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บทคัดย่อ  
การศึกษาเรื่องแนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีวิธีการด าเนินโดยค้นหา
ข้อมูลจากการค้นหาจากเว็บไซต์ Thai Job  และค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์แหล่งข้อมูลที่มีแนวทางการประกอบ
อาชีพ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ติดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities 20 อันดับ ที่มี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ค้นหาข้อมูล 3 มหาวิทยาลัยดังนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลแนวทางการประกอบ
อาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  จากผลการศึกษาที่ได้รวบรวม
ข้อมูลแนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสถานประกอบการรองรับการ
ท างานของบัณฑิตที่จบใหม่อย่างมาก สาขาอังกฤษธุรกิจจึงเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในสมัย
ปัจจุบัน และสามารถเข้าท างานในสายงานได้หลากหลาย  
 
ค าส าคัญ : อาชีพ, สาขาวิชา, อังกฤษธุรกิจ 
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Abstract 
This research is a part of Business English. The purposes of this research are to study 

the career part of Business English. The process is find the information from Thailand Career 
website(www,jobthai.com). And get information from information base of the Career Path of 
many Universities, which in Webometrics Ranking of World Universities, 20 rankings that has 
Business English branch. Find the information from 3 Universities, those are Suan Sunandha 
Rajabhat University, Songkhlanakarin University and Mahasarakham University. Based on the 
research that kept information about the Career Path of Business English. There is the career 
path which warranty for new graduated. The Business English is the branch that 
establishment needs in present period and be able to work in business path.  
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บทน า 
 แนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปัจจุบันนักศึกษาจบใหม่ในแต่

ละปีมีจ านวนมาก และการศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพเป็นสิ่งส าคัญ นักศึกษาจ านวนมากไม่ทราบแนว
ทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาที่ได้ศึกษา นักศึกษาบางส่วนตกงานเพราะหางานไม่ได้เนื่องจากไม่ทราบ
แนวทางการท างาน นักศึกษาบางส่วนสมัครงานแล้วสถานประกอบการไม่รับเข้าท างานเพราะสาขาที่เรียนไม่
ตรงกับสายงานที่สถานประกอบการต้องการ นักศึกษาบางส่วนได้งานแต่ได้ท าในสายงานที่ไม่ตรงกับสายการ
เรียนซึ่งไม่ถนัดในการท างาน น าพามาสู่การตกงาน 

 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ เน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
งานทางธุรกิจและวิชาชีพ เพื่อให้มีความพร้อมในการท างานภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการผู้มีทักษะภาษาอังกฤษ
ดีและมีองค์ความรู้พ้ืนฐานภาคธุรกิจ (รศ.ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์, 2552) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างเชี่ยวชาญ จะเป็นคุณลักษณะส าคัญอย่างมากในการประกอบอาชีพในอนาคตของคนไทย เพราะผู้ที่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี จะมีโอกาสได้รับการจ้างงานทั้งในประเทศไทย และในกลุ่มสมาชิก
ประชาคมอาเซียนรวมทั้งในตลาดโลก ส่วนผู้ที่ขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษก็จะตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ
ในการประกอบอาชีพเพราะผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีน่าจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานทั้งใน
ประเทศไทยและในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนรวมถึงตลาดโลก (เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน, 2557) 

 ด้านการท างาน อาชีพที่มีชาวต่างชาติท างานร่วมกับคนไทยมีสาขาอยู่ต่างประเทศ หรือบริษัทต้อง
ติดต่อลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทดังกล่าวจะพิจารณาบุคคลากรที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารธุรกิจหรือบัณฑิตที่จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ และมีความสามารถในภาษาที่ 
3 เพ่ือเข้าท างาน (ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์, 2557) ในปัจจุบันมีคนส่วนมากเรียนภาษาเพ่ิม เพ่ือให้ได้ภาษา และ
เงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น ทางสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจมีความได้เปรียบ เนื่องจากเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ธุรกิจมาโดยตรงจึงเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 

 จากความเก่ียวข้องของค าว่า “อังกฤษธุรกิจ”ข้างต้น มีผู้วิจัยอื่น ๆ ได้กล่าวถึง”อังกฤษธุรกิจ”เพ่ิมเติม
ดังนี้ (วัลยาพร นาวีการ, 2528) ภาษาอังกฤษธุรกิจจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการติดต่อ
ค้าขายกับ ตลาดโลกอย่างกว้างขวาง และ ( Chan [8] ) ได้ท าการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ The Hong Kong Polytechnic University ผลการวิจัย
พบว่านักศึกษาต้องการปรับปรุงความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการ
และใช้ในงานอาชีพของบัณฑิตจบใหม่ และ (เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ และ Rich, 2552) ได้กล่าวถึง การประกอบ
อาชีพด้านต่าง ๆ ล้วนแต่มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสาร และมีผู้วิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยจ านวนมากจะเห็นได้จากงานวิจัยต่าง ๆ เช่นงานวิจัยของ (จิดาภา  
ศรียะวงษ์, พิกุล สายดวง และ ชญาณ์นันท์ ปิติกรพวงเพชร, 2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่ของผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และไม่ได้ให้ความสนใจใน
ภาษาอังกฤษที่จะน ามาใช้พูดเพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติในด้านการประกอบอาชีพจึงท าให้มีพ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษน้อยโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสารก็น้อยตามไปด้วย 

ปัญหาทางด้านการหางานของบัณฑิตจบใหม่ที่อยู่ในสภาวะตกงาน หรือหางานให้ตรงกับสายการเรียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพของ
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาอาชีพที่สามารถเข้าสมัครงาน และ
ท างานตรงกับสายการเรียนของบัณฑิตจบใหม่สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การวิจัยครั้งนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพของ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่บัณฑิตจบใหม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้าท างาน โดยมีจุดมุ่งหมายในการหาแนว
ทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และจะช่วยให้ผู้ที่จะมาศึกษาสาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจรู้แนวทางสายงานที่สามารถเข้าท างานได้หลังเรียนจบจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

มุ่งเน้นให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ได้ทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยเล็งเห็นแนว
ทางการประกอบอาชีพ ในรุ่นต่อ ๆ ไปของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. การศึกษานี้เป็นการค้นคว้าข้อมูลของสถานประกอบการที่บัณฑิตจบใหม่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สามารถเข้าท างานได้ 
2. ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า จะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
วิธีด าเนินการ 

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1. เก็บข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากข้อมูลจากเว็บไซด์ Thai Job  
1.1.1โดยค้นหาข้อมูลสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 
1.2. เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากแนวทางการประกอบอาชีพ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ติดอันดับ
Webometrics Ranking of World Universities 20 อับดับของมหาวิทาลัยรัฐและเอกชนของประเทศ
ไทย ที่มีสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
1.2.1 ท าการเก็บข้อมูลมา 3 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลแนวทางการประกอบอาชีพของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 
Webometrics Ranking of World Universities  
1.2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลแนวทางการประกอบอาชีพของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
1.2.3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลแนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
1.2.4 มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลแนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 
 

https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=All&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.admissionpremium.com/content/376
https://www.admissionpremium.com/content/376
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1. น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมแล้วมาสรุปสายอาชีพหลัก ๆ ที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นที่
ต้องการของสถานประกอบการเป็นเชิงปริมาณ บ่งบอกจ านวน และต าแหน่งงานที่ต้องการบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังษธุรกิจเข้าท างาน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ Thai Job  โดยการใช้โปรแกรม 
Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) เพ่ือรวบรวมข้อมูล ตารางเก็บข้อมูลจ านวนต าแหน่งงาน
ว่างส าหรับบัณฑิตจบใหม่สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจากเว็บไซต์ www.jobthai.com ในปี 2561 และเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากแนวทางการประกอบอาชีพ ของมหาวิทยาลั ยต่าง ๆ ที่ติดอันดับWebometrics 
Ranking of World Universities 20 อับดับที่มีสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เก็บข้อมูลมา 3 มหาวิทยาลัยดั้ง
นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินงานวิจัยโดยค้นหาข้อมูลแนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่เป็นที่
ต้องการของสถานประกอบการ และศึกษาสายอาชีพที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถเข้าท างาน
ไดเ้นื่องจากเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานหรือสายงานที่ชอบก่อนเลือก
เข้าศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ข้อมูลที่ค้นคว้ามาจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเข้ามาเรียน เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้า
ท างานในสายงานที่ชอบได ้

 
การรวบรวมข้อมูล  

จากการเก็บข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากข้อมูลจากเว็บไซด์ Thai Job  แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นสายงาน 
ส่วนที่ 2 เป็นจ านวนต าแหน่งงานว่างจากเว็บไซต์ Thai Job  ที่ต้องการบัณฑิตสาขาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมมีสาย
งานดังนี้ กฎหมายระหว่างประเทศ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร งานคลังสินค้า งานน าเข้า-ส่งออก 
งานบริการลูกค้า call center จัดซื้อ ธุรการ การประสานงานทั่วไป ฝ่ายบุคคล ล่าม มัคคุเทศก์ จองตั๋ว จอง
ห้องพัก เลขานุการ สื่อมวลชล  
 

ตารางท่ี 1 เก็บข้อมูลจ านวนต าแหน่งงานว่างส าหรับบัณฑิตจบใหม่สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจากเว็บไซต์ 
www.jobthai.com ในปี 2561 
สายงาน จ านวน 
กฎหมายระหว่างประเทศ 17 ต าแหน่ง 
การตลาด  111 ต าแหน่ง 
การขาย  224 ต าแหน่ง 
การเงิน-ธนาคาร 13 ต าแหน่ง 

https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=All&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.admissionpremium.com/content/376
https://www.admissionpremium.com/content/376
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=All&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=All&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=Law&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=Market&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=Sale&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=Finance_Banking&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
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จากการส ารวจจากเว็บไซต์  Thai Job  พบว่าต าแหน่งงานที่ว่างและยังต้องการบุคคลากรจากสาขาวิชา

อังกฤษธุรกิจ ดังนี้ งานกฎหมายระหว่างประเทศ จ านวน 17 ต าแหน่ง งานการตลาด จ านวน 111 ต าแหน่ง 
งานการขาย จ านวน 224 ต าแหน่ง งานการเงิน-ธนาคาร จ านวน 13 ต าแหน่ง งานคลังสินค้า จ านวน 67 
ต าแหน่ง งานน าเข้า-ส่งออก จ านวน 69 ต าแหน่ง งานบริการลูกค้า call center จ านวน 44 ต าแหน่ง งาน
จัดซื้อ ธุรการ การประสานงานทั่วไป จ านวน 108 ต าแหน่ง งานฝ่ายบุคคล จ านวน 87 ต าแหน่ง งานล่าง 
มัคคุเทศก์ จองห้อง จองตั๋ว จ านวน 30 ต าแหน่ง เลขานุการ จ านวน 27 ต าแหน่ง สื่อสารมวลชน จ านวน 2 
ต าแหน่ง และอ่ืน ๆ ทั้งหมด จ านวน 1,407 ต าแหน่ง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับWebometrics Ranking of World Universities  
 การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากแนวทางการประกอบอาชีพของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ติดอันดับ

Webometrics Ranking of World Universities 20 อับดับที่มีสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เก็บข้อมูลมา 3 
มหาวิทยาลัยดั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้วิจัยค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซน์ของมหาลัยเพ่ือเก็บข้อมูลแนวทางการประกอบอาชีพที่ทาง
มหาวิทยาลัยได้แจ้งข้อมูลไว้หน้าเว็บไซต์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
ตารางที่ 2 เก็บข้อมูลจากแหล่งขอ้มูลจากแนวทางการประกอบอาชีพของ 3 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดบัWebometrics Ranking 
of World Universities 

ช่ือมหาวิทยาลัย/ต าแหน่งงาน 
แนวทางประกอบอาชีพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

แนวทางประกอบ
อาชีพของ

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

แนวทาง
ประกอบอาชีพ
ของมหาวิทายา

ลัยสงขลา
นครินทร์ 

โลจสิติก      
เลขา      
การโรงแรม      
ฝ่ายบุคคล      
การขาย      
การตลาด      
การท่องเที่ยว      

งานคลังสินค้า  67 ต าแหน่ง 
งานน าเข้า-ส่งออก  69 ต าแหน่ง 
งานบริการลูกค้า call center  44 ต าแหน่ง 
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป  108 ต าแหน่ง 
ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม  87 ต าแหน่ง 
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋ว  30 ต าแหน่ง 
เลขานุการ  27 ต าแหน่ง 
สื่อสารมวลชน  2 ต าแหน่ง 

https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=All&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.admissionpremium.com/content/376
https://www.admissionpremium.com/content/376
http://be.hs.ssru.ac.th/useruploads/files/20180705/07552bb4b5eb4383836cb4dcb0e6d76f584e401a.pdf
http://be.hs.ssru.ac.th/useruploads/files/20180705/07552bb4b5eb4383836cb4dcb0e6d76f584e401a.pdf
http://be.hs.ssru.ac.th/useruploads/files/20180705/07552bb4b5eb4383836cb4dcb0e6d76f584e401a.pdf
http://human.msu.ac.th/husoc/course.php?id=MTA=&%E0%B8%A8%E0%B8%A8.%E0%B8%9A.-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://human.msu.ac.th/husoc/course.php?id=MTA=&%E0%B8%A8%E0%B8%A8.%E0%B8%9A.-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://human.msu.ac.th/husoc/course.php?id=MTA=&%E0%B8%A8%E0%B8%A8.%E0%B8%9A.-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://human.msu.ac.th/husoc/course.php?id=MTA=&%E0%B8%A8%E0%B8%A8.%E0%B8%9A.-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://www.trang.psu.ac.th/index.php/2012-11-01-16-04-59
https://www.trang.psu.ac.th/index.php/2012-11-01-16-04-59
https://www.trang.psu.ac.th/index.php/2012-11-01-16-04-59
https://www.trang.psu.ac.th/index.php/2012-11-01-16-04-59
https://www.trang.psu.ac.th/index.php/2012-11-01-16-04-59
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=Stock&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=BOI&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=Relation&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=Ga&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=Human&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=GUIDE&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=Secretary&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=MassComm&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
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การบิน      
ภาครัฐ     
พนักงานท่ีธนาคาร      
ล่าม      
พนักงานฝ่ายต่างประเทศ      
พนักงานบริษัท     
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ ์      
มัคคุเทศก์      
อาจารยส์อนภาษาอังกฤษ      
เจ้าของกิจการ/ธรุกิจส่วนตัว      
 

ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าเก็บข้อมูลแนวทางการประกอบอาชีพของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มี
ต าแหน่งงานที่สถานประกอบการต้องการผู้ที่จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มี ดังนี้ งานโลจิสติก 
งานเลขานุการ งานการโรงแรม งานฝ่ายบุคคล งานการขาย งานการตลาด งานการท่องเที่ยว งานการบิน และ
งานภาครัฐ 

ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าเก็บข้อมูลแนวทางการประกอบอาชีพของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มี
ต าแหน่งงานที่สถานประกอบการต้องการผู้ที่จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  มีดังนี้ หน่วยงาน
ราชการภานใน และต่างประเทศ งานบริษัท ภาคเอกชนในและนอกประเทศ และงานเจ้าของกิจการ ธุรกิจ
ส่วนตัว 

ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าเก็บข้อมูลแนวทางการประกอบอาชีพของ มหาวิทยาลัยมาสารคาม  มีต าแหน่ง
งานที่สถานประกอบการต้องการผู้ที่จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  มีดังนี้ งานพนักงานธนาคาร 
งานล่าม งานพนักงานสายการบิน งานพนักงานฝ่ายต่างประเทศ งานบริษัท งานเลขานุการ งานเจ้าน้าที่
สัมพันธ์ งานพนักงานต้อนรับ งานมัคคุเทศน์ และเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยแนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ผู้วิจัยได้ค้นคว้าสิ่งที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เริ่มด้วยการ
ค้นคว้าอาชีพที่รองรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจากข้อมูลจากเว็บไซด์ Thai Job  ต่อมาได้ท าการการ
ค้นคว้าแนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจากมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ
Webometrics Ranking of World Universities20 อับดับที่มีสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ค้นหาข้อมูลมา 3 
มหาวิทยาลัยดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีแนวทางการประกอบอาชีพ ดังนี้ กฎหมาย การตลาด การขาย การเงิน-ธนาคาร งานคลังสินค้า 
งานน าเข้า-ส่งออก งานบริการลูกค้า call center จัดซื้อ ธุรการ ประสานงานทั่วไป ฝ่ายบุคคล ฝึกอบรม ล่าม 
มัคคุเทศก์ จองห้อง จองตั๋วเลขานุการ สื่อสารมวลชน โลจิสติก การโรงแรม การตลาด การท่องเที่ยว การบิน 
ภาครัฐ หน่วยงานราชการภายในและต่างประเทศ บริษัท ภาคเอกชนในและนอกประเทศ เจ้าของกิจการ 
ธุรกิจส่วนตัว พนักงานสายการบิน พนักงานฝ่ายต่างประเทศ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  
พนักงานต้อนรับ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จากผลการวิจัยที่ได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการประกอบอาชีพของ

https://www.jobthai.com/home/job_list.php?&StepSearch=2&Type=NormalSearch&l=th&Region=All&ProvinceIIE=All&IIECode=All&JobType=All&SubJobType=&KeyWord=Business%20English
https://www.admissionpremium.com/content/376
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีสายงานรองรับการท างานของบัณฑิตที่จบใหม่อย่างมาก สาขาอังกฤษธุรกิจเป็น
สาขาที่สถานประกอบการต้องการในสมัยปัจจุบัน และสาขาอังกฤษธุรกิจสามารถเข้าท างานในสายงานได้
หลากหลายสายงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นแนวคิดในการเลือกที่จะเข้าเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2. ปัญหาในการท าวิจัยคือช่วงเวลาในการท างานเราควรจัดการเวลาให้ได้ ในการท าวิจัย ต้องมีการวางแผน 

เพ่ือวิจัยจะได้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
3. สามารถน าผลวิจัยไปปรับใช้ได้จริงและน าไปพัฒนาแนวคิด หรือทฤษฎีในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจน
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. อังค์วรา เหลืองนภา ที่ให้ค าปรึกษาและช่วยชี้แนะแนวทางในการท าวิจัยจนท าให้
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี              
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