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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขา
การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัด แพร่ พะเยาและเชียงราย จ�ำนวน 254 คน โดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูล
ได้รับการวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย มีผลการวิจัยดังนี้คือ นักศึกษามีปัญหาด้านทักษะการฟัง และการพูด
และมีความต้องการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง มีความต้องการรูปแบบการอบรมเสริมเป็นแบบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวมจ�ำนวน 20 ชั่วโมง
ตลอดหลักสูตร การอบรมควรจัดเป็นกลุ่มๆ ละ 21-25 คน มีเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง
โดยมีเนือ้ หาทีต่ อ้ งการอบรมมากทีส่ ดุ ดังนีด้ า้ นภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวันต้องการฝึกด้านสนทนา
และค�ำศัพท์ในชีวิตประจ�ำวัน ด้านธุรกิจเกษตร คือการแนะน�ำตนเอง และการเจรจาต่อรอง และ
ด้านหมวดเกษตร คือการอ่านสลากยา/ปุย๋ และค�ำศัพท์หมวดเครือ่ งมือ ผลจากการวิจยั จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษให้กบั กลุม่ นักศึกษาสาขาการเกษตรต่อไป เพือ่ มุง่ เน้นในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้านการเกษตรผู้เป็นฐานรากของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย
คำ�สำ�คัญ:
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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

บทนำ�
ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีภาคอุตสาหกรรม
เป็นภาคการผลิตทีม่ บี ทบาทสูง แต่รายได้หลักของ
ประชาชนส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร และ
ยังเป็นฐานส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาค
อุตสาหกรรม ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ การรวมกลุม่ ในภูมภิ าคเอเชีย
ภายใต้กรอบการค้าเสรีและกรอบความร่วมมือกับ
นานาประเทศเช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียน (สุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง, 2555) และการ
ก�ำหนดให้อตุ สาหกรรมการเกษตรเป็นหนึง่ ในภาค
อุตสาหกรรม S-Curve เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของ
ประเทศ ได้เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรเพื่อยังชีพ
ไปสูก่ ารเกษตรเชิงพาณิชย์ทมี่ กี ารใช้วทิ ยาการหรือ
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีการค้นคว้าวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และเพือ่ การเพิม่ ศักยภาพการพัฒนาระบบ
ธุรกิจเกษตรของไทยตัง้ แต่การผลิตปัจจัยการผลิต
การผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการเกษตรให้เป็นผู้ที่
มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อก่อให้เกิดความ
เสมอภาคทัง้ ทางด้านวิทยาการ เศรษฐกิจและสังคม
ในสถานการณ์โลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปในวิถที าง
ที่ซับซ้อนขึ้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการ
สือ่ สารทัว่ โลก และเป็นภาษาทีก่ ลุม่ ประเทศอาเซียน

ก�ำหนดให้เป็นภาษาท�ำงาน (working language)
ในเครือข่ายประชาคมอาเซียน (Pinyonatthagarn,
2013) อีกทั้งเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษาและวิจัย
เพือ่ พัฒนาทักษะต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและลุม่
ลึกในทุกมิติ (Trilling and Fadel, 2009) อันน�ำ
ไปสูค่ วามสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศ
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ตามจาก
การจัดอันดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
(EF English Proficiency Index or EF EPI) ของ
ประชากรจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลัก พบว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่
64 ของโลกจาก 88 ประเทศ และอยู่อันดับที่ 16
จาก 21 ประเทศในภูมภิ าคเอเชีย (EF Education
First, 2018) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาต่างๆ
ทีต่ า่ งชีว้ า่ แม้วา่ นักเรียนไทยจะผ่านการเรียนภาษา
อังกฤษมาเป็นระยะเวลาหลายปี แต่กม็ นี กั เรียนไทย
จ�ำนวนมากทีไ่ ม่สามารถน�ำความรูภ้ าษาอังกฤษไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(พัชรี อิ่มศรี, 2019) ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในท�ำนอง
เดียวกันก็มีความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลา
กรทางด้านการเกษตรให้มีศักยภาพในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้มคี วาม
สามารถทางการแข่งขันกับนานาประเทศดังที่ได้
กล่าวไว้เบื้องต้น
ปัจจัยหนึ่งของปัญหาด้านการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก�ำหนดคือ การพัฒนาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับ
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ความต้องการของแรงงานและของผูเ้ รียน ดังนัน้ จึงมี
ความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนทีต่ อ้ งพัฒนาหลักสูตรภาษา
อังกฤษให้ทนั สมัยและตอบโจทย์ของสังคมปัจจุบนั
ซึง่ สอดคล้องกับนโนบายการศึกษาในยุค Thailand
4.0 ทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดการปรับหลักสูตรการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษให้มเี นือ้ หาการเรียนเฉพาะเรือ่ ง
ทีส่ ำ� คัญๆ และมีเนือ้ หาทีต่ รงกับความต้องการของ
ผูเ้ รียน (วิรญ
ั ชนา ใจสม, 2018) จากความต้องการนี้
ได้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ หรือ English for
Specific Purposes (ESP) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เตรียมผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
การใช้ภาษาของผู้เรียนทางด้านวิชาการหรือด้าน
อาชีพ และตามความต้องการของผู้เรียน
การสร้ า งหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
จุดมุ่งหมายเฉพาะนั้นค�ำนึงถึงบริบท ขอบเขต
และความต้องการของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (Brown,
1995 ; Dudley-Evans and St. John, 1995 ;
Rahman, 2015) ดังนัน้ การจัดการเรียนภาษาสอน
ภาษาอังกฤษเพือ่ จุดมุง่ หมายเฉพาะจึงมีจดุ ประสงค์
การเรียนรู้ วิธกี ารสอน และการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่แตกต่างจากภาษาอังกฤษทั่วไป ซึ่ง
Basturken (2010) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าภาษา
อังกฤษเพือ่ จุดมุง่ หมายเฉพาะมีความเฉพาะเจาะจง
มากกว่าภาษาอังกฤษทัว่ ไป เนือ่ งจากหลักสูตรเป็น
ไปตามความต้องการของผูเ้ รียนไม่วา่ จะเป็นเพือ่ ใช้
ในทางวิชาการหรือเพือ่ วิชาชีพ โดยค�ำนึงถึงลักษณะ
เฉพาะทางภาษาที่ใช้ในแวดวงนั้นๆ วัตถุประสงค์
ของผู้เรียน และบริบทที่จะน�ำภาษาไปใช้ โดยเป็น
การบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนือ้ หาวิชาทีม่ คี วาม
ส�ำคัญต่อผู้เรียน ดังนั้นหลักสูตรจึงถูกออกแบบให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน (Rahman,
2015) อาจกล่าวได้ว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดมุ่งหมายเฉพาะ อาจเป็นได้ตั้งแต่ผู้ที่ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน ไปจนถึงผูท้ มี่ คี วามคุน้ เคย
กับบริบททีต่ อ้ งใช้ภาษานัน้ เพือ่ การสือ่ สารในแวดวง

ของตน (Chatsungnoen, 2017) ดังนัน้ การจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ จุดมุง่ หมายเฉพาะ
ต้องเน้นความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของ
ผูเ้ รียนเฉพาะกลุม่ เป็นส�ำคัญ มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการและจุดมุ่งหมายของผู้เรียน เพื่อสร้าง
หลักสูตร ก�ำหนดเนื้อหา ทักษะ โครงสร้างและ
หน้าที่ของภาษาที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่ม ประยุกต์
วิธกี ารสอนและกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละสือ่ การเรียน
การสอน ให้เข้ากับสถานการณ์ในการใช้ภาษาของ
ผู้เรียน และเอื้อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สือ่ สารตามความต้องการในบริบทของตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่ง
หมายจึงเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะต่อ
การพัฒนาบุคคลากรด้านการเกษตรของไทยใน
สถานการณ์ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่าง
จริงจัง เนื่องด้วยเป็นรายวิชาที่มีประโยชน์ เพราะ
ช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารในศาสตร์
ที่ก�ำลังศึกษาหรือในวงการอาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
โอกาสการได้งานในตลาดแรงงาน (Saliua and
Hajrullaia, 2016)
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่ จุดมุง่
หมายเฉพาะมีขนั้ ตอนแรกและเป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ
ในวงจรการสร้างหลักสูตรคือ การวิเคราะห์ความ
ต้องการ (Needs Analysis) เพราะหากหลักสูตร
ที่ไม่ได้มีการศึกษาความต้องการของผู้เรียน จะ
มีเนื้อหาและขอบเขตการเรียนไม่กว้างเกินไป
ก็แคบเกินไปและไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน (Long, 2005) ซึ่งสอดคล้องกับ
Basturkmen (2010) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการศึกษา
ความต้องการของผูเ้ รียน ท�ำให้การออกแบบหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความต้องการ เป็น
กระบวนการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อน�ำมาพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม (Brown, 2009)
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นักวิชาการหลายท่านได้น�ำเสนอแนวคิด
ต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้เรียน โดย Munby (1978) เป็นท่านแรกที่ได้
กล่าวถึงกระบวนการการวิเคราะห์ความต้องการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แต่แนวคิดของเขา
ไม่ได้รับความนิยมเพราะไม่มีความยืดหยุ่นในการ
เก็บข้อมูลและใช้เวลานานในการวิเคราะห์ ต่อมา
ได้มนี กั วิชาการหลายท่านได้ปรับกระบวนการของ
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
แนวคิดที่ Hutchinson & Waters (1987)
กล่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการนั้น ได้
อธิบายไว้ว่าเป็นการน�ำภาษาอังกฤษมาใช้ในการ
สื่อสารในสถานการณ์หรือบริบทที่เฉพาะเจาะจง
โดยประสิทธิผลของการสื่อสารจะขึ้นอยู่กับตัว
ผู้สื่อสารในการน�ำความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษมาใช้ประโยชน์ในสถานการณ์หรือ
บริบททีแ่ ตกต่างกัน การศึกษาเกีย่ วกับความต้องการ
ทักษะภาษาอังกฤษมีปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ เพศ
การศึกษา ประสบการณ์ เป็นต้น ที่ส่งผลต่อความ
จ�ำเป็น (Necessities) ปัญหา (Lacks) และความ
ต้องการ (Wants) เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ
ของผู้สื่อสารที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง Kaewpet
(2009) ชี้ให้เห็นว่าในการวิเคราะห์ความต้องการ
ทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนควรให้ความส�ำคัญ
กับความต้องการในการสื่อสารและความต้องการ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการ
ของผูเ้ รียนกับภาษาอังกฤษเพือ่ จุดมุง่ หมายเฉพาะ
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ทัง้ ในประเทศไทยและนานาชาติมหี ลากหลายสาขา
วิชา งานวิจัยในด้านความต้องการภาษาอังกฤษ
ส่วนมากเน้นไปทีค่ วามต้องการการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านวิชาการของนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เช่น
ศึกษาความต้องการภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สาขาแพทย์ศาสตร์ (อิสฬิยาภรณ์ วรกิตตนนท์ และ
สุมิตรา สุรัรรัตน์เดชา, 2559 ; Chia, Johnson,
and Olive,1999) สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ
(ยิง ลี่ และสุมาลี ชิโนกุล, 2015 ; กองแก้ว
จุฬาภรณ์, 2016) สาขาการจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (วัชรินทร์ เกิดทรัพย์, 2016) สาขาวิชา
สัตวแพทยศาสตร์ ไม้ผล และการผสมพันธุ์สัตว์
(Adam, Stan, Moangă, and Oroian, 2013)
ซึ่งรายงานเป็นไปในท�ำนองเดียวกันว่า นักศึกษา
ขาดทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ขาดความรู้ด้านค�ำศัพท์เฉพาะด้าน
ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนและผู้เรียนมีความเห็นว่าหลักสูตรและ
แผนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการในการ
เรียนรู้ภาษาจะท�ำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริง
ในด้านการศึกษาความต้องการภาษาอังกฤษ
เพือ่ อาชีพ มีการส�ำรวจพบว่า มีความต้องการการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสนทนาและสือ่ สารในชีวติ
ประจ�ำวัน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่อง
เที่ยวเป็นสิ่งที่ต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการท่องเที่ยว (Pradchanant, 2012 ;
ยุพาภรณ์ พิริยศิลป์, 2014) และทักษะด้านการ
สือ่ สารทีส่ อดคล้องกับต�ำแหน่งงานและทักษะการ
อ่าน เป็นทักษะทีต่ อ้ งการของบุคลากรด้านวิศวกรรม
(Kaewpet, 2009) ซึ่งแตกต่างจากความต้องการ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานบริษทั
ปิโตเลียมนานาชาติ ทีพ่ นักงานระดับเบือ้ งต้นต้องการ
พัฒนาทักษะการพูดและการฟัง ส่วนพนักงานระดับ
สูงต้องการฝึกทักษะด้านการอ่านและการเขียน
(Phetcharat and Chatupote, 2012) นอกจากนี้
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ยังมีงานวิจยั ทีร่ ะบุวา่ ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางคลินิก
ของพยาบาล ต้องการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย เพราะมีปัญหาในการ
สื่อสาร เช่น ค�ำศัพท์ การออกเสียง ส�ำเนียงภาษา
อังกฤษ (Lu, 2018)
จะเห็นได้วา่ การศึกษาเรือ่ งความต้องการ
ภาษาอังกฤษเพือ่ จุดมุง่ หมายเฉพาะมีหลากหลาย
สาขาวิชาชีพ และแต่ละอาชีพก็มีความต้องการ
พัฒนาทักษะที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการใช้ภาษา
อังกฤษด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน
วิจัยด้านความต้องการจากผู้เรียนด้านการเกษตร
ยังขาดการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งๆ ที่เป็น
สาขาที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศดังได้
กล่าวมาแล้วเบื้องต้น ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความต้องการภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาสาขาการเกษตร ผลของการวิจัยนี้
จะใช้เป็นแนวทางในพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการ
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กลุม่ ส�ำคัญเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจตัง้ แต่
ในระดับฐานราก นอกจากนี้งานวิจัยนี้จะเป็นส่วน
เติมเต็มให้กบั การศึกษาและวิจยั ด้านความต้องการ
การใช้ภาษาอังกฤษด้านการเกษตรในบริบทสังคม
ไทยและในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาความต้องการด้านภาษาอังกฤษ
ของกลุ่มนักศึกษาด้านการเกษตร

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยนี้ได้เลือกใช้กรอบแนวคิดของ
Hutchinson and Waters (1987) มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิเคราะห์ความ

ต้องการด้านภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งศึกษาไปที่
ความต้องการของกลุ่มนักศึกษาสาขาการเกษตร
โดยเฉพาะ โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัจจุบัน
(Present Situation Analysis, PSA) ซึ่งเน้นไปที่
การวิเคราะห์หาจุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษและประสบการณ์การเรียนรู้
ของตัวผู้เรียน และ การวิเคราะห์สถานการณ์
เป้าหมาย (Target Situation Analysis, TSA)
เป็นการก�ำหนดเป้าหมายว่าผู้เรียนจ�ำเป็นต้องมี
ความรูภ้ าษาอังกฤษด้านใดในการสือ่ สารในเหตุการณ์
หรือสถานการณ์เจาะจง ซึ่งอาจมีความต้องการ
ที่แตกต่างทั้งจากกลุ่มนักศึกษาด้านการเกษตร
กรจากพื้นที่อื่น และจากกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่
เกีย่ วข้องนัน้ ๆ ทีม่ ปี ระสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ
และความมุ่งหวังที่แตกต่างกัน

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างของงานวิจยั นี้ คือกลุม่ นักศึกษา
ด้านการเกษตร ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดแพร่
พะเยา และเชียงราย จ�ำนวน 254 คน เก็บข้อมูล
ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2560-ตุลาคม 2561

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามซึง่ ประกอบด้วย 4 ด้านคือ 1) ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัญหา
และความต้องการการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
3) เนือ้ หาและหัวข้อภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร และ
4) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยแบบสอบถาม
ได้ผา่ นการตรวจสอบความเทีย่ ง และความถูกต้อง
ของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ค�ำนึงถึงการพิทักษ์
สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง ภายหลังผู้เข้าร่วมวิจัยตอบ
ค�ำถามจากแบบส�ำรวจ ผู้วิจัยตรวจสอบ ความถูก
ต้องและสมบูรณ์ ก่อนน�ำไปวิเคราะห์ทางสถิติ การ
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วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสถิตสิ ำ� เร็จรูป โดยใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนา เกณฑ์การแปลความหมายระดับ
ความส�ำคัญของปัญหาและความต้องการทักษะ
ภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ น้อย
ปานกลาง และน้อย

ผลการวิจัย
ผลการส�ำรวจความต้องการภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาด้านการเกษตรจากจ�ำนวน 254 คน
มีการส�ำรวจ 4 ด้าน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัญหาและความต้องการ
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 3) เนื้อหาและหัวข้อ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร และ 4) รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูล
ทัว่ ไป คือ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมการส�ำรวจเป็นเพศชาย
130 คน และเพศหญิง 124 คน ก�ำลังศึกษาใน
ระดับปริญญาบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 84 คน (ร้อยละ
33.07) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
96 คน (ร้อยละ 54) และปริญญาตรี 74 คน
(ร้อยละ 29.13) ก�ำลังศึกษาด้านพืชไร่ 30 คน
(ร้อยละ 11.81) พืชสวน 31 คน (ร้อยละ 12.20)
สัตวศาสตร์ 9 คน (ร้อยละ 3.54) เกษตรผสมผสาน
39 คน (ร้อยละ 15.36)
2) ปัญหาและความต้องการทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ พบว่า ทักษะการฟัง เป็นปัญหาที่
ส�ำคัญมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 100 คน (ร้อยละ 39.37)
รองลงมาคือ การพูด จ�ำนวน 61 คน (ร้อยละ
24.02) และการเขียน จ�ำนวน 49 คน (ร้อยละ
19.29) ตามล�ำดับ และมีความต้องการการอบรม
ทักษะการพูด มากที่สุด จ�ำนวน 96 คน (ร้อยละ
37.80) รองลงมาคือ ทักษะการฟัง จ�ำนวน 87
คน (ร้อยละ 34.25) และทักษะการเขียน จ�ำนวน
39 คน (ร้อยละ 15.35)
3) เนื้อหาและหัวข้อภาษาอังกฤษเพื่อ
การเกษตร ซึ่งแบ่งเป็น3 ด้าน คือด้านภาษา
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อังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน ด้านธุรกิจเกษตร และ
ด้านการเกษตร (ตาราง 1) พบว่า เนื้อหาภาษา
อังกฤษที่ต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน คือการสนทนา โดยมีผู้เลือกตอบ
จ�ำนวน 98 คน (ร้อยละ 38.58) รองลงมา คือ
ค�ำศัพท์ จ�ำนวน 61 คน (ร้อยละ 24.02) และ
ทักษะการฟัง จ�ำนวน 59 (ร้อยละ 23.23)
เนื้อหาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจเกษตร
พบว่า ทักษะที่ผู้เข้าร่วมตอบแบบส�ำรวจต้องการ
พัฒนามากที่สุด คือ การแนะน�ำตัวเอง จ�ำนวน
106 คน (ร้อยละ 41.73) รองลงมา คือ การเจรจา
ต่อรอง จ�ำนวน 29 คน (ร้อยละ 11.42) และ
การน�ำชมฟาร์มและสถานประกอบการ จ�ำนวน
26 คน (ร้อยละ 10.24) ตามล�ำดับ
เนือ้ หาภาษาอังกฤษด้านการเกษตร พบว่า
ทักษะที่ผู้เข้าร่วมตอบแบบส�ำรวจต้องการพัฒนา
มากที่สุด คือ การอ่านสลากยา/ปุ๋ย จ�ำนวน 74
คน (ร้อยละ 29.13) ตามด้วย ค�ำศัพท์ในหมวด
เครื่องมือต่างๆ จ�ำนวน 40 คน (ร้อยละ 15.75)
และ การอ่านสัญลักษณ์ทางการเกษตร จ�ำนวน
36 คน (ร้อยละ 14.17) ตามล�ำดับ
4) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน พบ
ว่า รูปแบบจัดการเรียนการสอนทีต่ อ้ งการมากทีส่ ดุ
คือ การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จ�ำนวน 124
คน (ร้อยละ 48.82) รองลงมาคือ การศึกษาจาก
เอกสาร/ คูม่ อื ฝึกอบรมด้วยตนเอง จ�ำนวน 84 คน
(ร้อยละ 33.07) และการเรียนด้วยตัวเองผ่านสื่อ
ออนไลน์ จ�ำนวน 40 คน (ร้อยละ 15.75) ตาม
ล�ำดับ จ�ำนวนผูเ้ รียนทีเ่ หมาะสมในการฝึกอบรม คือ
กลุ่มผู้เรียนตั้งแต่ 21-25 คน เหมาะสมในการฝึก
อบรมมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 121 คน (ร้อยละ 47.64)
รองลงมา คือ กลุม่ ผูเ้ รียนจ�ำนวน 11-20 คน จ�ำนวน
43 คน (ร้อยละ 16.93) และการเรียนด้วยตนเอง
จ�ำนวน 25 คน (ร้อยละ 9.84) ตามล�ำดับ
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โดยระดับชั้นความสามารถทางภาษาที่
ต้องการเรียนหรืออบรม ควรอยู่ในระดับชั้นต้น
(ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับ
สูงกว่าพื้นฐาน แต่คิดว่ายังมีจุดผิดพลาดอยู่ค่อน
ข้างเยอะ) จ�ำนวน 89 คน (ร้อยละ 35.04) ระดั
บชัน้ กลาง (ผูเ้ รียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ระดับกลาง แต่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจ) จ�ำนวน 84 คน (ร้อยละ 33.07)
รองลงมา ระดับชั้นขั้นพื้นฐาน (ผู้เรียนต้องการรื้อ
ความรู/้ เริม่ เรียนตัง้ แต่ตน้ ) จ�ำนวน 81 คน (ร้อยละ
31.89) แต่ไม่มนี กั ศึกษาใดเลือกอยูใ่ นระดับชัน้ สูง
(ผูเ้ รียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสูง
แล้ว แต่ตอ้ งการพัฒนาให้ดขี นึ้ เพือ่ ให้ใความมัน่ ใจ)
นอกจากนีผ้ รู้ ว่ มตอบแบบส�ำรวจส่วนมาก
มีความเห็นว่า ช่วงวันที่เหมาะสมในการจัดอบรม
คือ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงบ่าย จ�ำนวน 113
คน (ร้อยละ 44.49) รองลงมาคือ ช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ ช่วงเช้า จ�ำนวน 59 คน (ร้อยละ
23.23) และช่วงวันธรรมดา ช่วงเย็น จ�ำนวน 56 คน
(ร้อยละ 22.05) โดยมีระยะเวลาในการอบรม
ต่อครัง้ ไม่ควรเกิน 3 ชัว่ โมง มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 149
คน (ร้อยละ 58.66) ระยะเวลาไม่ควรเกิน 2 ชัว่ โมง
จ�ำนวน 80 คน (ร้อยละ 31.50) และระยะเวลาไม่
ควรเกิน 1 ชั่วโมง จ�ำนวน 25 คน (ร้อยละ 9.84)
ตามล�ำดับ จ�ำนวนชั่วโมงตลอดหลักสูตร จ�ำนวน
20 ชั่วโมง เหมาะสมมากที่สุด จ�ำนวน 114 คน
(ร้อยละ 44.88) จ�ำนวน 30 ชั่วโมง จ�ำนวน 105
คน (ร้อยละ 41.34) และจ�ำนวน 40 ชัว่ โมง จ�ำนวน
48 คน (ร้อยละ 18.90) ตามล�ำดับ

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาด้าน
การเกษตรนั้นมีปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังและการพูด ซึ่ง
เป็นปัญหาเดียวกันกับทีพ่ บกับนักศึกษาสาขาอืน่ ๆ

เช่น สาขาวิทยาการจัดการ (นงสมร พงษ์พานิช,
2011) สาขาบริหารธุรกิจ (ยิง ลี่ และ สุมาลี ชิโนกุล,
2015) อาจกล่าวได้ว่าปัญหาด้านทักษะการฟัง
และการพูดเป็นปัญหาเบื้องต้นที่ส�ำคัญส�ำหรับ
ผู้เรียนชาวไทย ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงาน
วิจัยที่ผ่านมาที่ได้ระบุว่าปัญหาด้านการใช้ภาษา
อังกฤษของคนไทยมีมาแต่ชา้ นาน ซึง่ ถือเป็นความ
ล้มเหลวในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทย
และมีนักวิชาการหลายท่านได้ระบุถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อการล้มเหลวนี้ เช่น Noom-ura (2013)
ได้กล่าวว่าปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนการสอน
ที่ล้มเหลวนี้มาจากการคุณภาพของผู้สอน ผู้เรียน
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญต่อภาษาอังกฤษ การจัดการ
เรียนการสอนเป็นชั้นเรียนขนาดใหญ่ คือจ�ำนวน
ผู้เรียนมีจ�ำนวนมากต่อหนึ่งห้องเรียน ผู้เรียน
มีความสามารถทางภาษาอังกฤษทีค่ ละกันแต่ตอ้ ง
เรียนในระดับเดียวกัน และการขาดการใช้ภาษา
อังกฤษนอกชั้นเรียน ซึ่งชัชรรีย์ บุนนาค (2018)
ได้แนะน�ำว่าควรมีการปรับหลักสูตรการเรียน
การสอน พัฒนาครู พัฒนาสือ่ ให้ทนั สมัย ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้เรียน ปรับหลักสูตรให้เน้นที่
การใช้งานมากขึน้ ปรับเกณฑ์การชีว้ ดั ความสามารถ
ในการสือ่ สารให้เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียนและระดับ
ของผูเ้ รียน ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั นีท้ ชี่ ใี้ ห้เห็น
ว่าควรมีการศึกษาความต้องการของผูเ้ รียนก่อนการ
จัดการพัฒนาหลักสูตร ทัง้ นี้ การสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะและการวางแผนบทเรียน
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงานและบริบททางสังคม จะสามารถกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจ
เข้าใจวัตถุประสงค์และเนื้อหาการเรียนรู้ และ
มี ค วามตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข อง
การเรียน (วรัญญา ใจสม, 2018 ; Chatsungnoen,
2017) นอกจากนี้จะท�ำให้ผู้เรียนพยายามศึกษา
ค้นคว้าและฝึกฝน เพราะสามารถนําไปประยุกต์
ใช้ได้ในชีวิตประจําวันตลอดจนประกอบอาชีพได้
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ในอนาคต (ลีชัย ปัญญาวงค์งาม, นิพนธ์ ทางทอง
และปราโมชย์ อนันต์วราวงษ์, 2555)
ผลการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ความรู้เรื่องค�ำศัพท์ของนักศึกษาสาขาการเกษตร
นั้นสอดคล้องกับที่นักวิจัยหลายท่านที่ได้อธิบาย
ไว้วา่ ค�ำศัพท์เป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ รียนเข้าใจ
ภาษาได้ดี หากผู้เรียนมีความรู้ด้านค�ำศัพท์มากก็
จะมีแนวโน้มที่จะเข้าจะข้อความที่ได้ฟังหรืออ่าน
มากกว่าผู้เรียนที่มีความรู้ด้านค�ำศัพท์น้อย และ
การเรียนรูค้ ำ� ศัพท์ทดี่ นี นั้ จะต้องรูว้ ธิ กี ารใช้คำ� ศัพท์
ในประโยคควบคูไ่ ปกับความหมายด้วย (Alqahtani,
2015 ; Scheepers, 2016 ; สุชญา พุ่มสวย,
2016) ทั้งนี้ได้สอดคล้องกับที่ Chatsungnoen
(2017) ได้อธิบายไว้วา่ ความรูด้ า้ นค�ำศัพท์มคี วาม
สัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้ รียนควรมีความรูค้ ำ� ศัพท์ในวง
กว้าง คือทั้งค�ำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ในสาขา
วิชาการ และในสายงานอาชีพ ซึ่งการพัฒนาเพิ่ม
วงค�ำศัพท์นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน
และแนะน�ำจากอาจารย์ผู้สอนถึงกลวิธีการเรียนรู้
ค�ำศัพท์ที่หลากหลายและเหมาะกับตัวของผู้เรียน
ผลการวิจยั เรือ่ งความต้องการเนือ้ หาของ
นักศึกษาสาขาการเกษตรสามารถอธิบายได้ดังนี้
เนื้อหาด้านภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เรื่องการแนะน�ำตนเอง และการเจรจา
ต่อรอง สะท้อนให้เห็นว่าภาษาอังกฤษมีบทบาท
ต่อการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ประเทศไทย
ได้วางให้อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นหนึ่งในแผน
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญด้านนวัตกรรม
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในอนาคต (First S-Curve) โดยแรงงาน
ภาคการเกษตรควรได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ควบคู่
กับการพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งจะท�ำให้แรงงาน
ดังกล่าวสามารถทีจ่ ะปรับตัวและพัฒนาให้เป็นคน
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เก่งหรือ “smart people” (Jones and Pimdee,
2017) และไม่เสียโอกาสในการด�ำเนินการทาง
ธุรกิจ (จรัสพงศ์ คลังกรณ์, 2018) อย่างไรก็ดีผล
วิจัยนี้มีความแตกต่างจาก Hiranburana (2017)
ที่ระบุว่าภาษาอังกฤษธุรกิจที่ใช้บ่อยในวงการ
นักธุรกิจชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครคือ ทักษะ
การเขียนมากกว่าการพูด และใช้การสื่อสารใน
รูปของจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ ความต้องการ
เนือ้ หานีอ้ าจอธิบายได้สองประการคือ ประการแรก
ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นนักศึกษา ซึ่งอาจจะยังไม่มี
ประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ทีต่ อ้ งเกีย่ วข้องกับธุรกิจในเชิงลึก ดังนัน้ หัวข้อเรือ่ ง
ที่นักศึกษาเลือกเป็นเรื่องที่มีความจ�ำเป็นในระดับ
เบื้องต้นของการด�ำเนินธุรกิจ แต่เมื่อมีการด�ำเนิน
การธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจจ�ำเป็นต้องมีการใช้
รูปแบบการติดต่อในรูปแบบการเขียนมากกว่า
การสนทนา ประการที่สองคือนักศึกษาสาขา
การเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว เป็นกลุ่มที่ต้องพบปะ
กับชาวต่างชาติโดยตรง เช่นมีการเยีย่ มชมฟาร์มใน
พืน้ ทีส่ ถานศึกษา หรือการเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ น
นอกจากนี้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวถือเป็น ผู้ปฎิบัติ
ทางการเกษตร การเลือกเนื้อหาด้านการเกษตร
จึงเลือกเนือ้ หาในเรือ่ งทีต่ นต้องการและเป็นปัญหา
เฉพาะหน้าของตน เช่น การอ่านสลากยาและ
ปุ๋ย และค�ำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเกษตร
เป็นต้น
จากการวิจยั ในครัง้ นีพ้ บว่า ความพร้อมและ
ความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาด้านการเกษตรทีเ่ ข้าร่วมวิจยั ยังขาดความรู้
และทักษะพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบในการพูด
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร นัน่ คือค�ำศัพท์ แม้วา่
ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาภาษาอังกฤษ
จะเข้าถึงได้ง่าย แต่ก็เกิดปัญหาตามมาอย่างเห็น
ได้ชัด คือ เมื่อได้เรียนด้วยตนเองเนื้อหาบางเรื่อง
มีความละเอียด ซับซ้อน ยากที่จะท�ำความเข้าใจ
ได้ด้วยตนเอง นักศึกษาจึงไม่เข้าใจในเนื้อหานั้น
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และต้องการผู้รู้ในการอธิบายเนื้อหาที่ละเอียดขึ้น
จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้นักศึกษาที่ต้องการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้นในรูปแบบของการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารมากกว่าการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
นอกจากนีจ้ ากผลส�ำรวจความต้องการเรือ่ งจ�ำนวน
กลุม่ ผูเ้ รียนทีอ่ ยูร่ ะหว่าง 20-25 คนนัน้ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษโดยกระทรวง
ศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) ที่ระบุ
ว่าการจัดห้องเรียนวิชาสนทนา ควรมีจำ� นวนนักเรียน
ในห้องไม่เกิน 20 คน นอกจากนีก้ ารทีผ่ เู้ ข้าร่วมการ
วิจยั เลือกอบรมในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นเวลา 20
ชัว่ โมง อาจเป็นผลเนือ่ งมาจากเป็นนักศึกษาทีต่ อ้ ง
เรียนในช่วงวันธรรมดา ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจึง
เป็นช่วงเวลาทีพ่ อจะมาศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมได้
ผลการวิจยั เรือ่ งการประเมินความสามารถ
ของด้วยตนเองอยู่ในระดับชั้นต้นถึงระดับกลาง
อาจอธิบายได้วา่ เป็นเพราะผูเ้ รียนไม่แน่ใจในความ
สามารถของตนเองเมื่อเจอกับสถานการณ์ในการ
ใช้ภาษาอังกฤษจริง อาจมีการประเมิน ผลความ
สามารถของผู้เรียนก่อนการจัดอบรมเพื่อได้ทราบ
ความสามารถของผูเ้ รียนอย่างแท้จริง เพือ่ ประโยชน์
ในการเลือกเนื้อหาและบทเรียนที่จะจัดอบรม

สรุป
จากผลการวิจยั นีส้ รุปได้วา่ การจัดหลักสูตร
ภาษาอังกฤษด้านการเกษตรควรตัง้ อยูบ่ นรากฐาน
ความต้องการของผูเ้ รียน ความรูค้ วามสามารถของ
ผูเ้ รียนทีม่ อี ยู่ และความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
สอนควรเน้นทักษะการพูดและฟัง เนื่องจากเป็น
ทักษะที่ผู้เรียนประสบปัญหาและเป็นที่ต้องการ
ของผู้เรียน ควรจัดหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงของ
เนือ้ หาและเป็นไปตามระดับความสามารถของผูเ้ รียน
หากไม่สามารถท�ำได้อาจเลือกกิจกรรมและเนือ้ หา

การเรียนการสอนทีม่ คี วามหลากหลายในทุกระดับ
เช่นในระดับต้นมีหวั ข้อเรือ่ งการแนะน�ำตนเอง การ
เจรจาต่อรองและในระดับสูงขึน้ อาจมีเรือ่ งการเขียน
จดหมายอิเล็คโทรนิคส์ เป็นต้น
กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการฝึก
ภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมเนือ้ หาทัง้ ด้านการใช้ภาษา
อังกฤษในชีวติ ประจ�ำวัน ด้านธุรกิจการเกษตรและ
ด้านการเกษตร เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีโอกาสใช้ความรูค้ วาม
สามารถทางด้านภาษาของตนเองในการสือ่ สารใน
สถานการณ์ตา่ งๆ ฝึกคิด ฝึกการให้เหตุผล เพือ่ เกิด
ทักษะและความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้
ผู้สอนอาจมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
ช่วยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาความรู้ด้านค�ำศัพท์
และการสนทนาทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน และเพือ่ ให้
ผูเ้ รียนได้มโี อกาสใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์
จริง ทั้งนี้ผู้สอนควรจ�ำลองสถานการณ์การการใช้
ภาษาให้หลากหลาย และมีการประเมินผู้เรียนทั้ง
ก่อนและหลังการอบรม
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ในอนาคตคือ
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องความต้องการการใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารใน
กลุ่มนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เจ้าหน้าที่
หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
เพื่อน�ำผลการวิจัยดังกล่าวมาท�ำการสามเส้าเพื่อ
ให้ได้เนื้อหาที่ลึกแต่กว้างและครอบคลุมในทุกมิติ
ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตรต่อไป
ผลจากการวิจัยจะน�ำไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่ส�ำหรับให้
กับกลุม่ นักศึกษาในเขตพืน้ ทีด่ งั กล่าวแต่อาจน�ำไป
ปรับประยุกต์ใช้กบั กลุม่ นักศึกษาสาขาการเกษตรใน
พื้นที่อื่นๆ เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้านการเกษตรผู้เป็น
ฐานรากของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย
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ตาราง 1

เนื้อหาภาษาอังกฤษที่ต้องการพัฒนา (ด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน)

1. ด้านภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจำ�วัน

ระดับความต้องการ

61
98
59
22
19

ร้อย
ละ
24.02
38.58
23.23
8.66
7.48

106
24
29
13

54
53
67
34
43

ร้อย
ละ
21.26
20.87
26.38
13.39
16.93

45
30
65
57
55

41.73
9.45
11.42
5.12

27
43
73
12

10.63
16.93
28.74
4.72

11 4.33
53 20.87
30 11.81
26 10.24

16 6.30

28

10 3.94

ร้อย
ละ
17.72
11.81
25.59
22.44
21.65

ร้อย
ละ
15.35
10.63
14.57
32.68
25.59

55
46
26
58
72

ร้อย
ละ
21.65
18.11
10.24
22.83
28.35

18 7.09
36 14.17
19 7.48
38 14.96

11
23
28
26

4.33
9.06
11.02
10.24

11.02 28 11.02

25

9.84

29

11.42

17

6.69 28 11.02

33 12.99

37

14.57

26 10.24

27

10.63 40 15.75

24

9.45

22

8.66

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

1.18

17

6.69

21

8.27

74 29.13

33

12.99 35 13.78

32 12.60

34

13.39

36 14.17

46

18.11 54 21.26

35 13.78

33

12.99

40 15.75

56

22.05 50 19.69

45 17.72

32

12.60

27 10.63

25

9.84 34 13.39

42 16.54

31

12.20

5. คำ�ศัพท์ทางด้านพืชไร่

34 13.39

47

18.50 34 13.39

41 16.14

54

21.26

6. คำ�ศัพท์ทางด้านพืชสวน

34 13.39

35

13.78 27 10.63

40 15.75

51

20.08

1. คำ�ศัพท์
2. สนทนา
3. ทักษะการฟัง
4. ทักษะการเขียน
5. ทักษะการอ่าน
2. ด้านธุรกิจเกษตร
1. การแนะนำ�ตัวเอง
2. การแนะนำ�สินค้า
3. การเจรจาต่อรอง
4. การสั่งซื้อสินค้า
5. การโฆษณาสินค้าผ่านสื่อ
ต่างๆ
6. การอธิบายขั้นตอน
กระบวนการผลิตสินค้า
7. การนำ�ชมฟาร์มและสถาน
ประกอบการ
8. การสนทนาทางโทรศัพท์
ทั่วไป

1

2

3

3

4
39
27
37
83
65

5

3. ด้านการเกษตร
1. การอ่านสลากยา/ปุ๋ย
2. การอ่านสัญลักษณ์ทางการ
เกษตร
3. คำ�ศัพท์ในหมวดเครื่องมือ
ต่างๆ
4. คำ�ศัพท์เฉพาะทางด้าน
การปศุสัตว์
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