร้อยละ 
23.23) และช่วงวนัธรรมดา ช่วงเยน็ จ�านวน 56 คน  
(ร้อยละ 22.05) โดยมีระยะเวลาในการอบรม 
ต่อครัง้ ไม่ควรเกนิ 3 ชัว่โมง มากทีส่ดุ จ�านวน 149 
คน (ร้อยละ 58.66) ระยะเวลาไม่ควรเกนิ 2 ชัว่โมง 
จ�านวน 80 คน (ร้อยละ 31.50) และระยะเวลาไม่
ควรเกิน 1 ชั่วโมง จ�านวน 25 คน (ร้อยละ 9.84) 
ตามล�าดับ จ�านวนชั่วโมงตลอดหลักสูตร จ�านวน  
20 ชั่วโมง เหมาะสมมากที่สุด จ�านวน 114 คน 
(ร้อยละ 44.88) จ�านวน 30 ชั่วโมง จ�านวน 105 
คน (ร้อยละ 41.34) และจ�านวน 40 ชัว่โมง จ�านวน 
48 คน (ร้อยละ 18.90) ตามล�าดับ

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาด้าน
การเกษตรนั้นมีปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังและการพูด ซ่ึง
เป็นปัญหาเดยีวกนักบัทีพ่บกบันกัศกึษาสาขาอืน่ๆ 

เช่น สาขาวิทยาการจัดการ (นงสมร พงษ์พานิช, 
2011) สาขาบรหิารธรุกจิ (ยงิ ลี ่และ สมุาล ีชโินกลุ,  
2015) อาจกล่าวได้ว่าปัญหาด้านทักษะการฟัง
และการพูดเป็นปัญหาเบื้องต้นที่ส�าคัญส�าหรับ
ผู้เรียนชาวไทย ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงาน
วิจัยที่ผ่านมาที่ได้ระบุว่าปัญหาด้านการใช้ภาษา
องักฤษของคนไทยมมีาแต่ช้านาน ซึง่ถอืเป็นความ
ล้มเหลวในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของไทย  
และมีนักวิชาการหลายท่านได้ระบุถึงปัจจัยที่ 
ส่งผลต่อการล้มเหลวนี้ เช่น Noom-ura (2013) 
ได้กล่าวว่าปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลต่อการเรยีนการสอน
ที่ล้มเหลวนี้มาจากการคุณภาพของผู้สอน ผู้เรียน
ไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อภาษาอังกฤษ การจัดการ
เรียนการสอนเป็นชั้นเรียนขนาดใหญ่ คือจ�านวน
ผู้เรียนมีจ�านวนมากต่อหนึ่งห้องเรียน ผู้เรียน 
มคีวามสามารถทางภาษาองักฤษท่ีคละกันแต่ต้อง
เรียนในระดับเดียวกัน และการขาดการใช้ภาษา
อังกฤษนอกชั้นเรียน ซึ่งชัชรรีย์ บุนนาค (2018) 
ได้แนะน�าว่าควรมีการปรับหลักสูตรการเรียน 
การสอน พัฒนาครู พฒันาสือ่ให้ทันสมยั ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้เรียน ปรับหลักสูตรให้เน้นที ่
การใช้งานมากขึน้ ปรบัเกณฑ์การชีวั้ดความสามารถ
ในการส่ือสารให้เหมาะสมกับวยัของผูเ้รยีนและระดบั
ของผูเ้รยีน ซึง่สอดคล้องกับผลการวจิยันีท้ีช่ีใ้ห้เหน็
ว่าควรมกีารศึกษาความต้องการของผูเ้รียนก่อนการ
จดัการพัฒนาหลกัสตูร ทัง้นี ้การสอนภาษาองักฤษ
เพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะและการวางแผนบทเรียน
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงานและบริบททางสังคม จะสามารถกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจ 
เข้าใจวัตถุประสงค์และเนื้อหาการเรียนรู้ และ 
มีความตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของ 
การเรยีน (วรญัญา ใจสม, 2018 ; Chatsungnoen, 
2017) นอกจากนี้จะท�าให้ผู้เรียนพยายามศึกษา
ค้นคว้าและฝึกฝน เพราะสามารถน�าไปประยุกต์
ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวันตลอดจนประกอบอาชีพได้
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ในอนาคต (ลีชัย ปัญญาวงค์งาม, นิพนธ์ ทางทอง 
และปราโมชย์ อนันต์วราวงษ์, 2555)

ผลการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ความรู้เรื่องค�าศัพท์ของนักศึกษาสาขาการเกษตร 
นั้นสอดคล้องกับที่นักวิจัยหลายท่านที่ได้อธิบาย
ไว้ว่า ค�าศพัท์เป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะท�าให้ผูเ้รยีนเข้าใจ
ภาษาได้ดี หากผู้เรียนมีความรู้ด้านค�าศัพท์มากก็
จะมีแนวโน้มที่จะเข้าจะข้อความที่ได้ฟังหรืออ่าน
มากกว่าผู้เรียนที่มีความรู้ด้านค�าศัพท์น้อย และ
การเรยีนรูค้�าศพัท์ทีด่นีัน้จะต้องรูว้ธิกีารใช้ค�าศพัท์
ในประโยคควบคูไ่ปกบัความหมายด้วย (Alqahtani, 
2015 ; Scheepers, 2016 ; สุชญา พุ่มสวย, 
2016) ทั้งนี้ได้สอดคล้องกับที่ Chatsungnoen 
(2017) ได้อธบิายไว้ว่าความรูด้้านค�าศพัท์มคีวาม
สัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผูเ้รยีนควรมคีวามรูค้�าศพัท์ในวง
กว้าง คือทั้งค�าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ในสาขา
วิชาการ และในสายงานอาชีพ ซึ่งการพัฒนาเพิ่ม
วงค�าศัพท์น้ันผู้เรียนจ�าเป็นต้องได้รับการฝึกฝน
และแนะน�าจากอาจารย์ผู้สอนถึงกลวิธีการเรียนรู้
ค�าศัพท์ที่หลากหลายและเหมาะกับตัวของผู้เรียน

ผลการวจัิยเรือ่งความต้องการเนือ้หาของ
นักศึกษาสาขาการเกษตรสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
เนื้อหาด้านภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เรื่องการแนะน�าตนเอง และการเจรจา
ต่อรอง สะท้อนให้เห็นว่าภาษาอังกฤษมีบทบาท
ต่อการเกษตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมือ่ประเทศไทย
ได้วางให้อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นหนึ่งในแผน
กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่ส�าคัญด้านนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในอนาคต (First S-Curve) โดยแรงงาน
ภาคการเกษตรควรได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ควบคู่
กับการพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งจะท�าให้แรงงาน 
ดงักล่าวสามารถทีจ่ะปรบัตวัและพฒันาให้เป็นคน

เก่งหรือ “smart people” (Jones and Pimdee, 
2017) และไม่เสียโอกาสในการด�าเนินการทาง
ธุรกิจ (จรัสพงศ์ คลังกรณ์, 2018) อย่างไรก็ดีผล
วิจัยนี้มีความแตกต่างจาก Hiranburana (2017) 
ที่ระบุว่าภาษาอังกฤษธุรกิจที่ใช้บ่อยในวงการ 
นกัธรุกจิชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครคอื ทกัษะ
การเขียนมากกว่าการพูด และใช้การส่ือสารใน 
รูปของจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ ความต้องการ
เนือ้หานีอ้าจอธบิายได้สองประการคอื ประการแรก 
ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นนักศึกษา ซึ่งอาจจะยังไม่มี
ประสบการณ์ในการใช้ภาษาองักฤษในสถานการณ์
ทีต้่องเก่ียวข้องกับธรุกิจในเชงิลึก ดงันัน้หวัข้อเรือ่ง
ที่นักศึกษาเลือกเป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็นในระดับ
เบื้องต้นของการด�าเนินธุรกิจ แต่เมื่อมีการด�าเนิน
การธุรกิจอย่างต่อเน่ือง อาจจ�าเป็นต้องมีการใช้
รูปแบบการติดต่อในรูปแบบการเขียนมากกว่า 
การสนทนา ประการท่ีสองคือนักศึกษาสาขา
การเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว เป็นกลุ่มที่ต้องพบปะ
กบัชาวต่างชาตโิดยตรง เช่นมกีารเยีย่มชมฟาร์มใน
พืน้ท่ีสถานศกึษา หรือการเป็นนักศกึษาแลกเปลีย่น 
นอกจากน้ีนักศึกษากลุ่มดังกล่าวถือเป็นผู้ปฎิบัติ
ทางการเกษตร การเลือกเนื้อหาด้านการเกษตร
จงึเลอืกเนือ้หาในเรือ่งทีต่นต้องการและเป็นปัญหา
เฉพาะหน้าของตน เช่น การอ่านสลากยาและ 
ปุ๋ย และค�าศัพท์เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเกษตร 
เป็นต้น

จากการวจิยัในครัง้นีพ้บว่า ความพร้อมและ
ความต้องการในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของ
นกัศกึษาด้านการเกษตรท่ีเข้าร่วมวจิยัยงัขาดความรู ้
และทักษะพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบในการพูด
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร นัน่คอืค�าศพัท์ แม้ว่า
ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาภาษาอังกฤษ
จะเข้าถึงได้ง่าย แต่ก็เกิดปัญหาตามมาอย่างเห็น
ได้ชัด คือ เมื่อได้เรียนด้วยตนเองเนื้อหาบางเรื่อง
มีความละเอียด ซับซ้อน ยากที่จะท�าความเข้าใจ
ได้ด้วยตนเอง นักศึกษาจึงไม่เข้าใจในเน้ือหาน้ัน 
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และต้องการผู้รู้ในการอธิบายเนื้อหาที่ละเอียดขึ้น 
จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้นักศึกษาที่ต้องการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้นในรูปแบบของการ
อบรมเชงิปฏบิตักิารมากกว่าการเรยีนรูด้้วยตนเอง 
นอกจากนีจ้ากผลส�ารวจความต้องการเร่ืองจ�านวน
กลุม่ผูเ้รียนทีอ่ยู่ระหว่าง 20-25 คนนัน้ สอดคล้อง
กบัยุทธศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษโดยกระทรวง
ศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) ที่ระบุ
ว่าการจัดห้องเรียนวชิาสนทนา ควรมจี�านวนนกัเรยีน
ในห้องไม่เกนิ 20 คน นอกจากนีก้ารทีผู่เ้ข้าร่วมการ
วจิยัเลือกอบรมในช่วงวนัเสาร์-อาทติย์ เป็นเวลา 20 
ชัว่โมง อาจเป็นผลเนือ่งมาจากเป็นนกัศึกษาทีต้่อง
เรียนในช่วงวันธรรมดา ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจึง
เป็นช่วงเวลาท่ีพอจะมาศกึษาหาความรูเ้พ่ิมเติมได้ 

ผลการวจัิยเรือ่งการประเมนิความสามารถ
ของด้วยตนเองอยู่ในระดับชั้นต้นถึงระดับกลาง 
อาจอธบิายได้ว่าเป็นเพราะผูเ้รยีนไม่แน่ใจในความ
สามารถของตนเองเมื่อเจอกับสถานการณ์ในการ
ใช้ภาษาอังกฤษจริง อาจมีการประเมินผลความ
สามารถของผู้เรียนก่อนการจัดอบรมเพื่อได้ทราบ
ความสามารถของผูเ้รยีนอย่างแท้จรงิ เพือ่ประโยชน์
ในการเลือกเนื้อหาและบทเรียนที่จะจัดอบรม

สรุป

จากผลการวจัิยน้ีสรุปได้ว่า การจดัหลกัสตูร
ภาษาองักฤษด้านการเกษตรควรตัง้อยู่บนรากฐาน
ความต้องการของผูเ้รยีน ความรูค้วามสามารถของ
ผูเ้รยีนทีม่อียู ่และความแตกต่างระหว่างบคุคล การ
สอนควรเน้นทักษะการพูดและฟัง เนื่องจากเป็น
ทักษะท่ีผู้เรียนประสบปัญหาและเป็นที่ต้องการ
ของผู้เรียน ควรจัดหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงของ
เนือ้หาและเป็นไปตามระดบัความสามารถของผู้เรยีน 
หากไม่สามารถท�าได้อาจเลอืกกจิกรรมและเนือ้หา

การเรียนการสอนทีม่คีวามหลากหลายในทกุระดบั 
เช่นในระดบัต้นมหีวัข้อเรือ่งการแนะน�าตนเอง การ
เจรจาต่อรองและในระดบัสงูขึน้อาจมีเรือ่งการเขียน
จดหมายอิเล็คโทรนิคส์ เป็นต้น 

กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการฝึก
ภาษาองักฤษให้ครอบคลุมเน้ือหาทัง้ด้านการใช้ภาษา
องักฤษในชีวติประจ�าวนั ด้านธรุกจิการเกษตรและ
ด้านการเกษตร เพ่ือให้ผู้เรียนมโีอกาสใช้ความรู้ความ
สามารถทางด้านภาษาของตนเองในการสือ่สารใน
สถานการณ์ต่างๆ ฝึกคดิ ฝึกการให้เหตผุล เพือ่เกดิ
ทกัษะและความมัน่ใจในการใช้ภาษาองักฤษ ทัง้นี ้
ผู้สอนอาจมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
ช่วยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาความรู้ด้านค�าศัพท์
และการสนทนาทัง้ในและนอกชัน้เรยีน และเพือ่ให้
ผูเ้รยีนได้มีโอกาสใช้ภาษาองักฤษได้ในสถานการณ์
จริง ทั้งนี้ผู้สอนควรจ�าลองสถานการณ์การการใช้
ภาษาให้หลากหลาย และมีการประเมินผู้เรียนทั้ง
ก่อนและหลังการอบรม 

ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวจิยัในอนาคตคอื 
ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องความต้องการการใช้
ภาษาองักฤษ และภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน
กลุ่มนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เจ้าหน้าที่
หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
เพ่ือน�าผลการวิจัยดังกล่าวมาท�าการสามเส้าเพ่ือ
ให้ได้เน้ือหาที่ลึกแต่กว้างและครอบคลุมในทุกมิติ
ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตรต่อไป

ผลจากการวิจัยจะน�าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่ส�าหรับให้
กับกลุม่นักศกึษาในเขตพืน้ทีด่งักล่าวแต่อาจน�าไป
ปรบัประยกุต์ใช้กบักลุม่นกัศกึษาสาขาการเกษตรใน
พื้นที่อื่นๆ เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้านการเกษตรผู้เป็น
ฐานรากของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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ต�ร�ง 1 เนื้อหาภาษาอังกฤษที่ต้องการพัฒนา (ด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน)

1. ด้�นภ�ษ�อังกฤษในชีวิต
ประจำ�วัน

ระดับคว�มต้องก�ร

1
ร้อย
ละ

2
ร้อย
ละ

3
ร้อย 
ละ

4
ร้อย
ละ

5
ร้อย
ละ

1. ค�าศัพท์ 61 24.02 54 21.26 45 17.72 39 15.35 55 21.65

2. สนทนา 98 38.58 53 20.87 30 11.81 27 10.63 46 18.11

3. ทักษะการฟัง 59 23.23 67 26.38 65 25.59 37 14.57 26 10.24

4. ทักษะการเขียน 22 8.66 34 13.39 57 22.44 83 32.68 58 22.83

5. ทักษะการอ่าน 19 7.48 43 16.93 55 21.65 65 25.59 72 28.35

2. ด้านธุรกิจเกษตร

1. การแนะน�าตัวเอง 106 41.73 27 10.63 11 4.33 18 7.09 11 4.33

2. การแนะน�าสินค้า 24 9.45 43 16.93 53 20.87 36 14.17 23 9.06

3. การเจรจาต่อรอง 29 11.42 73 28.74 30 11.81 19 7.48 28 11.02

4. การสั่งซื้อสินค้า 13 5.12 12 4.72 26 10.24 38 14.96 26 10.24

5. การโฆษณาสินค้าผ่านสื่อ
ต่างๆ 

16 6.30 28 11.02 28 11.02 25 9.84 29 11.42

6. การอธิบายขั้นตอน
กระบวนการผลิตสินค้า

10 3.94 17 6.69 28 11.02 33 12.99 37 14.57

7. การน�าชมฟาร์มและสถาน
ประกอบการ

26 10.24 27 10.63 40 15.75 24 9.45 22 8.66

8. การสนทนาทางโทรศัพท์
ทั่วไป

17 6.69 11 4.33 19 7.48 25 9.84 24 9.45

9. การออกแบบสื่อโฆษณาสินค้า 9 3.54 11 4.33 15 5.91 23 9.06 34 13.39

10. การนัดหมายทางธุรกิจ 8 3.15 12 4.72 3 1.18 17 6.69 21 8.27

3. ด้านการเกษตร

1. การอ่านสลากยา/ปุ๋ย 74 29.13 33 12.99 35 13.78 32 12.60 34 13.39

2. การอ่านสัญลักษณ์ทางการ
เกษตร

36 14.17 46 18.11 54 21.26 35 13.78 33 12.99

3. ค�าศัพท์ในหมวดเครื่องมือ
ต่างๆ 

40 15.75 56 22.05 50 19.69 45 17.72 32 12.60

4. ค�าศัพท์เฉพาะทางด้าน 
การปศุสัตว์

27 10.63 25 9.84 34 13.39 42 16.54 31 12.20

5. ค�าศัพท์ทางด้านพืชไร่ 34 13.39 47 18.50 34 13.39 41 16.14 54 21.26

6. ค�าศัพท์ทางด้านพืชสวน 34 13.39 35 13.78 27 10.63 40 15.75 51 20.08



200 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 12 Number 3 September - December 2021

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (7 ธันวาคม 2556). ยุทธศาสตร์สอนภาษาอังกฤษ. ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ. 
สืบค้นจาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?News ID=35003& 
Key=news_act 

กองแกว้ จฬุาภรณ.์ (2016). ภาษาองักฤษส�าหรบัธรุกจิเพือ่นิสติชัน้ปีที ่4 สาขาการบญัช:ี การศกึษาความ
ต้องการเพื่อน�าไปออกแบบการเรียนการสอน (A BUSINESS ENGLISH COURSE FOR 
THE 4TH YEAR STUDENTS OF ACCOUNTANCY: FROM NEEDS TO COURSE 
DESIGN). Srinakharinwirot Research and Development. Journal of Humanities and 
Social Sciences, 8(15), 43-57.

จรัสพงศ์ คลังกรณ์. (2018). แนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องโมเดลไทยแลนด์ 4.0. 
วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 4(1), 80-87.

ชัชรีย์ บุนนาค. (2018, November). ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและข้อเสนอ
แนะด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2564–2568. In รายงาน
การประชุม Graduate School Conference (Vol. 2, No. 1, pp. 235-241).

พชัร ีอิม่ศร.ี (2019). การเรยีนรู้ภาษาองักฤษนอกห้องเรยีนผา่นกระบวนการวชิาการรบัใชส้งัคม. Walailak 
Procedia, (9), 1-7.

ยิง ลี่, & สุมาลี ชิโนกุล. (2015). การวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นในการเรียนทักษะการฟังและการพูด
ภาษาองักฤษของนกัศกึษาทีเ่รยีนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศสาขาบริหารธรุกจิ มหา
วิทยาลัยอัสสัมชัญ. Online Journal of Education, 10(1), 88-102.

นงสมร พงษ์พานิช. (2011). การศึกษาปัญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยวาจาของนิสิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. ตุลาคม 2550 ถึง 
กันยายน 2551. Humanities Journal, 18(1), 85-97.

ยุพาภรณ์ พิริยศิลป์. (2014). ความต้องการทางด้านภาษาอังกฤษของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขต
จังหวัดขอนแก่น. Journal of Thai Hospitality and Tourism, 9(2), 16-30. 

ลีชัย ปัญญาวงค์งาม, นิพนธ์ ทางทอง, & ปราโมชย์ อนันต์วราวงษ์. (2555). การสร้างรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 
รายงานผลการวิจัย http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1212 สืบค้นเมื่อ 
9 ตุลาคม 2562

วิรัญชนา ใจสม. (2018). ความส�าคัญของภาษาอังกฤษในห้องเรียนยุค ๔.๐. NIDTEP E-Journal. หน้า 
1-8. http://ejournal.nidtep.go.th/PDF/pdf5be2aa21d52dc.pdf.

วชัรนิทร ์เกดิทรพัย.์ (2016). การพัฒนาบทเรียนการสอนภาษาองักฤษของมคัคเุทศกส์�าหรบันกัศกึษาสาขา
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์ภูเก็ต). 
Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 2(1), 123-134



201วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

สุชญา พุ่มสวย. (2016). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลบุรี ”สุขบท”. Veridian E-Journal, Silpakorn University 
(Humanities, Social Sciences and arts), 9(3), 1040-1054.

สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง. (2555). ประชาคมอาเซียน 2558. สืบค้นจาก http://www.ocsc.go.th/ocsc/
th/files/pp_Suthad.PDF.

อสิฬยิาภรณ ์วรกิตตนนท ์และสมุติรา สรุรตันเ์ดชา (2559). การศกึษาความตอ้งการจ�าเปน็ของการเรยีน
ภาษาองักฤษส�าหรบันักศกึษาคณะแพทยศาสตรเ์พ่ือการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนของ
นกัศกึษา. วารสารบณัฑติศกึษา คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่, 5(1), 138-169.

Adam, S.L., Stan, R.S., Moangă, A.S. & Oroian, A. (2013). Challenges faced when teaching 
English for specific purposes. Bulletin of University of Agricultural Sciences and 
Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, 70(2), 425-429.

Alqahtani, M. (2015). The importance of vocabulary in language learning and how to be 
taught. International journal of teaching and education, 3(3), 21-34.

Basturkmen, H. (2010). Developing Course in English for Specific Purposes. Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire: Palgrave Mcmillan.

Bernie Trilling and Charles Fadel. (2009). 21st Century Skills: Leaning for life in our times. 
(New York: A Wiley Imprint, 2009), p.52.

Brown, J.D. (1995). The elements of language curriculum: A systematic approach to program 
development. Boston: Heinle and Heinle.

Brown, J.D. (2009). Foreign and second language needs analysis. In M. H. Long & C. Doughty 
(Eds.), The Handbook of Language Teaching (pp. 269-293). Chichester, U.K. ; 
Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Chatsungnoen, P. (2017). Needs analysis for an English for Specific Purposes (ESP) course 
for Thai undergraduates in a Food Science and Technology programme: a thesis 
presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 
Philosophy in Education. Massey University, Palmerston North, New Zealand. 

Chia, H.U., Johnson, R., Chia, H.L. & Olive, F. (1999). English for college students in Taiwan: 
A study of perceptions of English needs in a medical context. English for Specific 
purposes, 18(2), 107-119.

Dudley-Evans, T. & St. John, M.J. (1998). Developments in English for Specific Purposes. 
Cambridge: Cambridge University Press.

EF Education First. (2018). English Proficiency Index. Retrieved from https://www.ef.co.th/epi



202 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 12 Number 3 September - December 2021

Hiranburana, K. (2017). Use of English in the Thai workplace. Kasetsart Journal of Social 
Sciences, 38(1), 31-38.

Hutchinson, T. & Waters, A. (1987). English for specific purposes. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Jones, C. & Pimdee, P. (2017). Innovative ideas: Thailand 4.0 and the fourth industrial 
revolution. Asian International Journal of SocialSciences, 17(1), 4–35. https://doi.
org/10.29139/aijss.20170101.

Kaewpet, C. (2009). Communication needs of Thai civil engineering students. English for 
Specific Purposes, 28(4), 266-278. 

Long, M.H. (Ed.) (2005). Second language needs analysis. Cambridge ; New York:  
Cambridge University Press.

Lu, Y.L. (2018). What do nurses say about their English language needs for patient care 
and their ESP coursework: The case of Taiwanese nurses. English for Specific 
Purposes, 50, 116-129.

Noom-Ura, S. (2013). English-Teaching Problems in Thailand and Thai Teachers’ Professional 
Development Needs. English Language Teaching, 6(11), 139-147.

Phetcharat, T. & Chatupote, M. (2014). English needs of workers in an international petroleum 
company in Songkhla and learning activities identified as most helpful. (Unpublished 
doctoral dissertation or master’s thesis). Prince of Songkla University, Thailand.

Pinyonatthagarn, D. (2013). Globalization of English in ASEAN with special emphasis on 
Thailand. In International Conference on Globalization and the Teaching of English. 
October 19-20, 2013.

Prachanant, N. (2012). Needs analysis on English language use in tourism industry.  
Procedia –Social and Behavioral Sciences, 66(0), 117-125.

Rahman, M. (2015). English for Specific Purposes (ESP): A Holistic Review. Universal  
Journal of Educational Research, 3(1), 24-31. 

Saliu, B. & Hajrullai, H. (2016). Best Practices in the English for Specific Purpose Classes 
at the Language Center. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 232, 745-749.

Scheepers, R. (2016). The importance of vocabulary at tertiary level. Journal for Language 
Teaching=Ijenali Yekufundzisa Lulwimi=Tydskrif vir Taalonderrig, 50(1), 53-77.



203วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

Tamonpawee Phetcharat and Monta Chatupote. (2012). English Needs of Workers in  
an International Petroleum Company in Songkhla and Learning Activities  
Identified as Most Helpful. Proceedings-Learning Needs and Learning Strategies-003. 
4th International Conference on Humanities and Social Sciences. April 21st, 2012 
Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University. Songkla. 

Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills.: Learning for Life in Our Times. John Wiley 
& Sons: p. 52.


