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บทคัดยอ 
 
     การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
สํารวจ ผูตอบแบบสํารวจ 5 กลุมไดแกอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจและนายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ รอยละ คาเฉล่ียและ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผลไดดังนี้ 

ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจเนนการส่ือสารเพ่ือการ
ทํางาน เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจไปประยุกตใชในการทํางานท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน เนนการสนทนา การอภิปราย การเขารวมประชุมกับชาวตางชาติ การเขียนคําส่ัง
หรือคําแนะนําในการทํางาน การเขียนจดหมายธุรกิจ และเขียนรายงานทางธุรกิจ   

ดานเนื้อหาวิชา เนนการใชภาษาอังกฤษธุรกิจในการติดตอทางธุรกิจเชนการสมัครงาน 
การสัมภาษณงาน ตําแหนงงานและความรับผิดชอบ สินคาและการใหบริการ การธนาคารและ
การเงิน การเดินทางเพ่ือธุรกิจ การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท การดูงานบริษัทดานธุรกิจและแนวโนม
ของความเจริญกาวหนาดานธุรกิจ  

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนทักษะสัมพันธเพ่ือใหสามารถติดตอธุรกิจ
ทางโทรศัพท ทักษะการอานบทความทางธุรกิจ ขาวธุรกิจ การโฆษณา การเขียนเอกสารตาง ๆ ทาง
ธุรกิจ และตองมีการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการทางภาษา 

 ดานการวัดและการประเมินผลทักษะทางภาษาเนนทักษะสัมพันธโดยวัดจากการ
มอบหมายงานใหทําเปนกลุมแลวนําเสนอ อภิปราย กลาวรายงานและเขียนสรุป  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to study the needs of Business English 
courses and to develop Business English curriculum for undergraduate students in the 
faculty of Business Administration. The instruments used for collecting data were the 
survey type and rating scale type questionnaires. Mean, Standard Deviation, and 
Percentage were used in analyzing the data in order to rank the needs of all groups of 
subjects. The subjects were students, graduates, employers, Business English 
instructors and Business Administration instructors. Results of the study revealed as 
follows: 

Objectives: Learners are able to communicate and use Business English in 
their workplaces both in government and private sectors. Learners are able to take part 
in business conversations, discussion, and the meetings with colleagues who are 
foreigners. 

Content: Topics of Business English that are necessary to learn include 
job application, job interview, positions and job descriptions, products and services, 
banking and finance, business trip, telephoning, company’s visit, and business trend. 

Teaching and learning activities: Learners study four integrated 
language skills with the emphasis on telephoning skills, reading business articles, 
business news, advertisements and business related documents. Learners have to 
practice in language laboratory. 

Assessment and evaluation: In order to achieve the goals of Business 
English subjects, assessment and evaluation procedures are needed. Tests should be 
provided as integration skills such as listening and speaking, reading and writing, 
performing tasks and role play, group project and presentation. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลภาษาหนึ่งท่ีมีผูใชในการติดตอสื่อสารกับคนชาติอื่น เพราะภาษา      

อังกฤษเปนเคร่ืองมือในการสื่อความเขาใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนตางชาติตางภาษา จาก
ทุกภูมิภาคของโลก  ภาษาอังกฤษจึงมีผลตอวงการการศึกษา วงการธุรกิจและการทองเท่ียว  ตลอดจน
การเมืองระหวางประเทศเปนอยางมาก ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเปนภาษาสากล (International 
Language) จึงมีความสําคัญในการเปนสื่อของการศึกษา การอบรม การวิจัย ตลอดจนการติดตอทาง
ธุรกิจและการทองเที่ยวกับนานาประเทศ ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวของตองเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจ
ภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถเรียนรู และใชภาษาอังกฤษธุรกิจในสถานการณตางๆไดทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพสังคมของประเทศ ตอบสนองนโยบาย
ดานการพัฒนาประเทศและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 8 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2538: 8) 
 

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของ
ภาษาอังกฤษเปนอยางย่ิงจึงมีการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษอยาง
ตอเนื่องเพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถใชภาษาอังกฤษในสถานการณการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
(ทบวงมหาวิทยาลัย,2540:5)การจัดหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษนั้นไดมีการศึกษานโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษา  สภาพเศรษฐกิจสังคมทั้งในประเทศและตางประเทศ  และสํารวจความตองการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียนและการสอน การวัดผลและการ
ประเมินผลเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสนองความตองการดานภาษาอังกฤษท่ีใช
ในการทํางาน (อรพิณ เลิศสัตยาทร, 2531: 2) 

 
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 2 ป โดยจัดหลักสูตรเปน 2 ลักษณะไดแก
หลักสูตรภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน(General English) และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ
(English for Specific Purposes) สําหรับภาษาอังกฤษพ้ืนฐานนั้นมี 4 รายวิชาไดแก วิชาภาษาอังกฤษ
ปรับพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 2  และภาษาอังกฤษ 3 โดยท้ัง 4 รายวิชานี้ กําหนดใหเรียนใน
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ช้ันปท่ีหนึ่ง และชั้นปท่ีสอง ซึ่งถือวาเปนวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) เมื่อนักศึกษาเรียนและสอบผาน
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท้ัง 4 วิชาแลว นักศึกษาจึงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคเฉพาะ-1 และ
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ- 2 ในช้ันปท่ีสาม หรือช้ันปที่สี่ตอไป(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 
2544: 46) 

 
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ-1 และภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ-2  ซึ่ง

สถาบันภาษาจัดสอนในระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจนั้น หมายถึงวิชา
ภาษาอังกฤษท่ีมีวัตถุประสงค  เนื้อหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลมุงให
ผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษดานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจไปใชในการทํางานไดตามสถานการณ
จริง ผูสอนไดหาขอมูลดานภาษาอังกฤษธุรกิจที่ใชในสถานการณการทํางานเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนและ
ฝกจนสามารถท่ีจะนําไปใชในสถานการณจริงของการทํางานได  นอกจากการเตรียมเนื้อหาและความรู
ภาษาอังกฤษดานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ  ผูสอนไดหาวิธีการสอนและแนวการสอนท่ีจะสามารถถายทอด
ความรูและ ประสบการณการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวการสอนท่ีใชนั้นตองสามารถจูงใจ
ผูเรียนมีความอยากเรียนและฝกฝนทักษะตางๆ จนมี ความสามารถและนําไปใชในการทํางานไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม (กาญจนา นาคสกุล, 2539: 22) 

 
จากการวัดและการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในแตละภาคเรียน พบวานักศึกษาสวน

ใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลางและคอนขางต่ํา นอกจากนี้ผลการสํารวจความ
คิดเห็นของนายจางของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเห็นวาบัณฑิตไมสามารถนําความรู
ภาษาอังกฤษดานธุรกิจท่ีไดเรียนและฝกฝนไปใชเพ่ือการสื่อสารในงานทางธุรกิจไดอยางดีและเปนท่ี
พอใจ  ปญหาความไมประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
ตางๆที่ผูวิจัยประมวลไดดังตอไปนี้ 

 
1. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้นเปนคําอธิบายรายวิชาท่ีบอก

วัตถุประสงคท่ัวไปวา ตองการมุงเนนใหนักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาในสถานการณทาง
ธุรกิจอยางกวางๆ  คณะอาจารยผูสอนไดจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร จัดทําประมวลรายวิชาซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบของหลักสูตรไดแกวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา แผนประสบการณการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล หลังจากนั้นอาจารยก็ดําเนินการสอนตามแผนท่ีกําหนดไว ทั้งนี้ 
แนวคิดทฤษฎีการสอน วิธีการสอน กลยุทธการถายทอด และเทคนิคการสอนของอาจารยแตละคนท่ี
เลือกใชกับลักษณะของนักศึกษาแตละกลุมยอมแตกตางกันไปตามเจตคติของผูสอน ดังนั้นวิธีการสอน 
เนื้อหาวิชา ทักษะ และสถานการณการเรียนจึงมีจุดเนนท่ีหลากหลาย 
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2. กิจกรรมการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดยทั่วไป มักจะเนนใหนักศึกษาเรียนทักษะ
ภาษาในเชิงรับคือ การฟงและการอาน มากกวาทักษะภาษาเชิงผลิตคือการพูดและการเขียน จึงทําให
ผูเรียนเปนผูฟงและผูอานมากกวาเปนผูพูดและผูเขียน ดังนั้นลักษณะการเรียนการสอนทักษะท่ีเนน
ทักษะฟงและอานมากเกินไป อาจทําใหนักศึกษาไมประสบความสําเร็จในการใชทักษะภาษาเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจเทาที่ควร 

 
3. การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนสวนใหญเนนท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษามากกวาความสามารถในการใชภาษา นอกจากนี้ยังเปนการวัดโดยแยกทักษะท้ัง 4 ทักษะซึ่ง
การวัดผลนั้นควรเปนการวัดผลการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีตองใชทักษะผสมผสานกัน 

 
4. นักศึกษามีโอกาสใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนอย นักศึกษาจึงขาดความตระหนักถึง

ความสําคัญของภาษาอังกฤษ ขาดแรงจูงใจท่ีจะฝกฝนและมีโอกาสใชภาษาอังกฤษนอกหองเรียนนอย   
นอกจากนี้นักศึกษาบางสวนมีความเห็นวาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเปนวิชาแกนและเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรปริญญาตรีเทานั้นจึงมีความสําคัญนอยกวาวิชาเอกของคณะวิชาและเม่ือเรียนภาษาอังกฤษ
แลวก็อาจจะไมไดนํามาใชเปนหลักในการทํางานเหมือนความรูท่ีไดจากการเรียนสาขาวิชาเอก 

 
สภาพปญหาท่ีประมวลมานี้แสดงถึงความจําเปนในการพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษธุรกิจ

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางใหบัณฑิตมีความรูดี
ย่ิงขึ้นและสามารถนําความรูและประสบการณดานภาษาอังกฤษธุรกิจไปใชในสถานการณการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนท่ีพอใจของนายจาง ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความตองการดาน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผลที่ไดจาก
การศึกษาจะเปนแนวทางในการปรับหลักสูตรท่ีใชอยูในปจจุบันใหมีความสอดคลองกับความสนใจ
และความตองการของผูเรียนเพ่ือเปนแรงจูงใจใหผูเรียนม่ันใจวาเรียนแลวจะไดความรูท่ีเปนประโยชน
และทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น    
 
1.2   วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
1.2.1 เพ่ือสํารวจความตองการดานภาษาอังกฤษธุรกิจของกลุมประชากรตอไปนี้ 

1. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
2. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 
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3. อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
4. อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5. นายจางหรือผูบังคับบัญชาของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 

1.2.2 เพ่ือนําผลการวิจัยไปพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
1.3   ขอบเขตของการวิจัย 
  

1.3.1 การวิจัยนี้เปนการสํารวจขอมูลความตองการดานภาษาอังกฤษธุรกิจที่สถาบันภาษา
จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยป
การศึกษา 2549 

1.3.2 ขอมูลที่ไดจาการสํารวจจะใชพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1.3.3 หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษดานธุรกิจท่ีจะพัฒนานี้จะมุงเนนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร

เปนหลัก (Communicative Approach) 
 
1.4   ขอตกลงเบื้องตน 

 
 1.4.1 แบบสํารวจความตองการดานภาษาอังกฤษธุรกิจใชสําหรับอาจารย ท่ีสอนวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจใหกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจรวม 16 คน 
1.4.2 แบบสํารวจความตองการดานภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับ นักศึกษาท่ีกําลังเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาทุกคนท่ีตอบแบบสํารวจฉบับนี้ไดเรียนและสอบผานวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานทุกรายวิชาแลวท้ังหมด 

1.4.3 แบบสํารวจความตองการดานภาษาอังกฤษธุรกิจ สําหรับนายจางหรือผูบังคับบัญชาของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจภาคค่ํา โดยผูวิจัยขอใหนักศึกษาเปนผูนํา
จดหมายขอความรวมมือและแบบสํารวจไปใหนายจางหรือผูบังคับบัญชาตอบ และนําแบบสํารวจ
กลับมาใหผูวิจัย 

1.4.4 แบบสํารวจความตองการดานภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจท่ีสําเร็จ
การศึกษาเฉพาะท่ีไดงานทําแลวเทานั้นตอบแบบสํารวจในวันซอมรับปริญญาบัตรในปพุทธศักราช 
2549 โดยผูวิจัยแจกแบบสํารวจใหไดมากท่ีสุดโดยเปนไปตามเวลา ความเต็มใจ และความสะดวกของ
บัณฑิต 
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1.4.5 แบบสํารวจความตองการดานภาษาอังกฤษธุรกิจ สําหรับอาจารยคณะบริหารธุรกิจซึ่ง
ผูวิจัยนําไปใหดวยตัวเองและรับกลับเมื่อตอบเสร็จ  

1.4.6 แบบสํารวจท่ีใชมีความตรงตามเนื้อหาสามารถครอบคลุมสาระท่ีตองการศึกษา และมี
คําถามปลายเปดสําหรับผูตอบแบบสํารวจท่ีตองการใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในองคประกอบของ
หลักสูตรแตละดาน 

1.4.7 รูปแบบหลักสูตรดานภาษาอังกฤษธุรกิจที่จะพัฒนาขึ้นมีองคประกอบดังนี้ 
  1. วัตถุประสงคท่ัวไป (General Objectives)   

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
  3. เนื้อหาวิชา (Content) 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching Learning Activities) 
5. สอนโดยใชแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) 
6. การวัดและการประเมินผล (Measurement and Evaluation) 

 
1.5   ขอจํากัดของการวิจัย 

 
1.5.1 การขอความรวมมือในการตอบแบบสํารวจสําหรับอาจารยสอนภาษาอังกฤษธุรกิจและ

อาจารยคณะบริหารธุรกิจขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูตอบแบบสํารวจจึงอาจมีผลตอจํานวนแบบ
สํารวจท่ีไดรับกลับมาผูวิจัยถือวาจํานวนแบบสํารวจและขอมูลท่ีไดรับมาท้ังหมดเพียงพอและเช่ือถือได 

1.5.2 การแจกแบบสํารวจนักศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยแจกใหนักศึกษาท่ีกําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจจํานวน 16 กลุม ท้ังนี้อาจารยประจํากลุมเปนผูเลือกกลุมตามวันและเวลาท่ีเห็นวาสะดวกและ
เหมาะสม ผูวิจัยจึงนําแบบสํารวจไปแจกในหองเรียนใหนักศึกษาที่มาเรียนจริงในวันเวลาดังกลาวโดย
ไมมีการสุม   

1.5.3 แบบสํารวจสําหรับนายจางหรือผูบังคับบัญชาของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจนั้น ผูวิจัย
ไมไดนําแบบสํารวจไปดวยตัวเองแตขอความรวมมือและมอบใหเฉพาะนักศึกษาท่ีสะดวกและเต็มใจจะ
นําแบบสํารวจไปเทานั้น จึงอาจมีผลตอจํานวนแบบสํารวจที่ไดรับกลับมา 
 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

 
1.6.1 หลักสูตร (Curriculum) หมายถึงแผนประสบการณการเรียน ท่ีสถาบันการศึกษาจัด

วางแผนไวเพ่ือใหผู เรียนไดเรียนตามแผนท่ีกําหนด  องคประกอบของหลักสูตรที่สําคัญ ไดแก 
วัตถุประสงค   เนื้อหาวิชา   กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ในงานวิจัยนี้
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หลักสูตรหมายถึงแผนประสบการณการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ท่ีสถาบันภาษากําหนดให
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเรียนตามวัตถุประสงคท่ัวไป  วัตถุประสงคเชิงพฤฒิกรรม   เนื้อหาวิชา    
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ซึ่งกําหนดไวในประมวลรายวิชาของหลักสูตร
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2544: 60) 

1.6.2 การพัฒนาหลักสูตร(Curriculum Development)หมายถึงกระบวนการในการวางแผน
ประสบการณการเรียนรูตางๆท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียนในงานวิจัยนี้หมายถึง
กระบวนการในการวางแผนประสบการณการเรียนรูของรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเทานั้นซึ่งการ
วางแผนนี้ประกอบดวย การตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงคการจัดประสบการณการเรียนรู
กําหนดเนื้อหาวิชา  การวัดและการประเมินผล   เพ่ือมุงใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค 

1.6.3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) หมายถึงภาษาอังกฤษท่ีมีจุดมุงหมายในการเรียน
สําหรับผูทํางานดานธุรกิจ ในงานวิจัยนี้หมายถึงภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งสถาบันภาษาจัดการเรียนการ
สอนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 

1.6.4 แนวคิด (Approach) หมายถึงทฤษฎี หลักการหรือความเชื่อตางๆท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติของ
ภาษาและลักษณะพ้ืนฐานของระบบภาษา กระบวนการเรียนรูภาษาและปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการ
เรียนรูภาษา แนวคิดเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีชวยใหผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
แนวคิดจะเปนแนวทางสําหรับผูสอนในการตัดสินใจกําหนดเปาหมายและเนือ้หาของการเรียนการสอน 
วิธีการสอน ตลอดจนการเลือกกิจกรรมในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

1.6.5 แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) หมายถึงวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีมุงพัฒนาความสามารถของผูเรียน ในการใชภาษาตามความมุงหมายในสถานการณตางๆ 
โดยมุงเนนการทํากิจกรรมเพ่ือฝกการใชภาษาท่ีใกลเคียงสถานการณจริงใหมากท่ีสุด  ฝกการเรียนใน
ลักษณะทักษะรวมหรือทักษะสัมพันธ (Integrated Skills) โดยผูสอนเปนผูนํากิจกรรมมาใหผูเรียนฝก 
ในงานวิจัยนี้หมายถึงวิธีการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ  ท่ีจัดเนื้อหาตามวัตถุประสงค เพื่อการสื่อ
ความหมายในสถานการณทางธุรกิจ โดยเนนความคลองในการใชภาษาเพ่ือสื่อความหมายมากกวา
ความถูกตองทางไวยากรณ เนนการใชทักษะสัมพันธ การเรียนแบบกิจกรรม เชนกิจกรรมเด่ียว กิจกรรม
คู กิจกรรมกลุม กิจกรรมทั้งช้ันและบทบาทสมมติ 

1.6.6 กิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching Learning Activities) หมายถึงกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ไดกําหนดไวในรายวิชานั้นๆ  เพ่ือเสริมสรางใหผู เ รียนเกิดการเรียนรูและบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค ในงานวิจัยนี้หมายถึงกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดานธุรกิจในรายวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งจัดตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยมุงเนนและเสริมสรางใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและบรรลุผลตามท่ีระบุไวในวัตถุประสงค   
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1.6.7 การวัดและการประเมินผล (Measurement and Evaluation) หมายถึงกระบวนการท่ีใชใน
การตรวจสอบความสามารถในการเรียนของผูเรียนในงานวิจัยนี้หมายถึงกระบวนการตรวจสอบ
ความสามารถดานภาษาอังกฤษธุรกิจซึ่งอาศัยแนวทางการวัดและการประเมินผลตามแนวการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสาร 

1.6.8 บทบาทสมมติ (Role Play) หมายถึงการสมมติสถานการณใหคลายกับเหตุการณจริงโดย
ใหผูเรียนฝกบทบาทหนาท่ีตางๆตามสถานการณท่ีจัดขึ้นในช้ันเรียน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความคิด 
และสามารถเลือกใชภาษาอังกฤษธุรกิจตามสถานการณทางธุรกิจไดอยางเหมาะสม  
 
1.7   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 
ขอมูลจากการสํารวจความตองการและความคิดเห็นดานภาษาอังกฤษธุรกิจจะเปนประโยชน

ดังนี้ 
1.7.1 เปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจใหสอดคลองกับความสนใจและ

ความตองการของผูเรียน 
1.7.2 ขอมูลท่ีไดจากความคิดเห็นของบัณฑิต จะเปนแนวทางใหการปรับหลักสูตรมีความ

สอดคลองกับความตองการและความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษธุรกิจตามสถานการณการทํางาน  
1.7.3 เปนแนวทางสําหรับอาจารยผูสอนในการจัดเนื้อหาวิชา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การเลือกแนวการสอน วิธีการวัดและการประเมินผล ไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียน 
 
1.8   กรอบความคิดในการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีแนวทางการวิจัยจากการศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม การสํารวจปญหาการ
วิเคราะหปญหา และการศึกษาความตองการดานภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือนํามาพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจโดยใชแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนดังแสดงใน
ภาพประกอบท่ี 1 

DPU



 

 

8        

 

ภาพประกอบท่ี 1     กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

 

สภาพเศรษฐกิจสังคม 
1. สังคมมีความเจริญกาวหนาทางดานการสื่อสาร
ดวยเครื่องมือและเทคโนโลย ีเชน 
- การสื่อสารผานดาวเทียม 
- การพัฒนาของคอมพิวเตอร 
- การประชุมทางไกล 
2. ประเทศไทยไดพัฒนาจากการเปนประเทศกําลัง 
พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาทางอุตสาหกรรม 
- ตลาดแรงงานจะเนนการเปนภาคอุตสาหกรรม 
- ภาคบริการการผลิตเนนการใชเทคโนโลยี 
- กําลังคนจะตองมีความรูความสามารถในการใช 

ภาษาตางประเทศ 

นโยบายอุดมศึกษา 
1. สถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน ตอง
พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพของบัณฑิตใหมี
ความสามารถดังตอไปนี ้
- แขงขันในตลาดแรงงานได 
- ปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงได 
- รับรูและเรียนรูในสิ่งใหมไดรวดเร็ว 
- มีความคิดริเร่ิม 
- มีโลกทัศนกวางขึ้น 
- รูจักคนควาอยูเสมอ 
- เสริมสรางความสามารถพิเศษทางดานภาษา 
       ตางประเทศใหใชการไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

ปญหา 
1. นักศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจปานกลางและตํ่า 
2. บัณฑิตจากคณะบริหารธุรกิจนําความรูดานภาษาอังกฤษไปใชเพ่ือการสื่อสารในการประกอบอาชีพ 
    ทางธุรกิจไมไดตามความคาดหวังของนายจาง 
3. จํานวนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตํ่ากวาเกณฑ การวัดและการประเมินผล ประมาณ 20-30% ในแตละภาค  

แนวทางแกไข 
1. สํารวจความตองการดานภาษาอังกฤษธุรกิจจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
2. นําขอมูลที่ไดมาพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจโดยใชแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การนําเสนอสาระสําคัญเกี่ยวกับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีหัวขอดังนี้ 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของกระบวนการสรางหรือพัฒนาหลักสูตร 
2.2 แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 2.2.1 ความหมายของแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 2.2.2 จุดมุงหมายของแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2.3 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคเฉพาะ (English for Specific Purposes) 
 2.3.1 ความหมายของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 
 2.3.2 ประเภทของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 

 2.4 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  2.4.1 ทักษะการฟง 
  2.4.2 ทักษะการพูด 
  2.4.3 ทักษะการอาน 
  2.4.4 ทักษะการเขียน 
 2.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 2.6 ขอสรุปท่ีนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

2.7 โครงรางหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของกระบวนการสรางหรือพัฒนาหลักสูตร 
 
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของกระบวนการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรท่ีนํามาเปนแนวทาง

ในการวิจัยครั้งนี้ไดยึดตามแนวคิดของ Taba (1962) เช่ือวาผูสอนซึ่งเปนผูใชหลักสูตรตองมีสวนรวม
ในการสรางหรือพัฒนาหลักสูตร Taba (1962: 10-11) ไดเสนอกระบวนการสรางหรือพัฒนาหลักสูตร
จากลางขึ้นไปสูบน (The Grass-roots Approach) ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก 
           1. วินิจฉัยความตองการ (Diagnosis of needs) โดยการสํารวจสภาพปญหา ความตองการ 
ความสนใจและความจําเปนตาง ๆ ของผูเรียน 

          2. กําหนดวัตถุประสงค (Formulation of objectives) ใหชัดเจนหลังจากไดวินิจฉัยความ
ตองการแลว 
           3. คัดเลือกเนื้อหาสาระ (Selection of content) จากวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ซึ่งเนื้อหา
สาระที่เลือกนี้จะตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ความสนใจ ความตองการ และความสามารถของ
ผูเรียน 
           4. จัดเนื้อหาสาระ (Organization of content) โดยคํานึงถึงความตอเนื่องและความยากงาย 
           5. คัดเลือกประสบการณการเรียนรู (Selection of learning experience) ใหสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
           6. จัดประสบการณการเรียนรู (Organization of learning experience) โดยคํานึงถึงเนื้อหา
สาระและความตอเนื่อง 

          7. การวัดและการประเมินผลและวิธีประเมินผล (Evaluation and means of evaluation) 
เพ่ือตรวจสอบวาหลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม  
  

2.1.2 อีกแนวคิดหนึ่งไดแกแนวคิดของ Tyler (1949: 5) ซึ่งเสนอแนวคิดพ้ืนฐานในการสราง
หรือพัฒนาหลักสูตรโดยไดกําหนดปญหาพื้นฐาน 4 ขอดังนี้   
           1. จุดมุงหมายทางการศึกษา (Education purposes) ที่ตองการใหผูเรียนบรรลุมีอะไรบาง 
           2. การที่จะใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายทางการศึกษาที่กําหนดนั้น ผูเรียนจะตองมี
ประสบการณทางการศึกษา (Education experience) อะไรบาง 
           3. ประสบการณทางการศึกษาท่ีกําหนดนั้นผูสอนจะจัดใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร 
           4. จะทราบไดอยางไรวาผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายทางการศึกษานั้นๆแลว 
              จากคําถามท้ัง 4 ขอท่ีกลาวมานี้แสดงใหเห็นวาการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรตองคํานึงถึง การ
กําหนดวัตถุประสงค การกําหนดประสบการณการศึกษาใหผูเรียน และการประเมินสัมฤทธิผลของ
หลักสูตร 
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  ในการกําหนดวัตถุประสงคนั้น Tyler (1949: 5-6) เสนอวาการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรควร
กําหนดวัตถุประสงคท่ัวไป (General objectives) โดยศึกษาจากขอมูล 3แหลงไดแก เนื้อหาวิชาจาก
ผูเช่ียวชาญ ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน และขอมูลเกี่ยวกับสังคม วัตถุประสงคท่ัวไปนี้จะเปนวัตถุประสงค
ช่ัวคราว (Tentative objectives) หลังจากนั้นวัตถุประสงคช่ัวคราวจะไดรับการกลั่นกรองจากขอมูลดาน
ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาสังคม สวนดานจิตวิทยาการเรียนรูนั้นจะตองตัดวัตถุประสงคท่ีไมจําเปนออก  
เพ่ือใหวัตถุประสงคมีความชัดเจนขึ้นวัตถุประสงคท่ีไดนี้จะเปนวัตถุประสงคท่ีแทจริงในการพัฒนา
หลักสูตร  จากนั้นจึงเลือกจัดประสบการณการเรียนรูหรือประสบการณทางการศึกษาสําหรับผูเรียน 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด  และกําหนดการประเมินผลหลักสูตรท่ีได  
  
2.2 แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (The Communicative Approach)  

 
2.2.1 ความหมายของแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

          Johnson and Morrow (1981: 61) อธิบายแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารวาเปนแนวการ
สอนภาษาตางประเทศแนวหนึ่งท่ีใชทฤษฎีพ้ืนฐานในการจัดเนื้อหารายวิชาภาษาตางประเทศแบบใหม
ท่ีเรียกวา การจัดเนื้อหารายวิชาเชิงสื่อสาร (Functional- Notional Syllabus) แนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารนี้เริ่มมีขึ้นในป ค.ศ. 1970 หลังจากพบวาการจัดเนื้อหารายวิชาเชิงไวยากรณหรือโครงสราง 
(Grammatical or Structural Syllabus) และการจัดรายวิชาเชิงสถานการณ (Situational Syllabus) ท่ีใช
กันอยูนั้นมีจุดออนหลายประการ เชน ผู เรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนที่จัดขึ้นตามเนื้อหาวิชาเชิง
ไวยากรณหรือโครงสราง มีความสามารถไมเพียงพอที่นําไปใชในการทํางานได 

 
Tayler (1983: 69) เสนอวาแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนี้เกิดจากความเช่ือท่ีวาภาษาคือ

การสื่อสาร (Language is for communication) สวนความสามารถทางภาษา (Linguistic Competence) 
ไดแกความรูในเรื่องรูปแบบ (Form) และความหมาย (Meaning) ของภาษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความ 
สามารถในการสื่อสาร ดังนั้นในการจัดประมวลเนื้อหาการสอน จึงควรกําหนดวาจะใหผูเรียนไดเรียน
ภาษาเพ่ือใชในสถานการณใดบาง และในแตละสถานการณนั้นจะตองใชรูปแบบภาษาอยางไร รวมทั้ง
โครงสรางของไวยากรณที่สอดแทรกอยู และองคประกอบอื่นๆ ท่ีจะชวยใหใชภาษาไดอยางเหมาะสม  

 
Brown (1980: 88) มีความเห็นวา การสื่อสารใด ๆ  ก็ตาม สารนั้นจะตองมีความหมายท้ังตอผูฟง

และผูพูดจึงจะทําใหเกิดการติดตอสื่อสารขึ้นได 
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Revell (1979:110) มีความเห็นวาการติดตอสื่อสารอาจเกิดขึ้นดวยวิธีการตางๆนับต้ังแตตัวหนัง 
สือท่ีซับซอน หรือความเคลื่อนไหวของดวงตา สิ่งที่จะเกิดการสื่อสารที่แทจริงไดนั้นควรจะเปนสิ่งท่ีมี
ความแปลกใหม เปนสิ่งท่ีประกอบดวยอารมณและความรูสึกของผูพูด แสดงทัศนคติของผูพูดจากการ
ใชระดับเสียง ทาทางการแสดง สีหนารวมท้ังวิธีการอื่นท่ีไมใชการพูด 

 
Canale (1984: 112) ไดเสนอองคประกอบของความสามารถในการสื่อสารดังตอไปนี้ 

                       1. ความสามารถดานกฎเกณฑไวยากรณของภาษา(Grammatical Competence) คือความ                                                                                                   
สามารถดานภาษาพูด (Verbal) และที่ไมใชภาษาพูด (Nonverbal) อันประกอบดวยความรูในการใชคํา 
ศัพท กฎเกณฑ การวางรูปประโยค การออกเสียง และความหมายตามรูปคํา 

          2.ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคม (Socio-linguistics) คือความสามารถในการใช
ภาษาอยางเหมาะสมในสภาพการณทางสังคมท่ีแตกตางกันโดยเนนท่ีความเหมาะสมทางความหมาย 
เชนทัศนคติ วาทพฤติกรรม (Register) ภาษาทาทาง การแสดงออกโดยใชขอความ (Expression) และ
ระดับเสียง (Intonation) 

          3. ความสามารถดานกลวิธีในการสื่อสาร (Strategic Competence) คือความสามารถใน
การใชกลวิธีในการสื่อสารทั้งดานภาษาพูดและภาษาทาทาง ท้ังนี้เพ่ือมิใหการสื่อสารตองลมเหลว ซึ่ง
เปนผลมาจากมีความสามารถทางภาษาไมเพียงพอหรือมีขอจํากัดในการแสดงออกในการสื่อสารกลวิธี
ตางๆท่ีใชในการสื่อสารเชน การใชพจนานุกรม การเรียบเรียงคําใหมโดยเก็บความหมายเดิม 
(Paraphrase) รวมท้ังการใชทาทางตาง ๆ 

          4. ความสามารถดานการสัมพันธขอความ(Discourse Competence) คือความสามารถใน
การรวมประโยค ตีความรูปประโยคและใหความหมายโดยรวมทั้งขอความท่ีพูดและเขียน  

 
Hymes (1981: 16) มีความเห็นวาการท่ีผูเรียนจะมีความสามารถในการสื่อสาร(Communicative 

Competence) ไดนั้น ผูเรียนตองมีความสามารถในการใชภาษาหรือตีความภาษาไดถูกตองเหมาะสมใน
กระบวนการปฏิสัมพันธที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทางสังคม  สามารถรูวาเม่ือไรควรพูด เม่ือไรไมควร
พูด และพูดอะไร พูดกับใคร พูดเม่ือไร พูดท่ีไหนในลักษณะอยางไร  การใชภาษาไดอยางเหมาะสมนั้น  
หมายถึง ความเหมาะสมท้ังทางดานความหมายและรูปแบบของภาษา ความเหมาะสมของความหมาย
ไดแกการใชภาษาโดยเนนหนาท่ีทางภาษาในการสื่อความหมาย(Communicative Function)ให
เหมาะสมกับสถานการณ สามารถใชขอความที่สุภาพและเหมาะสมกับสถานการณท่ีใชภาษานั้น 
วัตถุประสงคหลักของการจัดกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารก็คือ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร และสื่อความหมายใหสมจริงหรือใหคลายกับการสื่อสารจริงนอกหองเรียน  กิจกรรมท่ี
ผูสอนจัดเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษาตามวัตถุประสงคดังกลาว จึงควรจะครอบคลุมลักษณะ

DPU



                                                                                                                                                                                       13 

 
 

สําคัญนั้นๆ ของการสื่อสารในชีวิตจริงใหมากที่สุด ดังนั้นผูสอนภาษาอังกฤษทุกคนจึงควรมีความเขาใจ
ท่ีถูกตองเกี่ยวกับธรรมชาติของการสื่อสาร 

 
Abrams (1986: 1-2) ใหความเห็นวาการสื่อสารไมไดเปนกระบวนการทางเดียว (One-way 

Process) หรือกระบวนการเสนตรง (Linear Process) แตเปนกระบวนการตอเนื่อง (Ongoing Process) 
หรือเปนกระบวนการสองทาง (Two-way Process) ซึ่งเกี่ยวของท้ังผูรับสารและผูสงสาร (สุจิตรา สวัสด์ิ
วงษ, 2539: 48; อางอิงมาจาก Abrams, 1986: 1)  

 
Celce-Murcia (1984: 2) เช่ือวาการสื่อสารจะเกิดขึ้นเม่ือผูสงสาร (Sender) ไดสงสาร (Message)  

ท่ีตนมีอยูใหผูรับสาร (Receiver) เมื่อผูรับสารไดรับขอมูลก็จะมีการตอบสนอง (Response) ใหผูสงสาร
ไดรับทราบวาตนไดรับขอมูลนั้นหรือไม และเพียงใด ถาผูรับสารแสดงใหผูสงสารทราบวาตนไมไดรับ
ขอมูลตามท่ีผูสงสารตองการ ทั้งผูสงสารและผูรับสารจะตองรวมมือกันแกปญหา เชนปรับเปลี่ยน
รูปแบบภาษา วิธีการสงขอมูล หรือเปลี่ยนบทบาทการสื่อสาร เชน จากผูรับสารมาเปนผูสงสารเพ่ือขอ
ขอมูลเพ่ิมเติม หรือผูสงสารอาจจะเปลี่ยนบทบาทเปนผูรับสาร 

 
Thomas (1987: 14) มีความเห็นวาการสื่อสารเปนกระบวนการสองทาง(Two-way Process)การ

สื่อสารทุกครั้งตองมีผูเกี่ยวของดวยไมนอยกวา 2 ฝาย การท่ีจะทําใหผูเกี่ยวของท้ังสองฝายมีปฏิสัมพันธ
(Interaction) กันไดนั้นจําเปนตองมีสิ่งมากระตุนและสิ่งกระตุนที่ดีท่ีสุดคือวัตถุประสงค (Purpose)หรือ
เหตุผล (Reason) ของการสื่อสารวาตองการสื่อสารเพ่ืออะไร ผูเริ่มสนทนาจะตองหาทางมีปฏิสัมพันธ
กับคูสนทนา จนกวาจะบรรลุวัตถุประสงคของตน จะเห็นไดวาปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับ
สารจะสัมพันธกับวัตถุประสงคของการสื่อสารเสมอ  

 
Nunan (1988: 17) มีขอสังเกตวาวัตถุประสงคของผูสงสารจะเปนสิ่งท่ีผูรับสารไมทราบ

ลวงหนามากอนถึงแมวาบางคร้ังผูรับสารอาจจะเดาลวงหนาไดวา ผูสงสารมีวัตถุประสงคในการสื่อสาร
แตผูรับสารไมแนใจจึงทําใหเกิดความตองการที่จะสื่อสารดวยเพื่อคนหาวัตถุประสงคดังกลาว  การมี
ชองวาง(Gap) ระหวางผูสงสารและผูรับสาร จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยกระตุนใหเกิดการสื่อสาร  และ
ชองวางดังกลาวอาจเปนชองวางของขอมูล(Information Gap) คือผูสงสารมีขอมูลท่ีผูรับสารไมทราบมา
กอนหรืออาจเปนชองวางของความคิดเห็น(Opinion Gap) ท่ีผูสงสารและผูรับสารมีความคิดเห็นในเร่ือง
ใดเรื่องหนึ่ง 
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Tayler (1983: 70) อธิบายวาแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารคือการสอนท่ีใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธโดยตรงกับภาษาท่ีจะเรียน เปนการเรียนรูภาษาดวยการใชภาษา และศึกษาโครงสรางของ
ภาษาโดยเนนความสําคัญท่ีความคลองในการใชภาษามากกวาความถูกตองของภาษา 
  
 Brumfit (1983:51) มีความเห็นวาในการเรียนภาษาควรใหผูเรียนไดรับขอมูลทางภาษาท่ี
สามารถเขาใจไดมากท่ีสุดและเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณจริงมากท่ีสุด การเรียน
ควรมีการแกคําผิดใหนอยท่ีสุด เพ่ือใหการสื่อสารเปนไปอยางตอเนื่อง และในชั้นเรียนควรใหผูเรียนทํา
เฉพาะกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการสื่อสาร 

 
Krashen and Terrell (1983: 13) เสนอวาการฝกภาษานั้นควรใหผูเรียนไปฝกเองนอกช้ันเรียน

จากแบบฝกหัดท่ีเตรียมไวให แนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนี้มีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ
ความสามารถในการสื่อสาร  ดังนั้นควรใหผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษาเพ่ือการสื่อสารแบบตางๆในชวง
ของการเรียนการสอนภาษา  จากความหมายเหลานี้อาจกลาวไดวา แนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร หมายถึงการสอนภาษาที่จัดเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร ท่ีตองการใหผูเรียนสามารถ
ใชภาษาสื่อความหมายในสถานการณตางๆ ไดถูกตอง คลองแคลวและเหมาะสมตามกาลเทศะ 

 
ลักษณะสําคัญของการสื่อสารอีกประการหนึ่ง  ท่ีมีสวนชวยใหเกิดการสื่อสารก็คือความ

ตองการหรือความเต็มใจในการสื่อสารท้ังของผูรับสารและผูสงสาร  ถาผูสงสารมีขอมูลแตไมมีความ
ตองการหรือไมมีความเต็มใจท่ีจะสงขอมูล  การสื่อสารยอมไมเกิดขึ้น  ในทํานองเดียวกันถาผูสงสารสง
ขอมูลใหผูรับสารแตผูรับสารไมมีความตองการ  หรือไมมีความเต็มใจท่ีจะรับทราบขอมูลนั้น  การ
สื่อสารนั้นยอมไมเกิดขึ้นการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพไดดีเพียงใด  ขึ้นอยูกับความสามารถในการ
เลือกใชรูปแบบภาษาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและสถานการณ  ผูสงสารและผูรับสารจําเปนตองมี
ความรูและทักษะในการใชรูปแบบภาษาหลายรูปแบบ  การที่ผูสงสารและผูรับสารจะสามารถเลือก
รูปแบบของภาษาไดดีเพียงใด  ขึ้นอยูกับตัวแปรเชน ความสัมพันธระหวางผูรับสารและผูสงสาร ภูมิ
หลัง ความรูความสามารถทัศนคติของผูสงสารและผูรับสารในขณะจะสงขอมูล  ผูสงสารจะเลือก
รูปแบบภาษาตามภูมิหลังของตนซึ่งผูสงสารควรคํานึงภูมิหลังของผูรับสารดวย และผูรับสารก็จะ
ตีความหมายท่ีไดรับตามภูมิหลังของตน(สุจิตรา  สวัสด์ิวงษ, 2539: 50; อางอิงมาจาก Abrams, 1986: 1)   

โดยสรุปอาจกลาวไดวาในการเรียนการสอนนั้น ผูสงสารและผูรับสารหมายถึงผูสอนและ
ผูเรียน หากผูสงสารและผูรับสาร เขาใจตรงกัน ก็จะทําใหการสงสารและการรับสารประสบความสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
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2.2.2 จุดมุงหมายของแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
Roberts and Brumfit (1983: 40) อธิบายไววาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศโดยท่ัวไป

มักจะมีจุดมุงหมายเฉพาะดังนี้  
          1. เพ่ือใหสามารถเขาใจภาษาตางประเทศท่ีพูดดวยอัตราเร็วปกติเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอยูใน

ขอบขายความรูและประสบการณของผูเรียน 
          2. เพ่ือใหสามารถพูดภาษาตางประเทศไดดีเพียงพอที่จะสื่อสารกับชาวตางประเทศ

เกี่ยวกับเร่ืองท่ีอยูในขอบขายประสบการณของผูเรียน 
           3. เพ่ือใหสามารถอานภาษาตางประเทศไดเขาใจโดยไมตองแปลเปนภาษาแมของผูเรียน
กอน 
           4. เพ่ือใหสามารถเขียนภาษาตางประเทศโดยใชรูปแบบภาษาที่ใชอยูจริง 
           5. เพื่อใหสามารถเขาใจมโนทัศนเกี่ยวกับภาษา เชน ธรรมชาติของภาษา การนํา
โครงสรางของภาษาไปใชอยางเหมาะสม 
           6. เพ่ือใหเขาใจคานิยม และรูปแบบตางๆ ของภาษา 
           7. เพื่อใหสามารถเรียนรูลักษณะสําคัญของประเทศท่ีใชภาษานั้นเชนลักษณะทาง
ภูมิศาสตรสภาพเศรษฐกิจและการเมือง 

          8. เพ่ือใหสามารถพัฒนาความเขาใจในดานวรรณคดี รวมทั้งวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 
โดยสรุปการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเปนการสอนท่ีมุงเนนการสอนเพ่ือใหผูเรียนสามารถใช

ภาษาในการสื่อความหมายตามสถานการณตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสมกับบุคคลท่ีมาติดตอดวย ซึ่ง
จะทําใหผูเรียนสามารถบรรลุตามจุดมุงหมายของการเรียนภาษาตางประเทศดังกลาวขางตน 
 
2.3 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ (English for Specific Purposes)  

 
2.3.1 ความหมายของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ  
นักภาษาศาสตรและผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษไดพยายามใหความหมายของการ

เรียนและการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะไวหลายความหมายเชน 
 
Robinson (1980: 6)ใหความหมายของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคเฉพาะวา

หมายถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงคของการนําภาษาไปใชในการทํางานให
ประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะการทํางานท่ีภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญในการชวยเสริม 
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Harmer (1982: 20) มีความเห็นวา การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ เปนการสอน
หรือฝกอบรมท่ีมุงใหผูเรียนมีความสามารถเฉพาะท่ีจะทํางานที่กําหนดไวอยางชัดเจนได   สิ่งท่ีเปน
ความหมายของการเรียนการสอนคือการพัฒนาความรูความสามารถท่ีจะจัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้นใน
การทํางานท่ีจําเปนตองใชภาษาในการสื่อสาร 

 
Palmer (1970: 2) เนนวาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคเฉพาะนั้นการวิเคราะหความ

ตองการในการสื่อสารเทานั้นท่ีจะสามารถนํามาสรางเปนหลักสูตรในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เฉพาะนั้นๆได 

 
Bhatia (1979: 24) ใหความเห็นวาการท่ีผูเรียนจะมีความรู ความสามารถในดานภาษาอังกฤษ 

เพ่ือจุดประสงคเฉพาะไดนั้นผูเรียนจะตองมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ัวไป (General 
English) กอนจึงจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคเฉพาะในสาขาวิชานั้นๆไดเชน ดานธุรกิจ ดาน
สังคมวิทยา วิศวกรรม ศาสตร แพทยศาสตร วิทยาศาสตร และวรรณคดีเปนตน 

 
โดยสรุปความหมายของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะหมายถึงการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบหนึ่งที่มีองคประกอบของหลักสูตรในดานวัตถุประสงคและเนื้อหา
โดยรวมเอาหัวขอทางวิชาเฉพาะเชนธุรกิจการคา  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี เทคนิคหรืองานวิชาชีพเขา
ไวดวยกัน หรือเปนการสอนภาษาแบบทักษะสัมพันธคือการรวมหลายทักษะไดแก ฟง พูด อานและ
เขียน  

 
2.3.2 ประเภทของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะตามแนวคิดของ Streven (1987:196) แบงออกเปน 2 

ประเภทไดแก 
  1. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวิชาการ (English for Academic Purposes or EAP) เปน
ภาษาอังกฤษท่ีผูเ รียนใชในแตละสาขา วิชา  เชนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
เกษตรศาสตร หรือวรรณคดีวิจารณเปนตน 
  2. ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ (English for Occupational Purposes or EOP) เปนภาษา 
อังกฤษท่ีมีการสอนกันในสถาบันท่ีผูเรียนตองการใชภาษาอังกฤษเปนสวนหนึ่งของงานในอาชีพตางๆ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนมีสมิทธิภาพ (Proficiency) และทักษะภาษาท่ี
จําเปนในการทํางาน เนื้อหาและการเรียงลําดับการเรียนการสอนจะเนนงานและสถานการณท่ัวๆไป
รวมท้ังใหสัมพันธกับเร่ืองตางๆ ในขอบเขตวิชาชีพเชนภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือใชในงานดานธุรกิจ  
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2.4 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) 
 

 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ(Business English) เปนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
จุดประสงคเฉพาะ (English for Specific Purposes) ท่ีมุงใชในการติดตอธุรกิจเปนสําคัญดังนั้นทฤษฎี
แนวการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจจึงเปนการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษที่ใชแนวการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร โดยมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารทางธุรกิจ และในสวนของทักษะทางภาษาก็จะ
เปนการเรียนการสอนแบบทักษะสัมพันธ ซึ่งการเรียนการสอนทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะนั้น แบง
ออกเปนหัวขอยอยตามลักษณะการรับรูและการแสดงออกทางภาษาไดดังนี้ 

 
2.4.1 ทักษะการฟง (Listening) 
การเรียนการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษธุรกิจมีวัตถุประสงคใหผูเรียนสามารถฟงภาษาที่มี

ความเร็วปกติไดเขาใจ ซึ่งผูเรียนจะตองใชความรูและประสบการณเดิมของตนชวยใหเขาใจเร่ืองได  
 
Limtrakran (1983: 1) และ อรุณี วิริยะจิตรา (2532: 121) มีความเห็นวาสิ่งท่ีจะนํามาใชในการ

เรียนการสอนทักษะการฟงนั้น ควรมีลักษณะดังนี้  
          1. มีเนื้อหาท่ีอยูในความสนใจของผูเรียนหรือมีประโยชนตอผูเรียนเพ่ือท่ีผูเรียนจะไดมี

ความตองการในการรับสารนั้น   
          2. มีเนื้อหาท่ีมีความยากงาย ตรงกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน 
          3. เปนสาระท่ีมีอยูห รือพบเห็นในชี วิตประจําวัน เพ่ือใหผู เ รียนไดคุนเคยและมี

ประสบการณ จึงจะสามารถใชทักษะการฟงกับสิ่งที่เรียนได 
 
Valette (1967: 141) ไดจําแนกพฤติกรรมการฟงออกเปน 5 ระดับ คือ 
          1.  การรับรู (Perception) ผูฟงสังเกตความแตกตางของภาษาเกี่ยวกับเสียง คํา การเนน 

และระดับเสียงขึ้นลงของขอความ 
           2.  การจําได (Recognition) ผูฟงเขาใจความหมายของขอความสั้น ๆ ท่ีไดยิน 

          3.  การรับความคิด (Reception) ผูฟงเขาใจสัญลักษณทางไวยากรณ คําศัพท ประโยค 
และบทความ 

         4. ความเขาใจ(Comprehension) ผูฟงสามารถเขาใจคําอธิบาย และรูจักจับขอความที่ไดยิน       
          5. การวิเคราะห (Analysis) ผูฟงเขาใจและแยกประเภทของขอความท่ีฟงได ตลอดจน

เขาใจอารมณและความรูสึกและความมุงหมายของผูพูดได   
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วรวรรณ  เปลี่ยนบุญเลิศ (2539: 73) มีความเห็นสอดคลองกันวาเมื่อผูสอนตระหนักถึงความ
แตกตางของระดับการฟงท้ังหาระดับแลว ผูสอนก็จะสามารถจัดแบบฝกหัดตาง ๆ เพ่ือเปนการเพิ่มพูน
ประสบการณของผูเรียน และอาจทําไดหลายรูปแบบโดยใชสื่อการสอนชวย เชนรูปภาพเพื่อเรียงลําดับ
ภาพตามเหตุการณท่ีไดฟง แตกอนจะมีการฝกโดยใชเทคนิคตาง ๆ เหลานี้ ผูสอนควรใหผูเรียนไดฟง
ภาษาอังกฤษจนเกิดความเคยชินกอน 
  

2.4.2 ทักษะการพูด (Speaking) 
การพูดเปนเรื่องสําคัญในการติดตอทางธุรกิจ ผูสอนควรคํานึงถึงวัตถุประสงคในการพูดและ

สาระที่ผูเรียนจะตองแสดงออก ตลอดจนถึงขั้นตอนในการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ธุรกิจที่จะทําใหประสบผลสําเร็จมากย่ิงขึ้น จากแนวความคิดของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ผูเรียน
จะตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารดานธุรกิจใหได ซึ่งผูเชี่ยวชาญทาง
ภาษามีความเห็นในเรื่องวิธีสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจแตกตางกันออกไป  

 
Krashen and Terrell (1985:28) มีความเช่ือวาผูเรียนสามารถเรียนรูอีกภาษาหนึ่งโดยวิธีธรรม 

ชาติ (Natural Approach) เชนเดียวกับการเรียนรูภาษาแม (Native Language) โดยตองมีแนวการเรียน
การสอนท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก 

          1. มีความเขาใจในบทเรียนกอนการแสดงออก  (Comprehension Precedes Production) 
ในขั้นนี้ผูสอนจะตองใหผูเรียนฟงภาษาอังกฤษธุรกิจกอนจึงใหผูเรียนโตตอบซึ่งAsher (1982) ได
เสนอแนะวา ขณะที่ผูสอนออกคําสั่งนั้น ผูสอนควรสาธิตไปดวย เพ่ือผูเรียนจะไดทราบวาตองทําอะไร 
           2. การโตตอบดวยวาจา (Early Speech Production) โดยขั้นนี้ผูเรียนจะเห็นความตอเนื่อง
ของการตอบคําถาม 
           3. เนื้อหาวิชาท่ีเรียนตองเปนพื้นฐานของการสื่อสาร และจะมีรูปแบบในลักษณะของ
สถานการณ (Situations)  

          4. การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนตาง ๆ จะตองสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน การเรียนท่ีใชกิจกรรมจะชวยผอนคลายความกังวลในบทเรียนใหนอยลงกวาการเรียนท่ีเนน
เนื้อหาลวนๆ และยังชวยใหการเรียนการสอน ตลอดจนปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางผูเรียนและ
ผูสอนดีขึ้น  
  

2.4.3 ทักษะการอาน (Reading) 
การอานเปนทักษะท่ีผูอานจะตองใชความสามารถทางภาษาทุกดาน ท้ังดานศัพท โครงสราง

ของภาษา ความสามารถในการตีความ การเดาความหมาย การทํานายเร่ือง ตลอดจนเขาใจความหมาย
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แฝงในคําพูดและขอความ  เนื้อหาดานการอานท่ีจัดใหผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนั้นตองเปนการ
สื่อสารภาษาอังกฤษที่ใชจริงในชีวิตประจําวัน (English authentic materials in everyday life) ท่ีมุงถาม
เกี่ยวกับความเขาใจขอความท่ีนํามาอานเชนโฆษณา จดหมายธุรกิจ การเขียนหรือการกรอกใบสมัคร
ตางๆ  การอานสื่อบันเทิง การอานและตีความขอมูลจากตาราง  ขอความจากเอกสาร ขาวจาก
หนังสือพิมพและบทความจากหนังสือพิมพซึ่งมีลักษณะคําถาม เชนเติมคําลงในชองวางจากตัวเลือกท่ี
กําหนดมา ซึ่งจะเปนเร่ืองของคําศัพท หรือเปนคําถามท่ีเกี่ยวกับชื่อเร่ือง คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญ 
และคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อเรื่อง (อัจฉรา วงศโสธร, 2529: 103) 

 
Nuttall (1982: 168) มีความเห็นวาการอานควรมีท้ังการอานในช้ันเรียน (Intensive Reading) 

และการอานนอกช้ันเรียน (Extensive Reading) นอกจากนี้ Nuttall (1982: 185) ไดเนนการสอนทักษะ
การอานวาผูเรียนจะสามารถพัฒนาดานการอานภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น ถาใหอานเรื่องที่สอดคลองกับ
ความสนใจ แมวาจะเปนเรื่องท่ียากและไมนาสนใจก็ตาม การสอนทักษะการอานในวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจนั้นสวนใหญมุงเนนใหผูเรียนอานเพ่ือจับใจความสําคัญแลวตอบคําถามโดยการเรียนการสอน
ศัพทและโครงสราง ใชวิธีสอนรวมอยูในการสรางประโยค ผูสอนจะเปนผูบอกความหมาย หรือให
ผูเรียนเปดหาความหมายจากพจนานุกรมเอง การฝกใหเดาความหมายจากบริบทจะมีนอย  เนื่องจาก
เนื้อหาสวนใหญเปนขอความทางธุรกิจ จึงตองใชความหมายของศัพทเฉพาะและกิจกรรมกลุมในการ
อานจับใจความในชั้นเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกอน
แลวจึงตอบคําถาม  

 
Hymes (1981: 68) มีความเห็นวา การอานตําราหรือเนื้อหาวิชาในช้ันเรียนอยางเดียวนั้นไม

สามารถทําใหผูอานใชภาษาอังกฤษธุรกิจไดดี ดังนั้นจําเปนตองมีการอานเสริมนอกช้ันเรียน ซึ่ง
Krashen and Terrell (1985: 15) มีความเห็นสอดคลองกับแนวคิดของ Hymes ท่ีเห็นวาควรจัดใหมีการ
อานในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน การอานเสริมนอกช้ันเรียนจะทําใหผูอานลดความวิตกกังวลใจในดาน
กฎเกณฑไวยากรณ แตจะเปนการสงเสริมการอานเพ่ือความเพลิดเพลินย่ิงขึ้น และระยะเวลาในการอาน
ก็มีใหอยางเพียงพอ                                                                                                                                                                                                     

 
จากการสํารวจความตองการในการใชภาษาอังกฤษของสังคมไทย อัจฉรา วงศโสธร(2523: 

281) พบวาทักษะท่ีจําเปนตองใชมากท่ีสุดในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหางรานในประเทศไทย 
คือทักษะการอาน เพราะทักษะการอานเปนทักษะที่จําเปนในการศึกษาหาความรู เชน การอานตํารา
เรียน บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย การอานคําสั่ง การอานคูมือ การอานเอกสาร การอานตาราง
ตัวเลขและการอานกราฟ  
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การอานเปนกิจกรรมท่ีตองใชความคิดและความสามารถเพ่ือทําความเขาใจในสาระท่ีสื่อความ
ออกมาในรูปของการเขียน ผูอานจะตองสามารถเขาใจและตีความสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อความหมาย 
Johnson and Morrow (1981: 87) อธิบายวาในการสอนทักษะอานนั้นมีวิธีแตกตางกัน คือการอานแบบ
ตองการขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง (Scanning) เชนวันท่ี ตัวเลข สถานท่ี ขาวในหนังสือพิมพ ขาวกีฬา และ
โฆษณาสินคาตางๆ และการอานแบบเปดผานไปอยางรวดเร็วเพ่ือหาขอมูลรวบยอดกวางๆ (Skimming) 

 
2.4.4 ทักษะการเขียน (Writing) 
ความจําเปนสําหรับการเขียนขั้นแรกคือ ตองมีพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษและมีทักษะในการ

เขียน ตอจากนั้นก็มีทักษะในการเขียนดานการสื่อสาร การเรียนการสอนทักษะการเขียนในวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจนั้น   สวนใหญสอนหลังจากผูเรียนไดผานการเรียนรูทักษะอื่นๆ มาแลว และปริมาณ
การสอนทักษะการเขียนในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนั้นมีมากกวาทักษะอื่นๆ เพราะการเขียนทางธุรกิจท่ี
สําคัญมีหลายประเภทไดแก 

           
 1.จดหมายธุรกิจ (Business Letters) มีลักษณะพ้ืนฐานที่สําคัญคือตองมีความชัดเจน 

(Clearness) มีความสมบูรณของขอความ (Completeness) มีความรัดกุม (Conciseness) และมีความ
สุภาพ (Courtesy) ในการสอนการเขียนจดหมายนั้น ขั้นแรกผูเขียนจะตองมีแผนอยางแนชัดกอนวาจะ
เขียนอะไร โดยการรวบรวมขอมูลและเขียนหัวขอสังเขป (Outline) เพ่ือรวบรวมความคิดท่ีมีอยูท้ังหมด 
แลวนํามาจัดลําดับความคิดเหลานั้น จึงเขียนขอความออกมา ขั้นสุดทายคือตรวจทานจดหมายนั้น เพ่ือ
ตรวจสอบความชัดเจน ความสมบูรณ ความรัดกุม และความสุภาพ 

          
  2. บันทึกสั้น(Memoranda) ใชในการสื่อสารขอความภายในบริษัทหรือภายใน

หนวยงาน เนื่องจากเปนวิธีการที่ไดผล เชนใชแสดงความขอบคุณ สรางขวัญกําลังใจใหพนักงานใน
บริษัท การแถลงนโยบายใหม การตกลงใจดานธุรกิจ ถายทอดขอความท่ีถามเร่ืองราวเพ่ือการตัดสินใจ 
รายงานความกาวหนาของบริษัท เสนอแนะขอคิดเห็น ใหเหตุผลเกี่ยวกับการกระทําหรือความ
รับผิดชอบ หรือยืนยันเร่ืองราวตางๆ บันทึกสั้นจะประกอบดวยสวนสําคัญ 8 สวนไดแกหัว
กระดาษพิมพขอความวาบันทึกสั้น ช่ือผูถูกเขียนถึง ช่ือผูเขียน วันท่ีเขียน เร่ืองท่ีเขียน ใจความของ
บันทึกนั้น ลายเซ็นช่ือผูเขียน  และตัวอักษรยอของผูอางอิง  

          3. รายงาน(Reports) การเขียนรายงานทางธุรกิจเปนการเขียนท่ีซับซอนขึ้นกวาการเขียน
ธรรมดา ผูเรียนตองมีความรูเรื่องศัพท และโครงสรางของภาษาอังกฤษมากอน และในการเรียนการ
สอนทักษะการเขียนนี้จะสอนหลังจากผูเรียนไดผานการเรียนรูทักษะอื่น ๆ มาแลว 
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พัฒน  นอยแสงศรี (2526: 198) มีความเห็นวา ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนั้น 
ทักษะการเขียนมีความจําเปนอยางย่ิงซึ่งผูสอนตองเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนในการเขียนต้ังแต
เร่ิมเขาทํางานเพราะการเขียนเปนวิธีการถายทอดความคิด ผูเขียนจึงตองมีความคิดท่ีชัดเจน 

 
วารุณี จันทรานุวัฒน (2539: 56) อธิบายวากระบวนการของการเขียนแบงออกเปน4ขั้นไดแก

การคิดถึงสิ่งท่ีอยูในวงจํากัดโดยคิดถึงจุดประสงคท่ีสําคัญเพียงจุดเดียว การจัดระเบียบความคิด การ
สรุปความคิดเพื่อใหไดขอความท่ีเฉพาะเจาะจง และประการสุดทายไดแกการแสดงความคิดใหแจมแจง  

 
Krashen, Stephen and Terrell (1985:3) เสนอขั้นตอนของการเขียนไว 2 ขั้นคือขั้นจูงใจให

รูสึกอยากเขียนและขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือใหเกิดแนวคิดเพิ่มขึ้นเพ่ือจะทําใหการเขียนมคีวามชัด 
เจนดีย่ิงขึ้น 

สําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจท่ีมุงเนนการเขียนจดหมายตางๆ เชน การเขียน
จดหมายขายสินคา การเขียนโฆษณา การเขียนรายงาน การเขียนบรรยายลักษณะสินคา และการคุยกัน
เปนการสวนตัวเกี่ยวกับการซื้อขายนั้น Bonner (1971: 16) มีความเห็นวาผูสอนภาษาอังกฤษธุรกิจจะ
ประสบผลสําเร็จจากการสอนไดนั้นผูสอนจะตองรูวานักธุรกิจจําเปนตองใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือใช
ในการสื่อสารในเร่ืองใด ตองจัดการเกี่ยวกับขาวสารทางธุรกิจดวยวิธีใด และประเมินผลภาษาอังกฤษ
ธุรกิจที่ผูเรียนไดเรียนรู  

 
Lacombe (1979: 153) เชื่อวาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจนั้นจําเปนตองประเมินซ้ําๆอยูเสมอ

ตามความตองการของบุคลากรดานธุรกิจ เพราะการติดตอทางธุรกิจมีความสําคัญมากขึ้น นอกจากนี้
เนื้อหายอย ๆ ของวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจควรเร่ิมตนดวยการทบทวนหลักท่ัว ๆ ไปทางไวยากรณ และ
เนนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษท่ีใชไดอยางถูกตองวาจะกอใหเกิดความสําเร็จในอาชีพ
ธุรกิจไดอยางแทจริง หลังจากการทบทวนจึงสอนลักษณะของจดหมายตาง ๆ เชนเริ่มตนดวยจดหมาย
สมัครงาน เพราะผูเรียนตองใชกอนเม่ือจบการศึกษาตอมาจึงสอนจดหมายเกี่ยวกับเครดิต จดหมายเก็บ
เงิน จดหมายขายของทางไปรษณีย จดหมายปรองดอง และจดหมายชนิดอื่น ๆ ท่ีใชในทางธุรกิจ 
ตลอดจนจดหมายโตตอบสวนตัว โดยใหใชวัสดุการเรียนการสอนท่ีนักธุรกิจเขียนจริงๆ  (Authentic 
materials) 

 
โดยสรุป วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจควรเร่ิมตนดวยการทบทวนความรูพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ

ท่ัวไป(General English) โดยทบทวนหลักไวยากรณ หลักการเขียนจดหมาย และการตอบจดหมายนั้น
กอน แลวจึงเรียนการเขียนจดหมายธุรกิจตอไป 
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2.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
การวัดและการประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจนั้นตองมุงเนนท่ีความสามารถในการ

สื่อสารเปนสําคัญ Swain (1984: 9) ซึ่งความสามารถในการสื่อสารนั้นประกอบดวย 
 

           1. ความสามารถในการใชระเบียบวิธีของภาษาหรือไวยากรณ 
           2. ความสามารถในการใชภาษาเชิงสังคม 
           3. ความสามารถในการใชความสัมพันธของเนื้อความ 
           4. ความสามารถในการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย 

 
Harris (1988:13) มีความคิดเห็นวาแบบสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษธุรกิจควรมี

ลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 
1. ใชเพ่ือวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่จําเปน 
2. ไมสัมพันธกับหลักสูตรใด เพราะมุงท่ีจะวัดความสามารถในปจจุบันของผูเรียน 
3. เนื้อหาภาษาอังกฤษที่ใชทดสอบความสามารถตองเปนภาษาอังกฤษท่ีใชใน

สถานการณทางธุรกิจอยางแทจริง 
4. การทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรเปนแบบทักษะสัมพันธ ซึ่ง

สามารถทดสอบความรูและทักษะในการใชภาษาไดหลายดานในเวลาเดียวกัน 
 
โดยสรุปผูวิจัยเห็นวาการวัดและการประเมินผลควรเปนการทดสอบการใชภาษาอังกฤษธุรกิจ

ในบริบทและสถานการณจริง  ไมใชทดสอบเฉพาะไวยากรณเปนจุดๆ เชนในการทดสอบการฟงและ
การพูดอาจทดสอบโดยการสัมภาษณ หรือใชสถานการณสมมุติในการสนทนาทั่วไป  สําหรับการ
ทดสอบอานและพูดก็อาจทดสอบโดยการใหอานแลวพูดสรุป หรืออานแลวพูดหรือตีความ   
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2.6 ขอสรุปท่ีนําไปสูการสรางและการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของผูวิจัยไดขอสรุปท่ีจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบ

หลักสูตรภาษาอังกฤษดังนี้ 
  
 2.6.1 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและ
ความตองการของผูเรียน  
 2.6.2 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรมีวัตถุประสงคท่ีเนนใหผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจ และทักษะทางภาษาเพียงพอท่ีจะนําไปใชในการสื่อสารทั่วไปในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 2.6.3 การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะรายวิชา  หรือรายบทเรียนควรเปนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมท่ีทําใหมองเห็นวา เม่ือเรียนสําเร็จแลว ผูเรียนจะใชภาษาเพ่ืออะไรไดบาง  
 2.6.4 การกําหนดเนื้อหาควรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและความตองการของผูเรียนและ
นายจาง ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น โดยกําหนดเนื้อหาตามหนาท่ีภาษา 
(Language Function) และทักษะทางภาษา ไดแก ทักษะฟง พูด อาน และเขียนตามลําดับ  
 2.6.5 การกําหนดเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะควรคํานึงถึงทักษะท่ีจําเปนในการ
ทํางานโดยการวิเคราะห สถานการณทางภาษาท่ีพบในที่ทํางาน  
 2.6.6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเนนกิจกรรมทักษะสัมพันธโดยมีท้ังกิจกรรมเด่ียว 
คู กลุมยอยและกลุมใหญ การจัดกิจกรรมตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาโดยพยายามจัด
ใหมีความตองการในการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันอยางแทจริง และมีการใหขอมูลยอนกลับแก
กันและกัน เพ่ือใหการสื่อสารตอเนื่อง ควรจัดกิจกรรมเสริมนอกหองเรียน โดยรวมมือกับอาจารย
ประจําคณะวิชาดวย  
 2.6.7 วิธีการเรียนการสอนควรเนนใหผูเรียนมีบทบาทในการใชภาษามากกวาผูสอน เนนการ
เรียนการสอนแบบทักษะสัมพันธท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนการใชสื่อชวยสอนใหมาก เพ่ือให
ผูเรียนสนใจและกระตือรือรนท่ีจะเรียน ใหผูเรียนคุนเคยกับรูปแบบภาษา (Language Forms) หลายๆ
รูปแบบเพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกใชไดดวยวิธีการของตนเอง เนนการใชภาษาอังกฤษดวยความ
คลองแคลวและเหมาะสมมากกวาความถูกตอง ดังนั้นจึงควรแกไขขอผิดพลาดเฉพาะจุดท่ีจะทําให
ความหมายเปลี่ยนไปเทานั้น และแกไขหลังจากท่ีผูเรียนใชภาษาเสร็จแลวเพ่ือใหการสนทนาตอเนื่อง  
 2.6.8 วิธีการเรียนการสอนทักษะทางภาษา ควรดําเนินการดังนี้ 

1. วิธีการเรียนการสอนทักษะการฟงหรืออาน ควรเนนความเขาใจในเร่ืองท้ังหมด
มากกวาการวิเคราะหหารายละเอียด มีขั้นตอนการเรียนการสอนดังนี้ 
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   1) กอนฟงหรืออาน กระตุนใหผูเรียนสนใจใครรูเนื้อหาของสิ่งท่ีจะฟงหรือ
อาน เชน ใหผูเรียนคาดการณลวงหนาโดยพิจารณาจากหัวเรื่องและภาพประกอบ เปนตน แลวเตรียม
ความพรอมของผูเรียนโดยการสอนศัพท รูปแบบภาษา วัฒนธรรม เตรียมทักษะยอยของการฟง เชน 
การตีความจากน้ําเสียง ทาทาง ทักษะยอยของการอาน เชน การอานกวาด การอานขาม เปนตน 
   2) ในระหวางการฟงหรืออาน แจงวัตถุประสงคของการฟงหรืออานใหผูเรียน
ทราบ แลวใหผูเรียนหาขอมูลตาง ๆ ในสารดวยการฟงหรืออานตามวัตถุประสงค โดยใหผูเรียนใช
ทักษะยอย ฟงหรืออานใหเขาใจเร่ืองท้ังหมดกอน แลวจึงใหฟงหรืออานเพ่ือหารายละเอียดตอไป 
   3) หลังการฟงหรืออานแลวทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายเสร็จใหผูเรียน
ตรวจสอบความถูกตองและอภิปรายรวมกับผูสอน จากนั้นจึงใหผูเรียนทํากิจกรรมทักษะสัมพันธ
ตอเนื่อง  
  2. วิธีการเรียนการสอนทักษะการพูดหรือเขียน มีขั้นตอนดังนี้ 
   1) เสนอรูปแบบและวิธีการใชภาษา โดยการแจงวัตถุประสงคของการเรียน
การสอนแลวเตรียมผูเรียนใหพรอม โดยการสอนศัพทและรูปแบบภาษาท่ีจะใช รวมทั้งวิธีการใช การ
อธิบายเรื่องที่จะพูดหรือเขียน จากนั้นจึงตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนโดยการซักถาม หรือใหผูเรียน
สรุปหารูปแบบภาษาเอง 
   2)  ฝกการใชภาษา โดยฝกการพูดปากเปลา การเลนบทบาทสมมุติ ฝกการ
เขียนแบบใหขอบขายในการเขียน การเขียนแบบมีการแนะแนวทางใหเขียน และการเขียนอยางอิสระ 
   3) นําภาษาไปใช โดยใหผูเรียนใชภาษาตามสถานการณสมมุติและการใช
ทักษะสัมพันธ  
 2.6.9 การวัดและการประเมินผลควรใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เนื้อหาและวิธีการเรียนการ
สอน โดยเนนการวัดแบบทักษะสัมพันธ เชน การสนทนา การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ แบบ
สอบโคลซ (Cloze test) ท่ีครอบคลุมสมรรถภาพ (Competence) และความสามารถในเชิงปฏิบัติหรือ
การแสดงออก (Performance) ทางดานไวยากรณ สังคมวิทยา ความสัมพันธของขอความและการใช
กลวิธีในการสื่อสาร เนนการใชภาษาท่ีใชจริงในชีวิตประจําวันและเนนหนาท่ีและทักษะทางภาษา  
(Language Functions and Skills)  

 
จากรายละเอียดดังกลาวมาแลวนี้ ผูวิจัยมีความเห็นวารูปแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ควรมีลักษณะดังนี้ 
          1. วิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป (General English) จํานวน 2 วิชา ซึ่งกําหนดใหเรียนในช้ันปท่ี

1 ภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 โดยวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป 1  เนนทักษะสัมพันธ ไดแกเนนทักษะฟง 
พูด อาน และเขียนตามลําดับ และจัดเนื้อหาตามหนาที่ภาษาซึ่งเนนภาษาอังกฤษท่ัวไป สําหรับวิชา
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ภาษาอังกฤษท่ัวไป 2 เนนทักษะสัมพันธโดยเนนทักษะฟง พูด อาน และเขียนตามลําดับ และจัดเนื้อหา
ตามหนาท่ีของภาษาที่มุงเนนภาษาอังกฤษท่ัวไป 

          2. วิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป (General English) จํานวน2 วิชาซึ่งกําหนดใหเรียนในช้ันปท่ี 2   
ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนที่ 2 ไดแกวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป 3 และวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป 4 ซึ่งจะตอง 
มีความสอดคลองและตอเนื่องกับรายวิชาท่ี 1 และ 2 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ี 3 และ
รายวิชาท่ี 4 นี้จะมุงเนนทักษะสัมพันธโดยจัดเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษทั่วไป กับภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงคเฉพาะในอัตราสวน 3 : 1 และอัตราสวน 1 : 1  ดังรายละเอียดในภาพประกอบที่ 2 
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ภาพประกอบท่ี 2   รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับคณะบริหารธุรกิจ 
 

 ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 
ชั้นปท่ี 1 
วิชาแกน 

รายวิชาที่ 1  
ภาษาอังกฤษท่ัวไป 1  
เนนทักษะสัมพันธโดย เนน
ทักษะการฟง พูด อานและ
เขียนตามลําดับ 

 รายวิชาท่ี 2  
ภาษาอังกฤษท่ัวไป 2  
เนนทักษ ะสัมพันธ โดย เน น
ทักษะการ ฟง พูด อานและเขียน
ตามลําดับ 

 
ชั้นปท่ี  2 
วิชาแกน 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่ 3  
ภาษาอังกฤษท่ัวไป 3 
มีสัดสวนของภาษาอังกฤษ
ธุรกจิ 25 % เนนทักษะ
สัมพันธโดย เนนทักษะการ 
ฟง พูด อานและเขียน
ตามลําดับ 

 รายวิชาท่ี 4  
ภาษาอังกฤษท่ัวไป 4 
ซึ่งมีสัดสวนของภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 50 %  เนนทักษะสัมพันธ
โดย เนนทักษะการฟง พูด อาน
และเขียนตามลําดับ 

ชั้นปท่ี  3 
                วิชาแกน 

รายวิชาที่ 5  
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
เนนทักษะสัมพันธโดย เนน
ทักษะการฟง พูด อานและ
เขียนตามลําดับ 
 

 รายวิชาท่ี 6  
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
เนนทักษ ะสัมพันธ โดย เน น
ทักษะการฟง พูด อานและเขียน
ตามลําดับ 
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2.7 รูปแบบจําลองหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ  
 
รูปแบบจําลองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจระดับปริญญาตรีประกอบดวยวัตถุประสงคท่ัวไป 

วัตถุประสงคเฉพาะรายวิชา เนื้อหา กิจกรรมและวิธีการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและการ
ประเมินผลของรายวิชามีรายละเอียดดังนี้ 

 
2.7.1 วัตถุประสงคท่ัวไปและวัตถุประสงคเฉพาะรายวิชา เปนวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไดแกนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ อาจารย
สอนภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารยคณะบริหารธุรกิจ ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ นายจางของศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ และสอดคลองกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนนการนําไปใชในชีวิต ในการศึกษา
และการทํางาน เนนทักษะสัมพันธโดยเนนทักษะการฟง พูด อานและเขียน แตยังไมเนนความถูกตอง
คลองแคลวในการใชภาษาไดเทากับเจาของภาษา  

2.7.2 เนื้อหา มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงครายวิชา และมีความ
สอดคลองตอเนื่องกันในระหวางรายวิชา กําหนดเนื้อหาตามหนาท่ีภาษาและทักษะทางภาษา  

2.7.3 กิจกรรมและวิธีการเรียนการสอน เนนกิจกรรมทักษะสัมพันธ กิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู 
กิจกรรมกลุมยอย เนนใหนักศึกษาไดใชภาษามากท่ีสุด  

2.7.4 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนเนนการวัดแบบทักษะสัมพันธ เชนการ
สนทนา การวัดโดยใชแบบสอบโคลซ (Cloze test) การเขียนตามคําบอก เนนการวัดความสามารถใน
การแสดงออกทางการสื่อสารในดานภาษาศาสตรสังคม ความสัมพันธของขอความ ไวยากรณ และการ
ใชกลวิธีในการสื่อสาร โครงสรางของรูปแบบจําลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยเสนอ
ปรากฏดังภาพประกอบท่ี 3  
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ภาพประกอบที่ 3 รูปแบบจําลองหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
 

 
 
 

 
 
 
 

วัตถุประสงครายวิชาที่ 1 
เปนวิชาแกนในชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

 วัตถุประสงครายวิชาที่ 2 
เปนวิชาแกน ในชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ทักษะสัมพันธเนนทักษะการฟง การพูดมากกวาทักษะทางภาษา
อ่ืน เนนภาษาอังกฤษทั่วไป 

 ทักษะสัมพันธเนนทักษะการฟง การพูด และการอานมากกวา
ทักษะทางภาษาอ่ืน เนนภาษาอังกฤษทั่วไป 

วัตถุประสงครายวิชาที่ 3 
เปนวิชาแกนในชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

 วัตถุประสงครายวิชาที่ 4 
เปนวิชาแกนในชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

ทักษะสัมพันธเนนทักษะการอาน  การเขียนมากกวาทักษะทาง
ภา ษ า อ่ืน  เนน ภ าษ า อังกฤษ ทั่ วไ ปและภ าษ าอังกฤ ษ เพื่ อ
วัตถุประสงคเฉพาะมีสัดสวน 3 : 1 

 ทักษะสัมพันธเนนทักษะการอาน การเขียนมากกวาทักษะทาง
ภาษาอื่น เนนภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะมีสัดสวน 1 : 1     

วัตถุประสงครายวิชาที่ 5 
เปนวิชาแกนในชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

 วัตถุประสงครายวิชาที่ 6 
เปนวิชาแกนในชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

ทักษะสัมพัน ธ  เนื้อหาภาษาอังกฤษเนนภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ 

 ทักษะสัมพันธเนื้อหาภาษาอังกฤษเนนภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ 

 
              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 วัตถุประสงคทั่วไป 

วัตถุประสงคการเรียนการสอน 
 

มีความตอเนื่องและสอดคลองกับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับตน ๆ เนนการใช
ทักษะทางภาษาในชีวิตประจําวัน การศึกษาและการทํางานในอาชีพ เนนทักษะ
สัมพันธโดยเนนทักษะการฟง พูด อานและเขียน 

แนวการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ความตองการของสังคมและ
ผูเรียน รวมทั้ง ผูมีสวนเก่ียวของ 

คําอธิบายงานดานที่
เก่ียวของกับธุรกิจ 

การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เนื้อหา 
 1. เนื้อหาในแตละรายวิชาสอดคลองกบัวัตถุประสงคในแต
ละรายวิชา และสอดคลองตอเนื่องในระหวางรายวิชา 
  2. จัดเนื้อหาตามหนาที่ภาษาและทักษะทางภาษา มีทั้ง
เนื้อหาภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะในอัตราสวนที่เหมาะสม 

กิจกรรมและวิธีการเรียนการสอน 
1. เนนกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู กิจกรรมกลุม 
2. เนนการสอนแบบทักษะสัมพันธ 
3. ผูเรียนมีบทบาทในการใชภาษามากกวาผูสอน 
ขั้นตอนการสอนทักษะการฟงหรืออาน 
1.  ระยะกอนฟงหรืออาน                 2.  ในระหวางการฟงหรืออาน 
3.  หลังการฟงหรืออาน       
ขั้นตอนการสอนทักษะการพูดหรือเขียน 
1.  เสนอรูปแบบและวิธีใชภาษา              2.  ฝกการใชภาษา 
3.  นําภาษาไปใช 
 

การวัดและการประเมินผล 
 เนนการวัดทักษะสัมพันธ วัดสมรรถภาพ 
และความสามารถในการแสดงออกทางการสื่อสารในดาน
ภาษาศาสตรสังคม  ความสัมพันธของขอความกับไวยากรณ 
และการใชกลวิธีในการสื่อสาร 
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รายละเอียดของรูปแบบจําลองหลักสูตรภาษาอังกฤษในแตละรายวิชาที่ผูวิจัยเสนอพอเปนสังเขปมีดังนี ้
 
1. วัตถุประสงคท่ัวไป 

  
          1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 

           2) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษไปใชใน
การศึกษาขั้นสูงตอไป 
           3) เพ่ือใหนักศึกษานําความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษไปประยุกตใชในการ
ทํางาน 
           4) เพ่ือใหนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษและเล็งเห็นประโยชนในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือความกาวหนาของตนเอง 

 
2. วัตถุประสงคเฉพาะ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียน

การสอน ตาม รูปแบบจําลองหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยนําเสนอในท่ีนี้จะนําไปผสมผสานกับขอมูล
ท่ีจะไดจากการประเมินความตองการเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสํารวจทั้ง 5 ไดแก 
อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา   ศิษยเกาและนายจาง โดย
กําหนดน้ําหนักความสําคัญของ ความตองการของกลุมบุคคลท้ัง 5 ประเภทนี้ ตามสัดสวนท่ีกําหนดไว
ในบทท่ี 3 ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือพัฒนาเปนรูปแบบจําลองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจระดับปริญญาตร ีคณะ
บริหารธุรกิจสําหรับ 6 รายวิชา เสนอรายละเอียดในตารางท่ี 1   
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ตารางท่ี 1   รายวิชาในรูปแบบจําลองหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาตร ีคณะบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมและวิธีการ
เรียนการสอน 

การวัดและ 
การประเมินผล 

ภาษาอังกฤษ 1  
เปนรายวิชาบังคับท่ี
จัดใหเรียนในปท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 เนน
ทักษะสัมพันธ โดย
เนนทักษะการฟง 
การพูด การอาน
และ การเขียน
เนื้อหาเปนภาษา 
อังกฤษท่ัวไปและ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงคเฉพาะ
ในอัตราสวน 2 : 1 

1. เพื่อใหนักศึกษา
สามารถใชทักษะทาง
ภาษาในการศึกษา 
และประกอบอาชีพ 
ไดอยางมีประสิทธิ 
ภาพ 
1.1 ฟงการแนะนํา
ตนเองและผูอ่ืน  
ฟงขาว การบรรยาย 
คําสั่ง คําเตือน การ
แนะนําวิธีใชและการ
ปฏิบัติ แลวพูด  
1.2 พูดแนะนําตน 
เองและผูอ่ืน สรุป
ขาว การบรรยาย 
บทความ คําสั่ง  
คําเตือน การแนะนํา
วิธีการปฏิบัติงาน
ดานตางๆ 
1.3 อานขาวบทความ 
วิชาการและวิชาชีพ 
 คําสั่ง คําเตือน  
การแนะนําวิธีใชและ
การปฏิบัติทั่วไปและ
การปฏิบัติในวิชาชีพ 
1.4 เขียนสรุปและ 
ยอขาว การบรรยาย 
บทความ เขียนคําสั่ง 
คําเตือน การแนะนํา
วิธีใชและการปฏิบัติ 
งาน การบรรยายคุณ  
สมบัติของวัตถุหรือ
สินคา 
2. เพื่อใหนักศึกษา 
 

การฟงและพูด 
การแนะนําตนเอง
และแนะนําผูอื่น  
การบรรยายและ 
สรุปการบรรยาย 
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ คําสั่ง  
คําเตือน การแนะนํา
วิธีการปฏิบัติงาน 
การฟงและสรุปขาว
หรือบทความ 
การอาน 
คําสั่ง คําเตือน  
การแนะนําวิธีการ
ปฏิบัติงานทั้งทั่วไป
และวิชาชีพ การสืบ 
คนแหลงขอมูลจาก 
พจนานุกรมและ
บรรณานุกรม 
การเขียน 
การเขียนสรุปและ
ยอความจากขาว 
บทความและการ
บรรยาย การเขียน
คําสั่ง คําเตือน 
คําแนะนําวิธีใชและ
การปฏิบัติ  
การเขียนบรรยาย
คุณสมบัติของวัตถุ
หรือสินคา 

กิจกรรมและการจัด
กิจกรรม 
จัดกิจกรรมแบบ
ทักษะสัมพันธ ไดแก
การฟงหรืออานแลว
สนทนา อภิปราย 
สาธิต เขียนสรุปและ
เขียนบรรยาย โดย
จัดเปนกิจกรรมเด่ียว 
กิจกรรมคูและ
กิจกรรมกลุม 
วิธีการเรียนการสอน 
 การสอนทักษะการฟง
หรืออาน 
1.  ดําเนินการเรียน
การสอนตามข้ัน 
ตอนดังนี้ 
 1.1  กระตุนและ
เตรียมผูเรียนให
พรอมโดยการสอน
ศัพทและรูปแบบ
ของภาษา 
1.2 แจงวัตถุประสงค 
ของการฟงหรืออาน 
กอนแลวจึงใหฟง
หรืออาน 
1.3  วิเคราะหและ
สังเคราะห ขอมูลที่
อานหรือฟงเพื่อนํา 
ไปใชในกิจกรรมที่
ตอเนื่องโดยใช
ทักษะสัมพันธ 
 2. ฝกทักษะยอยของ
การฟงหรืออาน เชน  
 

การวัดและการประเมิน 
ผลแบบทักษะสัมพันธ 
ไดแก การฟงหรืออาน
แลวสนทนา อภิปราย 
สาธิต การใชแบบสอบ
โคลซ (Cloze Test) การ
เขียนตามคําบอก การ
อานหรือฟงแลวตอบ
คําถาม การอานหรือฟง
แลวพูดหรือเขียนสรุป
หรือบรรยาย 
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รวมทํากิจกรรมการ 
เรียนการสอนดวย 
ความสนใจ สนุก ไม
เครียด และไมบังคับ
จนไมอยากเรียน           

การตีความจาก 
วัจนภาษา (Verbal) 
และอวัจนภาษา 
(Non-verbal) 
การสอนทักษะการ
พูดหรือเขียน 
1. ดําเนินการเรียน
การสอนตาม
ขั้นตอนตอไปนี้ 
  1.1  แจงวัตถุประ 
สงคและเตรียม
ผูเรียนใหพรอมโดย
การสอนศัพทและ 
รูปแบบภาษา แลว
ตรวจสอบความ
พรอมโดยการซัก 
ถามหรือใหเขียน
รายงาน 
 1.2  ฝกการพูดและ
เขียนในรูปแบบอ่ืนๆ 
2.  ฝกการถาม การ
ตอบคําถาม การ 
เสนอขอคิดเห็นและ 
 การแสดงออกที่เปน 
อวัจนภาษา (Non-
verbal)เชนสีหนา 
 ทาทาง เปนตน 
3.  ฝกการบันทึกยอ
และการสรุป 
          

ชื่อรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมและวิธีการ
เรียนการสอน 

การวัดและ 
การประเมินผล 

ภาษาอังกฤษ 2 
เปนรายวิชาบังคับท่ี
จัดใหเรียนในปท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 2 มีการ
เนนทักษะสัมพันธ 
โดยเนนทักษะการ 
 

1. เพื่อใหนักศึกษา
สามารถใชทักษะทาง
ภาษาในการศึกษา
และการประกอบ
อาชีพไดอยางมีประ 
สิทธิภาพ 
 

การฟง 
ขาว โฆษณา 
ประกาศ โทรศัพท 
การบรรยายในเรื่อง
เดียวกับการอาน 
 
 

กิจกรรมและการจัด
กิจกรรม 
จัดกิจกรรมแบบ
ทักษะสัมพันธ ไดแก 
การฟงหรืออานแลว
สนทนาแสดง 
บทบาทสมมุติ  

การวัดและการประเมิน 
ผลแบบทักษะสัมพันธ  
ไดแกการอานหรือฟง
แลวสนทนา แสดง
บทบาทสมมุติ การใช
แบบสอบโคลซ 
(Cloze Test)  
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ฟง การพูด การอาน 
และการเขียน
เนื้อหาวิชาเปน
ภาษาอังกฤษท่ัวไป
และภาษาอังกฤษ 
เพ่ือวัตถุประสงค 
เฉพาะในอัตราสวน 
2 : 1โดยมีวัตถุประ 
สงคและเนื้อหาวิชา 
ตอเนื่องสัมพันธกับ
วิชาภาษาอังกฤษ 1 

1.1 ฟงขาว โฆษณา 
ประกาศ โทรศัพท
และการบรรยาย
ตางๆแลวพูดหรือ
อานและเขียน 
1.2 พูดโทรศัพท 
แสดงความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับสิ่งที่ไดฟง 
1.3 อานขาวโฆษณา 
 ประกาศ บันทึก 
ขอความ แผนภูมิ
ตาราง จดหมาย   
การบรรยายเปรียบ 
เทียบ การจําแนก
ประเภท ลําดับเหตุ 
การณทั้งในวิชาการ 
และวิชาชีพ แลวพูด
หรือเขียนรายงาน 
 1.4  เขียนบันทึก
ขอความ แผนภูมิ 
ตาราง จดหมาย และ
สรุปสิ่งท่ีอานหรือฟง 
 2. เพ่ือใหนักศึกษา 
รวมทํากิจกรรมการ 
เรียนการสอนดวย 
ความสนใจ สนุก ไม
เครียด และไมบังคับ
จนไมอยากเรียน  

การพูด 
การพูดโทรศัพท  
การแสดงความ
คิดเห็น และให
ขอเสนอแนะในสิ่ง
ท่ีอานหรือฟง 
การอาน 
ขาว โฆษณา 
ประกาศ บันทึก
ขอความ แผนภูมิ 
ตาราง จดหมาย 
การบรรยาย การ 
เปรียบเทียบ การ 
จําแนกประเภทและ 
การลําดับเหตุการณ 
การเขียน 
การเขียนบันทึกขอ 
ความ การเขียนแผน 
ภูมิ ตาราง การเขียน
จดหมาย การสรุป
สิ่งท่ีอานหรือฟง 

อภิปราย รายงาน
ขาวสาร โดยจัด
กิจกรรมเด่ียว 
กิจกรรมคูและ 
กิจกรรมกลุม 
วิธีการเรียนการสอน 
 การสอนทักษะการฟง
หรืออาน 
1.  ดําเนินการเรียน
การสอนตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
 1.1  กระตุนและ
เตรียมผูเรียนให
พรอมโดยการสอน
ศัพทและรูปแบบ
ของภาษา 
1.2 แจงวัตถุประสงค 
ของการฟงหรืออาน 
แลวจึงใหฟงหรือ
อาน 
1.3  วิเคราะหและ
สังเคราะห ขอมูลที่
อานหรือฟงเพื่อนํา 
ไปใชในกิจกรรมที่
ตอเนื่องโดยใช
ทักษะสัมพันธ 
 2. ฝกทักษะยอยของ
การฟงหรืออาน เชน 
การตีความจาก 
วัจนภาษา (Verbal) 
และอวัจนภาษา 
(Non-verbal) 
การสอนทักษะการ
พูดหรือเขียน 
1. ดําเนินการเรียน
การสอนตาม
ขั้นตอนตอไปนี้ 
1.1 แจงวัตถุประสงค 
และเตรียมผูเรียนให 
 

การอานหรือฟงแลว
ตอบคําถาม พูดหรือ
เขียนสรุป หรือบรรยาย 
ลําดับเหตุการณ เขียน
แผนภูมิ หรือตาราง  
การเขียนจดหมาย และ
การเขียนตามคําบอก DPU
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พรอมโดยการสอน
ศัพท รูปแบบภาษา 
แลวตรวจสอบความ
พรอมโดยการถาม 
หรือใหเขียนรายงาน 
 1.2  ฝกการพูดและ
เขียนในรูปแบบ
ตางๆ 
2.  ฝกการถามและ 
การตอบคําถาม การ
เสนอขอคิดเห็น การ
แสดงออกที่เปน 
อวัจนภาษา (Non-
verbal)เชน สีหนา  
ทาทาง เปนตน 
3.  ฝกการบันทึกยอ
และการสรุป          

ชื่อรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมและวิธีการ
เรียนการสอน 

การวัดและ 
การประเมินผล 

ภาษาอังกฤษ 3 
เปนรายวิชาเลือกท่ี
จัดใหเรียนในปท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 มีการ
เนนทักษะสัมพันธ 
โดยเนนทักษะการ 
ฟง พูด อาน และ
เขียนตามลําดับ 
วัตถุประสงคและ 
เนื้อหาตอเนื่อง
สัมพันธกับวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 โดย
เนนเนื้อหาภาษา 
อังกฤษท่ัวไป กับ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงคเฉพาะ 
ในอัตราสวน 1 : 2  

1. เพื่อใหนักศึกษา
สามารถใชทักษะทาง
ภาษาในการศึกษา
และการประกอบ
อาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
1.1  ฟงการสนทนา
ทางวิชาการและวิชา 
ชีพ ขาว โฆษณา การ
ออกกฎเกณฑการ
ปฏิบัติแลววิเคราะห
โดยการพดูหรือเขียน
รายงานสรุป 
  1.2  พูดแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องท่ีอาน
หรือเร่ืองท่ีฟงในเชิง 
วิเคราะหวิจารณ การ
ขอรองการเสนอแนะ 
การตอบรับและการ 
 

การฟง 
การสนทนาทางวิชา 
การและวิชาชีพ 
ขาว โฆษณา การ
ออกกฎเกณฑการ
ปฏิบัติ 
การพูด 
การแสดงความ 
คิดเห็นเชิงวิเคราะห
วิจารณ การสรุป การ
ขอรอง การสนอแนะ 
การตอบรับและ 
ปฏิเสธ 
การอาน 
เร่ืองท่ัวไปและ
เฉพาะสาขาวิชา  
เชน ความกาวหนา
ทางธุรกิจ งานวิจัย 
แบบคํารอง เขียน 
 

กิจกรรมและการจัด
กิจกรรม 
จัดกิจกรรมแบบ
ทักษะสัมพันธ ไดแก 
การฟงแลวสนทนา 
อภิปราย พูดหรือ
วิเคราะห วิจารณ 
อานและ เขียน
โครงการ เขียนคํา
รอง เขียนจดหมาย 
เขียนรายงานการวิจัย 
โดยจัดเปนกิจกรรม
เดี่ยว กิจกรรมคู 
กิจกรรมกลุม 
วิธีการเรียนการสอน 
 การสอนทักษะการฟง
หรืออาน 
1.  ดําเนินการเรียน 
การสอนตาม 
 

การวัดและการประเมิน 
ผลแบบทักษะสัมพันธ 
ไดแก การฟงแลว
สนทนา แสดงบทบาท
สมมุติ การใชแบบสอบ
โคลซ (Cloze Test) 
เขียนตามคําบอก ฟง
หรืออานแลวตอบ
คําถาม การอานหรือฟง
แลวพูดหรือเขียนสรุป 
เขียนจดหมาย เขียนคํา
รอง การเขียนโครงการ 
และเขียนรายงานการ
วิจัย 
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ปฏิเสธ 
1.3 วิเคราะหบท 
อานท่ีเปนเรื่องท่ัว 
ไปและเฉพาะสาขา 
วิชาคูมือการปฏิบัติ 
งาน จดหมายธุรกิจ 
คํารอง งานวิจัย 
และโครงการ แลว
พูดหรือเขียนสรุป 
1.4  เขียนวิเคราะห
วิจารณและเขียน
รายงานการวิจัย 
โครงการ บทความ 
จดหมาย    
 2.เพื่อใหนักศึกษา
รวมทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนดวย
ความสนใจ  สนุก  
ไมเครียดและ 
ไมบังคับจนไมอยาก
เรียน 

โครงการและ เขียน
จดหมายธุรกิจ 
การเขียน 
การเขียนวิเคราะห
วิจารณ การเขียน
รายงานการวิจัย 
การเขียนโครงการ 
การเขียนคํารอง 
การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ 

ขั้นตอนดังนี้ 
 1.1  กระตุนและ
เตรียมผูเรียนให
พรอมโดยการสอน
ศัพท รูปแบบของ
ภาษา 
1.2 แจงวัตถุประสงค 
ของการฟง หรืออาน 
แลวจึงใหฟง หรือให
อาน 
1.3  วิเคราะหและ
สังเคราะห ขอมูลที่
อานหรือฟงเพื่อนํา 
ไปใชในกิจกรรมที่
ตอเนื่องโดยใช
ทักษะสัมพันธ 
 2. ฝกทักษะยอยของ
การฟงหรืออาน เชน 
การตีความจาก 
วัจนภาษา (Verbal) 
และอวัจนภาษา 
(Non-verbal) 
การสอนทักษะการ
พูดหรือเขียน 
1. ดําเนินการเรียน
การสอนตามข้ัน 
ตอนดังนี้ 
  1.1  แจงวัตถุประ 
สงคและเตรียมผู 
เรียนใหพรอมโดย
การสอนศัพท รูป 
แบบภาษา แลว
ตรวจสอบความ
พรอมโดยการซัก 
ถามหรือใหเขียน 
รายงาน  
1.2  ฝกการพูดและ
เขียนในรูปแบบอ่ืนๆ 
2.  ฝกถามและตอบ 
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คําถาม เสนอขอคิด 
เห็นการแสดงออก 
ที่เปนอวัจนภาษา 
(Non-verbal)เชน  
สีหนา ทาทาง  
3.  ฝกการบันทึกยอ
และการสรุป          

ชื่อรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมและวิธีการ
เรียนการสอน 

การวัดและ 
การประเมินผล 

ภาษาอังกฤษ 4 
เปนรายวิชาเลือกท่ี
จัดใหเรียนในปท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 เนน
ทักษะสัมพันธ โดย
เนนทักษะการ ฟง 
พูด อานและเขียน
ตามลําดับเนื้อหา 
วิชาตอเนื่อง 
สัมพันธกับวิชา
ภาษาอังกฤษ 3 และ
มีอัตราสวนของ
ภาษาอังกฤษท่ัวไป
กับภาษาอังกฤษ
เพ่ือวัตถุประสงค
เฉพาะในอัตราสวน 
1 : 2 

1. เพื่อใหนักศึกษา
สามารถใชทักษะทาง
ภาษาในการศึกษา
และการประกอบ
อาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
1.1  ฟงการบรรยาย 
การสนทนา ขาว 
ประกาศทางวิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อการ
วิเคราะหวิจารณและ
สรุปโดยการพูดหรือ
เขียน 
 1.2  พูดสรุป ซักถาม 
โตแยง วิเคราะห
วิจารณสิ่งท่ีไดอาน
หรือฟง แสดงการ
บรรยาย สาธิต การ
ทดลองทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
1.3  อาน บทความ            
บทบรรยายขาว
ประกาศ คํารอง 
โครงการงานวิจัย 
จดหมายธุรกิจเพ่ือ
สรุปวิเคราะหวิจารณ
โดยการพูดหรือเขียน 
1.4 เขียนสรุปเร่ืองที่
ไดฟงหรืออาน เขียน 
คํารอง โครงการ 
รายงานการวิจัย และ 
 
 

การฟง 
การบรรยาย ขาว 
การสนทนา 
ประกาศทางวิชา 
การและวิชาชีพ  
การพูด 
การสรุปความคิด 
เห็น การซักถาม 
การโตแยง การ
วิเคราะหวิจารณสิ่ง
ท่ีไดอานหรือฟง
การบรรยาย การ
สาธิต การทดลอง
ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ 
การอาน 
อานบทความ 
บรรยายขาว 
ประกาศทางวิชา 
การและวิชาชีพ  
 คํารอง โครงการ 
งานวิจัย จดหมาย
ธุรกิจ 
การเขียน 
การเขียนสรุปเร่ือง 
ท่ีไดฟงหรืออาน 
การเขียนคํารอง  
โครงการ รายงาน 
การวิจัยและ การ 
 

กิจกรรมและการจัด
กิจกรรม 
จัดกิจกรรมแบบ
ทักษะสัมพันธ ไดแก 
การฟงหรืออานแลว
สนทนา อภิปราย 
แสดงบทบาทสมมุติ 
สาธิต ทดลอง เขียน
สรุปโครงการ 
รายงานการวิจัย 
เขียน จดหมาย โดย
จัดเปนกิจกรรมเด่ียว 
กิจกรรมคูและ
กิจกรรมกลุม 
วิธีการเรียนการสอน 
 การสอนทักษะการฟง
หรืออาน 
1.ดําเนินการเรียน
การสอนตามข้ัน 
ตอนดังนี้ 
1.1 เตรียมผูเรียนให
พรอมโดยการสอน
ศัพท รูปแบบภาษา 
1.2 แจงวัตถุประสงค 
ของการฟงหรืออาน  
แลวจึงใหฟงหรือ
อาน 
1.3 วิเคราะหและ 
สังเคราะหขอมูลท่ี 
 

การวัดและการประเมิน 
ผลแบบทักษะสัมพันธ 
ไดแก การฟงหรืออาน
แลวสนทนา แสดง
บทบาทสมมุติ การใช
แบบสอบโคลซ(Cloze 
Test) การฟงแลวเขียน
ตามคําบอก การฟงหรือ
อานแลวตอบคําถาม 
พูดหรือเขียนสรุป การ
เขียนคํารอง เขียน
โครงการ เขียนรายงาน
การวิจัย และ เขียน
จดหมายธุรกิจ 
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จดหมายธุรกิจ 
2.  เพ่ือใหนักศึกษา
รวมทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนดวย
ความสนใจ  สนุก ไม
เครียด และไมบังคับ
จนไมอยากเรียน 
 

เขียนจดหมายธุรกิจ 
 

อานหรือฟงเพื่อ 
นําไปใชในกิจกรรม
ที่ตอเนื่องโดยใช
ทักษะสัมพันธ 
 2. ฝกทักษะยอยของ
การฟงหรืออาน เชน 
การตีความจากวัจน 
ภาษา (Verbal) และ 
อวัจนภาษา (Non-
verbal) 
การสอนทักษะการ
พูดหรือเขียน 
1. ดําเนินการเรียน
การสอนตามข้ัน 
ตอนตอไปนี้ 
1.1 แจงวัตถุประสงค 
และเตรียมผูเรียนให
พรอมโดยการสอน
ศัพท รูปแบบภาษา 
แลวตรวจสอบความ
พรอมโดยซักถาม
หรือใหเขียนรายงาน 
 1.2  ฝกการพูดและ
เขียนรูปแบบตางๆ 
2 .ฝกการถามและ
ตอบคําถาม การ
เสนอขอคิดเห็น  
การแสดงออกท่ี
เปนอวัจนภาษา 
(Non-verbal)โดยใช  
สีหนาและทาทาง  
3.  ฝกการบันทึกยอ 
และเขียนรายงาน 

ชื่อรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมและวิธีการ
เรียนการสอน 

การวัดและ 
การประเมินผล 

ภาษาอังกฤษ 5  
เปนรายวิชาเลือกท่ี
จัดใหเรียนในปท่ี 2  
 

1. เพื่อใหนักศึกษา
สามารถใชทักษะทาง
ภาษาในการศึกษา 
 

การฟง 
การแกไขปญหา
ท่ัวไปและในงาน 
 

กิจกรรมและการจัด
กิจกรรม 
จัดกิจกรรมแบบ 
 

การวัดและการประเมิน 
ผลแบบทักษะสัมพันธ 
การฟงหรืออานแลว 
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ภาคเรียนที่ 2 เนน
ทักษะสัมพันธโดย
เนนทักษะการ ฟง 
พูด อาน และเขียน
ตามลําดับ มีวัตถุ 
ประสงคและเนื้อหา 
วิชาตอเนื่องกับวิชา 
ภาษาอังกฤษ 4  
และมีอัตราสวน
ของภาษาอังกฤษ
ท่ัวไปกับภาษา 
อังกฤษเพ่ือวัตถุ 
ประสงคเฉพาะ 
เปน  1 : 2 

และการประกอบ
อาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
1.1  ฟงการแกไขปญ 
หาท่ัวไป และปญหา
ในงานอาชีพ การ
บรรยายการสนทนา  
การสรุป การวิจารณ  
1.2 พูดวิเคราะห
วิจารณและสรุปสิ่งท่ี
ฟงหรืออานรายงาน 
การปฏิบัติงานหรือ 
 ฝกการสัมภาษณ 
เพื่อทํางานหรือเพ่ือ
ศึกษาตอ 
1.3  อานบทวิจารณ 
จดหมายสมัครงาน 
กฎและระเบียบในสิ่ง
ท่ีเก่ียวของกับการ
ทํางาน 
1.4 เขียนสรุปสิ่งท่ี
อานหรือฟง เขียน
จดหมายสมัครงาน 
กรอกใบสมัคร เขียน
รายงาน 
2.  เพ่ือใหนักศึกษา
รวมทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนดวย
ความสนใจ  สนุก ไม
เครียด และไมบังคับ
จนไมอยากเรียน 

อาชีพ การบรรยาย 
การสนทนา และ
การสรุปเรื่องราว
ตาง ๆ เชนเดียวกับ
เนื้อหาสําหรับการ
อาน 
การพูด 
การวิเคราะห การ 
วิจารณและสรุปสิ่ง
ท่ีไดอานหรือฟง 
การรายงานการ
ปฏิบัติงาน การ
สัมภาษณเพ่ือ
ทํางาน หรือเพ่ือ
ศึกษาตอ 
การอาน 
บทวิจารณตาง ๆ                 
จดหมายสมัครงาน 
หรือศึกษาตอ กฎ 
ระเบียบในโรงงาน 
สิ่งท่ีเก่ียวของกับ
การประกอบอาชีพ 
การเขียน 
การเขียนสรุปสิ่งท่ี
อานหรือฟง  การ
เขียนจดหมายสมัคร
งานหรือการเขียน
จดหมายเพ่ือศึกษา
ตอ การกรอกใบ
สมัครงานหรือเพ่ือ
ศึกษาตอ การเขียน
รายงาน 

ทักษะสัมพันธ ไดแก 
การฟงแลวสนทนา 
อภิปราย สัมภาษณ 
วิเคราะห อาน พูด
หรือเขียนสรุป เขียน
จดหมาย กรอกใบ
สมัคร เขียนรายงาน
ตางๆ โดยจัดเปน
กิจกรรมเด่ียว 
กิจกรรมคู และ
กิจกรรมกลุม 
วิธีการเรียนการสอน 
 การสอนทักษะการฟง
หรืออาน 
1.  ดําเนินการเรียน
การสอนตามข้ัน 
ตอนดังนี้ 
 1.1  กระตุนและ
เตรียมผูเรียนให
พรอมโดยการสอน
ศัพท รูปแบบของ
ภาษา 
1.2 แจงวัตถุประสงค 
ของการฟงหรืออาน 
แลวจึงใหฟงหรือ
อาน 
1.3 วิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลท่ี
อานหรือฟงเพื่อนํา 
ไปใชในกิจกรรม 
แบบทักษะสัมพันธ 
 2. ฝกทักษะยอยของ
การฟงหรืออาน เชน 
การตีความจาก 
วัจนภาษา (Verbal)  
อวัจนภาษา  
(Non-verbal) 
 
 

สนทนา แสดงบทบาท
สมมุติ การใชแบบสอบ
โคลซ (Cloze Test)
การเขียนตามคําบอก 
การฟงหรืออานแลว
ตอบคําถาม พูดหรือ
เขียนรายงาน เขียน
จดหมายสมัครงาน 
กรอกใบสมัครและ 
การสัมภาษณ DPU
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การสอนทักษะการ
พูดหรือเขียน 
1.ดําเนินการเรียน 
การสอนตามข้ัน 
ตอนดังนี้ 
  1.1  แจงวัตถุประ 
สงคและเตรียมผู 
เรียนใหพรอมโดย 
การสอนศัพทและ 
รูปแบบภาษา แลวจึง
ตรวจสอบความ
พรอมโดยการซัก 
ถามหรือใหเขียน
รายงาน 
 1.2  ฝกการพูดและ
เขียนรูปแบบตางๆ 
2. ฝกการถาม การ
ตอบคําถามการเสนอ
ขอคิดเห็น การแสดง 
ออกแบบอวัจนภาษา 
 (Non-verbal) เชน 
สีหนา ทาทาง  
3.  ฝกการบันทึกยอ
และการสรุป 
 

ชื่อรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมและวิธีการ
เรียนการสอน 

การวัดและ 
การประเมินผล 

ภาษาอังกฤษ 6  
เปนวิชาเลือกท่ีจัด
ใหเรียนในปท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 2 เนน
ทักษะสัมพันธ โดย
เนนทักษะการฟง  
พูด อานและเขียน
กําหนดวัตถุประ 
สงคและเนื้อหา
ตอเนื่องจากวิชา 
ภาษาอังกฤษ 5 และ 
 

1. เพื่อใหนักศึกษา
สามารถใชทักษะทาง
ภาษาในการศึกษา
และการประกอบ
อาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
1.1 ฟงการสาธิต การ
วิจารณ การบรรยาย 
การแกไขปญหา ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
1.2  พูดเกี่ยวกับการ 
 

การฟง 
การสาธิต การ
วิจารณ การแกไข
ปญหา การบรรยาย
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
การพูด 
การสาธิต การ
วิจารณ การแกไข
ปญหา การสนทนา 
เร่ืองท่ัวไป การ 
 

กิจกรรมและการจัด
กิจกรรม 
จัดกิจกรรมแบบ
ทักษะสัมพันธ ไดแก 
การฟงหรืออานแลว
สาธิต ทดลอง  
สนทนา อภิปราย 
สัมภาษณ พูดหรือ
เขียนวิจารณและ
สรุป รายงาน หรือ 
การปฏิบัติงาน เขียน 
 

การวัดและการประเมิน 
ผลแบบทักษะสัมพันธ 
ไดแก การฟงหรืออาน
แลวสนทนา แสดง
บทบาทสมมุติ การใช
แบบสอบโคลซ 
(Cloze Test) การ
เขียนตามคําบอก การ
ฟงหรืออานแลวตอบ
คําถาม การสัมภาษณ  
การฟงหรืออานแลวพูด  
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มีลักษณะเนื้อหา
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงคเฉพาะ 
ในอัตราสวน 1 : 2 

แกไขปญหา รายงาน 
สรุป วิเคราะห
วิจารณเร่ืองท่ีอาน 
หรือฟง ในทางวิชา 
การและวิชาชีพ 
ฝกการสัมภาษณเพ่ือ
ทํางานและศึกษาตอ 
1.3  อานรายงานและ
การปฏิบัติทั่วๆไป 
ประกาศกฎขอบังคับ  
และสิ่งท่ีเก่ียวของกับ
การทํางาน เพ่ือ
วิเคราะห วิจารณและ
สรุปโดยพูดหรือ
เขียน 
1.4  เขียนรายงาน
หรือการปฏิบัติ
ท่ัวๆไปสรุปการ
วิเคราะหวิจารณ 
เขียนจดหมายธุรกิจ 
2.  เพ่ือใหนักศึกษา
รวมทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนดวย
ความสนใจ  สนุก ไม
เครียด และไมบังคับ
จนไมอยากเรียน 

สัมภาษณเขาทํางาน
หรือศึกษาตอ 
การอาน 
อานบทความ การ
บรรยายทางวิชา 
การ  วิชาชีพ และ
การสมัครงาน กฎ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
กับการทํางาน 
การเขียน 
การเขียนรายงาน
หรือการปฏิบัติงาน
ท่ัวไป การสรุปและ
วิเคราะหวิจารณ
เร่ืองท่ีอานหรือฟง 
การเขียนจดหมาย
สมัครงานหรือ
ศึกษาตอ การกรอก
ใบสมัครเพ่ือทํางาน
หรือเพ่ือศึกษาตอ 

จดหมาย หรือกรอก
ใบสมัคร โดยจัดเปน
กิจกรรมเด่ียว 
กิจกรรมคูและ
กิจกรรมกลุม 
วิธีการเรียนการสอน 
 การสอนทักษะการฟง
หรืออาน 
1.  ดําเนินการเรียน
การสอนตามข้ัน 
ตอนดังนี้ 
 1.1  กระตุนและ
เตรียมผูเรียนให
พรอมโดยการสอน
ศัพทและ รูปแบบ
ของภาษา 
1.2 แจงวัตถุประสงค 
ของการฟงหรืออาน 
แลวจึงใหฟงหรือ
อาน 
1.3  วิเคราะหและ
สังเคราะห ขอมูลที่
อานหรือฟงเพื่อนํา 
ไปใชในกิจกรรมที่
ตอเนื่องโดยใช
ทักษะสัมพันธ 
 2. ฝกทักษะยอยของ
การฟงหรืออาน เชน 
การตีความจาก 
วัจนภาษา (Verbal) 
อวัจนภาษา (Non-
verbal) 
การสอนทักษะการ
พูดหรือเขียน 
1. ดําเนินการเรียน
การสอนตามข้ัน 
ตอนดังนี้   
 
 
 

สาธิต ทดลอง เขียน
รายงาน เขียนจดหมาย 
กรอกใบสมัครงาน 
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1.1  แจงวัตถุประ 
สงคและเตรียมผู 
เรียนใหพรอมโดย
การสอนศัพทและ 
รูปแบบภาษา แลว 
ตรวจสอบความ
พรอมโดยการ
ซักถามหรือใหเขียน
รายงาน 
 1.2  ฝกการพูดและ
เขียนหลายรูปแบบ 
2 .ฝกการถามและ 
การตอบคําถาม 
การเสนอขอคิดเห็น 
การแสดงออกท่ีเปน 
อวัจนภาษา (Non-
verbal) เชนสีหนา 
และ ทาทาง  
3.  ฝกการบันทึกยอ
และการสรุป 
 

 
 
รูปแบบจําลองหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยนําเสนอนี้จะนําไปผสมผสานกับขอมูลท่ีไดจาก

การประเมินความตองการ(Needs assessment) ดานภาษาอังกฤษตามความตองการจากกลุมบุคคลทั้ง 5 
ตามสัดสวนท่ีกําหนดไวในบทท่ี 3 ขั้นตอนท่ีหนึ่ง เพ่ือพัฒนาเปนหลักสูตรตอไป    

DPU



     

บทที่ 3  
 

ระเบียบวิธวิีจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจระดับปริญญาตรี สําหรับ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยใชแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร เปน
การวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) และพัฒนา โดยเก็บรวบรวมขอมูลมาประกอบการพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจซึ่งมีจุดมุงหมายใหการเรียนการสอนเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
ความคิดเห็นของผูเรียน และเพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความสามารถนําภาษาอังกฤษธุรกิจไปใชเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจไดอยางถูกตอง หัวขอในการดําเนินการวิจัยมีดังตอไปนี้ 

3.1   การดําเนินการวิจัย 
3.2   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.3   วิธีการเก็บขอมูล 
3.4   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3.5   การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
3.1 การดําเนินการวิจัย  

 
3.1.1 ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตํารา งานวิจัยทั้งในประเทศ และตางประเทศเพ่ือใหไดแนวคิด

ทฤษฎี และสาระสําคัญเกี่ยวกับองคประกอบท่ีสําคัญของหลักสูตร วิธีสอน และ แนวการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สรุปสาระสําคัญของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีสวนประกอบสําคัญ 2 
สวนไดแก 
  1) หลักการของหลักสูตร มีองคประกอบ 5 ดาน คือ  

(1) ลักษณะรายวิชา การจัดเวลาเรียน และทักษะภาษา  
(2) วัตถุประสงคของหลักสูตร   
(3) เนื้อหา   
(4) กิจกรรมการเรียนการสอน  
(5) การวัดและประเมินผล 

  2) ผลสัมฤทธิ์ของการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจประกอบดวย 
(1) ความตองการของผูเรียน 
(2) พฤติกรรมของผูเรียน 
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(3) ความพึงพอใจของผูเรียน 
(4) วิธีการสอน 
(5)  เทคนิคและกลยุทธการสอน 
(6) อุปกรณการสอนหรือสื่อการสอน 

3.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือแบบสํารวจความตองการดานภาษาอังกฤษธุรกิจของ 
อาจารยที่สอนภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารยคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ และนายจางของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 
3.2.1 ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ  

1) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
2) อาจารยที่สอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
3) อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
4) ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจท่ีสําเร็จการศึกษากอนปการศึกษา 2548  
5) นายจางหรือหัวหนางานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

 
3.2.2 กลุมตัวอยาง การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดขนาดของ

กลุมตัวอยางจากการสุมอยางงาย(Simple Random Sampling) โดยกําหนดตามอัตราสวนรอยละของ
จํานวนประชากรไมนอยกวารอยละ 5 ในกรณีที่ขนาดของประชากรใหญและไมนอยกวารอยละ 10 เมื่อ
ขนาดของประชากรเล็ก (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 40) ซึ่งในงานวิจัยนี้ถือวานักศึกษา และ ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจเปนประชากรขนาดใหญ สําหรับอาจารยภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารยคณะบริหารธุรกิจ และ 
นายจางถือวาเปนประชากรเล็ก ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสํารวจมีรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 2   
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ตารางท่ี 2   จํานวนตัวอยาง จําแนกตามประเภทบุคคล 
 

ประเภทบุคคล จํานวนตัวอยาง 
1. อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2. อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
3. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
4. ศิษยเกาคณะบริหารธรุกิจ 
5. นายจางหรือหัวหนางานของศิษยเกา 

16 
14 
380 
362 
54 

รวม 
 

826 

 
3.3 วิธีการเก็บขอมูล 

 
3.3.1 เก็บขอมูลแบบ Purposive sampling จากนักศึกษาท่ีกําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

โดยผูวิจัยขอความรวมมือจากอาจารยที่สอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 16 คนใหเลือกกลุมนักศึกษาท่ีสอน
อยูในภาคเรียนนั้น คนละ 1 กลุมตามวัน เวลาท่ีอาจารยผูสอนเห็นวาสะดวกและเหมาะสม เมื่ออาจารย
ผูสอนเลือกกลุมใหแลว    ผูวิจัยจึงนําแบบสํารวจไปแจกใหนักศึกษาในหองดวยตัวเอง โดยแจกแบบ
สํารวจใหนักศึกษาท่ีมาเรียนในขณะนั้นทุกคน เม่ือนักศึกษาตอบแบบสํารวจเสร็จแลวผูวิจัยเก็บแบบ
สํารวจกลับคืนไดแบบสํารวจท่ีตอบครบถวนรวม จํานวน 380 ชุด 

3.3.2 เก็บขอมูลจากอาจารยภาษาอังกฤษธุรกิจที่สอนอยูท้ังหมด 16 คน 
3.3.3 เก็บขอมูลจากอาจารยคณะบริหารธุรกิจโดยเจาะจงนําแบบสํารวจไปใหอาจารยในแตละ

ภาควิชารวม 8 ภาควิชา เลขานุการคณะ รองคณบดี และคณบดี รวมท้ังหมดเปนจํานวน 14 คน 
3.3.4 เก็บขอมูลของนายจางหรือหัวหนาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจภาคค่ําที่กําลังเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจและทํางานอยูดวย โดยผูวิจัยขอใหนักศึกษาท่ีเรียนภาคค่ํานําแบบสํารวจและจดหมาย
ขอความรวมมือไปใหนายจางหรือหัวหนางานตอบและนํากลับมา ซึ่งผูวิจัยมอบแบบสํารวจใหนักศึกษา
เฉพาะผูท่ีเต็มใจและสะดวกท่ีจะนําแบบสํารวจไปใหนายจางหรือหัวหนางานตอบเทานั้น ไดจํานวน
ท้ังสิ้น 54 คน 

3.3.5 เก็บขอมูลจากบัณฑิตท่ีมาซอมรับปริญญาบัตรปพุทธศักราช 2549 โดยเลือกแจกให
เฉพาะบัณฑิตท่ีมีงานทําแลว และสะดวกท่ีจะตอบแบบสํารวจเทานั้น ไดแบบสํารวจกลับคืนจากบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจรวม 362 ชุด 
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3.4  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบสํารวจความตองการเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ซึ่งผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ  มีรายละเอียดดานวัตถุประสงค  
เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล จํานวนรายวิชาและลักษณะของวิชาใน
การเรียนการสอน  ในการสรางแบบสํารวจนั้นมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ตามแนวการ
สอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร และจากคําอธิบายรายวิชา ตลอดจนวัตถุประสงคของวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 3.4.2 ประมวลขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยตางๆ มาสรางคําถามแยกเปนดาน
วัตถุประสงค ดานเนื้อหาวิชา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและการประเมินผล 
นอกจากนั้นมีคําถามดานจํานวนวิชา ลักษณะรายวิชา การจัดการเรียนการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน 

3.4.3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสํารวจโดยนําแบบ
สํารวจท่ีสรางขึ้นนี้ไปใหอาจารยท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจตอบเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหาจํานวน 3 คน  
 3.4.4 นําแบบสํารวจท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยางท้ัง 5 กลุมไดแกอาจารย
สอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  อาจารยคณะบริหารธุรกิจ  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ กลุมละ 3 คนแลว
นํามาปรับปรุงแกไขและหาความเท่ียงของแบบสํารวจ(Reliability) โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient Alpha) พบวาแบบสํารวจซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นมีคาความเท่ียง 0.8039  
 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับความตองการดานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับ

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นักศึกษาท่ีเรียนวิชานี้จะใชเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนแบบเดียวกันทุกกลุม และการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
นั้นสถาบันภาษาไดจัดกลุมเรียนแยกตามสาขาวิชาเอก และเรียงลําดับตามคะแนนวิชาภาษาอังกฤษท่ี
นักศึกษาสอบไดจากการเรียนในภาคเรียนท่ีผานมา  จํานวนนักศึกษากลุมละประมาณ 35-45 คน ในการ
รวบรวมขอมูลดานความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจนี้ใชแบบสํารวจความตองการดานภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ดังรายละเอียดที่แนบใน ภาคผนวก ก 
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3.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลแยกเปนขั้นตอนดังนี้ 
  1) อาจารยท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองท้ังหมด  
  2) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากอาจารยคณะบริหารธุรกิจ  9 สาขาวิชาเอก 
คือ อาจารยประจําสาขาการเงิน สาขาบริหารงานบุคคล สาขาการตลาด สาขาการจัดการท่ัวไป สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาการบริการสํานักงาน สาขาธุรกิจระหวางประเทศ สาขาบริหารอุตสาหกรรม 
และสาขาการประกันภัย  
  3) ผู วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  จากกลุม
นักศึกษาซึ่งกําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2549 โดยผูวิจัยขอให
อาจารยที่สอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจท้ัง 16 คน เลือกกลุมนักศึกษาของอาจารยแตละคน คนละ 1 กลุม
โดยยึดถือตามวัน เวลา ท่ีอาจารยเจาของกลุมสะดวก ผูวิจัยแจกแบบสํารวจดวยตนเองโดยการแจกแบบ
สํารวจใหนักศึกษาทุกคนท่ีมาเรียนในวันนั้น  
                                4) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ  ผูวิจัยแจกแบบสํารวจในวันซอมรับปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยเลือกแจกแบบสํารวจเฉพาะบัณฑิตท่ีทํางานแลวเทานั้น ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
เวลา โอกาส ความสะดวกและความเต็มใจของบัณฑิตในขณะนั้น 

                 5) นายจางหรือหัวหนางานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กําลังเรียนภาคค่ําโดย
ขอใหนักศึกษานําจดหมายขอความรวมมือพรอมแบบสํารวจไปใหตอบและนํากลับมาคืนผูวิจัย ได
จํานวนเทาท่ีนักศึกษาเต็มใจและสะดวกที่จะนําแบบสํารวจไปใหนายจางหรือผูบังคับบัญชาเทานั้น 

                6) สรางหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย โดยใชผลการสํารวจจากกลุมตัวอยาง และความรูจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปน
ขอมูลในการสรางหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งแบงออกเปนสวนประกอบ 3 สวนใหญๆ คือ 

1.  หลักการของหลักสูตร มีองคประกอบ 5 ดาน คือ   
          (1) ลักษณะรายวิชา การจัดเวลาเรียน และทักษะภาษา   
          (2) วัตถุประสงคของหลักสูตร   
          (3) เนื้อหา   
          (4) กิจกรรมการเรียนการสอน   
          (5) การวัดและการประเมินผล 

         2.  รายละเอียดของวัตถุประสงคท่ัวไป และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
         3.  รายละเอียดของรายวิชาซึ่งในแตละรายวิชาจะมีองคประกอบ 5 ดาน คือ  

(1) ลักษณะรายวิชา  
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(2) วัตถุประสงค   
(3) เนื้อหา   
(4) กิจกรรมการเรียนการสอน   
(5) การวัดและการประเมินผล  

3.5.2 การประเมินคาจากแบบสํารวจโดยการคํานวณคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของคาระดับคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ซึ่ง
ตอบแบบสํารวจความตองการดานภาษาอังกฤษธุรกิจจากมาตราประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งใหน้ําหนัก
คะแนน ดังนี้ 
  1 หมายถึง เปนไปไดนอยท่ีสุด หรือเห็นดวยนอยที่สุด 
  2 หมายถึง เปนไปไดนอย หรือเห็นดวยนอย 
  3 หมายถึง ไมแนใจ หรือเห็นดวยปานกลาง 
  4 หมายถึง เปนไปไดมาก หรือเห็นดวยมาก 
  5 หมายถึง เปนไปไดมากที่สุด หรือเห็นดวยมากท่ีสุด 

3.5.3 แปลความหมาย คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีหาไดจากคําตอบของผูตอบแบบ
สํารวจตามเกณฑท่ีกําหนดไวดังนี้ 

 1) คาเฉลี่ยตํ่ากวา 1.50 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดนอยท่ีสุด หรือกลุมผูตอบเห็น
ดวยกับขอมูลนั้นนอยท่ีสุด 

 2) คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดนอย หรือกลุมผูตอบ
เห็นดวยกับขอความนั้นนอย 
  3) คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง ไมแนใจวาขอความนั้นจะเปนไปได หรือกลุม
ผูตอบเห็นดวยปานกลาง 
  4) คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดมากหรือกลุมผูตอบเห็น
ดวยกับขอความนั้นมาก 
  5) คาเฉลี่ยท่ีมีคา 4.50 - 5.00 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดมากท่ีสุด หรือกลุมผูตอบ
เห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด 

3.5.4 ทดลองสอนหลักสูตรฉบับรางท่ีสรางขึ้นโดยนําไปทดลองสอน 1 วิชา จํานวนเนื้อหา 2 
บทจากทั้งหมด 8 บท ใชเวลาเรียน 2  สัปดาห รวม 8 ช่ัวโมง โดยเรียนสัปดาหละ 2 คร้ัง คร้ังละ 2 
ช่ัวโมงเพ่ือหาความเปนไปไดของหลักสูตร เม่ือนักศึกษาเรียนจบเนื้อหา 1 หนวยจะทําการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน เพ่ือหาขอสรุปในการนําไปปรับปรุงแกไขกอนท่ีจะนําหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจไปใชจริง   
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3.5.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนั้นใชเกณฑการวัด
สมรรถภาพในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร(Communicative Competence) ตามแนวคิดของ 

Savignon (1983: 35) เปนเกณฑในการใหคะแนนดังตอไปนี้ 
               1) ความสามารถหรือทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ประกอบดวยความสามารถ
ทางดานไวยากรณ  ความสามารถทางดานภาษาศาสตรสังคม ความสามารถในการใชความสัมพันธ
ระหวางประโยค และความสามารถในการใชกลวิธีในการสื่อสาร 

(1)สมรรถภาพดานไวยากรณ (Grammatical Competence) คือความสามารถ 
ภาษาที่เกี่ยวกับโครงสรางทางภาษาประกอบดวยความรูเรื่องการใชคําศัพท กฎเกณฑการวางรูปประโยค 
 การออกเสียง และความหมายตามรูปคํา 
              (2) สมรรถภาพดานภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic Competence) คือ
ความสามารถที่จะใชภาษาไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามสถานการณตางๆ 
                                      (3)  ส ม ร ร ถ ภ า พ ด า น ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ป ร ะ โ ย ค  (Discourse 

Competence) คือความสามารถในการใชภาษาที่เกิดจากการสัมพันธประโยคใหเปนขอความตอเนื่อง 
และเขาใจรูปแบบของภาษาท่ีสัมพันธกับความหมาย 
           (4) สมรรถภาพดานกลวิธี (Strategic Competence) คือความสามารถใน
การผสมผสานความรูทางไวยากรณกับการใชภาษาเพ่ือนําไปสูการสื่อสารท่ีถูกตองเหมาะสม 
  2) วัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ โดยใหคะแนน
ตามความพยายามในการสื่อสารในขณะท่ีทํากิจกรรม เชน กิจกรรมคู กิจกรรมกลุม หรือกิจกรรมท้ังช้ัน 
โดยวัดจากความพยายามในการรับสาร และความเขาใจท่ีผูอื่นสงสาร และความพยายามในการโตตอบ
ไดตรงกับวัตถุประสงคของผูพูด(Swain, 1984: 7) การวัดจะใชแบบฝกหัดหรือขอสอบอัตนัย ซึ่ง
เหมาะสมกับการวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ เพราะผูเรียน
จําเปนตองใชความสามารถหลายอยาง เชน การเขียนจดหมาย เขียนขอความ เขียนรายงาน หรือกลาว
รายงาน 
  3) การวัดและการประเมินผลทักษะการฟง พูด อานและเขียน ตามแนวการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสาร เปนการวัดแบบทักษะสัมพันธ(Integrated skills) เพื่อตรวจสอบความสามารถในการ
สื่อสารตามความเปนจริง โดยกําหนดทักษะสัมพันธในการวัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
บทเรียน และออกแบบวิธีวัดผลใหสอดคลองกับทักษะสัมพันธที่ตองการเนนดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ทักษะสัมพันธ ฟง-พูด ใชวิธีการวัดผลโดยสอบสัมภาษณ พูด คุยสนทนาท่ัวไปและ 
ตามบทบาทสมมุติ 

 ทักษะสัมพันธ ฟง-เขียน  จดคําบรรยาย สรุปการบรรยาย เขียนตามคําบอก 
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 ทักษะสัมพันธ ฟง-อาน-พูด ฟงขอความ-อานประกอบ แลวพูดสรุป หรือตีความหรือ 
     อภิปราย 
 ทักษะสัมพันธ ฟง-อาน-เขียน ฟงขอความ-อานประกอบ แลวเขียนสรุปหรือบรรยาย               
 ทักษะสัมพันธ ฟง-พูด-เขียน ฟงขอความ พูดบรรยาย หรืออภิปราย แลวจึงเขียนสรุป 
 ทักษะสัมพันธ พูด-เขียน  พูดแลวเขียนสรุปได 
 ทักษะสัมพันธ อาน-เขียน อานขอความแลวเขียนตอบ  อานขอความแลวเขียนสรุป 

อานขอความแลวเขียนแปลความ  อานขอความแลว 
เขียนตีความ 

 ทักษะสัมพันธ อาน-พูด  อานขอความแลวพูดสรุปหรือตีความหรืออภิปราย 
     อานขอความแลวพูดตามท่ีกําหนดไว 
 ทักษะสัมพันธ เขียน-พูด  เขียนขอความแลวพูดบรรยาย 
 ทักษะสัมพันธ เขียน-อาน-พูด เขียนขอความแลวอานใหคนอื่นฟงแลวพูดหรืออภิปราย  

 
4) การวัดและการประเมินผลทักษะทางภาษานี้จะดําเนินการ 2 ครั้งไดแกในระหวาง

การเรียนการสอนเพือ่ตรวจสอบความรูและความสามารถท่ีจะสื่อสารในเร่ืองท่ีเรียน และดําเนินการใน
ตอนปลายภาคเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยมีเกณฑการประเมินผล 50 
เปอรเซ็นตขึ้นไปถือวาผาน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

   
การเสนอผลการวิเคราะหความตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจระดับปริญญาตรีคณะ

บริหารธุรกิจ ครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอเปน 2 ขั้นตอนตามลําดับไดแก  
 4.1 ผลการสํารวจความตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจระดับปริญญาตรีคณะ
บริหารธุรกิจจากแบบสํารวจฉบับท่ี 1 
  4.2 ผลการสํารวจความตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจระดับปริญญาตรีคณะ
บริหารธุรกิจจากแบบสํารวจฉบับท่ี 2 
 
4.1 ผลการสํารวจความตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจจาก
แบบสํารวจฉบับที่ 1  

 
ผูวิจัยสราง และพัฒนาแบบสํารวจฉบับท่ี1 เพ่ือสํารวจความตองการดานตาง ๆ ของ

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผูตอบแบบสํารวจไดแกอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ และนายจางของ
ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ คาเฉล่ีย(Means) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 
ท่ีไดจากดานวัตถุประสงครายวิชา ดานเนื้อหาวิชา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและ
การประเมินผล ดานทักษะทางภาษา จํานวนและลักษณะรายวิชา และการจัดเวลาเรียนมีรายละเอียด
แสดงไวในตารางท่ี 1- 10 ตามลําดับ 

ผูวิจัยกําหนดความหมายของสัญลักษณตางๆท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
  X  แทน คาเฉล่ียของคะแนน(Mean) 
  S.D. แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) 
  

4.1.1 ดานวัตถุประสงค   การสํารวจความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานวัตถุประสงคของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เปนการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนจากบุคคล 5 กลุมโดย
ผลของการสํารวจไดคาเฉล่ีย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงคาดานตางๆ
ในตารางท่ี 3  
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ตารางที่ 3   คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานวัตถุประสงค 
 

ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ดานวัตถุประสงค 

อาจารยสอน
ภาษาอังกฤษ 
ธุรกิจ 

อาจารยคณะ 
บริหารธุรกิจ 

นักศึกษา
คณะบริหาร 
ธุรกิจ 

ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ 

นายจางของ
ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ 

X
 S.D X

 S.D X
 S.D X

 S.D X
 S.D 

1. วัตถุประสงคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ธุรกิจมีดังตอไปนี้ 

1.1  เพ่ือตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยในการสรางนักธุรกิจที่ดี มีความรู
ความสามารถ เศรษฐกิจของชาติจึงจะรุงเรืองได 
ดังปรัชญาที่วา “นักธุรกิจเปนผูสรางชาติ” 4.55 

 
 
.52 4.58 .75 4.18 .89 4.22 .86 3.97 .74 

1.2  เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

4.27 .79 4.15 .94 4.38 .79 4.24 .73 4.23 .69 

1.3  เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษา อังกฤษ
ธุรกิจไปสรางงานไดดวยตนเอง 

4.18 .87 4.06 1.03 4.07 .93 3.96 .87 4.03 .95 

1.4 เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจ
ไปประยุกตใชในการทํางานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

4.45 .69 4.12 1.08 4.08 .98 4.19 .85 4.29 .71 

1.5 เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจ
ไปใชในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไป 

4.00 .63 4.30 .95 3.92 .91 4.02 .63 3.97 .75 

2.   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจมุงเนนให
ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

2.1  ฟงคําสั่งและคําแนะนําในการทํางาน 4.36 

 
 
 
 
.81 4.03 .98 4.21  .79 4.09 .62 4.37 .65 

2.2  ฟงการสนทนาเกี่ยวกับงานในอาชีพ 4.00 .77 4.33 .96 4.22 .78 4.44 .66 4.34 .64 
2.3  ฟงการบรรยายในที่ประชุมสัมมนา       3.73 .79 4.27 .84 4.06 .85 4.20 .71 4.09 .66 
2.4  สั่งงานและใหคําแนะนําในการทํางาน 3.82 .75 4.00 1.00 4.05 .92 4.30 .66 4.06 .73 
2.5  สนทนาเกี่ยวกับงานในอาชีพ 4.00 .89 4.18 .95 4.24 .76 4.28 .76 4.26 .74 
2.6  กลาวรายงานหรือเสนอโครงการ 3.64 1.03 4.21 1.05 4.13 .87 4.30 .74 4.14 .73 
2.7  อานสิ่งพิมพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ 4.31 .60 4.18 .60 4.47 .71 3.92 .91 4.00 .63 
2.8  อานรายงานหรือโครงการ 4.19 .66 4.09 .54 4.32 .78 4.0 .91 3.91 .54 
2.9  เขียนคําสั่งหรือคําแนะนําในการทํางาน 3.94 .77 4.09 .70 4.47 .78 4.0 .89 4.00 .77 
2.10  เขียนรายงานหรือโครงงานเกี่ยวกับงาน 
         อาชีพดานธุรกิจ 3.81 .83 4.00 .63 4.23 .81 4.00 .63 3.91 .70 
2.11  กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ 4.44 .51 4.09 .70 4.49 .74 4.09 .70 4.00 .91 
2.12  เขียนจดหมายธุรกิจ 4.63 .62 4.18 .75 4.58 .70 4.18 .75 3.91 .61 
2.13  เขียนบันทึกตาง ๆ  4.44 .63 4.23 .81 4.28 .87 3.93 .77 3.91 .70 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานวัตถุประสงค   
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………                 
…….................................................................................................... 
 

 
จากตารางท่ี 3 ผูตอบแบบสํารวจทุกกลุมมีความตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจดาน

วัตถุประสงคของการเรียนการสอนสรุปไดดังนี้ 
1. วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจที่ตองการของ

กลุมตางๆดังรายละเอียด 
               อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วัตถุประสงคขอท่ีอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ตองการมากท่ีสุดไดแกขอ 1.1 ท่ีวาการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ในการสรางนักธุรกิจท่ีดีมีความรูความสามารถ เศรษฐกิจของชาติจึงจะรุงเรืองไดดัง
ปรัชญาท่ีวา “นักธุรกิจเปนผูสรางชาติ” มีคาเฉล่ียอยูในเกณฑมากท่ีสุด ( X = 4.55) นอกจากนี้ผล
ของการสํารวจวัตถุประสงคขอ 1.1 ของทุกกลุมจะอยูในเกณฑมากท้ังหมดโดยมีคาเฉล่ีย ( X =   
3.64 - 4.45) 
                อาจารยคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอนอยูใน
เกณฑมากทุกขอโดยมีคาเฉล่ีย ( X = 4.00 - 4.33)   สําหรับขอ 1.1 มีความตองการท่ีอยูในเกณฑ
มากท่ีสุด ( X =   4.58) 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอนอยูใน
เกณฑมากทุกขอโดยมีคาเฉล่ีย ( X = 3.92 - 4.38)  

ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ   มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอนอยูใน
เกณฑมากทุกขอ ( X = 3.96 - 4.24) 

นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธรุกิจ มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการ
สอนอยูในเกณฑ มากทุกขอ ( X = 3.97 - 4.29) 
  

2. การเรียนการอนภาษาอังกฤษธุรกิจมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการเขียนจดหมายธุรกิจอยูในเกณฑ
มากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย ( X = 4.63) ซ่ึงตรงกับความตองการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
นอกจากนั้นมีคาอยูในเกณฑมากท้ังหมดโดยมีคาเฉล่ีย ( X =   3.64 - 4.44)  

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอนอยูใน
เกณฑมากทุกขอโดยมีคาเฉล่ีย ( X = 4.00 - 4.33)   
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นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอนอยูใน
เกณฑมากทุกขอโดยมีคาเฉล่ีย ( X = 4.05 - 4.49) และมีความตองการใหผูเรียนมีความสามารถใน
การเขียนจดหมายธุรกิจมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย ( X = 4.58)  

ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ   มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอนอยูใน
เกณฑมากทุกขอ ( X = 3.92 - 4.44) 

นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการ
สอนอยูในเกณฑ มากทุกขอ ( X = 3.91 - 4.37 

เม่ือเปรียบเทียบความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานวัตถุประสงค ในแตละขอความของ
ผูตอบแบบสํารวจทุกกลุมแลวพบวา มีความตองการอยูในเกณฑมากเปนสวนใหญ ยกเวนขอความ
ของวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยซ่ึงอาจารยสอนวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจและอาจารยคณะบริหารธุรกิจ มีความเห็นตรงกันอยูในเกณฑท่ีมากท่ีสุด ( X = 
4.55 และ 4.58)  

อีกขอหนึ่งท่ีอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและนักศึกษามีความเห็นตรงกันอยูใน
เกณฑมากท่ีสุดไดแกการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจโดยมุงเนนให ผู เรียนมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือเขียนจดหมายธุรกิจได ( X = 4.63, 4.58) ตามลําดับ 
 
        4.1.2 ดานเนื้อหาวิชา ผลการสํารวจความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานเนื้อหาวิชาของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เปนการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนจากตัวอยางท้ัง 5 กลุม 
ผลของการสํารวจไดคาเฉล่ีย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงไวในตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4   คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานเนื้อหาวิชา 
 

ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ดานเนื้อหาวิชา 

อาจารยสอน
ภาษาอังกฤษ 
ธุรกิจ 

อาจารยคณะ 
บริหารธุรกิจ 

นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ 

ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ 

นายจางของ
ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X
 

S.D X
 

S.D 

1.  จัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษธุรกิจตาม
เนื้อหาดังตอไปนี้ 

1.1  งานและความรับผิดชอบ (jobs and 
responsibilities) 

 
 
 

4.25 

 
 
 

.68 

 
 
 

4.09 

 
 
 

.70 

 
 
 

4.35 

 
 
 

.75 

 
 
 

3.79 

 
 
 

1.17 

 
 
 

3.57 

 
 
 

1.50 
1.2  บริษัทและหนวยงานตาง ๆ (companies and 

organization) 3.75 1.24 4.09 .54 4.20 .85 3.51 1.36 3.14 1.68 
1.3  การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท (telephoning) 4.50 .63 4.18 .60 4.46 .70 3.98 1.09 4.10 .94 
1.4  การรายงานความกาวหนา (reporting on 

progress) 3.69 1.14 3.64 .67 4.01 .89 3.41 1.20 3.19 1.33 
1.5  การประชุม (meetings) 3.69 1.20 4.09 .70 4.17 .83 3.43 1.20 3.67 .80 
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1.6  รายงานการประชุม (minutes of meetings) 3.63 1.15 4.00 .77 4.12 .84 3.30 1.20 3.24 1.34 
1.7  การอธิบายแนวโนมทางธุรกิจ (describing 

trends) 4.00 .73 3.82 .60 4.00 .87 3.22 1.30 3.10 1.30 
1.8  ความเจริญและความกาวหนา 
ของธุรกิจ (growth and development) 3.63 1.20 3.73 .65 4.31 .78 3.57 1.34 3.29 1.55 
1.9  สินคาและการบริการ (products and services) 4.00 .63 4.36 .50 4.41 .71 3.80 1.12 3.48 1.21 
1.10  การเขียนจดหมายธุรกิจ (business letters 

writing) 4.37 .50 4.27 .65 4.48 .74 3.74 1.23 3.95 1.02 
1.11  ใบสงของและบัญชีการเงิน (invoicing and 

accounting) 2.05 1.83 3.82 .75 2.72 2.14 3.58 1.11 3.52 1.03 
1.12  การธนาคารและการชําระเงิน (banking and 

payments)   3.69 1.20 3.82 .75 4.35 .81 3.76 1.12 3.48 1.29 
1.13  การเดินทางเพ่ือธุรกิจ (business travel) 3.75 1.29 4.00 .45 4.52 .78 3.73 1.30 3.43 1.36 
1.14  การไปดูงานบริษัทดานธุรกิจ(company 

visits)   3.62 1.15 3.91 .54 4.27 .92 3.60 1.30 3.62 .92 
1.15  การแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 

(problem solving) 3.69 .70 3.73 .65 4.23 1.02 3.42 1.21 3.33 1.20 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานเนื้อหาวิชา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
จากขอมูลในตารางท่ี 4 ผูตอบแบบสํารวจทุกกลุมมีความตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ดานเนื้อหาวิชาดังรายละเอียดตอไปนี ้
               อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความตองการดานเนื้อหาวิชาอยูในเกณฑมากท่ีสุด 1 
ขอ ไดแกเนื้อหาวิชาท่ีเปนการติดตอธุรกิจทางโทรศัพท (Telephoning) ไดคาเฉล่ีย ( X = 4.50) และ
มีความตองการดานเนื้อหาวิชาท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X = 2.50) ไดแกหัวขอดานใบสงของและ
บัญชีการเงิน (Invoicing and accounting) สําหรับดานอ่ืนๆนั้น มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 
3.62 - 4.37) 

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มีความเห็นวาดานเนื้อหาวิชาทุกขอมีความสําคัญและมีคาเฉล่ีย
อยูในเกณฑมาก ( X = 3.64 - 4.36) 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานเนื้อหาวิชาอยูในเกณฑมากท่ีสุด 1 ขอ 
ไดแกการเดินทางเพ่ือธุรกิจ (Business travel) โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.52) และมีความตองการ
ดานเนื้อหาวิชาท่ีมีคาเฉล่ียปานกลางหรือไมแนใจ 1 ขอ ( X = 2.72) ไดแกเรื่องใบสงของและบัญชี
การเงิน (Invoicing and accounting) สวนดานอ่ืนๆมีคาเฉล่ียอยูในเกณฑมากท้ังหมดทุกขอ ( X = 
4.00-4.48)  
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ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานเนื้อหาวิชาอยูในเกณฑมากและปานกลาง 
หัวขอท่ีมีคาเฉล่ียของความตองการมาก ( X = 3.50-4.49) ไดแกงานและความรับผิดชอบ บริษัท
และหนวยงานตางๆ การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท ความเจริญและความกาวหนาของธุรกิจ สินคา
และบริการ การเขียนจดหมายธุรกิจ ใบสงของและบัญชีการเงิน การธนาคารและการชําระเงิน การ
เดินทางเพ่ือธุรกิจ และการไปดูงานบริษัทดานธุรกิจ สวนหัวขอท่ีมีความตองการปานกลาง ( X = 
3.22 – 3.98) ไดแกการรายงานความกาวหนา การประชุม รายงานการประชุม การอธิบายแนวโนม
ทางธุรกิจ และการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ 

นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานเนื้อหาวิชามีคาเฉล่ียอยูใน
เกณฑปานกลางรวม 8 ขอ ( X = 3.10 - 3.48) ไดแกเนื้อหาวิชาในหัวขอบริษัทและหนวยงานตางๆ  
การรายงานความกาวหนา รายงานการประชุม การอธิบายแนวโนมทางธุรกิจ ความเจริญและ
ความกาวหนาของธุรกิจ สินคาและบริการ การธนาคารและการชําระเงิน การเดินทางเพ่ือธุรกิจ และ
การแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ สําหรับคาเฉล่ียท่ีอยูในเกณฑมาก ( X = 3.52 - 4.36) รวม 6 
ขอดังตอไปนี้ การไปดูงานบริษัทดานธุรกิจ ใบสงของและบัญชีการเงิน  การเขียนจดหมายธุรกิจ  
การประชุม การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท  งานและความรับผิดชอบ 
         
        4.1.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการสํารวจความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดาน
กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เปนการสํารวจขอมูล
เบ้ืองตนจากตัวอยางท้ัง 5 กลุม โดยผลของการสํารวจไดคาเฉล่ีย (X) และคาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงรายละเอียดไวในตารางท่ี 5  
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ตารางที่ 5 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

อาจารยสอน
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

อาจารยคณะ 
บริหารธุรกิจ 

นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ 

ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ 

นายจางของ
ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ 

X  S.D. X
 

S.D. X  S.D. X  S.D X  S.D 

1  ใหมีการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ
ตอไปนี้ 
1)  ทักษะการฟง 
1.1  ฟงการสนทนาติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 

 
4.63 

 
 

.50 4.30 .85 4.51 .88 4.28 .63 4.11 .53 
1.2  ฟงคําสั่งและคําแนะนําในการทํางาน 4.37 .72 4.06 1.00 4.44 .63 4.19 .75 4.00 .59 
1.3  ฟงการบรรยายอภิปรายในการประชุม 
สัมมนา 4.06 .85 4.36 .50 4.11 .80 4.17 .98 4.11 .99 
1.4  ฟงขาวโฆษณาและประกาศดานธุรกิจ 4.37 .81 3.91 .83 4.39 .94 4.00 .93 4.09 .89 
2)  ทักษะการพูด 
2.1  พูดติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 

 
4.63 

 
.50 

 
4.45 

 
.82 

 
4.59 

 
.87 

 
4.37 

 
.83 

 
4.36 

 
.86 

2.2  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน 4.19 .83 4.11 1.13 4.38 .88 4.00 .93 4.15 .86 
2.3  กลาวรายงานหรือสรุปเร่ืองงาน 4.00 .89 3.94 .91 4.28 .93 3.91 .92 3.94 .97 
2.4  พูดแนะนํา สาธิต และอธิบายขั้นตอน 
        การปฏิบัติงาน 4.19 .83 4.36 .50 4.40 .71 4.30 .90 4.17 .98 
3)  ทักษะการอาน 
3.1  อานคําอธิบายงาน ขั้นตอน และ 
       กระบวนการทํางาน 4.31 .48 3.82 .87 4.35 .74 4.07 .92 4.00 .89 
3.2  อานรายงานการประชุม รายงานดาน 
       ธุรกิจและโครงการตาง ๆ 4.25 .77 4.18 .85 4.10 1.24 4.00 .89 4.09 1.31 
3.3  อานบทความทางธุรกิจ ขาวธุรกิจ 

โฆษณา และจดหมายธุรกิจ 4.50 .73 4.45 .83 4.32 .94 4.37 .83 4.11 1.13 

4)  ทักษะการเขียน 
4.1  เขียนคําสั่งหรือคําแนะนําในการทํางาน 3.88 .72 3.91 .70 4.31 .87 4.00 .93 4.09 89 
4.2  เขียนรายงานการประชุมและรายงานทาง

ธุรกิจตาง ๆ 3.69 .60 4.03 1.07 4.22 .81 4.01 .99 3.91 .92 
4.3  เขียนจดหมายธุรกิจ เขียนสรุป และ

บันทึกตาง ๆ 4.19 .54 4.07 .74 4.44 .76 4.06 .91 4.00 .89 
4.4  เขียนแบบฟอรมทางธุรกิจตาง ๆ 4.06 .77 4.00 .63 4.30 .94 3.97 .95 3.72 .90 
2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ธุรกิจในลักษณะดังตอไปนี้ 
1) จัดการเรียนการสอนโดยเนนทักษะ 
1.1  การฟง 4.13 1.26 4.39 .70 4.63 .77 4.23 .77 4.31 .67 
1.2  การพูด 4.19 1.22 4.27 .82 4.75 .58 4.37 .59 4.17 .75 
1.3  การอาน 4.13 1.20 4.18 .88 4.45 .69 4.20 .72 4.07 .72 
1.4  การเขียน 4.19 1.22 4.02 .80 4.48 .77 4.20 .72 4.02 .79 
1.5  ทั้ง 4 ทักษะผสมผสานกัน(ทักษะ 
       สัมพันธ) 

4.13 1.26 3.79 1.05 4.51 .96 3.87 .83 3.89 .72 
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2)  จัดการเรียนการสอนโดยเนนกิจกรรม
ตอไปนี้ 

2.1  กิจกรรมเดี่ยว 3.50 1.37 3.70 .95 3.61 1.01 3.81 .70 3.51 .98 
2.2  กิจกรรมคู 4.06 1.24 3.85 1.00 4.15 .87 4.11 .69 3.51 .98 
2.3  กิจกรรมกลุมยอย 4.25 .77 3.97 .95 4.10 .94 3.80 .83 4.14 .69 
2.4  กิจกรรมทั้งช้ัน 3.25 1.06 3.61 1.06 3.82 1.14 3.39 .98 3.51 1.04 
3)  จัดการเรียนการสอนโดยเนนกิจกรรม 
      ท่ีมีหลายทักษะผสมผสานกัน (ทักษะ 
      สัมพันธ) ในลักษณะดังนี้ 
3.1  ฟงหรืออานแลวพูด 

 
 
 

4.00 

 
 
 

.73 

 
 
 

4.15 

 
 
 

.91 

 
 
 

4.44 

 
 
 

.71 

 
 
 

4.31 

 
 
 

.61 

 
 
 

4.20 

 
 
 

.68 
3.2  ฟงหรืออานแลวพูดและเขียน 4.55 .70 4.36 .74 4.19 .66 4.07 .89 4.11 .99 
3.3  ฟงหรืออานแลวเขียน 4.00 .52 4.06 .93 4.33 .79 4.06 .91 4.07 .74 
3.4  ฟงหรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ 3.69 1.01 3.73 1.01 4.14 .94 3.76 .80 3.89 .76 
4)  วิธีการเรียนการสอนควรมีลักษณะ

ดังตอไปนี้ 
4.1  เนนใหผูเรียนไดใชภาษาพูดเพ่ือการ 
       สื่อสารทางธุรกิจ 4.44 .63 4.39 .86 4.56 .77 4.30 .90 4.17 .98 
4.2  เนนใหผูเรียนฝกหลายทักษะผสมผสาน

กัน 4.25 .68 4.21 .66 4.39 .86 4.15 .86 4.16 .86 
4.3  เนนใหผูเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก

แหลงขอมูลอื่น ๆ ดวยตนเอง 4.19 .66 4.25 .87 4.04 .99 4.11 1.13 4.37 .83 
4.4  เนนใหมีการนําเสนอผลงานตาม

สถานการณทางธุรกิจตาง ๆ 3.56 .73 3.95 .98 4.10 .87 4.32 .96 3.71 .85 
4.5  สอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ 

และใชภาษาไทยเมื่อจําเปน 3.64 1.43 3.97 1.16 3.95 .93 4.15 1.02 3.94 .97 
4.6  สอนโดยใชภาษาอังกฤษตลอดช่ัวโมง

เรียน 3.36 1.03 3.61 1.50 3.00 .63 3.36 1.29 3.36 1.75 
4.7  การฟงและจดบันทึกคําบรรยาย

ภาษาอังกฤษ 3.55 1.04 4.06 .93 4.00 .89 4.06 .91 4.07 .74 
4.8  ฝกใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 3.54 .93 3.61 1.14 3.94 .91 3.91 .85 3.74 .99 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
        จากขอมูลในตารางท่ี 5 ผูตอบแบบสํารวจทุกกลุมมีความตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษดาน
กิจกรรมการเรียนการสอนดังรายละเอียดของแตละกลุมผูตอบดังนี้                 

   
1. ดานการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ ไดแก ทักษะการฟง การพูด การอานและการ

เขียน  
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                อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความตองการดานกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ
ตางๆมีคาเฉล่ียอยูในเกณฑมากท่ีสุด 3 ขอ ไดแกทักษะการฟงสนทนาติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 
( X = 4.63) ทักษะการพูดติดตอธุรกิจทางโทรศัพท ( X = 4.63) และทักษะการอานบทความทาง
ธุรกิจ ขาวธุรกิจ โฆษณาและจดหมายธุรกิจ ( X = 4.50) สวนหัวขออ่ืนๆมีคาเฉล่ียความตองการ
ทักษะตางๆอยูในเกณฑมากทุกขอ ( X = 3.69 - 4.37) 
                อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะตางๆได
คาเฉล่ียอยูในเกณฑมากทุกหัวขอ ( X = 3.82 - 4.45)   
               นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะตางๆ ได
คาเฉล่ียอยูในเกณฑมากท่ีสุด 2 หัวขอ ( X = 4.51) คือทักษะฟงการสนทนาติดตอธุรกิจทาง
โทรศัพท และพูดติดตอธุรกิจทางโทรศัพท ( X = 4.59) สําหรับหัวขออ่ืนๆไดคาเฉล่ียอยูในเกณฑ
มากทุกขอ ( X = 4.10 - 4.44)  
               ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะตางๆได
คาเฉล่ียอยูในเกณฑมากทุกหัวขอ ( X = 3.97 - 4.37) 
                นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ทักษะตางๆ ไดคาเฉล่ียอยูในเกณฑมากทุกหัวขอ ( X = 3.72 - 4.36)   
           

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ มีลักษณะดังนี้  
               อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความตองการดานลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีคาเฉล่ียอยูในเกณฑมากท่ีสุดเพียง 1 หัวขอ ( X = 4.55) ไดแกการจัดกิจกรรมโดยเนน
ทักษะฟงหรืออาน แลวพูดและเขียน สวนหัวขออ่ืนๆไดคาเฉล่ียอยูในเกณฑมากทุกขอ ( X = 3.50 - 
4.44) แตมี 2 หัวขอท่ีไดคาเฉล่ียอยูในเกณฑปานกลางไดแกจัดการเรียนการสอนโดยเนนกิจกรรม
ท้ังช้ัน ( X = 3.25) และหัวขอการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษตลอดช่ัวโมงเรียน ( X = 3.36)  
               อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
คาเฉล่ียอยูในเกณฑมากทุกขอ ( X = 3.61 - 4.39)   
               นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีคาเฉล่ียอยูในเกณฑมากท่ีสุด 4 ขอไดแกจัดการเรียนการสอนโดยเนนทักษะการพูด ( X = 4.75) 
เนนทักษะการฟง ( X = 4.63) เนนใหผูเรียนใชภาษาพูดเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ( X = 4.56) และ
เนนทักษะท้ัง 4 แบบผสมผสาน ( X = 4.51) สวนหัวขออ่ืนๆนั้นมีคาเฉล่ียอยูในเกณฑมาก ( X = 
3.61 - 4.48)   มี 1 หัวขอท่ีนักศึกษามีความตองการมีคาเฉล่ียอยูในเกณฑปานกลางไดแกการสอน
โดยใชภาษาอังกฤษตลอดช่ัวโมงการเรียน ( X = 3.00)  
               ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
คาเฉล่ียอยูในเกณฑมากเปนสวนใหญ ( X = 3.76 - 4.37) มีคาเฉล่ียอยูในเกณฑปานกลาง 2 หัวขอ
ไดแกการสอนโดยใชภาษาอังกฤษตลอดช่ัวโมงเรียน ( X = 3.36) และการสอนโดยเนนกิจกรรมท้ัง
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ช้ัน ( X = 3.39)   
               นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานลักษณะการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีคาเฉล่ียอยูในเกณฑมาก ( X = 3.51 - 4.37) มีเพียง 1 ขอท่ีไดคาเฉล่ียอยูในเกณฑ
ปานกลางไดแกการสอนโดยใชภาษาอังกฤษตลอดช่ัวโมงเรียน ( X = 3.36)  
 

4.1.4 ดานการวัดและการประเมินผล ผลการสํารวจความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจดานการวัดและการประเมินผล เปนการสํารวจขอมูล
เบ้ืองตนจากตัวอยางท้ัง 5 กลุม โดยผลของการสํารวจไดคาเฉล่ีย ( X ) และคาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แสดงไวในตารางท่ี 6 ดังรายละเอียด 

 
      ตารางที่ 6 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจ ดานการวัดและการประเมินผล 

 

ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ดานการวัดและการประเมินผล 

อาจารยสอน 
ภาษาอังกฤษ 
ธุรกิจ 

อาจารยคณะ 
บริหารธุรกิจ 

นักศึกษา
คณะ
บริหารธุรกิจ 

ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ 

นายจางของ
ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ 

X  S.D. X  S.D. X
 

S.D
. 

X  S.D X
 

S.D 

 1.  การวัดและการประเมินผลมีลักษณะดังนี ้

1.1  การวัดผลเนนทักษะการฟง 4.00 .82 4.06 .97 4.37 .87 4.00 .99 3.87 .93 
1.2  การวัดผลเนนทักษะการพูด 4.19 .75 4.03 .95 4.55 .76 3.76 .75 3.72 .97 
1.3  การวัดผลเนนทักษะการอาน 4.38 .50 4.09 .73 4.31 .80 4.20 .83 4.09 .73 
1.4  การวัดผลเนนทักษะการเขียน 4.31 .60 4.06 1.06 4.22 .91 4.00 .79 3.97 .92 
1.5  การฟงหรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ 3.31 1.08 3.55 .93 3.81 .98 3.73 1.01 3.89 .76 
1.6  การอภิปรายและการรายงานหนาช้ัน 3.44 .96 3.73 1.01 4.00 .99 3.76 .80 3.89 .76 
1.7  การทําแบบฝกหัดเก็บคะแนน 3.81 1.17 3.97 .95 4.14 .93 4.00 .63 3.97 .95 
1.8  การมอบหมายงานใหทํางานเปนกลุม 3.56 1.09 4.00 .63 3.95 1.01 3.97 .95 3.72 .90 
1.9  การสอบโดยเนนการนําความรูไปใชในธุรกิจ 4.13 .89 4.15 .91 4.41 .83 4.28 .80 4.20 .68 
1.10  การฟงหรืออานแลวพูด และเขียนขอความ
ทางธุรกิจ 4.19 .54 4.00 .77 4.53 .80 4.15 .91 4.28 .80 
1.11  การฟงหรืออาน แลวพูดขอความทางธุรกิจ 4.00 .63 4.21 .61 4.46 .78 4.20 .68 4.00 .77 
1.12  การฟงหรืออานแลวเขียนขอความทางธุรกิจ 4.06 .57 4.18 .75 4.34 .86 3.69 .96 4.11 .69 
1.13  การฟงหรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ 3.56 1.09 3.55 .93 4.12 .99 3.76 .80 3.89 .76 

 2.  การสอบมีลักษณะดังนี้ 
2.1  สอบ 2 คร้ัง คือ กลางภาคและปลายภาค 4.19 1.33 4.18 .81 4.14 1.00 4.12 .87 4.11 .80 
2.2  สอบทุกคร้ังที่เรียนจบแตละหัวขอ 3.81 1.05 3.00 1.00 4.18 1.07 3.70 .95 3.81 .70 
2.3  สอบเดือนละคร้ัง 3.81 1.17 3.36 1.12 3.44 1.12 3.76 .79 3.63 .85 
2.4  สอบภาคเรียนละคร้ังเมื่อปลายภาค 3.31 1.45 3.61 1.06 3.84 1.37 3.65 1.08 3.51 1.04 
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3. การเก็บคะแนนจากสิ่งเหลานี้ 
3.1  ความต้ังใจในการรวมกิจกรรมในช้ันเรียน  3.88 

 
 

1.20 

 
 

3.73 

 
 

1.01 

 
 

4.26 

 
 

.93 

 
 

3.72 

 
 

1.03 

 
 

3.89 

 
 

.76 
3.2  คุณภาพของงานที่มอบหมาย 3.69 1.20 3.76 .80 4.26 .84 4.18 .81 3.97 .95 
3.3  การอภิปรายหรือการรายงาน 3.25 1.29 3.55 .93 4.04 .90 4.00 .62 3.89 .97 
3.4  การสอบประจําภาคเรียน 3.81 1.17 3.85 1.00 4.18 .99 4.14 .69 3.80 .83 
3.5  การสอบยอย 3.81 1.22 3.70 .95 4.09 1.12 3.61 1.01 3.51 .98 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานการวัดและการประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 

 
จากขอมูลในตารางท่ี 6 แสดงคาเฉล่ียของความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานการวัดและ

การประเมินผลโดยแยกเปนลักษณะของการวัดและการประเมินผล และแยกลักษณะของการสอบมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

 
1. ลักษณะของการวัดและการประเมินผล ไดแกการวัดทักษะภาษาทั้ง 4   
อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ความตองการดานการวัดและการประเมินผลทักษะ

ตางๆมีคาเฉล่ียอยูในเกณฑมาก ( X = 3.56 - 4.38) มีอยู 2 หัวขอท่ีมีคาเฉล่ียปานกลางหรือไมแนใจ
ไดแก การฟงหรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ ( X = 3.31) และการอภิปรายและการรายงานหนา
ช้ัน ( X = 3.44)  

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ ความตองการดานการวัดและการประเมินผลทักษะตางๆ มี
คาเฉล่ียอยูในเกณฑมากทุกขอ ( X = 3.55-4.21)  

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ความตองการดานการวัดและการประเมินผลทักษะตางๆ มี
คาเฉล่ียอยูในเกณฑมากท่ีสุด 2 หัวขอไดแกตองการใหมีการวัดผลโดยเนนทักษะการพูด ( X = 
4.55) และวัดผลโดยใหฟงหรืออานแลวพูดและเขียนขอความทางธุรกิจ ( X = 4.53) สวนหัวขอ
อ่ืนๆนั้นมีคาเฉล่ียอยูในเกณฑมาก ( X = 3.81 - 4.46) 

ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ ความตองการดานการวัดและการประเมินผลทักษะตางๆมี
คาเฉล่ียอยูในเกณฑมากทุกหัวขอ ( X = 3.69 - 4.28)  
 นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  ความตองการดานการวัดและการประเมินผลทักษะ
ตางๆ มีคาเฉล่ียอยูในเกณฑมากทุกหัวขอ( X = 3.72-4.28)  
  
 2. ลักษณะของการวัดและการประเมินผลโดยการสอบตามลักษณะและระยะเวลาตางๆ 4 
ลักษณะ พบวาผูตอบแบบสํารวจทุกกลุมเห็นสอดคลองกันในลักษณะแรกไดแกสอบ 2 ครั้งคือ 
กลางภาค และปลายภาค มีคาเฉล่ียอยูในเกณฑมาก ( X = 4.11 - 4.19) 
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 3. ลักษณะของการเก็บคะแนนทั้ง 5 หัวขอ ไดแก เก็บคะแนนจากการรวมกิจกรรมในช้ัน 
คุณภาพของงานท่ีมอบหมาย การอภิปรายหรือการรายงาน การสอบประจําภาคเรียนและคุณภาพ
ของงานท่ีมอบหมายพบวาผูตอบแบบสํารวจมีความคิดเห็นดังนี้ 

อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ความตองการทุกหัวขออยูในเกณฑมาก ( X = 3.69 - 
3.88) มีเพียง 1 หัวขอท่ีมีคาเฉล่ียปานกลาง ( X = 3.25) ไดแกการวัดและการประเมินผลจากการ
อภิปรายหรือการกลาวรายงาน 

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ ความตองการทุกขออยูในเกณฑมากมีคาเฉล่ีย ( X = 3.55 - 
3.85) 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ความตองการทุกหัวขออยูในเกณฑมาก ( X = 4.04 - 4.26) 
และมี 2 หัวขอท่ีนักศึกษาตองการมากกวาขออ่ืนไดแก การวัดและการประเมินผลจากความตั้งใจ
ของผูเรียนวัดจากกิจกรรมในช้ันและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย ( X = 4.26) 

ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ ความตองการทุกหัวขออยูในเกณฑมาก ( X = 3.62 - 4.18) ขอท่ี
มีความตองการมากท่ีสุดไดแก ตองการใหเก็บคะแนนจากคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย ( X = 4.18) 

นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  ความตองการทุกหัวขออยูในเกณฑมาก ( X = 
3.51 - 3.97) ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของศิษยเกาในขอท่ีมีความตองการใหเก็บคะแนนจาก
คุณภาพของงานท่ีมอบหมาย ( X = 3.97) 
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ตารางที่ 7 คาความถ่ีของความตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
                 ดานวัตถุประสงค 

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานวัตถุประสงคของหลักสูตร             

 
ความถ่ี 

 
 
อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1. นักศึกษาควรมีความสามารถสนทนากับชาวตางชาติไดเปนอยางดี................................... 
2. การเรียนการสอนควรเนนการสื่อสารเพื่อการทํางานและความสัมพันธกับบุคคลอื่น….... 
3. จะตองกําหนดวัตถุประสงคใหแนนอนวารายวิชานั้น ๆ จะมีเปาหมายการเรียนการสอน 
        การพูด การฟง การอาน และการเขียน อยางไร เพื่อจะไดนําไปใชงานในสาขาวิชาท่ีเรียน 
       ไดถูกตองและตรงตามเปาหมาย........................................................................................ 

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
4. การเรียนการสอนควรเนนความสามารถในการฟง การพูด การอานและการเขียน

โดยเฉพาะการเขียนรายงาน…………………………………….……………………. 
5. การเรียนการสอนควรเนนหลักไวยากรณพื้นฐานใหดีกอนจึงเนนเนื้อหาหลัก................. 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
6. ควรปรับปรุงหลักสูตรตามพื้นฐานดานภาษาและความสามารถในการเรียนรูของ

นักศึกษา……………………………………………………………………………. 
7. ควรทําใหภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ีเรียนแลวสนุก นาสนใจและทําใหผูเรียนมี

ความสามารถในการใชภาษาเพิ่มข้ึนโดยเรียนทุกวันเพื่อจะไดไมลืม…………………… 
8. ควรใหความสําคัญวิชาภาษาอังกฤษรองจากวิชาเฉพาะอื่นๆของคณะ…………….……. 
9. การสอนควรแยกเปนไวยากรณและการสนทนาทุกภาคเรียนควบคูกันไป……………… 

ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 
10. นักศึกษาควรมีความสามารถอานคูมือการใชอุปกรณการใชเครื่องมือตาง ๆไดถูกตอง…. 
11. นักศึกษาควรมีความสามารถเขียนรายงานสรุปเปนภาษาอังกฤษ……………………….. 
12. นักศึกษาควรไดรับการฝกฝนเพิ่มเติมดานการอานและตีความเขาใจของเนี้อหา อาจ

รวมถึงข้ันตอนการแปล เพื่อใหผูอื่นทราบ……………………………………………. 
13. นักศึกษาควรมีความสามารถนําภาษาอังกฤษธุรกิจไปใชประกอบวิชาชีพไดอยางดี 

เพราะปจจุบันบุคลากรระดับปริญญาตรีสวนใหญจะตองใชภาษาอังกฤษมากและใชมาก
ท่ีสุดในการอาน……………………………………………………………………… 

14. กรณีท่ีบริษัทสงไปอบรมตางประเทศ การฟงและพูดจะมีบทบาทมากเพราะถาไม
สามารถฟงเพื่อรับขอมูลหรือพูดเพื่อถามในสิ่งท่ีเราไมเขาใจแลวก็ถือวาการไปอบรม
ประสบความลมเหลว ดังนั้นควรใหเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน………………………….. 

15. ควรเนนการสนทนาโตตอบใหมากท่ีสุด………………………………………….…… 
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นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 
16. โดยสวนรวมแลวปจจุบันนักศึกษามีความเขาใจภาษาอังกฤษนอยมากเม่ือเทียบกับยุค

กอน ๆ ควรจะเนนการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และวิชาท่ีเกี่ยวกับสายอาชีพท่ี
เลือกโดยตรงเพื่อนําไปประกอบอาชีพ…………………………………….……….. 

17. การสอนภาษาอังกฤษควรทําใหนักศึกษาเขาใจวาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในการ
ทํางาน ไมควรใหนักศึกษาเขาในวาเรียนเพราะหลักสูตรกําหนดไวใหเรียน…………….. 

18. นักศึกษาควรมีความสามารถอานคําอธิบายท่ีเปนภาษาอังกฤษไดเขาใจ………………. 
19. นักศึกษาควรมีความสามารถแนะนําผูอื่นไดในเรื่องการงาน……….…………………. 
20. นักศึกษาควรมีความม่ันใจในการสนทนากับเพื่อนรวมงานหรือนายจางท่ีเปน

ชาวตางชาติโดยใชภาษาอังกฤษ…………………..……………………………..……. 
21. ควรเนนศัพททางวิชาเฉพาะดานธุรกิจมากข้ึน………………………………….……… 
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จากตารางท่ี7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย

คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ และนายจางของศิษยเกา
คณะบริหารธุรกิจท่ีตรงกันในดานวัตถุประสงคของหลักสูตร ไดแกการใหนักศึกษามีความสามารถ
ในการฟงและการพูดกับชาวตางชาต ิ
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ตารางที่ 8 คาความถ่ีของความตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะดาน 
                 เนื้อหาวิชา 

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานเนื้อหาวิชา 

 
ความถ่ี 

 
 
อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1. เนื้อหาท่ีใชในการสอนควรเปนเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันมีความทันสมัย อาจนําเนื้อหาจาก
สิ่งพิมพ ตลอดจน website ท่ีมีประโยชนมาเสริมบทเรียน………………………….…… 

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
2. ควรเลือกเนื้อหาในบทเรียนใหสอดคลองกับการทํางานตามสาขาวิชาเอกของ

นักศึกษา………………………………………………………………………………….. 
3. ควรฝกเขียนรายงานการทํางาน เชน การใหเนื้อหาท่ีเปน technical paper เชน monthly report, 

business trend, annual report…………………………………………………..…………. 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
4. ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาท่ีจะนําไปใชในการมัครงาน หรือการสัมภาษณงาน………………….. 
5. ควรนําเนื้อหาวิชาชีพมาบรรยายศึกษาและตีความ…………………..…………………….. 
ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 
6. เนื้อหาควรเนนการสนทนาเพื่อทําความเขาใจในการทํางานของแตละสาขาวิชาเอก……… 
7. เนื้อหาเฉพาะสาขาควรเรียนเปนภาษาไทยประกอบจะไดเขาใจงายและลึกซึ้งกวา……….. 
8. การเนนเนื้อหาท่ีเปนการสนทนาและการฟงศัพทใหมทางธุรกิจ……………………..…… 
นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 
9. ควรเพิ่มเนื้อหาตามวิชาท่ีเรียนและปท่ีเรียนสูงข้ึน………………………………………… 
10. ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนทนาท่ัวไป…………………………………………..……….. 
11.  ควรมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการทํางานในสาขาวิชาชีพ………………………………….……… 
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จากตารางท่ี 8 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ของอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย
คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ และนายจางนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจท่ีตรงกันในดานเนื้อหา ไดแกเนื้อหาท่ีใชสอนควรเปนเนื้อหาท่ีทันสมัยสอดคลองกับ
สาขาวิชาชีพ 
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ตารางที่ 9 คาความถ่ีของความตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
                 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน      
 

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ความถ่ี 

 
อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1. ควรใหนักศึกษามีโอกาสไดปฏิบัติในหองปฏิบัติการทางภาษาใหมากกวานี้ เพื่อใหนักศึกษาเกิด
ความชํานาญหรือมีทักษะในการฟง……………………………………………………. 
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
2. ควรใหมีกิจกรรมทางภาษาท่ีเสริมใหผูเรียนไดฝกการแสดงออกใหมากข้ึน เชน การแขงขันพูด 
     ภาษาอังกฤษใน การโตวาที…………………………………………………………… 
3. ในเวลาเรียนควรเรียนแบบสนุกสนาน ไมเครียด ไมเนนวิชาการเกินไป เนนกิจกรรมใหมาก ๆ…. 
4.  ควรมีการสอนการแปลความหมายใหนักศึกษาดวย……………………………………….……. 
5. ควรมีตัวอยางแบบฟอรมใบสมัครงานของจริงมาใหทดลองเขียน และมีการฝกสัมภาษณตาม 
    สถานการณจริง………………………………………………………………………………….. 
ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 
6. ควรจัดใหมีรายวิชาท่ีฝกแตบทสนทนา ใหทํากิจกรรมนอกเวลา เชน สนทนากับอาจารย ……… 
7. นักศึกษาท่ีออนภาษาอังกฤษ ควรสอนเสริมแบบตัวตอตัว เนนใหมีความกลาพูด และเนนความ
เขาใจ จะทําใหนักศึกษาจดจําไดดีกวาเรียนรวมในช้ัน…………………………………………. 
8. อาจารยท่ีสอนภาษาอังกฤษมักจะเครงครัดระเบียบในหองมากเกินไป จนทําใหคิดวาเม่ือถึงเวลา
เรียนภาษาอังกฤษจะถึงเวลาแหงการถูกบังคับ เปนการเรียนภาษาตางประเทศแตใชวัฒนธรรมไทย
มาบังคับ………………………………………………………………………………….………… 
9. อาจารยควรพูดภาษาอังกฤษในขณะท่ีสอน เพื่อเปนการฝกฝนและใหนักศึกษาคุนเคยกับภาษา…. 
นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 
10.    การฟงและการสนทนา ควรฝกหัดจากเจาของภาษาโดยตรงจึงจะไดผลดี  สวนการอานและ
การเขียนควรเรียนกับอาจารยคนไทย…………………………………………………………….. 
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จากตารางท่ี 9 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย
สอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารยคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ และนายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ ตรงกันในเรื่องการเนนทักษะการพูด การ
ฝกสนทนากับเจาของภาษา การเนนกิจกรรมการสนทนาเสริมการเรียนในช้ันเรียน 
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ตารางที่ 10   คาความถ่ีของความตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
                     ดานการวัดและการประเมินผล 

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานการวัดและการประเมินผล 

 
ความถ่ี 

 
อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1. ควรเนนใหนักศึกษา ฟง พูด อาน เขียน ใหความหมายสื่อสารทางธุรกิจกันได เนนการฟง

และพูดทุกรายวิชา…………………………………………………………………………… 
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
2. การวัดและประเมินผลบอยครั้งจะชวยใหนักศึกษาเรียนรูไดดีข้ึน……………………………. 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
3. ควรมีการสอบยอยเม่ือเรียนจบแลว 1 บท เก็บคะแนนไปเรื่อยๆ……………………………..  
4. ควรมีการวัดผลจากงานท่ีใหทํา…………………………………………………………….. 
5. ควรพิจารณาการสอบรายบุคคล เม่ือนักศึกษาไมมีความสามารถ ควรหากิจกรรมเสริมทักษะ

ใหกําลังใจนักศึกษาไมซ้ําเติม………………………………………………………………. 
6. ไมควรใหคะแนนปลายภาคมากเกินไป เพราะเสี่ยงกับการสอบตก……………………….. 
ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  
7. ควรวัดผลโดยดูจากคุณภาพของงานและแบบฝกหัด และหากเปนการทําในช่ัวโมงเรียนมี

อาจารยอยูตลอดเวลาควรใหคะแนนมากกวางานและแบบฝกหัดนอกหองเพราะอาจไมไดทํา
ดวยตนเอง………………………………………………………………………………….. 

8. ควรใหความสําคัญการทดสอบยอยทุกครั้งอยางจริงจัง หากไมผานเกณฑ ตองใหเรียนเพื่อ
สอบใหม เพื่อเปนการสรางความสนใจและการเรียนรูท่ีตองมีคุณภาพ…………………….. 

9. การทดสอบไมมีผลเทาใดนัก บางคนเตรียมตัวดี บางคนไมไดเตรียม ถาเรียนแลวสอบใน
เวลานั้นเลยนาจะดีกวา…………………………………………………………………….. 

นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 
10. การเก็บคะแนนจากรายงานกลุม หรือเก็บคะแนนจากคุณภาพของงาน และแบบฝกหัด การ

สอบในหองควรนอยลง…………………………………………………………..……… 
11. การเก็บคะแนนจากการสอบบอย ๆ ครั้ง จะดีกวา เพราะนักศึกษาไดเตรียมตัวอยูเสมอ…….. 
 

 
 

1 
 

1 
 

2 
3 
 

1 
3 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 

  
จากตารางท่ี 10 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานการวัดและการประเมินผลของอาจารย

สอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารยคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ และนายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ ตรงกันในเรื่องการใหมีการสอบยอย มี
จํานวนครั้งตามจํานวนบทเรียนท่ีเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาตลอดเวลา 
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ตารางที่ 11   คาความถ่ีของความตองการหลักสูตรที่เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดานทักษะทางภาษา 
                           จํานวนและลักษณะรายวิชา  การจัดเวลาเรียน 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานทักษะทางภาษา จํานวนและลักษณะรายวิชา 
และการจัดเวลาเรียน 

 
ความถ่ี 

 
1. ทักษะทางภาษา 
อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1. ควรเนนหนักทักษะการฟงและพูด…………………………………………………………….                      
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
2. การสอนภาษาอังกฤษควรเนนการฝกพูด ฟง เขียน และอานใหใชไดจริง……………………….      
3. ควรฝกพูดและฟง ใหสื่อสารทางธุรกิจกันได และเรียนเฉพาะการพูด การฟงทุกภาค
เรียน……….. 
4. ควรจัดใหมีการสอนแบบมีท้ังการฟง เขียน พูดและอาน โดยแยกใหเห็นชัดเจนวา ชวงนี้เปนการ
ฟง แลวตอไปเปนการเขียน แลวฝกพูดตามและอานออกเสียง…………………………………… 
5. ควรเนนการเขียนภาษาอังกฤษใหถูกตอง………………………………………………………. 
6. ควรเนนการอานโดยเฉพาะการอานเพื่อจับใจความ ท้ังนี้เพื่อนําไปใชในการทํางานหรือการ
คนควาจากตํารา……………………………………………………………………………….. 
ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ                                                                                                                                                       
7. ควรเนนทักษะการแปลใหมาก เพราะมีความจําเปนท่ีจะใชในการแปลตําราและคูมือการใช
เครื่องมือตาง ๆ ……………………………………………………………………………. 
2. จํานวนและลักษณะรายวิชา 
อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
8. ควรเปดสอนภาษาอังกฤษทุกภาคเรียน เพราะในปจจุบันภาษาอังกฤษมีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตในประจําวัน ตลอดจนการทํางาน…………………………………………………… 
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
9. ควรจัดใหมีการเรียนทุกภาคเรียนและ ลักษณะรายวิชา ใหนําไปใชในดานธุรกิจได เนื่องจาก
ปจจุบันภาษาอังกฤษมีความจําเปนอยางมาก…………………………………………………. 
10. จํานวนรายวิชา ลักษณะรายวิชา และการจัดเวลานั้นตองดูความเหมาะสม ในแตละวิชาท่ีจะ
นําไปใชในงานมากนอยเพียงใด………………………………………………………………. 
11. ควรจัดสอนเสริมแกนักศึกษาท่ีสนใจเปนรายวิชา (4 ภาคเรียน)……………………………. 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
12. ลักษณะรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจไมสอดคลองกับสาขาวิชาเอก………………………….. 
13. ควรบังคับใหมีการเรียนภาษาอังกฤษอยางนอย 1 รายวิชา โดยเนนการฟงและพูด ใหมาก…….. 
14. ในกรณีท่ีกําหนดใหเรียน 4 รายวิชา ควรใหเปนวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา… 
15. ควรจัดเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับสาขาหรือคณะวิชาของนักศึกษา………………………… 
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ตารางที่ 11 (ตอ)    
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานทักษะทางภาษา จํานวนและลักษณะรายวิชา 
และการจัดเวลาเรียน 

 
ความถ่ี 

 
16. ควรจัดเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับสาขาหรือคณะวิชาของนักศึกษา………………………… 
17. การเรียนตอเนื่องกัน 2 ภาคเรียนจะชวยใหนักศึกษามีพื้นฐานในการพูดและอานตํารามากข้ึน... 
18. ควรจัดใหเรียน 2 รายวิชา ในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 4 …………………………………. 
19. ควรจัดใหเรียน 2 รายวิชา ในปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 และในปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1………………….. 
20. ควรจัดใหเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได………………………………….. 
21. ไมควรบังคับใหเรียนภาษาอังกฤษ เพราะบางคนไมสามารถเรียนได………………………….. 
22. ควรใหเปนวิชาเลือกท้ังหมด เนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาภาษาตางประเทศ นาจะให  
      เรียนมีความสนใจและต้ังใจท่ีจะเรียนเอง ไมควรมีการบังคับเพราะบางคนไมมีพื้นฐานทาง 
     ภาษาอังกฤษจึงมีผลใหไดเกรดตํ่า อาจจะทําใหหมดสภาพนักศึกษาได………………………. 
23. ควรจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือก ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 รวม 2 รายวิชา………. 
24. ไมตองการใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ัวไป……………………………………….. 
25. การเรียนภาษาอังกฤษท่ัวไปสามารถศึกษาจากสื่อตางๆไดมากกวาภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา….. 
นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 
26. ควรเรียนภาษาอังกฤษทุกภาคเรียนเพราะภาษาควรเรียนตอเนื่อง………………………. 
27. การจัดรายวิชาในช้ันปท่ี 1 สัดสวนภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาควรเปน 
     50 : 50 ในช้ันปท่ี 2 ควรเปน 25 : 75  และในช้ันปท่ี 3 ควรเปนภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาท้ังหมด  
28. เม่ือวิชาเอกเฉพาะสาขาในคณะวิชามีมากข้ึน ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาก็ควรมากข้ึนเชนกัน….. 
ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 
29. การกวดขันในเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีของสถาบันภาษาใน 
     ชวงแรกควรใหมีการเรียนภาษาท่ีเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป ซึ่งจะใชในการสนทนา 
     เม่ือเริ่มออกไปปฏิบัติงาน…………………………………………………………………….. 
30. การสอนภาษาอังกฤษท่ัวไปในช้ันปท่ี 1 นั้น ควรมีอัตราสวนมากกวาภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา 
      เพราะวาชวงปท่ี 1 ยังตองเรียนวิชาพื้นฐานอื่นๆมาก แตในชวงปท่ี 2  จะเรียนวิชาเฉพาะสาขา 
      มากข้ึน จึงจําเปนตองเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะสาขามากข้ึน……………………..………….. 
31. ควรจัดใหมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 2 รายวิชาในช้ันปท่ี 1 และปท่ี 2………. 
32. ควรจัดใหมีการเรียน 8 รายวิชา (8 ภาคเรียน) โดยแยกเปนภาษาอังกฤษท่ัวไป 4 รายวิชา และ 
      ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาอีก 4 รายวิชา…………………………………………………….  
33. ในหนึ่งภาคการศึกษาควรมีการเรียนภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา แตควรเปนการใชงานเพื่อ 
      เปาหมายของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตจริงและการทํางาน……………………………….. 
 
3. การจัดเวลาเรียน 
อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
34. ควรจัดใหเรียนสัปดาหละ 2 ครั้งๆ ละ 2 คาบเรียน……………………………………… 
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อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
35. ควรจัดเวลาเรียนใหเปนช่ัวโมงสุดทายของวัน เพื่อนักศึกษาจะไดมีเวลาเตรียมตัวในชวงเชา  
      สวนหลังเลิกเรียนนักศึกษาจะแยกกลุมไปฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ………………………  
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
36. การฝกทักษะฟงและพูด ควรอยูวันเดียวกันอยางมากท่ีสุดหนึ่งช่ัวโมงสามสิบนาที ถาเวลานาน 
      กวานี้จะทําใหผูเรียนรูสึกเบ่ือ สวนทักษะการอานและเขียนควรอยูวันเดียวกันแตเวลาเพิ่มเปน 
      สองช่ัวโมงสําหรับทํากิจกรรมหลังจากฝกทักษะเสร็จแลว…………………….…………… 
37. ในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษใน 1 สัปดาหควรจัดใหเรียนภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 ครั้งและ 
       ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา 1 ครั้ง ภาษาอังกฤษท่ัวไปเนนการฟงและการอานเพื่อความเขาใจ 
       สําหรับภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาควรเนนการสนทนาทางวิชาชีพ การอานและการแปล……. 
38. การจัดเวลาเรียนในทางปฏิบัติไมอาจแบงไดชัดเจนเพียงแตตองการใหมีการเรียนตอเนื่องกัน 
      ในระยะเวลา 1 สัปดาห นั่นคือเปน 4 คาบเรียนตอวัน ในชวงแรกอาจมีการสอนภาษาอังกฤษ 
       เฉพาะสาขา ในชวงหลังเปนภาษาอังกฤษท่ัวไป แตก็ไมควรแยกกันโดยเด็ดขาด…………… 
39. การจัดเวลาเรียนไมควรตํ่ากวา 3 คาบเรียนตอสัปดาห……………………………………….. 
ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 
40. ควรจัดใหมีการเรียนภาษาอังกฤษทุกวันๆ ละ 1 ช่ัวโมง เพื่อใหมีการเรียนอยางตอเนื่องและ 
      ไดฝกทักษะ เกิดความคุนเคยสําเนียงภาษา…………………………………….…………….. 
41. ควรเรียนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอตลอดภาคการศึกษา………………………………….. 
42. ควรเรียนครั้งละ 3 คาบเรียนตอสัปดาห………………………………………………………. 
43. ควรใหมีการเรียนการสอนทุกวันๆ ละหนึ่งช่ัวโมงสามสิบนาที ……………………………… 
44. ควรจัดใหเรียนสัปดาหละครั้ง และเปนวิชาเลือก……………………………………………… 
45. ควรจัดใหเรียนทุกวันแตไมตองนานมาก ลักษณะวิชาท่ีเรียนควรสลับกันไป.........................…. 
46. ควรจัดเวลาเรียน 2 ครั้งตอสัปดาห ช่ัวโมงแรกใหมีการเรียนเกี่ยวกับทักษะกอน แลวจึงเขาหอง 
    ปฏิบัติการทางภาษาเพื่อฝกทักษะท่ีเรียนมา เพื่อใหเกิดความเขาใจและความคลองมากข้ึน…. 
47. ควรจัดใหเรียนสัปดาหละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 คาบเรียน…………………………………………… 
นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 
48.ควรเนนใหเรียนภาษาอังกฤษทุกวันๆ ละ 1 ช่ัวโมง เพื่อใหนักศึกษาเคยชินกับภาษาอังกฤษ…… 
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จากตารางท่ี 11 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดานทักษะทางภาษาของอาจารยสอนวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจตรงกันในเรื่องการเนนทักษะฟงและพูดสวน
จํานวนและลักษณะรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนั้น อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารยคณะ
บริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ และนายจางของศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตรงกันไดแกควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุก
ภาคเรียน  
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สําหรับดานการจัดเวลาเรียน อาจารยคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศิษยเกา
คณะบริหารธุรกิจ และนายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ มีความเห็นตรงกันคือควรจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษธุรกิจทุกวัน 
 
4.2 ผลการสํารวจความตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจจาก

แบบสํารวจฉบับที่ 2  
 
ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นของอาจารยท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย

คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ และนายจางของศิษยเกา
คณะบริหารธุรกิจ ท่ีแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสํารวจฉบับท่ี 1 ไปแลวนั้น ผูวิจัยไดคัด
เฉพาะขอความท่ีไดคาเฉล่ียความตองการหรือคําตอบท่ีมีคาสูงกวา 3.50 ( X > 3.50)   แลวนํามา
จัดทําเปนแบบสํารวจฉบับท่ี 2 เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะดาน
ธุรกิจในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 4 กลุม รวม 182 คนตอบแบบสํารวจ เพ่ือหาวา
ความคิดเห็นของนักศึกษาจะมีความคิดเห็นสอดคลองหรือแตกตางกับคําตอบของกลุมผูตอบแบบ
สํารวจฉบับท่ีหนึ่ง  

คารอยละของคําตอบท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย เกี่ยวกับรายละเอียดดานวัตถุประสงค 
เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล แสดงในตารางท่ี12   สําหรับดาน
จํานวนรายวิชา ลักษณะรายวิชา และการจัดเวลาเรียนแสดงในตารางท่ี 13 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12 คารอยละของคําตอบที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานวัตถุประสงค 
   ดานเนื้อหาวิชา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและการประเมินผล  
 

ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ดานวัตถุประสงค เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ก.  ดานวัตถุประสงค 
1.   วัตถุประสงคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจมีดังตอไปนี้ 

1.1  เพื่อตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในการสรางนัก
ธุรกิจท่ีดี มีความรูความสามารถ เศรษฐกิจของชาติจึงจะรุงเรืองไดดังปรัชญา
ท่ีวา “นักธุรกิจเปนผูสรางชาติ” 

 
 
 

80.77 

 
 
 

19.23 
1.2  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 88.46 11.54 
1.3  เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจไปสรางงานไดดวย

ตนเอง 76.92 23.08 
1.4  เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจไปประยุกตใชในการ

ทํางานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 92.31 7.69 
1.5  เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจเปนพื้นฐานใน

การศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไป 84.62 15.38 

2.   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจควรมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

2.1  ฟงคําสั่งและคําแนะนําในการทํางาน 

 
 
 

80.77 

 
 
 

19.23 
2.2  ฟงการสนทนาเกี่ยวกับงานในอาชีพ 84.62  15.38 
2.3  ฟงการบรรยายในท่ีประชุมสัมมนา       65.38 34.62 
2.4  สั่งงานและใหคําแนะนําในการทํางาน 61.54 38.46 
2.5  สนทนาเกี่ยวกับงานในอาชีพ 63.85 36.15 
2.6  กลาวรายงานหรือเสนอโครงการ 84.62 15.38 
2.7  อานสิ่งพิมพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ 95.38 4.62 
2.8  อานรายงานหรือโครงการ 65.38 34.62 
2.9  เขียนคําสั่งหรือคําแนะนําในการทํางาน 96.15 3.85 
2.10  เขียนรายงานหรือโครงงานเกี่ยวกับงานอาชีพดานธุรกิจ 53.85 46.15 
2.11  กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ 88.46 11.54 
2.12  เขียนจดหมายธุรกิจ 96.23 3.77 
2.13  เขียนบันทึกตาง ๆ  76.92 23.08 

ข.  ดานเนื้อหาวิชา 
1.   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจควรมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

 
 

73.08 29.92 
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1.1  งานและความรับผิดชอบ (jobs and responsibilities) 
1.2  บริษัทและหนวยงานตาง ๆ (companies and organization) 61.54 38.46 
1.3  การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท (telephoning) 76.92 23.08 
1.4  การรายงานความกาวหนา (reporting on progress) 61.54 38.46 
1.5  การประชุม (meetings) 61.54 38.46 
1.6  รายงานการประชุม (minutes of meetings) 69.23 30.77 
1.7  การอธิบายแนวโนมทางธุรกิจ (describing trends) 57.69 42.31 
1.8  ความเจริญและความกาวหนาของธุรกิจ (growth and development) 61.54 38.46 
1.9  สินคาและการบริการ (products and services) 69.23 30.77 
1.10  การเขียนจดหมายธุรกิจ (business letters writing) 73.08 29.92 
1.11  ใบสงของและบัญชีการเงิน (invoicing and accounting) 50.00 50.00 
1.12  การธนาคารและการชําระเงิน (banking and payments)   57.69 42.31 
1.13  การเดินทางเพื่อธุรกิจ (business travel) 53.85 46.15 
1.14  การไปดูงานบริษัทดานธุรกิจ(company visits)   61.54 38.46 
1.15  การแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ (problem solving) 57.69 42.31 

ค.  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
1  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจควรจัดทักษะภาษาอังกฤษดังนี้ 

1.  ทักษะการฟง 
1.1  ฟงการสนทนาติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 

 
 
 
 

69.23 

 
 
 
 

30.77 
1.2  ฟงคําสั่งและคําแนะนําในการทํางาน 65.38 34.62 
1.3  ฟงการบรรยายอภิปรายในการประชุมสัมมนา 53.85 46.15 
1.4  ฟงขาว โฆษณา และประกาศดานธุรกิจ 65.38 34.62 

2.  ทักษะการพูด 
2.1  พูดติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 61.54 38.46 
2.2  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน 69.23 30.77 
2.3  พูดรายงานหรือสรุปเรื่องงาน 61.54 38.46 
2.4  พูดแนะนํา สาธิต และอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน 57.69 42.31 

3.  ทักษะการอาน 
3.1  อานคําอธิบายงาน ข้ันตอน และกระบวนการทํางาน 65.38 34.02 
3.2  อานรายงานการประชุม รายงานดานธุรกิจและโครงการตาง ๆ 57.69 42.31 
3.3  อานบทความทางธุรกิจ ขาวธุรกิจ โฆษณา และจดหมายธุรกิจ 65.38 34.62 

4.  ทักษะการเขียน 
4.1  เขียนคําสั่งหรือคําแนะนําในการทํางาน 61.54 38.46 
4.2  เขียนรายงานการประชุมและรายงานทางธุรกิจตาง ๆ 53.85 46.15 
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4.3  เขียนจดหมายธุรกิจ เขียนสรุป และบันทึกตาง ๆ 61.54 38.46 
4.4  เขียนแบบฟอรมทางธุรกิจตาง ๆ 65.38 34.62 

2   ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจในลักษณะดังตอไปนี ้

1. จัดการเรียนการสอนโดยเนนทักษะดาน 
1.1  การฟง 30.77 69.23 
1.2  การพูด 31.54 38.46 
1.3  การอาน 57.69 42.31 
1.4  การเขียน 38.46 61.54 
1.5  ท้ัง 4 ทักษะผสมผสานกัน(ทักษะสัมพันธ) 73.08 29.92 

2.  จัดการเรียนการสอนโดยเนนกิจกรรมตอไปนี้ 

2.1  กิจกรรมเด่ียว 
 

29.92 
 

73.08 
2.2  กิจกรรมคู 61.54 38.46 
2.3  กิจกรรมกลุมยอย 73.08 29.92 
2.4  กิจกรรมท้ังช้ัน 69.23 30.77 

3.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 

3.1  ฟงหรืออานแลวพูด 57.69 42.31 
3.2  ฟงหรืออานแลวพูดและเขียน 50.00 50.00 
3.3  ฟงหรืออานแลวเขียน 61.54 38.46 
3.4  ฟงหรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ 53.85 46.15 

4.  วิธีการเรียนการสอนควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

4.1  เนนใหผูเรียนไดใชภาษาพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 
 

65.38 

 
 

34.62 
4.2  เนนใหผูเรียนฝกหลายทักษะผสมผสานกัน 53.85 46.15 
4.3  เนนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ดวยตนเอง 61.54 38.46 
4.4  เนนใหมีการนําเสนอผลงานตามสถานการณทางธุรกิจตาง ๆ 57.69 42.31 
4.5  สอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ และใชภาษาไทยเม่ือจําเปน 53.85 46.15 
4.6  สอนโดยใชภาษาอังกฤษตลอดช่ัวโมงเรียน 38.46 61.54 
4.7  การฟงคําบรรยายภาษาอังกฤษ และจดบันทึกภาษาอังกฤษ 34.62 65.38 
4.8  การอานแลวฝกใชพจนานุกรม 46.15 53.85 

ง.  ดานการวัดและการประเมินผล    

 1.  การวัดและการประเมินผลควรมีลักษณะดังนี้ 

1.1  การวัดผลเนนทักษะการฟง  

 
 

38.46 

 
 

61.54 
1.2  การวัดผลเนนทักษะการพูด 46.15 53.85 
1.3  การวัดผลเนนทักษะการอาน 53.85 46.15 
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1.4  การวัดผลเนนทักษะการเขียน 61.54 38.46 
1.5  การฟงหรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ 53.85 46.15 
1.6  การอภิปรายและการรายงานหนาช้ัน 46.15 53.85 
1.7  การทําแบบฝกหัดเก็บคะแนน 65.38 34.62 
1.8  การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม 73.08 29.92 
1.9  การสอบโดยเนนการนําความรูไปใชในธุรกิจ 61.54 38.46 
1.10  การฟงหรืออานแลวพูด และเขียนขอความทางธุรกิจ 53.85 46.15 
1.11  การฟงหรืออาน แลวพูดขอความทางธุรกิจ 46.15 53.85 
1.12  การฟงหรืออานแลวเขียนขอความทางธุรกิจ 73.08 29.92 
1.13  การฟงหรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ 46.15 53.85 

 2.  ควรมีการสอบตามลักษณะดังนี้ 

2.1  สอบ 2 ครั้ง คือ กลางภาคและปลายภาค 
 

73.08 
 

29.92 
2.2  สอบทุกครั้งท่ีเรียนจบแตละหัวขอ 38.46 61.54 
2.3  สอบเดือนละครั้ง 53.85 46.15 
2.4  สอบภาคเรียนละครั้งเม่ือปลายภาค 65.38 34.62 

3.  ควรเก็บคะแนนจากส่ิงเหลานี้ 

3.1  ความต้ังใจของผูเรียนโดยวัดจากการรวมกิจกรรมในช้ัน 

 
 

80.77 

 
 

19.23 
3.2  คุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 61.54 38.46 
3.3  การอภิปรายหรือการรายงาน 53.85 46.15 
3.4  การสอบประจําภาคเรียน 53.85 46.15 
3.5  การสอบยอย 65.38 34.62 

 
ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสํารวจฉบับท่ีสองในตารางท่ี 12 สามารถสรุปคารอยละของ

คําตอบดานตางๆ ไดดังนี้  
4.2.1 ดานวัตถุประสงค 

   1. ควรจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจดังวัตถุประสงค 5 หัวขอยอย 
หัวขอท่ีมีคารอยละสูงสุดไดแกวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจไป
ประยุกตใชในการทํางานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน (92.31) หัวขอท่ีไดคาเฉล่ียต่ําท่ีสุดไดแก เพ่ือให
ผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจไปสรางงานไดดวยตนเอง (76.92) 

2. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจควรมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการ
ใชทักษะภาษาอังกฤษดานตางๆ คารอยละท่ีสูงท่ีสุดไดแกการเขียนจดหมายธุรกิจ (96.23) การเขียน
คําส่ังหรือคําแนะนําในการทํางาน (96.15) อานส่ิงพิมพภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับดานธุรกิจ (95.38) คา
รอยละท่ีต่ําท่ีสุดไดแก เขียนรายงานหรือเขียนโครงการเกี่ยวกับอาชีพทางธุรกิจ (53.85)    
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               4.2.2 ดานเนื้อหาวิชา 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจควรจัดตามตามเนื้อหาตางๆ รวม 15 หัวขอยอย คารอย

ละท่ีสูงท่ีสุดไดแกการติดตอธุรกิจทางโทรศัพท (76.92)  คารอยละท่ีต่ําท่ีสุดไดแกหัวขอเรื่องใบสง
ของและบัญชีการเงิน(50.00) 

4.2.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  
1. ควรจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดานคือ การฟง การพูด การ

อานและการเขียน พบวาหัวขอท่ีไดคารอยละสูงท่ีสุด (69.23) คือฟงการสนทนาติดตอธุรกิจทาง
โทรศัพท พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน (69.23) อานบทความทางธุรกิจ ทําธุรกิจ โฆษณา และ
จดหมายธุรกิจ (65.38) และเขียนแบบฟอรมทางธุรกิจตางๆ (65.38)  

2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจในลักษณะดังนี้  
1) เนนทักษะตางๆไดแก ทักษะการฟง พูด อาน เขียน และทักษะสัมพันธ  

คารอยละท่ีไดจากคําตอบสูงท่ีสุด ไดแกทักษะสัมพันธคือทักษะท้ัง 4 ผสมผสานกัน(73.08)  และคา
รอยละท่ีรองลงมา ไดแกการเนนทักษะการอาน(57.69) 

2) สําหรับกิจกรรมท่ีควรมุงเนนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น 
คารอยละท่ีสูงสุดไดแก การจัดกิจกรรมกลุมยอย (73.08) สวนคารอยละท่ีมีคารองลงมาไดแก
กิจกรรมท้ังช้ัน(69.23) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหฟงหรืออานแลวเขียนได คารอย
ละท่ีสูงท่ีสุด(61.54) สวนคารอยละท่ีต่ําท่ีสุดไดแก ใหฟงหรืออานแลวพูดและเขียน (50.00) 

4) วิธีการเรียนการสอนควรมีลักษณะท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดใชภาษาพูด
เพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (65.38)  สําหรับคารอยละท่ีต่ําท่ีสุดในขอนี้ไดแก การฟงคําบรรยาย
ภาษาอังกฤษและจดบันทึกภาษาอังกฤษ(34.62) 

4.2.4 ดานการวัดและการประเมินผล 
1. จากขอมูลในตารางท่ี 12 พบวาลักษณะการวัดและการประเมินผลท่ีมีคารอยละ

สูงสุดไดแก การวัดผลโดยการมอบหมายงานใหทําเปนกลุมมีคา(73.08) และการฟงหรืออานแลว
เขียนขอความทางธุรกิจมีคา(73.08) สวนการวัดผลเนนทักษะการฟงมีคาต่ําท่ีสุด(38.46) 

2. ลักษณะการสอบท่ีมีคารอยละสูงสุดไดแก การสอบ 2 ครั้ง คือสอบกลางภาค
และปลายภาค (73.08) ขอท่ีมีคารอยละต่ําท่ีสุดไดแกการวัดและประเมินผลโดยการสอบทุกครั้งท่ี
เรยีนจบแตละหัวขอ (38.46) 

3. การเก็บคะแนนจากดานตางๆพบวา ขอท่ีมีคารอยละสูงสุดไดแกเก็บคะแนน
จากความตั้งใจของผูเรียนโดยวัดจากการรวมกิจกรรมในช้ัน (80.77) สวนขอท่ีมีคารอยละต่ําสุด
ไดแกการอภิปรายหรือการรายงาน (53.85) 
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ตารางที่ 13    คารอยละของคําตอบทีเ่ห็นดวยและไมเห็นดวยกับรายละเอียดดานจํานวนรายวิชา 
ลักษณะรายวิชา และการจัดเวลาเรียน 
 

ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. ควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจรวมก่ีรายวิชาในหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ป 
        (     )    1  รายวิชา 38.46 61.54 
        (     )    2  รายวิชา 73.08 29.92 
        (     )    3  รายวิชา 46.15 53.85 
        (     )    4  รายวิชา 29.92 73.08 
        (     )    อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................   

2. ควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจรวมก่ีรายวิชาในหลักสูตร
ปริญญาตรี 2 ป 
        (     )    1 รายวิชา  

 
 
 

38.46 

 
 
 

61.54 
        (     )    2  รายวิชา 69.23 30.77 

(     )     3  รายวิชา 23.08 76.92 
(     )    4  รายวิชา 19.08 80.02 
(     )     อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................   

3.  ลักษณะรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีลักษณะใด 
     (     ) เปนวิชาเลือกท้ังหมด 53.85 46.15 
     (     ) เปนวิชาบังคับท้ังหมด 21.84 78.16 
     (     ) เปนวิชาเลือกและวิชาบังคับในสัดสวนท่ีเทากัน 76.92 23.08 

4.  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจมีลักษณะใด 
(     ) ผูสอนคนเดียวสอนทุกทักษะผสมผสานกัน 65.9 34.06 
(     ) ผูสอนฟงและสอนพูดคนเดียวกัน ผูสอนอานและสอนเขียนคน                        
เดียวกัน 

 
52.7 

 
47.25 

(     ) ผูสอนแยกสอนคนละทักษะ 16.48 83.52 

5.  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจในช้ันเรียนรวมก่ีช่ัวโมง ตอสัปดาห 
(     ) 1  ช่ัวโมง 49.45 50.55 
(     ) 2  ช่ัวโมง 54.94 45.05 
(     ) 3  ช่ัวโมง 30.22 69.78 
(     ) 4  ช่ัวโมง   71.43 28.57 
(     ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................   
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6.  ควรมีการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพิ่มเติมดวยตนเองนอกช้ันเรียนโดย
เรียนจากศูนยการเรียนรูภาษาแบบพึ่งตนเองสัปดาหละก่ีคร้ัง 
(     ) 1  ครั้ง 

 
 

79.67 

 
 

20.33 
(     ) 2  ครั้ง 45.05 54.94 
(     ) 3  ครั้ง 16.48 83.52 
(     ) 4  ครั้ง 6.04 93.95 
(     ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................   

7.  ควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจก่ีคร้ังและก่ีช่ัวโมงตอสัปดาห 
(     ) 1  ครั้งเปนเวลา 3 ช่ัวโมง 43.95 56.04 
(     ) 2  ครั้งๆ ละ 1.5  ช่ัวโมง รวม 3 ช่ัวโมง 68.68 31.31 
(     ) 2  ครั้งๆ ละ 2  ช่ัวโมง รวม 3 ช่ัวโมง 72.52 27.47 
(     ) 3  ครั้งๆ ละ 1  ช่ัวโมง รวม 3 ช่ัวโมง  3.58 96.15 
(     ) อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................................................   

8.  ลักษณะของเอกสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(     ) อาจารยเตรียมเอกสารการเรียนการสอนใหผูเรียนท้ังหมดรวมเลม

และจําหนายท่ีศูนยหนังสือของมหาวิทยาลัย 

 
 

29.12 

 
 

70.88 
(     ) ผูเรียนซื้อตําราภาษาอังกฤษธุรกิจของสํานักพิมพตาง ๆ 7.14 92.86 
(     ) เรียนจากเอกสารของอาจารยท่ีแจกในหองเรียน และซื้อตํารา

ภาษาอังกฤษธุรกิจของสํานักพิมพตาง ๆ 23.62 76.37 
(     ) อาจารยเตรียมเอกสาร แลวนํามาแจกในหองเรียนเปนเรื่อง  ๆ
           เฉพาะท่ีตองเรียน 68.68 31.32 
(     ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................   

 
จากตารางท่ี 13 ขอมูลแสดงถึงคารอยละของความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานตางๆ

ดังนี้ 
1) ควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจรวม 2 รายวิชาในหลักสูตรปริญญา

ตรี 4 ปไดคารอยละสูงสุด 73.08 
2) ควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกจิรวม 2 รายวิชาในหลักสูตรปริญญา

ตรี 2 ปไดคารอยละสูงสุด 69.23 
3) รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจควรมีลักษณะเปนวชิาเลือกและวิชาบังคับในสัดสวน

ท่ีเทากัน ไดคารอยละสูงสุด 76.92 
4) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจควรมีผูสอนคนเดียวสอนทุกทักษะ 

ผสมผสานกันไดคารอยละสูงสุด 65.9 
5) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจในช้ันเรียนควรเปน 4 ช่ัวโมง(คาบเรียน) 
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ตอสัปดาห ไดคารอยละสูงสุด 71.43 
6) ควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ิมเติมดวยตนเองนอกช้ันเรียนโดย

เรียนจากศูนยการเรียนรูภาษาแบบพ่ึงตนเองสัปดาหละ 1 ครั้ง ไดคารอยละสูงสุด 79.67 
7) ควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ครั้งๆละ 2 ช่ัวโมง ไดคารอยละ

สูงสุด 72.52 
8) ลักษณะของเอกสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจควรเปนลักษณะท่ี

อาจารยเตรียมเอกสารแลวนํามาแจกในหองเรียนเปนเรื่องๆเฉพาะท่ีตองเรียน ไดคารอยละสูงสุด 
68.68  
 DPU



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
5.1 ความมุงหมายของการวิจัย 

 
การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาความตองการดานภาษาอังกฤษธุรกิจจากบุคคลตางๆท่ี

เกี่ยวของและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
 

5.2 วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการสอน สาระสําคัญของหลักสูตร และวิธีการสอนโดยใชแนวการ
สอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร สรุปไดวาสาระสําคัญของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีสวนประกอบสําคัญ 
2 สวน ไดแกหลักการของหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1. หลักการของหลักสูตรมีองคประกอบ 5 ดานไดแก ลักษณะรายวิชา วัตถุประสงค
ของหลักสูตร เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจประกอบดวย ความตองการ
ของผูเรียน พฤติกรรมของผูเรียน ความพึงพอใจของผูเรียน วิธีการสอน เทคนิคและกลยุทธการสอน 
อุปกรณการสอนหรือสื่อการสอน 

5.2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสํารวจความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจ
ดานตางๆไดแกความตองการดานวัตถุประสงค ดานเนื้อหาวิชา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการ
วัดและการประเมินผล ลักษณะของแบบสํารวจเปนการแสดงความคิดเห็นแบบมาตราสวน 5 ระดับ 
ผูวิจัยไดแจกแบบสํารวจและรับคืนดวยตัวเอง ผูตอบแบบสํารวจจําแนกเปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษ 
ธุรกิจ16 คน อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 14 คน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  380 คน ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ 362 คน นายจางหรือหัวหนางานของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 54 คน 
 
5.3 ผลการวิเคราะหขอมูล  

 
การวิเคราะหขอมูลตอนท่ีหนึ่งจากการสํารวจความตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจระดับ

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจดานตางๆพบวาผูตอบแบบสํารวจทุกกลุมมีความตองการหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจแตละดานดังรายละเอียด 
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5.3.1 ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานวัตถุประสงค 
1. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้  

อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียน
การสอนอยูในเกณฑมากที่สุดคือการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยในการสรางนักธุรกิจท่ีดีมีความรูความสามารถ เศรษฐกิจของชาติจึงจะรุงเรืองไดดังปรัชญา
ท่ีวา “นักธุรกิจเปนผูสรางชาติ”   

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
อยูในเกณฑมากทุกขอ  และขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากท่ีสุดคือขอท่ีวาการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในการสรางนักธุรกิจท่ีดีมีความรูความสามารถ 
เศรษฐกิจของชาติจึงจะรุงเรืองไดดังปรัชญาท่ีวา “นักธุรกิจเปนผูสรางชาติ”  

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
อยูในเกณฑมากทุกขอ 

ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจมีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
อยูในเกณฑมากทุกขอ 

นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานวัตถุประสงคของการ
เรียนการสอนอยูในเกณฑมากทุกขอ 

โดยสรุปความตองการดานวัตถุประสงคอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและอาจารยคณะ
บริหารธุรกิจมีความเห็นสอดคลองกันโดยมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑสูงท่ีสุดในหัวขอท่ีวาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในการสรางนักธุรกิจที่ดีมี
ความรูความสามารถ  เศรษฐกิจของชาติจึงจะรุงเรืองไดดังปรัชญาท่ีวา “นักธุรกิจเปนผูสรางชาติ” 
เนื่องจากอาจารยท้ัง 2 กลุมเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจึงมีความเห็นสอดคลองกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกามีความตองการดานวัตถุประสงคท่ีมี
คาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากไดแกวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเขารับผิดชอบในการสรางเสริมเศรษฐกิจของไทยใหเจริญรุดหนา สําหรับนายจางมีความตองการ
ดานวัตถุประสงคท่ีแตกตางไปจากกลุมอาจารย นักศึกษาและศิษยเกา ซึ่งนายจางมีความเห็นวา
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจควรเปนไปเพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู
ภาษาอังกฤษธุรกิจไปประยุกตใชในการทํางานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

2. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใช 
ภาษาอังกฤษธุรกจิดังตอไปนี ้                                                                     

อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียน
การสอนใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษธุรกิจอยูในเกณฑมากท่ีสุด นอกจากนั้น
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ผลของการสํารวจไดคาอยูในเกณฑมากท้ังหมด ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดใน
ดานนี้ไดแกควรใหนักศึกษามีความสามารถสนทนากับชาวตางชาติไดเปนอยางดี การเรียนการสอนควร
เนนการสื่อสารเพ่ือการทํางานและความสัมพันธกับบุคคลอื่น การกําหนดวัตถุประสงคนั้นจะตอง
กําหนดใหแนนอนวารายวิชานั้นๆ จะมีเปาหมายของการพูด การฟง การอาน และการเขียนอยางไรเพ่ือ
จะไดนําไปใชงานในสาขาวิชาท่ีเรียนไดถูกตองและตรงตามเปาหมาย 

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
อยูในเกณฑมากทุกขอนอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในดานนี้ไดแกการ
เรียนการสอนควรเนนทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน โดยเฉพาะการเขียนรายงาน   การ
เรียนการสอนควรเนนหลักไวยากรณพ้ืนฐานใหดีกอนจึงเนนเนื้อหาหลัก 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
อยูในเกณฑมากทุกขอและมีความตองการใหผูเรียนมีความสามารถในการเขียนจดหมายธุรกิจมากท่ีสุด 
นอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในดานนี้ไดแกควรปรับปรุงหลักสูตรตาม
พ้ืนฐานดานภาษาและความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษา ควรทําใหภาษาอังกฤษเปนวิชาที่เรียน
แลวสนุก นาสนใจ ไมเครียด ไมบังคับจนไมอยากเรียนและทําใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษา
เพ่ิมขึ้นโดยเรียนทุกวันเพ่ือจะไดไมลืม การสอนควรแยกเปนไวยากรณและการสนทนาทุกภาคเรียน
ควบคูกันไป อยงไรก็ตามควรใหความสําคัญวิชาภาษาอังกฤษรองจากวิชาเฉพาะอื่นๆของคณะ       

ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
อยูในเกณฑมากทุกขอนอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในดานนี้คือ ควร
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานคูมือการใชอุปกรณ การใชเครื่องมือตางๆไดถูกตอง  เขียน
รายงานสรุปเปนภาษาอังกฤษได และฝกฝนเพิ่มเติมดานการอานและการตีความ เนี้อหาอาจรวมถึง
ขั้นตอนการแปลดวย 

นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานวัตถุประสงคของการ
เรียนการสอนอยูในเกณฑมากทุกขอ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดไดแก มุงเนนการ
ใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่เกี่ยวกับอาชีพท่ีเลือกโดยตรงเพ่ือนําไปประกอบอาชีพได การสอน
ภาษาอังกฤษควรสอนใหนักศึกษาเขาใจวาเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการทํางานจริง ไมควรให
นักศึกษาเขาใจวาเรียนเพราะหลักสูตรไดกําหนดไวใหเรียนเทานั้น แตมุงเนนใหนักศึกษาสามารถอาน
และเขาใจคําอธิบายและขอกําหนดตางๆท่ีเปนภาษาอังกฤษได สามารถแนะนําผูอื่นไดในเร่ืองการงาน 
สามารถฟงเพื่อรับขอมูล หรือพูดเพ่ือถามในสิ่งท่ีเราไมเขาใจ ดังนั้นควรเรียนภาษาอังกฤษใหมากขึ้น 
ควรเรียนแบบเนนทางดานการสนทนาโตตอบระหวางคูสนทนาใหมากท่ีสุด จะทําใหนักศึกษามีความ
ม่ันใจในการใชภาษาเม่ือตองสนทนากับเพ่ือนรวมงานหรือนายจางท่ีเปนชาวตางชาติ และควรเนนศพัท
ทางวิชาเฉพาะดานธุรกิจมากขึ้น 
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โดยสรุปเมื่อเปรียบเทียบความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานวัตถุประสงคของผูตอบแบบ
สํารวจทุกกลุมแลวพบวา มีความตองการวัตถุประสงคดังตอไปนี้อยูในเกณฑมากเปนสวนใหญไดแก 
การใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจโดยมุงเนนใหผู เ รียนมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือเขียนจดหมายธุรกิจไดนอกจากนี้ยังมีความตองการดานการอานสิ่งพิมพ
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ การเขียนคําสั่งหรือการแนะนําในการทํางาน 

 
5.3.2 ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานเนื้อหาวิชา   

   ผลการสํารวจความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานเนื้อหาวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ เปนการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนจากตัวอยางท้ัง 5 กลุมผูตอบแบบสํารวจทุกกลุมมีความ
ตองการหลักสูตรภาษาอังกฤษดานเนื้อหาวิชาดังรายละเอียดตอไปนี้ 

อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความตองการดานเนื้อหาวิชาอยูในเกณฑมาก
ท่ีสุดไดแกเนื้อหาวิชาที่เปนการติดตอธุรกิจทางโทรศัพท  (Telephoning) และมีความตองการดาน
เนื้อหาวิชาท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดไดแกดานใบสงของและบัญชีการเงิน (Invoicing and Accounting) 
สําหรับดานอื่นๆนั้น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก นอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในดานนี้ไดแก
เนื้อหาท่ีใชในการสอนควรเปนเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันมีความทันสมัย ควรนําเนื้อหาท่ีมีประโยชนจาก
สิ่งพิมพ ตลอดจน websites มาเสริมบทเรียนโดยแทรกในเนื้อหาอื่นๆ ของบทเรียนท่ีเตรียมไวแลว  

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มีความเห็นดานเนื้อหาวิชาทุกขอมีความสําคัญและมี
คาเฉลี่ยอยูในเกณฑมาก นอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในดานนี้ไดแกควร
จัดเนื้อหาในบทเรียนใหสอดคลองกับการทํางานตามสาขาวิชาเอกของนักศึกษา การเขียนรายงานของ
การทํางาน เชน การใหเนื้อหาท่ีเปน technical paper เชน monthly report, business trend, annual 
report 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานเนื้อหาวิชาอยูในเกณฑมากที่สุด
ไดแกการเดินทางเพื่อธุรกิจ (Business Travel) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด และมีความตองการดานเนื้อหาวิชา
ท่ีมีคาเฉลี่ยปานกลางหรือไมแนใจในเรื่องใบสงของและบัญชีการเงิน (Invoicing and Accounting) 
สวนดานอื่นๆมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากท้ังหมดทุกขอนอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากขอ
คําถามปลายเปดในดานนี้ไดแกการเพ่ิมเนื้อหาวิชาที่จะนําไปใชในการสมัครงาน หรือการสัมภาษณงาน 
เนื้อหาอาจเปนรูปแบบการเอาเนื้อหาวิชาชีพมาบรรยายศึกษาและตีความ 

ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานเนื้อหาวิชาอยูในเกณฑมากและปาน
กลาง หัวขอที่มีคาเฉลี่ยของความตองการมากไดแกงานและความรับผิดชอบ บริษัทและหนวยงานตางๆ 
การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท ความเจริญและความกาวหนาของธุรกิจ สินคาและบริการ การเขียน
จดหมายธุรกิจ ใบสงของและบัญชีการเงิน การธนาคารและการชําระเงิน การเดินทางเพ่ือธรุกิจ และการ
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ไปดูงานบริษัทดานธุรกิจ สวนหัวขอท่ีมีความตองการปานกลาง ไดแกการรายงานความกาวหนา การ
ประชุม รายงานการประชุม การอธิบายแนวโนมทางธุรกิจ และการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ  
นอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในดานนี้ไดแกเนื้อหาควรเนนการสนทนา
เพ่ือทําความเขาใจในการทํางานของแตละสาขาวิชาเอก  เนื้อหาเฉพาะสาขาควรเรียนเปนภาษาไทย
ประกอบจะไดเขาใจงายและลึกซึ้งกวา  ควรเนนเนื้อหาที่เปนการสนทนาและการฟงศัพทใหมทางธุรกิจ  

นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานเนื้อหาวิชามีคาเฉลี่ยอยู
ในเกณฑปานกลางรวม 8 ขอ ไดแกเนื้อหาวิชาในหัวขอบริษัทและหนวยงานตางๆ การรายงาน
ความกาวหนา รายงานการประชุม การอธิบายแนวโนมทางธุรกิจ ความเจริญและความกาวหนาของ
ธุรกิจ สินคาและบริการ การธนาคารและการชําระเงิน การเดินทางเพื่อธุรกิจและกา รแกไขปญหาท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจสําหรับคาเฉลี่ยที่อยูในเกณฑมากรวม6ขอไดแก การไปดูงานบริษัทดานธุรกิจ ใบสง
ของและบัญชีการเงิน การเขียนจดหมายธุรกิจ การประชุม การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท  งานและความ
รับผิดชอบ  นอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในดานนี้ไดแก เนื้อหาวิชาควร
เพ่ิมตามวิชาท่ีเรียนและปท่ีเรียนสูงขึ้น เนื้อหาเกี่ยวกับการสนทนาทั่วไป  เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการทํางานใน
สาขาวิชานั้น 

 
5.3.3 ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลการสํารวจความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานกิจกรรมการเรียนการสอนมี
รายละเอียดดังนี้ 

        1. ดานการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ ไดแกทักษะการฟง การพูด การอาน 
และการเขียน 

อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความตองการดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ทักษะตางๆ มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากท่ีสุด 3 ขอ ไดแก ทักษะการฟงและสนทนาติดตอธุรกิจทาง
โทรศัพท   ทักษะการพูดติดตอธุรกิจทางโทรศัพท และทักษะการอานบทความทางธุรกิจ  ขาวธุรกิจ
โฆษณาและเขียนจดหมายธุรกิจสวนหัวขออื่นๆมีคาเฉลี่ยความตองการดานตางๆอยูในเกณฑมากทุกขอ 
นอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในดานการเรียนการสอนทักษะคือควรให
นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติในหองปฏิบัติการทางภาษาใหมากเพ่ือใหนักศึกษาเกิดความชํานาญ หรือมี
ทักษะในการฟง 

อาจารยคณะบริหารธุรกิจมีความตองการดานกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ
ตางๆไดคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากทุกหัวขอนอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดใน
ดานนี้คือการใหมีกิจกรรมทางภาษา(task-based)ท่ีเสริมใหผูเรียนไดฝกการแสดงออกใหมากขึ้น เชน 
การแขงขันพูดภาษาอังกฤษการโตวาที ในเวลาเรียนควรเรียนแบบสนุกสนานไมเครียดไมเนนวิชาการ
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เกินไป แตเนนกิจกรรมใหมากๆควรมีการสอนการแปลความหมายใหนักศึกษา การกรอกแบบฟอรมใบ
สมัครงานควรมีตัวอยางของจริง (authenticity) มาใหทดลองเขียนและมีการฝกสัมภาษณตาม
สถานการณที่คลายกับสถานการณจริง 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ
ตางๆไดคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากท่ีสุด 2 หัวขอ คือทักษะฟงการสนทนาและติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 
สําหรับหัวขออื่นๆไดคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากทุกขอ  

ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ
ตางๆไดคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากทุกหัวขอ นอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปด
ในดานนี้ไดแก การจัดใหมีรายวิชาที่ฝกแตบทสนทนา ใหทํากิจกรรมนอกเวลา เชนสนทนาเปนคูกับ
อาจารย นักศึกษาท่ีออนภาษาอังกฤษ ควรสอนเสริมแบบตัวตอตัว เนนใหมีความกลาพูดและเนนความ
เขาใจ จะทําใหนักศึกษาจดจําไดดีกวาเรียนรวมในช้ัน อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมักจะ
เครงครัดระเบียบในหองมากเกินไป จนทําใหผูเรียนคิดวาเม่ือถึงเวลาเรียนภาษาอังกฤษจะถึงเวลาแหง
การเรียนภาษาตาง ประเทศแตใชวัฒนธรรมไทยมาบังคับ อาจารยควรพูดภาษาอังกฤษในเวลาสอนเพื่อ
เปนการฝกฝนและใหนักศึกษาคุนเคยกับภาษาอังกฤษ  ศิษยเกาซึ่งเคยเรียนในสภาพเดิม (Traditional) 
มาแลวเม่ือเขาสูตลาดแรงงานจึงรูวาสิ่งท่ีเรียนไปนั้นยังไมเพียงพอ  

นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานกิจกรรมการเรียนการ
สอนทักษะตางๆ ไดคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากทุกหัวขอ นอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
คําถามปลายเปดในดานนี้ไดแก  การฟงและการสนทนา ควรฝกหัดจากเจาของภาษาโดยตรงจึงจะ
ไดผลดี  สวนการอานและการเขียนควรเรียนกับอาจารยคนไทย 

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษมีลักษณะดังนี้ 
อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความตองการดานลักษณะการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากที่สุดเพียง 1 หัวขอคือการจัดกิจกรรมโดยเนนทักษะฟงหรืออาน 
แลวพูดและเขียน สวนหัวขออื่นๆไดคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากทุกขอ แตมี 2 หัวขอท่ีไดคาเฉลี่ยอยูใน
เกณฑปานกลางไดแกจัดการเรียนการสอนโดยเนนกิจกรรมท้ังชั้นและการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษตลอดช่ัวโมงเรียน 

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากทุกขอ     

                    นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากท่ีสุด 4 ขอ ไดแก จัดการเรียนการสอนโดยเนนทักษะการพูด เนน
ทักษะการฟงเนนใหผูเรียนใชภาษาพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และเนนทักษะท้ัง4 แบบผสมผสาน 
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สวนหัวขออื่นๆนั้นมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมาก มีเพียง 1 หัวขอที่นักศึกษามีความตองการมีคาเฉลี่ยอยูใน
เกณฑปานกลางไดแก การสอนโดยใชภาษาอังกฤษตลอดช่ัวโมงการเรียน  

ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจมีความตองการดานลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากเปนสวนใหญ มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง 2 หัวขอไดแกการสอน
โดยใชภาษาอังกฤษตลอดช่ัวโมงเรียน และการสอนโดยเนนกิจกรรม 

นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานลักษณะการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมาก มีเพียง1ขอท่ีไดคาเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลางไดแกการ
สอนโดยใชภาษาอังกฤษตลอดชั่วโมงเรียน 

 
5.3.4 ดานการวัดและการประเมินผล  
ผลการสํารวจความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ดานการวัดและการประเมินผลเปนการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนจากตัวอยางท้ัง5กลุมโดยผลของการสํารวจ
ไดคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากขอมูลในตารางท่ี 6 แสดงคาเฉลี่ยของ
ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานการวัดและการประเมินผลโดยแยกเปนลักษณะของการวัดและการ
ประเมินผลและแยกลักษณะของการสอบ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. ลักษณะของการวัดและการประเมินผล ไดแกการวัดทักษะภาษาอังกฤษ 
 อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีความตองการดานการวัดและการประเมินผล

ทักษะตางๆโดยมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมาก มีอยู 2 หัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยปานกลางหรือไมแนใจไดแก การฟง
หรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ และการอภิปรายและการรายงานหนาช้ัน นอกจากนี้ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในดานนี้ไดแกการเนนใหนักศึกษา ฟง พูด อาน เขียน ใหความหมาย
สื่อสารทางธุรกิจกันได เนนการฟงและพูดทุกรายวิชา  

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานการวัดและการประเมินผลทักษะ
ตางๆ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากทุกขอนอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปด
ในดานนี้ไดแกการวัดและการประเมินผลบอยคร้ังจะชวยใหนักศึกษาเรียนแลวสอบผาน เพราะ
นักศึกษาเรียนแลวตองรูบางไมมากก็นอย อยางนอยก็ดีกวาไมไดเรียน 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีความตองการดานการวัดและการประเมินผลทักษะ
ตางๆ มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากท่ีสุด 2 หัวขอไดแกตองการใหมีการวัดผลโดยเนนทักษะการพูด และ
วัดผลโดยใหฟงหรืออานแลวพูดและเขียนขอความทางธุรกิจ สวนหัวขออื่นๆนั้นมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ
มาก นอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในดานนี้ไดแก การสอบยอยเม่ือเรียน
จบแลว 1 บท เก็บคะแนนไปเรื่อยๆ การวัดผลจากการใหงานทํา การสอบ ควรพิจารณาเปนรายบุคคล 
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เม่ือนักศึกษาไมมีความสามารถ ควรหากิจกรรมเสริมทักษะควรใหกําลังใจนักศึกษาไมซ้ําเติม   ไมควร
ใหคะแนนปลายภาคมากเกินไป เพราะเสี่ยงกับการสอบตก 

ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจมีความตองการดานการวัดและการประเมินผลทักษะ
ตางๆมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากทุกหัวขอ นอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดใน
ดานนี้ไดแกการวัดผลโดยดูจากคุณภาพของงานและแบบฝกหัด ถาเปนแบบฝกหัดในชั่วโมงเรียนท่ีมี
อาจารยอยูตลอดเวลาควรใหคะแนนมากกวางานและแบบฝกหัดนอกหองเพราะอาจไมไดทําดวยตนเอง 
การใหความสําคัญอยางจริงจังในการทดสอบยอยทุกครั้ง หากไมผานเกณฑ ตองใหเรียนเพ่ือสอบใหม 
เพ่ือใหนักศึกษามีความรู   

 นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  มีความตองการดานการวัดและการ
ประเมินผลทักษะตางๆ มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากทุกหัวขอ นอกจากนี้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
คําถามปลายเปดในดานนี้ไดแก  การเก็บคะแนนจากรายงานกลุม หรือเก็บคะแนนจากคุณภาพของงาน
และแบบฝกหัด สําหรับการสอบในหองควรลดจํานวนครั้งลงแตตองสอบอยางสมํ่าเสมอ  

2. ลักษณะของการวัดและการประเมินผลโดยใหมีการสอบตามลักษณะและระยะเวลา
ตางๆ 4 ลักษณะ พบวาผูตอบแบบสํารวจทุกกลุมเห็นสอดคลองกันในลักษณะแรกไดแกสอบ 2 คร้ังคือ 
สอบกลางภาค และสอบปลายภาคซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมาก   

3. ลักษณะของการเก็บคะแนนท้ัง 5 หัวขอ ไดแก เก็บคะแนนจากการรวมกิจกรรมใน
ช้ัน คุณภาพของงานที่มอบหมาย การอภิปรายหรือการรายงาน การสอบประจําภาคเรียน และ คุณภาพ
ของงานท่ีมอบหมาย 

โดยสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานทักษะทางภาษาของอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ และนักศึกษาตรงกันในเร่ืองการเนนทักษะฟงและพูด ในดานจํานวนและลักษณะรายวิชา อาจารย
สอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารยคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ นายจางของศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตรงกันในเร่ืองการ
กําหนดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกภาคเรียน สําหรับดานการจัดเวลาเรียน อาจารยคณะ
บริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ และ นายจางของศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ มีความเห็นตรงกันในเรื่องการจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกวัน 

 
5.4 ผลการสํารวจขอมูลจากแบบสํารวจฉบับท่ี 2 
  

ขอมูลที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นของอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารยคณะ
บริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  และนายจางของศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ ที่แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสํารวจฉบับท่ี 1 ไปแลวนั้น ผูวิจัยไดคัดเฉพาะ
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ขอความท่ีไดคาเฉลี่ยความตองการ หรือคําตอบท่ีเห็นดวยเกิน 3.50 ( X > 3.50)   แลวนํามาจัดทําเปน
แบบสํารวจฉบับท่ี 2 เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะดานธุรกิจในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 4 กลุม รวม 182 คน ตอบเพ่ือแสดงความคิดเห็นวาขอความใด
นักศึกษาเห็นดวยและไมเห็นดวย   คารอยละของคําตอบท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย เกี่ยวกับรายละเอียด
ดานวัตถุประสงค ดานเนื้อหาวิชา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดและการประเมินผล 
แสดงในตารางท่ี 12   สําหรับขอคิดเห็นดานจํานวนรายวิชา ลักษณะรายวิชา และการจัดเวลาเรียนแสดง
ในตารางท่ี 13 พอสรุปรายละเอียดไดดังนี ้ 

 
5.4.1 ดานวัตถุประสงค  

1.  ใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจดังวัตถุประสงคตอไปนี้รวม 5 หัวขอยอย 
หัวขอท่ีมีคารอยละสูงสุดไดแกวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจไป
ประยุกตใชในการทํางานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน (92.31) หัวขอท่ีไดคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดไดแก เพ่ือให
ผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจไปสรางงานไดดวยตนเอง (76.92) จากการพูดคุยกับ
นักศึกษาในหองสอนพบวาสวนใหญมีความเห็นตรงกับผลการสํารวจคือผูเรียนมุงนําความรูไปใชใน
การทํางานไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน  

2.  ใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจโดยมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษธุรกิจดานทักษะตางๆ คารอยละสูงสุดไดแกทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ (96.23) 
การเขียนคําสั่งหรือคําแนะนําในการทํางาน (96.15) การอานสิ่งพิมพภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับดานธุรกิจ 
(95.38) สําหรับหัวขอท่ีไดคารอยละต่ําสุดไดแกการเขียนรายงานหรือเขียนโครงการเกี่ยวกับอาชีพธุรกิจ 
(53.85) 

โดยสรุปแลววัตถุประสงคของการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจผูเรียนมักจะตองการนําความรูท่ีได
ไปใชในการทํางานโดยมุงเนนการเขียนจดหมายธุรกิจและการเขียนคําสั่งหรือคําแนะนําในการทํางาน 

 
5.4.2 ดานเนื้อหาวิชา   

ควรจัดเนื้อหาวิชาในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจตามเนื้อหารวม 15 หัวขอยอย คารอยละสูงสุด
ไดแกการติดตอธุรกิจทางโทรศัพท(76.92) คารอยละที่ตํ่าท่ีสุดไดแกหัวขอเร่ืองใบสงของและบัญชี
การเงิน(50.00)  

 
5.4.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  

1.ใหมีการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและ 
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การเขียน พบวาหัวขอยอยท่ีไดคารอยละสูงท่ีสุด (69.23) คือการฟงการสนทนาติดตอธุรกิจทาง
โทรศัพท การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน (69.23) การอานบทความทางธุรกิจ การทําธุรกิจ การ
โฆษณา และการเขียนจดหมายธุรกิจ (65.38) และเขียนแบบฟอรมทางธุรกิจตางๆ (65.38) 

 2. ใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจในลักษณะดังนี้  
1) เนนทักษะตางๆไดแก ทักษะการฟง พูด อาน เขียน และทักษะสัมพันธ คารอย

ละท่ีไดจากคําตอบสูงท่ีสุด ไดแกทักษะสัมพันธคือทักษะท้ัง 4 ผสมผสานกัน(73.08)  และคารอยละท่ี
รองลงมา ไดแกการเนนทักษะการอาน(57.69) 

2)  สําหรับกิจกรรมท่ีควรมุงเนนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น คารอย
ละท่ีสูงที่สุดไดแก การจัดกิจกรรมกลุมยอย (73.08) สวนคารอยละท่ีรองลงมาไดแกกิจกรรมท้ังช้ัน
(69.23) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหฟงหรืออานแลวเขียนได คารอยละสูงท่ีสุด
(61.54) สวนคารอยละท่ีตํ่าที่สุดไดแก ใหฟงหรืออานแลวพูดและเขียน (50.00) 

4) วิธีการเรียนการสอนควรมีลักษณะท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดใชภาษาพูดเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ(65.38)  สําหรับคารอยละท่ีตํ่าท่ีสุดในขอนี้ไดแก การฟงคําบรรยายภาษาอังกฤษและ
จดบันทึกภาษาอังกฤษ(34.62) 

 
5.4.4 ดานการวัดและการประเมินผล  

1. ใหมีการวัดและการประเมินผลในลักษณะตางๆและจากขอมูลในตาราง 12 พบวาคา
รอยละท่ีมีคาสูงสุด ไดแก วัดผลโดยการมอบหมายงานใหทําเปนกลุม(73.08) และการฟงหรืออานแลว
เขียนขอความทางธุรกิจมีคารอยละ (73.08) สวนการวัดผลเนนทักษะการฟงมีคารอยละต่ําท่ีสุด (38.46) 

2. ใหมีการสอบตามลักษณะตางๆ พบวาขอท่ีมีคารอยละสูงสุดไดแก การสอบ 2 ครั้ง 
คือสอบกลางภาคและปลายภาค (73.08) ขอท่ีมีคารอยละต่ําท่ีสุดไดแกการวัดและการประเมินผลโดย
การสอบทุกคร้ังที่เรียนจบแตละหัวขอ (38.46) 

3. ใหมีการเก็บคะแนนจากดานตางๆพบวา ขอท่ีมีคารอยละสูงสุดไดแก ใหเก็บ
คะแนนจากความต้ังใจของผูเรียนโดยวัดจากการรวมกิจกรรมในช้ัน (80.77) สวนขอท่ีมีคารอยละตํ่าสุด
ไดแกการอภิปรายหรือการรายงาน (53.85) 

 
จากตารางท่ี 13 ขอมูลแสดงคารอยละของความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานตางๆสรุปได

ดังนี้ 
1. ใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจรวม 2 รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

ไดคารอยละสูงสุด (73.08) 
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2. ใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจรวม 2 รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป 
ไดคารอยละสูงสุด (69.23) 

3. ลักษณะรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีลักษณะเปนวิชาเลือกและวิชาบังคับในสดัสวน
ท่ีเทากัน ไดคารอยละสูงสุด (76.92) 

4. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจควรมีผูสอนคนเดียวสอนทุกทักษะผสมผสาน
กันไดคารอยละสูงสุด (65.90) 

5. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจในชั้นเรียนควรเปน 4 ช่ัวโมง (คาบเรียน) ตอ
สัปดาห ไดคารอยละสูงสุด (71.43) 

6. ใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ิมเติมดวยตนเองนอกชั้นเรียนโดยเรียน
จากศูนยการเรียนรูภาษาแบบพ่ึงตนเองสัปดาหละ 1 คร้ัง ไดคารอยละสูงสุด (79.67) 

7. ใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 คร้ังๆละ 2 ช่ัวโมง ไดคารอยละสูงสุด 
(72.52) 

8. ลักษณะของเอกสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจควรเปนลักษณะที่อาจารย
เตรียมเอกสารแลวนํามาแจกในหองเรียนเปนเร่ืองๆเฉพาะท่ีตองเรียน ไดคารอยละสูงสุด (68.68) 
  

ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นท้ังหมดไดประมวลมา เปนแบบจําลองหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ โดยไดนําขอมูลท่ีไดจากการ
ประเมินความตองการดานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ของอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  อาจารย
คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ และนายจางของศิษยเกาคณะ
บริหารธุรกิจ รายละเอียดของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ- I และ วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ-II ดังนี้ 
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ตารางท่ี 14 รูปแบบจําลองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

ชื่อรายวิชา วัตถุประสงค
รายวิชา 

เนื้อหาวิชา กิจกรรมและวิธีการ
เรียนการสอน 

การวัดและการ
ประเมินผล 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ -I 
เปนรายวิชาแกนที่จัด
ใหเรียนในปท่ี 3 ภาค
เรียนท่ี1 สําหรับหลัก 
สูตรปริญญาตรี 4 ป 
และจัดใหเรียนในปท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1สําหรับ 
หลักสูตรปริญญาตรี
ตอเนื่อง 2 ปโดยเนน
ทักษะการฟง พูด อาน 
และเขียนตามลําดับ 
มีวัตถุประสงคและ
เนื้อหาวิชาตอเนื่องกับ
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
และมีอัตราสวนของ
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
กับภาษาอังกฤษธุรกิจ
เปน  1 : 2 
 
 
 

1. เพ่ือใหนักศึกษา 
สามารถใชทักษะ
ทางภาษาในการ
สื่อสาร ใชในการ 
ศึกษาตอ การประ 
กอบอาชีพไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหนักศึกษา
ฟงการแกไขปญหา
ท่ัวไปปญหาในงาน
อาชีพ การบรรยาย 
การสรุปเรื่องทาง
ธุรกิจ 
3.เพ่ือใหนักศึกษา
พูดวิเคราะหวิจารณ
และสรุปสิ่งท่ีไดฟง
หรืออาน กลาวราย 
งานการปฏิบัติงาน
หรือการสัมภาษณ 
เพ่ือทํางานหรือเพ่ือ
ศึกษาตอ 
4.เพ่ือใหนักศึกษา
อานขอความธุรกิจ  
จดหมายธุรกิจตางๆ  
รายละเอียดของการ
ทํางานสิ่งท่ีเกี่ยวของ
กับการประกอบ
อาชีพเพื่อการ
วิเคราะห วิจารณ 
และสรุปโดยการพูด 
 

1. งานและความรับผิด 
ชอบ (Jobs and 
Responsibilities) 
2. บริษัทและหนวย 
งานตาง ๆ (Companies 
and Organizations) 
3. การติดตอธุรกิจทาง 
โทรศัพท 
(Telephoning) 
4. การรายงานความ 
กาวหนา (Reporting 
on Progress) 
5. การประชุมและ
รายงานการประชุม 
(Meetings and  
 (Minutes of 
Meetings) 
6. การรองเรียน 
(Dealing with 
Complaints) 
7. การอธิบายแนว 
โนมทางธุรกิจ 
(Describing Trends) 
 

จัดกิจกรรมแบบเนน
ทักษะสัมพันธ ไดแก  
1.ฟงคําสั่งและ
คําแนะนําในการ
ทํางาน 
2.ฟงการบรรยายการ
อภิปราย การประชุม 
สัมมนา 
3.ฟงขาว โฆษณา 
และการประกาศดาน
ธุรกิจ 
4.พูดติดตอธุรกิจทาง
โทรศัพท 
5.พูดแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับงาน 
6.พูดรายงานหรือ
สรุปเร่ืองงาน 
7.พูดแนะนํา สาธิต 
และอธิบายขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
8. อานคําอธิบายงาน 
ข้ันตอนและ
กระบวนการทํางาน 
9.อานรายงานการ
ประชุม รายงานดาน
ธุรกิจและโครงการ 
10.อานบทความทาง
ธุรกิจ ขาวธุรกิจ 
โฆษณา และ
จดหมายธุรกิจ 
 

1. การวัดผลเนน
ทักษะการฟง พูด 
อาน และ เขียน โดย
วัดแบบทักษะ
สัมพันธ 
2. การฟงหรืออาน
แลวแสดงบทบาท 
สมมติ 
3.  การอภิปรายและ
การรายงานหนาชั้น 
4.การทําแบบฝกหัด
เก็บคะแนน 
5.การมอบหมายให
ทํางานเปนกลุม 
6.การฟงหรืออาน
แลวพูด และเขียน
ขอความทางธุรกิจ 
7.การฟงหรืออาน
แลวเขียนขอความ
ทางธุรกิจ 
8.การฟงหรืออาน
แลวแสดงบทบาท
สมมติ 
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หรือเขียนเอกสาร 
5.เพ่ือใหนักศึกษา
เขียนสรุปสิ่งท่ีอาน
หรือฟง เขียนจด 
หมายสมัครงาน 
กรอกใบสมัครและ  
เอกสารทางธุรกิจ 
ตางๆการ เขียน
รายงาน 
6. เพ่ือใหนักศึกษา
รวมทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนดวย
ความสนใจ สนุก ไม 
เครียด ไมบังคับจน
ไมอยากเรียน 

11.เขียนคําสั่งหรือ
คําแนะนําในการ
ทํางาน 
12.เขียนรายงานการ
ประชุมและรายงาน
ทางธุรกิจตาง ๆ 
13.เขียนจดหมาย
ธุรกิจ เขียนสรุป และ
บันทึกตาง ๆ 
14.เขียนแบบฟอรม
ทางธุรกิจตาง ๆ 
 

ชื่อรายวิชา วัตถุประสงค
รายวิชา 

เนื้อหาวิชา กิจกรรมและวิธีการ
เรียนการสอน 

การวัดและ 
การประเมินผล 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ- II 
เปนวิชาแกนท่ีจัดให
เรียนในปท่ี 3 ภาคเรียน
ท่ี 2 สําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ป เนน
ทักษะสัมพันธ โดยเนน
ทักษะการฟง พูด อาน
และเขียนตามลําดับ
กําหนดวัตถุประสงค 
และเนื้อหาตอเนื่องจาก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ- I 
และมีลักษณะเนื้อหา 
วิชาเปนภาษาอังกฤษ
ธุรกิจท้ังหมด 
 

1. เพ่ือใหนักศึกษา 
สามารถใชทักษะ
ทางภาษาตอไปนี้ใน
การสื่อสาร ใชใน
การศึกษาตอและ
การประกอบอาชีพ
อยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหนักศึกษา
ฟงการแกไขปญหา
ท่ัวไปและปญหาใน
งานอาชีพ การ
บรรยาย การสรุป
เร่ืองทางธุรกิจ 
3. เพ่ือใหนักศึกษา
พูดวิเคราะหวิจารณ
และสรุปสิ่งท่ีไดฟง
หรืออาน การกลาว
รายงานการปฏิบัติ 
 

1. สินคาและการ
บริการ (Products and 
Services) 
2. การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ (Business 
Letters Writing) 
3. การธนาคารและการ
ชําระเงิน (Banking 
and Payments)   
4. การเดินทางเพื่อ
ธุรกิจ (Business 
Travel) 
5. การไปดูงานบริษัท
ดานธุรกิจ (Company 
Visits)  
6. การแกไขปญหาท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจ 
(Problem Solving) 
 

จัดกิจกรรมแบบ
ทักษะสัมพันธ ไดแก  
1.ฟงคําสั่งและ
คําแนะนําในการ
ทํางาน 
2.ฟงการบรรยาย
อภิปรายในการ
ประชุม การสัมมนา 
3.ฟงขาว โฆษณา 
และประกาศดาน
ธุรกิจ 
4.พูดติดตอธุรกิจทาง
โทรศัพท 
5.พูดแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับงาน 
6.พูดรายงานหรือ
สรุปเร่ืองงาน 
 
 

1. การวัดผลเนน
ทักษะการฟง พูด 
อาน และ เขียน โดย
วัดแบบทักษะ
สัมพันธ 
2. การฟงหรืออาน
แลวแสดงบทบาท
สมมติ 
3.  การอภิปรายและ
การรายงานหนาชั้น 
4.การทําแบบฝกหัด
เก็บคะแนน 
5.การมอบหมายให
ทํางานเปนกลุม 
6.การฟงหรืออาน
แลวพูด และเขียน
ขอความทางธุรกิจ 
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งาน การสัมภาษณ
เพ่ือทํางานหรือเพ่ือ
ศึกษาตอ 
4.เพ่ือใหนักศึกษา
อานขอความทาง
ธุรกิจ  จดหมาย
ธุรกิจตางๆ รายละ 
เอียดของการทํางาน 
สิ่งท่ีเก่ียวของกับ 
การประกอบอาชีพ
เพ่ือการวิเคราะห 
วิจารณและสรุปโดย
การพูดหรือเขียน 
5.เพ่ือใหนักศึกษา
เขียนสรุปสิ่งท่ีอาน
หรือฟง เขียนจด 
หมายสมัครงาน 
กรอกใบสมัคร  
เขียนเอกสารทาง
ธุรกิจตางๆ การ 
เขียนรายงาน 
6. เพ่ือใหนักศึกษา
รวมทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนดวย
ความสนใจ สนุก ไม
เครียด ไมบังคับจน
ไมอยากเรียน  
 

7.  ความเจริญและ 
ความกาวหนาของ 
ธุรกิจ (Growth and 
Development) 
 

7.พูดแนะนํา สาธิต 
และอธิบายขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
8.อานคําอธิบายงาน  
ข้ันตอนและ
กระบวนการทํางาน 
9.อานรายงานการ
ประชุม รายงานดาน
ธุรกิจและโครงการ 
10.อานบทความทาง
ธุรกิจ ขาวธุรกิจ 
โฆษณา และ
จดหมายธุรกิจ 
11.เขียนคําสั่งหรือ
คําแนะนําในการ
ทํางาน 
12.เขียนรายงานการ
ประชุมและรายงาน
ทางธุรกิจตาง ๆ 
13.เขียนจดหมาย
ธุรกิจ เขียนสรุป และ
บันทึกตาง ๆ 
14.เขียนแบบฟอรม
ทางธุรกิจตาง ๆ 
 

7.การฟงหรืออาน
แลวเขียนขอความ
ทางธุรกิจ 
8.การฟงหรืออาน 
แลวแสดงบทบาท
สมมติ 
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แบบสํารวจชุด ก 
สํารวจความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 โปรดเขียนเคร่ืองหมายถูก () ลงในชองเพ่ือแสดงระดับความตองการในตารางที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทาน และโปรดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในชองวางทีก่ําหนดให 
 
  ความหมายของตัวเลขแสดงระดับความตองการ 
  5 หมายถึง  มีความตองการมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีความตองการมาก 
  3 หมายถึง  มีความตองการปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความตองการนอย 
  1 หมายถึง  มีความตองการนอยท่ีสุด 
 
  สถานภาพของทาน 
  

(...... ) อาจารยสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  (.......) อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
  (...... ) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
  (...... ) ศิษยเกาคณะบริการธุรกิจ 
  (.......) ผูบังคับบัญชา/ นายจาง ของศิษยเกาคณะบริการธุรกิจ 
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แบบสํารวจตอนที่หนึ่ง 
โปรดเขียนเคร่ืองหมายถูก (/) ในชองที่ตรงกบัความคิดเห็นของทาน 

 
ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานวัตถุประสงค 

 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

1. วัตถุประสงคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจมี
ดังตอไปนี้ 

1.1 เพื่อตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในการ
สรางนักธุรกิจท่ีดี มีความรูความสามารถเศรษฐกิจของชาติจึงจะ
รุงเรืองได ดังปรัชญาท่ีวา “นักธุรกิจเปนผูสรางชาติ”  

     

1.2  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

     

1.3  เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจไปสราง
งานไดดวยตนเอง 

     

1.4 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจไป
ประยุกตใชในการทํางานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

     

1.5 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจไปใชใน
การศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไป 

     

2.   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจมุงเนนใหผูเรียนมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

2.1 ฟงคําสั่งและคําแนะนําในการทํางาน 

     

2.2  ฟงการสนทนาเกี่ยวกับงานในอาชีพ      
2.3  ฟงการบรรยายในท่ีประชุมสัมมนา            
2.4  สั่งงานและใหคําแนะนําในการทํางาน      
2.5  สนทนาเกี่ยวกับงานในอาชีพ      
2.6  กลาวรายงานหรือเสนอโครงการ      
2.7  อานสิ่งพิมพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ      
2.8  อานรายงานหรือโครงการ      
2.9  เขียนคําสั่งหรือคําแนะนําในการทํางาน      
2.10  เขียนรายงานหรือโครงงานเกี่ยวกับงานอาชีพดานธุรกิจ      
2.11 กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ      
2.12 เขียนจดหมายธุรกิจ      
2.13  เขียนบันทึกตาง ๆ      
คําแนะนําและขอเสนอแนะดานวัตถุประสงค
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานเนื้อหาวิชา 
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

1.  จัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษธุรกิจตามเนื้อหาดังตอไปนี้ 
1.1  งานและความรับผิดชอบ (jobs and responsibilities) 

     

1.2  บริษัทและหนวยงานตาง ๆ (companies and organization)      
1.3  การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท (telephoning)      
1.4  การรายงานความกาวหนา (reporting on progress)      
1.5  การประชุม (meetings)      
1.6  รายงานการประชุม (minutes of meetings)      
1.7  การอธิบายแนวโนมทางธุรกิจ (describing trends)      
1.8  ความเจริญและความกาวหนาของธุรกิจ (growth and 

development) 
     

1.9  สินคาและการบริการ (products and services)      
1.10  การเขียนจดหมายธุรกิจ (business letters writing)      
1.11  ใบสงของและบัญชีการเงิน (invoicing and accounting)      
1.12  การธนาคารและการชําระเงิน (banking and payments)        
1.13  การเดินทางเพื่อธุรกิจ (business travel)      
1.14  การไปดูงานบริษัทดานธุรกิจ(company visits)        
1.15  การแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ (problem solving)      
คําแนะนําและขอเสนอแนะดานเนื้อหาวิชา
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานกิจกรรมการเรียนการสอน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

1  ใหมีการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษตอไปนี้ 
1)  ทักษะการฟง 
1.1  ฟงการสนทนาติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 

     

1.2  ฟงคําสั่งและคําแนะนําในการทํางาน      
1.3  ฟงการบรรยายอภิปรายในการประชุมสัมมนา      
1.4  ฟงขาวโฆษณาและประกาศดานธุรกิจ      
2)  ทักษะการพูด 
2.1  พูดติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 

     

2.2  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน      
2.3  กลาวรายงานหรือสรุปเรื่องงาน      
2.4  พูดแนะนํา สาธิต และอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน      
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3)  ทักษะการอาน 
3.1  อานคําอธิบายงาน ข้ันตอน และกระบวนการทํางาน 

     

3.2  อานรายงานการประชุม รายงานดานธุรกิจและโครงการตาง ๆ      
3.3  อานบทความทางธุรกิจ ขาวธุรกิจ โฆษณา และจดหมายธุรกิจ      
4)  ทักษะการเขียน 
4.1  เขียนคําสั่งหรือคําแนะนําในการทํางาน 

     

4.2  เขียนรายงานการประชุมและรายงานทางธุรกิจตาง ๆ      
4.3  เขียนจดหมายธุรกิจ เขียนสรุป และบันทึกตาง ๆ      
4.4  เขียนแบบฟอรมทางธุรกิจตาง ๆ      
2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจในลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
1) จัดการเรียนการสอนโดยเนนทักษะ 
1.1  การฟง 

     

1.2  การพูด      
1.3  การอาน      
1.4  การเขียน      
1.5  ท้ัง 4 ทักษะผสมผสานกัน(ทักษะสัมพันธ)      
2)  จัดการเรียนการสอนโดยเนนกิจกรรมตอไปนี้ 
2.1  กิจกรรมเด่ียว 

     

2.2  กิจกรรมคู      
2.3  กิจกรรมกลุมยอย      
2.4  กิจกรรมท้ังช้ัน      
3)  จัดการเรียนการสอนโดยเนนกิจกรรม 
ที่มีหลายทักษะผสมผสานกัน (ทักษะสัมพันธ) ในลักษณะดังนี้ 
3.1  ฟงหรืออานแลวพูด 

     

3.2  ฟงหรืออานแลวพูดและเขียน      
3.3  ฟงหรืออานแลวเขียน      
3.4  ฟงหรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ      
4)  วิธีการเรียนการสอนควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
4.1  เนนใหผูเรียนไดใชภาษาพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

     

4.2  เนนใหผูเรียนฝกหลายทักษะผสมผสานกัน      
4.3  เนนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ดวยตนเอง      
4.4  เนนใหมีการนําเสนอผลงานตามสถานการณทางธุรกิจตาง ๆ      
4.5 สอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ และใชภาษาไทย 
       เม่ือจําเปน 

     

4.6  สอนโดยใชภาษาอังกฤษตลอดช่ัวโมงเรียน      
4.7  การฟงและจดบันทึกคําบรรยายภาษาอังกฤษ      
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4.8  ฝกใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ      
คําแนะนําและขอเสนอแนะดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

 

ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานการวัดและการประเมินผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

 1.  การวัดและการประเมินผลมีลักษณะดังนี้ 

1.1  การวัดผลเนนทักษะการฟง 

     

1.2  การวัดผลเนนทักษะการพูด      
1.3  การวัดผลเนนทักษะการอาน      
1.4  การวัดผลเนนทักษะการเขียน      
1.5  การฟงหรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ      
1.6  การอภิปรายและการรายงานหนาช้ัน      
1.7  การทําแบบฝกหัดเก็บคะแนน      
1.8  การมอบหมายงานใหทํางานเปนกลุม      
1.9  การสอบโดยเนนการนําความรูไปใชในธุรกิจ      
1.10  การฟงหรืออานแลวพูด และเขียนขอความทางธุรกิจ      
1.11  การฟงหรืออาน แลวพูดขอความทางธุรกิจ      
1.12  การฟงหรืออานแลวเขียนขอความทางธุรกิจ      
1.13  การฟงหรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ      
 2.  การสอบมีลักษณะดังนี้ 
2.1  สอบ 2 ครั้ง คือ กลางภาคและปลายภาค 

     

2.2  สอบทุกครั้งท่ีเรียนจบแตละหัวขอ      
2.3  สอบเดือนละครั้ง      
2.4  สอบภาคเรียนละครั้งเม่ือปลายภาค      
3. การเก็บคะแนนจากส่ิงเหลานี้ 
3.1  ความต้ังใจในการรวมกิจกรรมในช้ันเรียน  

     

3.2  คุณภาพของงานท่ีมอบหมาย      
3.3  การอภิปรายหรือการรายงาน      
3.4  การสอบประจําภาคเรียน      
3.5  การสอบยอย      
 
 

DPU



แบบสํารวจตอนที่สอง 
โปรดเขียนเคร่ืองหมายถูก (/) ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

 
ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1.ควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจรวมก่ีรายวิชาในหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ป 
        (     )    1  รายวิชา   
        (     )    2  รายวิชา   
        (     )    3  รายวิชา   
        (     )    4  รายวิชา   
        (     )    อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................   

2. ควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจรวมก่ีรายวิชาในหลักสูตร
ปริญญาตรี 2 ป 
        (     )    1 รายวิชา    
        (     )    2  รายวิชา   

(     )     3  รายวิชา   
(     )    4  รายวิชา   
(     )     อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................   

3.  ลักษณะรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจควรมีลักษณะใด 
     (     ) เปนวิชาเลือกท้ังหมด   
     (     ) เปนวิชาบังคับท้ังหมด   
     (     ) เปนวิชาเลือกและวิชาบังคับในสัดสวนท่ีเทากัน   

4.  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจควรมีลักษณะใด 
(     ) ผูสอนคนเดียวสอนทุกทักษะผสมผสานกัน   
(     ) ผูสอนฟงและสอนพูดคนเดียวกัน ผูสอนอานและสอนเขียนคน                        
เดียวกัน   
(     ) ผูสอนแยกสอนคนละทักษะ   

5.  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจในช้ันเรียนรวมก่ีช่ัวโมง ตอสัปดาห 
(     ) 1  ช่ัวโมง   
(     ) 2  ช่ัวโมง   
(     ) 3  ช่ัวโมง   
(     ) 4  ช่ัวโมง     
(     ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................   
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6.  ควรมีการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพิ่มเติมดวยตนเองนอกช้ันเรียนโดย
เรียนจากศูนยการเรียนรูภาษาแบบพึ่งตนเองสัปดาหละก่ีคร้ัง 
(     ) 1  ครั้ง   
(     ) 2  ครั้ง   
(     ) 3  ครั้ง   
(     ) 4  ครั้ง   
(     ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................   

7.  ควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจก่ีคร้ังและก่ีช่ัวโมงตอสัปดาห 
(     ) 1  ครั้งเปนเวลา 3 ช่ัวโมง   
(     ) 2  ครั้งๆ ละ 1.5  ช่ัวโมง รวม 3 ช่ัวโมง   
(     ) 2  ครั้งๆ ละ 2  ช่ัวโมง รวม 3 ช่ัวโมง   
(     ) 3  ครั้งๆ ละ 1  ช่ัวโมง รวม 3 ช่ัวโมง    
(     ) อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................................................   

8.  ลักษณะของเอกสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(     ) อาจารยเตรียมเอกสารการเรียนการสอนใหผูเรียนท้ังหมดรวมเลม

และจําหนายท่ีศูนยหนังสือของมหาวิทยาลัย   
(     ) ผูเรียนซื้อตําราภาษาอังกฤษธุรกิจของสํานักพิมพตาง ๆ   
(     ) เรียนจากเอกสารของอาจารยท่ีแจกในหองเรียน และซื้อตํารา

ภาษาอังกฤษธุรกิจของสํานักพิมพตาง ๆ   
(     ) อาจารยเตรียมเอกสาร แลวนํามาแจกในหองเรียนเปนเรื่อง  ๆ
           เฉพาะท่ีตองเรียน   
(     ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................ 
   

 
คําแนะนําและขอเสนอแนะดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................. 
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แบบสํารวจชุด ข 
สํารวจความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสํารวจ 
โปรดเขียนเครื่องหมายถูก  ()  ลงในชองเพ่ือแสดงความเห็นในตารางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  

และโปรดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในชองวางที่กําหนดให  
 

ความตองการภาษาอังกฤษธุรกิจดานวัตถุประสงค เห็นดวย 
 

ไมเห็นดวย 
 

ก.  ดานวัตถุประสงค 
1.   ใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจดังวัตถุประสงคตอไปนี้ 

1.1  เพ่ือตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในการสรางนัก
ธุรกิจที่ดี มีความรูความสามารถ เศรษฐกิจของชาติจึงจะรุงเรืองได ดังปรัชญา
ท่ีวา “นักธุรกิจเปนผูสรางชาติ”   
1.2  เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเขา

รับผิดชอบในการสรางเสริมเศรษฐกิจของชาติไทยใหเจริญรุดหนา   
1.3  เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจไปสรางงานไดดวย

ตนเอง   
1.4  เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจไปประยุกตใชในการ

ทํางานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   
1.5  เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษธุรกิจเปนพ้ืนฐานใน

การศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไป   

2.   ใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจโดยมุงเนนใหผูเรียนมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

2.1  ฟงคําสั่งและคําแนะนําในการทํางาน   
2.2  ฟงการสนทนาเกี่ยวกับงานในอาชีพ   
2.3  ฟงการบรรยายในท่ีประชุมสัมมนา         
2.4  สั่งงานและใหคําแนะนําในการทํางาน   
2.5  สนทนาเกี่ยวกับงานในอาชีพ   
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2.6  พูดรายงานหรือเสนอโครงการ   
2.7  อานสิ่งพิมพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ   
2.8  อานรายงานหรือโครงการ   
2.9  เขียนคําสั่งหรือคําแนะนําในการทํางาน   
2.10  เขียนรายงานหรือโครงงานเก่ียวกับงานอาชีพดานธุรกิจ   
2.11  กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ   
2.12  เขียนจดหมายธุรกิจ   
2.13  เขียนบันทึกตาง ๆ    

ข.  ดานเนื้อหาวิชา 
1.   ใหมีการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษธุรกิจตามเนื้อหาดังตอไปนี้ 

1.1  งานและความรับผิดชอบ (jobs and responsibilities)   
1.2  บริษัทและหนวยงานตาง ๆ (companies and organization)   
1.3  การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท (telephoning)   
1.4  การรายงานความกาวหนา (reporting on progress)   
1.5  การประชุม (meetings)   
1.6  รายงานการประชุม (minutes of meetings)   
1.7  การอธิบายแนวโนมทางธุรกิจ (describing trends)   
1.8  ความเจริญและความกาวหนาของธุรกิจ (growth and development)   
1.9  สินคาและการบริการ (products and services)   
1.10  การเขียนจดหมายธุรกิจ (business letters writing)   
1.11  ใบสงของและบัญชีการเงิน (invoicing and accounting)   
1.12  การธนาคารและการชําระเงิน (banking and payments)     
1.13  การเดินทางเพ่ือธุรกิจ (business travel)   
1.14  การไปดูงานบริษัทดานธุรกิจ(company visits)     
1.15  การแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ (problem solving)   

ค.  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
1  ใหมีการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษตอไปนี้ 

1.  ทักษะการฟง 
1.1  ฟงการสนทนาติดตอธุรกิจทางโทรศัพท   
1.2  ฟงคําสั่งและคําแนะนําในการทํางาน   
1.3  ฟงการบรรยายอภิปรายในการประชุมสัมมนา   
1.4  ฟงขาว โฆษณา และประกาศดานธุรกิจ   

DPU



 95

2.  ทักษะการพูด 
2.1  พูดติดตอธุรกิจทางโทรศัพท   
2.2  พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงาน   
2.3  พูดรายงานหรือสรุปเรื่องงาน   
2.4  พูดแนะนํา สาธิต และอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน   

3.  ทักษะการอาน 
3.1  อานคําอธิบายงาน ขั้นตอน และกระบวนการทํางาน   
3.2  อานรายงานการประชุม รายงานดานธุรกิจและโครงการตาง ๆ   
3.3  อานบทความทางธุรกิจ ขาวธุรกิจ โฆษณา และจดหมายธุรกิจ   

4.  ทักษะการเขียน 
4.1  เขียนคําสั่งหรือคําแนะนําในการทํางาน   
4.2  เขียนรายงานการประชุมและรายงานทางธุรกิจตาง ๆ   
4.3  เขียนจดหมายธุรกิจ เขียนสรุป และบันทึกตาง ๆ   
4.4  เขียนแบบฟอรมทางธุรกิจตาง ๆ   

2   ใหมีการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ
ในลักษณะดังตอไปนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเนนทักษะดาน 
1.1  การฟง   
1.2  การพูด   
1.3  การอาน   
1.4  การเขียน   
1.5  ท้ัง 4 ทักษะผสมผสานกัน(ทักษะสัมพันธ)   

2.  จัดการเรียนการสอนโดยเนนกิจกรรมตอไปนี้ 

2.1  กิจกรรมเด่ียว   
2.2  กิจกรรมคู   
2.3  กิจกรรมกลุมยอย   
2.4  กิจกรรมทั้งชั้น   

3.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 

3.1  ฟงหรืออานแลวพูด   
3.2  ฟงหรืออานแลวพูดและเขียน   
3.3  ฟงหรืออานแลวเขียน   
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3.4  ฟงหรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ   

4.  วิธีการเรียนการสอนควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

4.1  เนนใหผูเรียนไดใชภาษาพูดเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ   
4.2  เนนใหผูเรียนฝกหลายทักษะผสมผสานกัน   
4.3  เนนใหผูเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ดวยตนเอง   
4.4  เนนใหมีการนําเสนอผลงานตามสถานการณทางธุรกิจตาง ๆ   
4.5  สอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ และใชภาษาไทยเมื่อจําเปน   
4.6  สอนโดยใชภาษาอังกฤษตลอดชั่วโมงเรียน   
4.7  การฟงคําบรรยายภาษาอังกฤษ และจดบันทึกภาษาอังกฤษ   
4.8  การอานแลวฝกใชพจนานุกรม   

ง.  ดานการวัดและประเมินผล 
 1.  ใหมีการวัดและประเมินผลในลักษณะตอไปนี้ 

1.1  การวัดผลเนนทักษะการฟง    
1.2  การวัดผลเนนทักษะการพูด   
1.3  การวัดผลเนนทักษะการอาน   
1.4  การวัดผลเนนทักษะการเขียน   
1.5  การฟงหรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ   
1.6  การอภิปรายและการรายงานหนาชั้น   
1.7  การทําแบบฝกหัดเก็บคะแนน   
1.8  การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม   
1.9  การสอบโดยเนนการนําความรูไปใชในธุรกิจ   
1.10  การฟงหรืออานแลวพูด และเขียนขอความทางธุรกิจ   
1.11  การฟงหรืออาน แลวพูดขอความทางธุรกิจ   
1.12  การฟงหรืออานแลวเขียนขอความทางธุรกิจ   
1.13  การฟงหรืออานแลวแสดงบทบาทสมมติ   

 2.  ใหมีการสอบตามลักษณะตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

2.1  สอบ 2 ครั้ง คือ กลางภาคและปลายภาค   
2.2  สอบทุกคร้ังท่ีเรียนจบแตละหัวขอ   
2.3  สอบเดือนละคร้ัง   
2.4  สอบภาคเรียนละครั้งเมื่อปลายภาค   

3.  ใหมีการเก็บคะแนนจากสิ่งเหลานี้   
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3.1  ความต้ังใจของผูเรียนโดยวัดจากการรวมกิจกรรมในชั้น 
3.2  คุณภาพของงานท่ีมอบหมาย   
3.3  การอภิปรายหรือการรายงาน   
3.4  การสอบประจําภาคเรียน   
3.5  การสอบยอย   
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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