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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและความตองการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูภาษาอังกฤษพื้นฐานกับ

ปญหาและความตองการ และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาและความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุด            
มุงหมายเฉพาะของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม  
ขอมูล คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ กลุมตัวอยางใชในการตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ผานการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนักนิเทศศาสตรและภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะและ  
การออกแบบจํานวน 183 คน ไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันตามสัดสวนประชากรโดยแบบสอบถามเปนคําถามที่
เกี่ยวกับปญหาและความตองการประกอบดวยมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ และคําถามปลายเปด สวนการสัมภาษณใช
การสัมภาษณแบบมีโครงราง กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ คือ อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ 
จํานวน 4 คน อาจารยประจําและอาจารยพิเศษคณะนิเทศศาสตรและคณะศิลปกรรมศาสตรจํานวน 17 คน และนักศึกษา 
คณะนิเทศศาสตรและคณะศิลปกรรมศาสตรจํานวน 12 คน ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหขอมูลโดยการ
คํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนํามาสนับสนุนการสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะทุกดาน คือ ดานผูสอน ดานหลักสูตร
และเนื้อหา และดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและคณะ
ศิลปกรรมศาสตรอยูในระดับคอนขางนอย 2) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและศิลปกรรมศาสตรมีความตองการทั้ง 3 ดาน คือ 
ดานผูสอน ดานหลักสูตรและเนื้อหา และดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะของนักศึกษาอยูใน
ระดับคอนขางมาก 3) ความรูภาษาอังกฤษพื้นฐานมีความสัมพันธกับปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ
ในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 4) ความรูภาษาอังกฤษพื้นฐานไมมีความสัมพันธกับความตองการในการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะที่ระดับนัยสําคัญ .05 5) ปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะไมมี
ความสัมพันธกับความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะที่ระดับนัยสําคัญ .05 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to investigate the needs and problems of undergraduate students of 
Bangkok University in learning English for Specific Purposes 2) to examine the relationship between the 
students’ background knowledge of General English and needs, including problems in learning English for 
Specific Purposes and 3) to study the relationship between the students’ problems and needs in learning    
English for Specific Purposes.  The instruments used for collecting data were a questionnaire and an interview.  
Proportional stratified random sampling was employed to formulate a sample of 183 students from Faculty of 
Communication Arts and Faculty of Fine and Applied Art who had taken the English for Specific Purposes 
course.  These students answered through the questionnaire which asks about the needs and problems in  
learning English for Specific Purposes in a form of four-rating scales and an open-ended question.  The data 
were statistically analyzed in terms of mean and standard deviation.  Pearson Correlation was used to test the 
relationship between the students’ background knowledge and problems in learning English for Specific 



 

Purposes.  The interview was structured-based.  Twelve students, four English language teachers, and seventeen 
full-time/ part-time teachers from both faculties were interviewed, and the data were collected to assure the 
results of the study. 

The results of this study were as follows: 
1. The majority of Communication Arts and Fine and Applied Arts students experienced problems regarding 

the instructor, curriculum and course content as well as the students’ ability to use English for Specific Purposes 
at a rather minimum level. 

2. The majority of Communication Arts and Fine and Applied Arts students experienced needs regarding the 
instructor, curriculum and course content as well as the students’ ability to use English for Specific Purposes at a 
rather maximum level. 

3. Students’ background knowledge of General English was significantly related to the problems in learning 
English for Specific Purposes in a negative way at .05 level. 

4. Students’ background knowledge of General English was not significantly related to their needs in 
learning English for Specific Purposes at .05 level. 

5. Student’s problems in learning English for Specific Purposes were not significantly related to their needs at 
.05 level. 
 
หลักการและเหตุผล 

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ หรือ English for 
Specific Purposes: ESP เปนการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษใหกับผูเรียนที่กําลังเปลี่ยนสถานะจากวัยเรียนเขาสู
วัยทํางาน (Robinson, 1980) เพื่อใหผูเรียนมีความรูความ 
สามารถตามสาขาวิชาชีพและมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในสถานการณการประกอบอาชีพตางๆ ของ
ผูเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนและหลักสูตรเนื้อหา
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะมีความแตกตางจาก
ภาษาอังกฤษพื้นฐานอยางชัดเจน กลาวคือ การออกแบบ
กิจกรรมตลอดจนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุด-
มุงหมายเฉพาะตองอยูบนพื้นฐานของความตองการและ
ความสนใจของผูเรียนเปนหลัก (Hutchinson & Walters, 
1994) จุดประสงคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดมุงหมายเฉพาะจะขึ้นอยูกับความตองการของผูเรียน
ผนวกกับความตองการของสถานประกอบการที่มีความ
ตองการบุคลากรที่มีความสามารถในสาขาอาชีพและ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษควบคูกันไปอยางมี
ประสิทธิภาพ (Robinson, 1980) จากลักษณะที่สําคัญของ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ
ดังกลาว ทําใหสถาบันอุดมศึกษาตางตระหนักถึงประสิทธิ-
ภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อจุดมุงหมายเฉพาะมากยิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตที่จะออกสูตลาดแรงงงานในอนาคต 

 
 
 

ความสําคัญของปญหา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แหงหนึ่งที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใหกับตลาด 
แรงงาน  โดยคณะนิเทศศาสตรเปนคณะที่ไดรับความ   
นิยมสูงสุดจากผูเรียนที่ตองการเขามาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ขอมูลจากสํานัก
ทะเบียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ) มีจุดมุงหมายในการผลิต
บัณฑิตเพื่อตอบรับกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
และการสื่อสาร นอกจากนี้ คณะศิลปกรรมศาสตรซึ่งเปน
คณะหนึ่งที่กําลังอยูในความสนใจของนักเรียนที่ตองการ
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเชนกัน โดยในปจจุบันมหา-
วิทยาลัยกรุงเทพสงเสริมและสนับสนุนงานดานศิลปะใน
ทุกแขนง โดยเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
แขงขันความสามารถดานศิลปะในระดับชาติและนานา
ประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพไดจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตรและภาษา 
อังกฤษเพื่อศิลปะและการออกแบบสําหรับนักศึกษา    
คณะนิเทศศาสตรและศิลปกรรมศาสตร เพื่อการผลิต
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและศิลปกรรมศาสตรใหเปน   
ผูที่มีความรูความสามารถตามสาขาอาชีพไปพรอมๆกับ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะทั้ง 2 
รายวิชาดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของสถาบันภาษา 
และเพื่อใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิ- 
 

 
 



 

ภาพสมตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัย จึงไดทําการศึกษา
ปญหาและความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดมุงหมายเฉพาะของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและ
ศิลปกรรมศาสตร ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวยสงเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนอยางมาก ทําใหผูสอน
ภาษาอังกฤษทราบถึงปญหาและความตองการที่แทจริง
ของผูเรียนสงผลใหมีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอน 
เนื้อหาและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในสาขาวิชาชีพ
ตางๆ ดังที่ Dudley-Evans (1998) กลาววา “ภาษาอังกฤษ
เพื่อจุดมุงหมายเฉพาะมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการ 
สํารวจและวิเคราะหความตองการในการใชภาษาอังกฤษ
ของผู เรียนเพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด” 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาปญหาและความตองการของนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตรและศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะดานผูสอน 
ดานเนื้อหาหลักสูตร และดานความสามารถในการใชภาษา 
อังกฤษ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานกับปญหาและความตองการของนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตรและศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปญหากับความ
ตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะของ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและศิลปกรรมศาสตร มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ 
 
สมมติฐานการวิจัย  

1. ความรูภาษาอังกฤษพื้นฐานมีความสัมพันธกับปญหา 
และความตองการของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและ
ศิลปกรรมศาสตรในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมาย
เฉพาะ  

2. ปญหามีความสัมพันธกับความตองการของนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตรและศิลปกรรมศาสตรในการเรียนภาษา 
อังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหผูสอนทราบถึงปญหาและความตองการดาน 

ตางๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะของ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและคณะศิลปกรรมศาสตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

2. เพื่อใหผูสอนใชเปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะและพัฒนา
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

3. เพื่อใหสถาบันภาษาสามารถนําผลการวิจัยดานปญหา
และความตองการของผูเรียนไปพัฒนาปรับปรุงเนื้อหา
แบบเรียนและหลักสูตรภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและลักษณะการทํางานในอนาคต  

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของภาษาอังกฤษเพื่อจุด     
มุงหมายเฉพาะ  

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะเปนการ 
สอนที่เนนการใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่สอดคลอง 
กับสาขาอาชีพนั้นๆ เปนหลักและสามารถเห็นผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนไดในระยะเวลาอันสั้นเพื่อใชในการประกอบ
อาชีพตามสาขาวิชาชีพไดอยางทันทีและเหมาะสม (Dudley-
Evans & St. John, 1998) 

Robinson (1980) กลาววา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดมุงหมายเฉพาะเปนการสอนที่ระบุวัตถุประสงคของการ
สอนไวอยางชัดเจน เนนที่ความสําเร็จของการใชภาษา 
อังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวของกับสถานการณในอาชีพ
และขึ้นอยูกับผลของการวิเคราะหความตองการของผู  
เรียนเปนหลัก หลักสูตรของภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมาย  
เฉพาะแตละหลักสูตรมีความแตกตางกันในหลายๆ ดาน 
เชน ทักษะภาษา สถานการณและหัวเรื่องในการใชภาษา 
หนาที่ทางภาษา และตัวภาษา นอกจากนี้ลักษณะการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะมี 2 ลักษณะ 
คือ ลักษณะการเรียนกอนการเขาสูบทบาททางอาชีพ และ
ลักษณะการเรียนที่ควบคูไปกับการเรียนวิชาชีพในแขนง
นั้นๆ 

นอกจากนี้ Robinson ยังไดเสนอวิธีการพิจารณาวา 
อะไร คือ ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะดวยเกณฑการ
พิจารณา  2 ประการ ประการที่หนึ่ง คือ ภาษาอังกฤษเพื่อ 
 



 

จุดมุ งหมายเฉพาะ  มี ลักษณะการเรียนการสอนเพื่อ
เปาหมาย (Goal-Oriented) ซึ่งหมายถึง ผูเรียนสนใจเปา 
หมายอันเกิดจากการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือใน       
การสื่อสารมากกวาความสนใจเรียนตัวภาษาอังกฤษ และ
ประการที่สอง คือ การพิจารณาจากเนื้อหาและแบบเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ  ซึ่งใชผลของการ
วิเคราะหความตองการของผูเรียน (Needs Analysis) เปน
หลักในการกําหนด และออกแบบเนื้อหาแบบเรียน 

Brumfit (1984) ไดอธิบายวา ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุง 
หมายเฉพาะนั้นเกิดจากความตองการ 2 ประการ ประการ
แรก คือ ความตองการเรียนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเพื่อการใชงานจริงในเวลาอันจํากัด ประการที่สอง 
คือ ความตองการเรียนอยูในขอบเขตอันจํากัด กลาวคือ 
ผูเรียนไมจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับตัวภาษาอังกฤษทั้งหมด
แตผูเรียนตองการเรียนภาษาอังกฤษในขอบเขตที่จําเปน
และตรงกับตามความตองการใชของผูเรียนนั้นๆ เปนหลัก 
ดังนั้น การวิเคราะหความตองการ (Needs Analysis) ของ
ผูเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญอยางมากตอระบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ 

Hutchinson และ Walters (1994) ไดใหนิยามภาษา 
อังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะวาเปนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่ ต้ังอยูบนพื้นฐานของความตองการของ
ผู เรียน  โดยการกําหนดเนื้อหาและวิธีการสอนอยูบน
พ้ืนฐานของการตระหนักถึงเหตุผลและเปาหมายในการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะของผูเรียนเปน
หลัก 

 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหความตอง 

การของผูเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมาย
เฉพาะ (Needs Analysis)  

Kemp และคณะ (1994) ไดกลาวถึงหลักการวิเคราะห
ความตองการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะไว   
4 ประการ คือ 1) ในการวิเคราะหความตองการของผูเรียน
จะระบุถึงความตองการที่สัมพันธกับอาชีพหรือภาระการ
งานเฉพาะโดยระบุวาปญหาอะไรที่สงผลตอการปฏิบัติ 
งาน 2) การวิเคราะหความตองการจะบอกถึงความตองการ
ที่เรงดวน 3) การวิเคราะหความตองการจะเปนตัวกําหนด
ลําดับกอนหลังของการแกไขและปรับปรุงการเรียนการ
สอน 4) การวิเคราะหความตองการจะใหขอมูลที่จําเปนตอ

การเรียนการสอนเพื่อใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิ-
ภาพ 

Davies (อางในพรรณมาศ, 2536) ไดกลาวถึงความ 
สําคัญของการศึกษาความตองการของผู เรียนวา “การ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวของอยางมากตอความตองการ
ของผูเรียนและเมื่อวัตถุประสงคของการเรียนเกิดขึ้นจาก
ความตองการของผูเรียน การเรียนการสอนนั้นจะประสบ
ความสําเร็จจะทําใหผูเรียนไมเสียเวลาไปโดยเปลาในการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ” 

การวิเคราะหความตองการของผูเรียนเปนจุดเริ่มตน
ของการวางแผนหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน ออกแบบสื่อ รวมถึงการปรับปรุงวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ โดย Jordan RR (1997) 
ไดเสนอขั้นตอนของการวิเคราะหความตองการของผูเรียน
อยางเปนลําดับขั้น โดยเริ่มตนจาก 1) กําหนดจุดประสงค
ของการวิเคราะห 2) จํากัดจํานวนประชากรของผูเรียน     
3) ตัดสินใจเลือกวิธีการดําเนินการ 4) ยอมรับปญหาและ
ขอกําหนด 5) เลือกวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล 6) เก็บรวบ-
รวมขอมูล 7) วิเคราะหและแปลผล 8) กําหนดวัตถุประสงค
การเรียน 9) ดําเนินการตามที่ไดตัดสินใจ 10) ประเมินผล
กระบวนการและผลของการวิเคราะห 

Hutchinson และ Walters (1994) ไดกลาววา “สิ่งที่ทํา
ใหหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะแตกตาง
จากหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน คือ การตระหนักถึง
ความตองการของผู เรียนและความมุงหวังที่จะมีความ 
สามารถในการใชภาษาอังกฤษ” ความตองการแบงออกเปน 
2 ประเภทใหญๆ คือ ความตองการตามเปาหมาย (Target 
Needs) ความตองการในการเรียน (Learning Needs)  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

กลุมตัวอยาง 
1. นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร จํานวน 153 คน และ

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร จํานวน 30 คนที่ผานการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 4 ป รวมทั้งสิ้น 183 คน และเพื่อใหได
ขอมูลเพิ่มเติมนํามาสนับสนุนการอภิปรายผลในงาน      
วิจัย ผูวิจัยจึงไดทําการสุมเลือกอยางงาย (Simple Random 
Sampling) จากนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและศิลปกรรม-
ศาสตรที่ตอบแบบสอบถามสาขาวิชาละ 1 คน สําหรับการ



 

สัมภาษณ รวมนักศึกษาที่นํามาทําการสัมภาษณทั้งสิ้น 12 
คน 

2. อาจารยประจําสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ซึ่งเปนอาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมาย
เฉพาะในระหวางปการศึกษา 2546 ถึงปการศึกษา 2548 
จํานวนทั้งสิ้น 4 คน ไดมาจากการคํานวณ 10 % ของจํานวน 
อาจารยผูสอนทั้งหมดในแตละกลุมวิชา โดยผูวิจัยไดทํา
การสุมเลือกอยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อนํา 
มาทําการสัมภาษณ จึงไดอาจารยผูสอนวิชาการอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษ วิชาการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนัก
นิเทศศาสตร จํานวน 3 คน และอาจารยผูสอนวิชาภาษา 
อังกฤษเพื่อศิลปะและการออกแบบ จํานวน 1 คน 

3. อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตรและคณะศิลป-
กรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในระหวางปการศึกษา 
2546 ถึงปการศึกษา 2548 จํานวนทั้งสิ้น 10 คน ไดมาจาก 
การคํานวณ 10 % ของจํานวนอาจารยทั้งหมดในแตละคณะ   
โดยผูวิจัยทําการสุมเลือกอยางงาย (Simple Random 
Sampling) เพื่อนํามาทําการสัมภาษณ จึงไดอาจารยคณะ-
นิเทศศาสตร 7 คน และอาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร       
3 คน 

4. อาจารยพิเศษคณะนิเทศศาสตรและคณะศิลป-
กรรมศาสตร ซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ
ตรงในการทํางานดานนิเทศศาสตรหรือศิลปกรรมศาสตร
และทํางานประจํากับบริษัทเอกชนที่ดําเนินกิจการดาน
นิเทศศาสตรหรือศิลปกรรมศาสตร โดยทางคณะนิเทศ-
ศาสตรและศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดเชิญ
มาเปนอาจารยผูสอนพิเศษใหกับนักศึกษาทั้ง  2 คณะ
ดังกลาว จํานวนทั้งสิ้น 7 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักศึกษา แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐาน

ของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบราย 
การ (Checklist) จํานวน 3 ขอ 

 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามแบบประเมินคาเกี่ยวกับ
ปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ โดย
ใหผูตอบแบบสอบถามประมาณคาปญหา 4 ระดับ 

 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามแบบประเมินคาเกี่ยว 
กับความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมาย
เฉพาะโดยใหผูตอบแบบสอบถามประมาณคาความตอง 
การ 4 ระดับ  

โดยมีเกณฑการใหคาน้ําหนักดังนี้ 
  4   หมายถึง มีปญหา/ความตองการใน

ขอนั้นมากที่สุด 
3        หมายถึง        มีปญหา/ความตองการใน         

ขอนั้นคอนขางมาก 
2   หมายถึง มีปญหา/ความตองการใน

ขอนั้นคอนขางนอย 
1   หมายถึง มีปญหา/ความตองการใน

ขอนั้นนอยที่สุด 
 ตอนที่ 4  เปนการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
2. การสัมภาษณ (Structured Interview) คําถามเปน

แบบปลายเปดแบบมีโครงราง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะเพิ่มเติมจากแบบ 
สอบถาม เพื่อใหไดขอมูลชวยสนับสนุนในการสรุปและ
อภิปรายผล คําถามในการสัมภาษณ มี 4 ชุด 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยแจกแบบสอบถามในเดือนพฤศจิกายน ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2548 ใหกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร 
จํานวน 153 คน และศิลปกรรมศาสตร จํานวน 30 คนที่
ศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทําการ
สัมภาษณนักศึกษา จํานวน 12 คน อาจารยผูสอนภาษา 
อังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ จํานวน 4 คน อาจารยประจํา
คณะนิเทศศาสตรและศิลปกรรมศาสตร จํานวน 10 คน 
และอาจารยพิเศษคณะนิเทศศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 
จํานวน 7 คน 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  
 1.1 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลที่ได

จากแบบสอบถามในตอนที่ 1ซึ่งเปนขอมูลพ้ืนฐานดานเพศ 
คณะ และความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษมาวิเคราะหหาคา 
ความถี่และคารอยละ 



 

 1.2 นําขอมูลความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษซึ่งมีคา
คะแนนของตัวแปรตั้งแต 1.00-4.00 แบงออกเปน 3 ระดับ
ดังนี้ 

  3.01 - 4.00  สูง 
  2.01 - 3.00  ปานกลาง 
  1.00 - 2.00  ตํ่า 
 1.3 สําหรับขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในตอนที่ 

2 และ 3 ซึ่งเปนแบบประเมินคาผูวิจัยนํามาวิเคราะหหา
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ 

 1.4 นําขอมูลปญหาและความตองการมาแปลความ 
หมายโดยแบงระดับออกเปน 4 ระดับโดยใชเกณฑดังนี้ 

  3.51 – 4.00 มีปญหาหรือความตองการ
ในขอนั้นมากที่สุด 

  2.51 – 3.50 มีปญหาหรือความตองการ
ในขอนั้นคอนขางมาก 

  1.51 – 2.50 มีปญหาหรือความตองการ
ในขอนั้นคอนขางนอย 

  1.00 – 1.50 มีปญหาหรือความตองการ
ในขอนั้นในขอนั้นนอยที่สุด 

 1.5 จัดลําดับปญหาและความตองการจากคาเฉลี่ย 
ที่ได 

 1.6 หาความสัมพันธระหวางความรูภาษาอังกฤษ 
พ้ืนฐานกับปญหาและความตองการของนักศึกษาในการ

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ โดยการหาคาสัม-
ประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation 
Coefficient) 

 1.7 หาความสัมพันธระหวางปญหากับความตอง 
การในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะโดยการ
หาคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

สถิ ติที่ ใชในการวิ เคราะหขอมูลเชิงสํารวจครั้ งนี้
ประกอบดวย คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
และคาเฉลี่ย (Mean) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) 

 
2. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
ผู วิจัยรวบรวมขอมูลที่ เปนความคิดเห็นจากการ

สัมภาษณนักศึกษา ดําเนินการจัดแยกกลุมคําตอบในแตละ
ขอคําถามและเลือกคําตอบที่มีคาความถี่ต้ังแต 50 เปอร 
เซ็นตขึ้นไป นําเสนอในรูปแบบตารางแสดงคารอยละของ
ผูตอบ สวนขอมูลที่เปนความคิดเห็นจากการสัมภาษณ
อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ 
อาจารยประจําและพิเศษคณะนิเทศศาสตรและคณะศิลป-
กรรมศาสตรนําเสนอในรูปแบบเดียวกัน  
 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. ผลการวิเคราะหปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ 
ตาราง 1 แสดงปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ จําแนกตามรายดานของปญหา 

คณะ 
นิเทศศาสตร ศิลปกรรมศาสตร 

 
ปญหา 

Χ  SD. Χ  SD. 
1. ดานผูสอน     
   1.1  ความรูความสามารถ 1.50 0.63 1.70 0.69 
   1.2  วิธีการสอน 1.81 0.61 2.03 0.56 
   1.3  การวัดและประเมินผล 1.73 0.65 1.78 0.63 

รวม 1.68 0.55 1.84 0.53 
2. ดานหลักสูตรและเนื้อหา 1.81 0.61 1.98 0.51 
3. ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ     
     3.1  ทักษะการอาน 2.22 0.63 2.15 0.53 



 

     3.2  ทักษะการฟง 2.11 0.65 2.06 0.51 
     3.3  ทักษะการเขียน 2.40 0.71 2.35 0.61 
     3.4  ทักษะการพูด 2.32 0.68 2.55 0.72 

รวม 2.27 0.59 2.28 0.50 
รวมทั้งสิ้น 1.92 0.46 2.03 0.42 

 
ตาราง 1 แสดงปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุด 

มุงหมายเฉพาะของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและศิลป-
กรรมศาสตรดานผูสอน ดานหลักสูตรและเนื้อหา และดาน
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ 
โดยภาพรวมพบวานักศึกษาทั้งสองคณะมีปญหาอยูใน
ระดับคอนขางนอย (คาเฉลี่ยเทากับ 1.92 และ 2.03) โดย
นักศึกษาทั้งสองคณะตางมีปญหาทั้ง  3 ดานเรียงจาก
คาเฉลี่ยมากไปนอยเหมือนกัน คือ ดานความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ ( Χ = 2.27, 
2.28) รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและเนื้อหา (Χ  = 1.81, 
1.98) และดานผูสอน (Χ  = 1.68, 1.84) 

เมื่อพิจารณาปญหาดานผูสอนพบวา นักศึกษาทั้งสอง
คณะมีปญหาดานผูสอนทั้งสามดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ย 
 

 
มากไปนอยเหมือนกัน คือ วิธีการสอน (Χ  = 1.81, 2.03) 
รองลงมา ไดแก การวัดและประเมินผล (Χ  = 1.73, 1.78) 
และความรูความสามารถ (Χ  = 1.50, 1.70) 

นอกจากนี้ ปญหาดานความสามารถในการเรียนภาษา 
อังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะของนักศึกษาคณะนิเทศ-
ศาสตรและคณะศิลปกรรมศาสตรเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปนอย พบวา นักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตรมีปญหาทักษะการเขียนมากที่สุด  (2.40) 
รองลงมาคือ ทักษะการพูด (2.32) ทักษะการอาน (2.22) 
และทักษะการฟง (2.11) ตามลําดับ สวนนักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตรมีปญหาทักษะการพูด (2.55) มากที่สุด 
รองลงมา คือ ทักษะการเขียน (2.35) ทักษะการอาน (2.15) 
และทักษะการฟง (2.06) เปนปญหาลําดับสุดทาย 

 
2. ผลการวิเคราะหความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ 
ตาราง 2 แสดงความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ จําแนกตามรายดานของความตองการ 

ความตองการ คณะ 
นิเทศศาสตร ศิลปกรรมศาสตร  
Χ  SD. Χ  SD. 

1. ดานผูสอน     
   1.1  ความรูความสามารถ 2.81 0.87 3.07 0.85 
   1.2  วิธีการสอน 2.82 0.79 2.83 0.73 
   1.3  การวัดและการประเมินผล 2.80 0.88 2.80 0.76 

รวม 2.82 0.79 2.90 0.68 
2. ดานหลักสูตรและเนื้อหา     
   2.1 หลักสูตร 2.48 0.93 2.42 0.92 
   2.2  เนื้อหา 2.80 0.72 3.03 0.56 

รวม 2.64 0.75 2.73 0.64 
3.  ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ     
    3.1.  ทักษะการอาน 2.80 0.78 3.10 0.56 
    3.2   ทักษะการฟง 2.83 0.83 3.19 0.69 



 

    3.3  ทักษะการเขียน 2.78 0.79 3.24 0.59 
     3.4  ทักษะการพูด 2.94 0.82 3.21 0.63 

รวม 2.83 0.74 3.19 0.54 
รวมท้ังสิ้น 2.76 0.67 2.92 0.55 

 
จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวานักศึกษาคณะนิเทศ-

ศาสตรและคณะศิลปกรรมศาสตรมีความตองการดาน
ผูสอน ดานหลักสูตรและเนื้อหา และดานความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะโดยรวมอยูใน
ระดับคอนขางมาก (Χ  = 2.76, 2.92) นักศึกษาทั้งสองคณะ
ตางมีความตองการทั้ง 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอยเหมือนกัน คือ ดานความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะของนักศึกษา(Χ =2.83,  
3.19) รองลงมาคือ ดานผูสอน (Χ  = 2.82, 2.90) ดาน
หลักสูตรและเนื้อหา (Χ  = 2.64, 2.73) 

สําหรับความตองการดานผูสอน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตรมีความตองการ  
ดานวิธีการสอนเปนอันดับแรก (Χ  = 2.82) ลําดับถัดมา 
คือ ดานความรูความสามารถ (Χ  = 2.81) ลําดับสุดทาย 
คือ ดานการวัดและการประเมินผล (Χ  = 2.80) สําหรับ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตรมีความตองการดานความรู

ความสามารถของผูสอนเปนลําดับแรก (Χ  = 3.07) ลําดับ
รองลงมา คือ ดานวิธีการสอน (Χ  = 2.83) และดานการ
วัดและประเมินผล (Χ  =  2.80) 

นอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษาทั้งสองคณะตางมีความ
ตองการดานหลักสูตรและเนื้อหาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอยเหมือนกัน คือ ดานเนื้อหา (Χ  = 2.80, 3.03) 
และดานหลักสูตร (Χ  = 2.48, 2.42) 

สําหรับความตองการดานความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย พบวา นักศึกษา
คณะนิเทศศาสตรมีความตองการทักษะการพูดมากที่สุด 
(2.94) รองลงมาคือ ทักษะการฟง (2.83) ทักษะการอาน 
(2.80) และทักษะการเขียน (2.78) ตามลําดับ สําหรับ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตรมีความตองการทักษะการ
เขียน (3.24) รองลงมาคือ ทักษะการพูด (3.21) ทักษะการ
ฟง (3.19) และทักษะการอาน (3.10)  

 
3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษกับปญหา/ความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษ

เพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ 
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร 

ตัวแปร นักศึกษา    (n = 183 ) 
 Mean S.D. ความหมาย 
ความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (GPA) 2.56 0.79 ปานกลาง 
ปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ 1.97 0.42 คอนขางนอย 
ความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ 2.84 0.64 คอนขางมาก 

 
จากการวิเคราะหคาเฉลี่ยของตัวแปรที่นํามาศึกษาครั้ง

นี้ พบวา ความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.56  
ซึ่งอยูในระดับปานกลาง สวนปญหาในการเรียนภาษา 
อังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.97 ซึ่งอยู   
 

ในระดับคอนขางนอย และความตองการในการเรียนภาษา 
อังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 ซึ่งอยูใน
ระดับคอนขางมาก 
 
 
 



ตาราง 4  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางตัวแปรตาง ๆ 
ตัวแปร GPA Problem Need 

GPA 1.000   
Problem  -.163* 1.000  
Need  .079  .107 1.000 

*p < .05 
 
ตาราง 4 แสดงใหเห็นวาความรูภาษาอังกฤษพื้นฐานมี

ความสัมพันธคอนขางต่ํากับปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อจุดมุงหมายเฉพาะในทิศทางตรงกันขาม อยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -.163 
อยางไรก็ตามความรูภาษาอังกฤษพื้นฐานไมมีความสัมพันธ
กับความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมาย
เฉพาะ เฉพาะที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีคาสหสัมพันธ
เทากับ .079 นอกจากนี้ยังพบวาปญหาไมมีความสัมพันธ
กับความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมาย
เฉพาะที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ 
.107 

4. ผลการสัมภาษณนักศึกษา อาจารยประจําสถาบัน
ภาษา อาจารยประจําและพิเศษคณะนิเทศศาสตรและคณะ
ศิลปกรรมศาสตรเก่ียวกับปญหาและความตองการในการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ  

 4.1 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและคณะศิลปกรรม
ศาสตร 

 นักศึกษาทั้งสองคณะใหความเห็นวาการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะมีความสําคัญตอการ
ทํางานในวิชาชีพของตนและมีความเห็นวาความรูภาษา 
อังกฤษพื้นฐานมีความจําเปนตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดมุงหมายเฉพาะอยางมาก นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร
ตองการใหผูสอนมีวิธีการสอนที่เนนภาคปฏิบัติมากกวา
ภาคทฤษฎีโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนและเพิ่ม
การฝกปฏิบัติใหมากขึ้นสําหรับนักศึกษาคณะศิลปกรรม-
ศาสตรมีความตองการใหผูสอนประยุกตการใชภาษา 
อังกฤษเขากับเนื้อหาวิชาศิลปะและการออกแบบ และตอง 
การใหเนื้อหานาสนใจ ทันสมัย และเนนคําศัพทเฉพาะดาน
ศิลปะและการออกแบบ นอกจากนี้นักศึกษาคณะศิลป-
กรรมศาสตรยังมีความตองการดานความสามารถในการ 
 

ใชภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะทักษะการพูดเพื่อ
การนําเสนอผลงาน เนื่องจากนักศึกษามีปญหาในการพูด
นําเสนอผลงานหรือความคิดดวยภาษาอังกฤษ 

 4.2 อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมาย
เฉพาะ 

 ปญหาที่สําคัญของนักศึกษาทั้งสองคณะตามความ 
เห็นของผูสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ คือ 
ปญหาดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
นักศึกษาไมสามารถใชรูปแบบโครงสรางประโยคในการ
เขียนไดอยางถูกตอง นอกจากนี้เนื้อหาวิชาควรเกี่ยวกับ
สาขาวิชาชีพของนักศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับความสนใจของนักศึกษาทั้ง 4 ทักษะ 
โดยตัวผูสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะเองควรที่
จะมีความรูทางดานนิเทศศาสตรหรือศิลปะและการออก 
แบบบางพอสมควร 

 4.3 อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตรและคณะศิลป-
กรรมศาสตร 

 อาจารยทั้ง 2 คณะใหความเห็นวาภาษาอังกฤษมี
ความจําเปนและสําคัญอยางมากตอการทํางาน นอกจากนี้
ยังเห็นวาเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะควรมี
เนื้อหาสอดคลองกับความสนใจและการนําไปใชใน
วิชาชีพในแตละสาขาวิชายอยของนักศึกษา 

 4.4 อาจารยพิเศษคณะนิเทศศาสตรและคณะศิลป-
กรรมศาสตร 

 อาจารยพิ เศษทั้ง  2 คณะใหความเห็นวาความ 
สามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาเปนเกณฑหนึ่ง
ในการตัดสินใจรับผูเขาทํางานสําหรับองคกร นอกจากนี้
อาจารยพิเศษมีความเห็นวาเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดมุ งหมายเฉพาะควรเกี่ ยวของกับสาขาวิชาชีพเพื่อ
นักศึกษาจะไดนําไปใชในการประกอบอาชีพไดจรงิ 
 



 

บทสรุปและการอภิปรายผล 
1. นักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและคณะศิลปกรรม-

ศาสตรมีปญหาและความตองการดานความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะเปนลําดับแรก ที่เปน
เชนนี้นาจะมีสาเหตุมาจากนักศึกษาเล็งเห็นวาความ 
สามารถในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะของตนเปนสิ่งที่
ใกลตัวมากที่สุดในบรรดาดานอื่นๆ แมวานักศึกษาจะผาน
การเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานมาแลวก็ตาม ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ Galina Kavaliauskiene เรื่อง “มุมมอง
ของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะในระดับ
มหาวิทยาลัย” ที่พบวาปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดมุงหมายเฉพาะของนักศึกษาเกิดจากประสบการณการ
เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษา ทําใหนักศึกษาเกิด
ปญหาและมีความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษคอน 
ขางมาก โดยเฉพาะทักษะการพูด (Kavaliauskiene, 2002) 

2. แมวาดานหลักสูตรและเนื้อหา และดานผูสอนจะ
ไมใชปญหาและความตองการในลําดับแรกของนักศึกษาก็
ตาม แตจัดเปนปจจัยรวมที่นําไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ นักศึกษา
ระบุปญหาดานหลักสูตรและเนื้อหาคอนขางนอย แตระบุ
ความตองการดานหลักสูตรและเนื้อหาคอนขางมากนั้น 
อาจมีสาเหตุมาจากนักศึกษาตองการเนื้อหาที่มีความทัน 
สมัยและสอดคลองกับความตองการของตนเองมากขึ้น ซึ่ง
ไมถือวาเปนอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุง 
หมายเฉพาะแตอยางใด โดยผลการศึกษาดังกลาวสอด 
คลองกับผลการสัมภาษณของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร
และคณะศิลปกรรมศาสตร และอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ ที่ใหความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาภาษา 
อังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะวา “ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุง 
หมายเฉพาะควรมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพและอยู
ในความสนใจของนักศึกษา และมีเนื้อหาครอบคลุมทุก
วิชาเอกของนักศึกษาทุกวิชาเอก” (สัมภาษณ 10, 12 
ธันวาคม 2548) ผลการศึกษายังสอดคลองกับแนวคิดของ 
Hutchinson and Walter ที่กลาวถึงการกําหนดเนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะวา “ลักษณะเดนของ
เนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ คือ ผูเรียนมีสวน
ในการกําหนดเนื้อหาที่อยูในความสนใจและเกี่ยวของกับ
วิชาชีพของผูเรียน” (Hutchinson and Walter, 1994) และ
สอดคลองกับแนวคิดของ Robinson ที่กลาววาการกําหนด

เนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะเกิดจากการ
วิเคราะหความตองการของผูเรียนเปนหลัก (Robinson, 
1980) 

3. นักศึกษาที่มีความรูพ้ืนฐานต่ําจะมีปญหาในการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะมาก ในขณะที่
นักศึกษาที่มีความรูภาษาอังกฤษพื้นฐานสูงจะมีปญหาใน
การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะนอย ที่เปน
เชนนี้นาจะมีสาเหตุมาจากความรูพ้ืนฐานต่ําทําใหนักศึกษา
ไมสามารถเขาใจเนื้อหาที่ถูกออกแบบสําหรับการเรียน
ภาษาระดับกลางหรือระดับสูงเพื่อตอบสนองความตองการ
ในสายอาชีพได นอกจากนี้ ยังพบวาความรูภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานไมมีความสัมพันธกับความตองการในการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ การที่นักศึกษามีความ
ตองการเหมือนกันแมวาจะมีความรูภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ตางกันอาจเปนเพราะลักษณะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดมุงหมายเฉพาะเปนการเรียนที่มีเนื้อหาและกิจกรรม     
ที่ เกี่ ยว กับสถานการณการประกอบอาชีพเปนหลัก 
(Occupational Purposes) ตามการแบงประเภทของภาษา 
อังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะของสตีเวนส (Strevens, 
1980) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่องความตองการของมันบี้ 
(Munby, 1995) ที่กลาวถึงความตองการของผูเรียนในการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะวา “การวิเคราะห
ความตองการของผูเรียน คือ พิจารณาที่จุดประสงคของ
การนําไปใช” และสอดคลองกับแนวคิดของ Berwick, 
Bridley, Mountford และ Widdowson (อางใน Robinson) 
ที่กลาวถึงความหมายของความตองการวา “ความตองการ 
คือ สิ่งที่ผูเรียนคาดหวังเมื่อเรียนจบหลักสูตรหรือบรรลุมุง
หมายของหลักสูตร” ฉะนั้น ผูที่เรียนในสาขาวิชาชีพ
เดียวกันจะระบุความตองการในทิศทางเดียวกัน 

4. ปญหาและความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อจุดมุงหมายเฉพาะของนักศึกษาไมมีความสัมพันธกัน
แตอยางใด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเตรียมตัวสอบของ
นักศึกษา ซึ่งโดยสวนใหญแลวนักศึกษาจะทราบหัวขอ
และขอบเขตของการวัดและประเมินผลของการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค ดวยเหตุนี้นักศึกษาจึงระบุปญหาดาน
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายอยูใน
ระดับคอนขางนอย แตนักศึกษากลับมีความตองการดาน
ดังกลาวอยูในระดับคอนขางมาก ทั้งนี้เนื่องจากในสภาพ
การปฏิบัติงานจริงนักศึกษาไมสามารถทราบขอบเขตและ



 

หัวขอในการใชภาษาอังกฤษไวลวงหนาบางสถานการณ
ตองสื่อสารดวยภาษาอังกฤษทันที (Real-Time Use) ฉะนั้น
นักศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความจําเปนของความสามารถของ
ตนเองในการใชภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะสําหรับ
การประกอบอาชีพอยูในระดับคอนขางมาก 
 
ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ  

จากผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษาปญหาและความตอง 
การของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ” ทําให
ทราบถึงปญหาและความตองการของนักศึกษาในการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะทั้ง 3 ดาน ที่เปนปจจัย
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน อีกทั้งทราบถึงปจจัยทาง 
ดานความรูภาษาอังกฤษพื้นฐานที่มีความสัมพันธตอปญหา
ของผูเรียน ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลจากการวิจัยนี้จะ
เปนประโยชนตอผูบริหารของสถาบันภาษาไดนําไปเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงเนื้อหาหลัก 
สูตร และพัฒนาวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมาย
เฉพาะสําหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและศิลปกรรม-
ศาสตร  
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