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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน 
บริษัท IKANO Thailand ( IKEA ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามตัวแทนหน่วยงาน ที่ปฏิบัติใน
องค์กรจ านวน 35 คน เพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในเชิง โดยผู้วิจัย
ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล (Data Triangulation) ในการตรวจสอบแหล่งข้อมูลบุคคลจากตัวแทนทุกระดับ 
และท าการตรวจสอบด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยรวบรวมข้อมูลเรื่อง
เดียวกันที่หลากหลายทั้งการท าแบบสอบถามในเชิงลึก รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารภายในองค์กร 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญในการสนับสนุนสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ลองให้พนักงานท าแบบสอบถาม จ านวน 35 ชุด จากพนักงาน IKEA          
ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน จ านวน 35 คน การเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือก              
30 เปอร์เซ็นต์จากจ านวน 35 คน เป็นพนักงานแผนกต่างๆในบริษัท เก็บข้อมูลโดยให้พนักงาน IKEA            
ท าแบบสอบถามแบบส ารวจความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานบริษัทเพ่ือท าไปสู่การจัดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษและเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงาน ผลแบบสอบถาม และผลความต้องการในการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษของพนักงานทั้ง 35 คนคือมีความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษที่ต่างกัน เพ่ือให้มีการจัดอบรม
ภายในองค์กรจ าเป็นต้องท าแบบสอบถามเพ่ือให้รู้ถึงความต้องการของพนักงานให้มากที่สุด เพ่ือผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กร 
 
ค าส าคัญ : ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ, พนักงาน IKEA, บริษัท IKANO ประเทศไทย 
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Abstract 
 The research this subject aims to study the needs of employees. IKANO (IKEA) 

Thailand co., a tool used in the study is a questionnaire which, in practice, agencies, 
organizations, to provide information relevant to the needs in training for commercial-
English. By using the research method of data validation (Data Triangulation) to verify the 
data source from the agents of all levels. And making inspection method of collecting data 
(Methodological Triangulation) the same information by gathering    a wide variety of in-
depth questionnaires, including an analysis of data from internal corporate documents to 
get information that is important to support those who provide such information. 

 From the results of the study found that try to query the total number of employees 
at 35 series from IKEA are used in English works. The total number of 35 people to choose 
the working age group is 30 percent of the total number of selected, 35 people, including 
employees, departments within a company. Storage by the IKEA employees to complete 
the questionnaire survey, the demand for the company's staff's English into English-language 
training, and increase the efficiency of your employees. Results of the query and results of 
the requirements in English language training of employees, both 35, there is a requirement 
to use English to provide training within organizations need to do a query to your employees 
needs, the most effective results of the organization.  

 
Keywords : Demand for English, Employees of IKEA, IKANO company in Thailand. 
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บทน า 
 ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆล้วนแต่มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสาร (เพ็ชรีรูปะ

วิเชตร์และ Rich, 2552) พนักงานบริษัทในประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การที่
ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ในการบริการลูกค้า ไม่เข้าใจความต้องการ
ของลูกค้า การรู้ค าศัพท์ที่น้อย(พิมพ์จินดา อาการส, ระพีพร  ฐิตตะคุโน, และ ศุภรัตน์  ทัศนลีลพร, 2556)  
ส าหรับบริษัทที่มีชาวต่างชาติ ท างานร่วมกับคนไทย มีสาขาอยู่ต่างประเทศ หรือบริษัทต้องติดต่อลูกค้าที่เป็น
ชาวต่างชาติ บริษัทดังกล่าวจะพิจารณาบุคลากรที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือ
เข้าท างาน ดังนั้นจึงมีการวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารขึ้น อีกทั้งยังมีการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการพูด ภาษาอังกฤษของคนไทยด้วย (ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์, 2557) โดยมีการส่งเสริมการ
จัดอบรมด้านภาษาอังกฤษจากปัญหาทางด้านการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยในวัยท างาน  

 (Byrne (1986) ได้ศึกษาและให้ความหมายของ การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารว่า มี 2 แบบ    
คือ เป็นทักษะของการรับสาร (Receptive Skill) และผลิตสาร (Productive Skill) ของผู้พูดการส่งรหัส
(Encode) เป็นหน้าที่ของผู้พูด เพราะ ผู้พูดต้องการสื่อถึงเจตนาและบอกความต้องการในทางตรงกันข้ามผู้ฟัง
จะท าหน้าที่ถอดรหัส (Decode) หรือแปลความหมายของสารนั้นเองอีกทั้งยังหมายถึงลักษณะความซ้ าซ้อน 
(Redundant) ของภาษาพูดและความรู้ของระบบภาษา เช่น เสียงสูงเสียงต่ าในประโยคเสียงหนัก- เบาในค า 
และความเข้าใจในท่าทางของผู้พูดทั้งหมดนี้  เป็นเครื่องช่วยท าในการแปลความหมายของผู้พูดไปยังผู้ฟัง 
ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  คนไทยในอดีตและปัจจุบันมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ค่อนข้างต่ า เพราะพนักงานคนไทยไม่ได้เน้นการฝึกพูด การออกเสียง หรือสนทนาด้วยภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดเฉพาะในชั่วโมงท่ีมีการเรียนเท่านั้นการที่คนไทยสนใจ หรือสามารถ
พูดภาษาอังกฤษได้นั้นก็เป็นเฉพาะแค่บางอาชีพ บางบริษัทเท่านั้นที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดกับ
ชาวต่างประเทศ (อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, 2559) บางครั้งการที่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นั้น อาจเกิดจากความ
ไม่กล้าที่จะพูดกับชาวต่างชาติ การพูดผิดๆถูกๆ พอเห็นชาวต่างชาติก็เดินหนีไม่กล้า ที่จะพูดด้วย การไม่กล้า
ออกเสียงสูงๆต่ าๆเหมือนท่ีชาวต่างชาติพูดเพราะอายที่จะออกเสียงแตกต่างจากคนไทยด้วยกัน อีกทั้งปัญหาที่
เกิดอาจมาจากการไม่คุ้นเคยในการฟัง การฟังไม่ทัน ท าให้รู้สึกอึดอัดที่จะสนทนากับชาวต่างชาติ และการกลัว
เสียหน้าถ้าหากพูดผิด หรือการถูกหัวเราะเยาะจากเพ่ือนฝูงผู้ใกล้ชิดสนิทสนม จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ไม่กล้าและ
ไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษ  

 Hymes (1971) กล่าวว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษนั้นต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เมื่อมีการติดต่อกับบุคคลอ่ืนๆในสังคม แล้วสามารถพูดภาษาอังกฤษในช่วงเวลาที่เหมาะสม รู้ว่าควร
พูดอะไร กับใคร ที่ไหน และอย่างไร Vallette (1977) ได้ให้ความหมายของ ความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไว้ว่า การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไม่ได้เป็นแต่เพียงการออกเสียงค า และ
การออกเสียงสูงต่ าในประโยคเท่านั้นในระดับหน้าที่ (Function Level) การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
จะต้องมีการเลือกใช้จ านวนภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับความนิยมและเป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา การพูด
เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป คือ ผู้พูดและผู้ฟัง อีกทั้งยังหมายถึงปฏิกิริยา
โต้ตอบต่อสิ่งที่ได้ยิน ซ่ึงผู้ร่วมสนทนาแต่ละคนจ าเป็นต้องตีความกับสิ่งได้ยินโดยที่ผู้ฟังไม่สามารถรู้ล่วงหน้าของ
รูปแบบภาษา, ความหมาย, การโต้ตอบให้เกิดผลประโยชน์ และ การแสดงถึงความตั้งใจในการมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กัน  
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 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสาร เป็นความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรู้ทางด้านความรู้ทางไวยากรณ์ (Grammatical Competence) 
ความรู้เกี่ยวกับภาษาสังคม (Sociolinguistic Competence) ความรู้ในกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประโยค (Rules of Discourse) และความสามารถในด้านการใช้ยุทธศาสตร์ในการสื่อสาร (Strategic 
Competence)   ซึ่ง Savignon ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสารไว้ว่า      
การสื่อสารเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับการโต้ตอบเพ่ือสื่อความหมายของบุคคลสองคนขึ้นไปมีบริบท  ที่
เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับภูมิหลังของผู้รับและผู้ส่งสาร เนื่องจากการสื่อสารเกิดขึ้นได้ในหลาย
สถานการณ ์และจะประสบผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบริบททั้งนี้ได้มีการส่งเสริมการจัดอบรมความต้องการการใช้
ภาษาอังกฤษของพนักงานในด้านภาษาอังกฤษ ( Scott, 1981 และ Savignon, 1983)  

 จิดาภา ศรียะวงษ์, พิกุล สายดวง และ ชญาณ์นันท์ ปิติกรพวงเพชร(2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และไม่ได้ให้ความ
สนใจภาษาอังกฤษที่จะน ามาใช้พูดเพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติในด้านการประกอบอาชีพ จึงท าให้มี พ้ืนฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษอ่อนโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสารกับชาวต่างชาติมีไม่มาก ไม่เพียงพอ
ต่อการฝึกฝน นับเป็นปัญหาของผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี และงานวิจัยของ ทิยาพร 
ศิลปี (2559) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการทางานของวิศวกรโยธา การศึกษาเฉพาะ
กรณี บริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจก่อสร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งพนักงานวิศวกรมีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
และมีการฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ แต่ขาดการสนับสนุนขององค์กรทางด้านการพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษของพนักงานในองค์กร ท าให้พนักงานขาดทักษะในการพูดภาษาอังกฤษในการท างาน 
การพัฒนาวิศวกรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 บริษัท IKANO ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ได้ลงนามหับสยามฟิวเจอร์   ดี
เวลอปเมนท์ของไทยในการสร้างศูนย์การค้าเมกาบางนาโดยอาคารสีน้ าเงิน จะเป็นศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์
ของอิเกีย โดยปัจจุบันมีพนักงาน 400 กว่าคน อิเกียมีชื่อเสียงในด้านเครื่องเรือนราคาย่อมเยา และเป็นร้าน
แรกท่ีขายเครื่องเรือนแบบถอดประกอบได้  

 จากปัญหาทางด้านการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยในวัยท างาน ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา 
ปัญหาและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของพนักงานบริษัท IKEA ทั้งด้านทักษะฟัง,ทักษะการพูด   ,
ทักษะการอ่าน, ทักษะการเขียน และ เนื่องจาก ผู้วิจัยพบว่า พนักงานมีการหลีกเลี่ยงในการรับสายโทรศัพท์
จากชาวต่างชาติหรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติรวมถึงการมอบงานให้กับพนักงาน  ที่
สามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารได้แทนที่จะพูดด้วยตัวเอง ดังนั้นผู้วิจัยต้องการทราบถึงปัญหา ความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษ และหาทางแนวทางแก้ไข เพ่ือมีการพัฒนาศักยภาพให้กับ พนักงาน IKEA ให้ดียิ่งขึ้น 
ดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษภายในองค์ส าคัญอย่างยิ่งเพราะภาษาเป็นปัจจัยหลักในการพูดกับชาวต่างชาติ เรา
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาภาษาอังกฤษกับพนักงานอยู่เสมอเพ่ือสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตทั้งในองค์
และนอกองค์กร 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพ่ือส ารวจความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงานIKEA บริษัท IKANO ประเทศไทย ใน
ทักษะการฟัง, การพูด, การอ่านและการเขียน  

 
วิธีการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล คือพนักงาน IKEA จ านวน 35 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย              
( Simple random sampling ) 

 ประชากร คือพนักงาน IKEA จ านวนทั้งหมด 400 คน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1. ส ารวจข้อมูล จากพนักงาน IKEA จ านวน 35 ตัวอย่าง  
2. จ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  
3. สรุปข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการท าแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจัดเตรียมข้อมูลโดย มีขั้นตอนดังนี้ 
1. พนักงาน IKEA ท าแบบสอบถามโดยกรอกข้อมูลหรือค าตอบผ่าน Google from 
2. ดาวน์โหลดข้อมูลที่ได้จาก Google from เรียบเรียงเป็นโปรแกรม Microsoft Excel  
3. วิเคราะห์ สรุปข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย  

โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาการพัฒนาภาษาอังกฤษทักษะในด้านต่างๆ ดั้งนี้ 
ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่  3.00 ดีมาก 
  2.50 - 2.99 ดี 
  2.00 - 2.49 พอใช้ 
  1.50 - 1.99 ควรปรับปรุง 
  น้อยกว่า 1.50 ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยจ าแนกเป็น 2 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงานดังนี้  
 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 21 คน คิดเป็น 60 % เพศหญิงจ านวน 14 คน  

คิดเป็น 40 % ดังแผนภูมิ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
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แผนภูมิ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 
1.2 อายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบสอบถามคือ 20 -50 ปี 
1.3. แผนกของพนักงานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท างานในแผนก ISL (In Store Logistic ) และ Sale  จ านวน
แผนกละ 11 คน และแผนก CR (Customer Relations) จ านวน 7 คน ดังแผนภูมิ 2 ผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามแผนก 

 

 
   แผนภูมิ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามแผนก 
 
1.4. จ านวนปีที่พนักงานเข้าร่วมกับบริษัท มีอายุงาน ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 7 ปี 
 

2. ความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงานจ าแนกตามทักษะ ดังนี้ 
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2.1 ความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษทักษะการฟังของพนักงาน 
      ในทักษะด้านการฟังของพนักงานพบว่า การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าชาวต่างชาติหรือเพ่ือน

ร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 ล าดับที่ 2 มีส่วนร่วมในการรับฟังภาษาอังกฤษจากสื่อออนไลน์
ต่างๆ ข่าวสารในองค์กร และอ่ืนๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 และมีส่วนร่วมในการประชุมกับลูกค้า หรือ ตัวแทน
พนักงานชาวต่างชาติในต่างประเทศค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 2.57 ดังตารางที ่1  
 
ตารางที ่1 ความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษทักษะการฟังของพนักงาน 
 
ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย 
1 การมีส่วนร่วมในการรับฟังภาษาอังกฤษจากสื่อออนไลน์ต่างๆ ข่าวสารในองค์กรและอ่ืนๆ 3.34 
2 การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าชาวต่างชาติหรือเพ่ือนร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติมากน้อย

เพียงใด 
3.54 

 
3 การมีส่วนร่วมในการสนทนาทางโทรศัพท์กับหัวหน้า เพ่ือนร่วมงานหรือตัวแทนจากบริษัท

อ่ืนที่เป็นชาวต่างชาติ 
2.83 

 
4 การมีส่วนร่วมในการประชุมกับลูกค้า หรือ ตัวแทนพนักงานชาวต่างชาติในต่างประเทศ 2.57 
5 การเข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรม หรือการประชุมภายในบริษัทที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 2.66 

 
2.2 ความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษทักษะการพูดของพนักงาน 

         ในทักษะด้านการพูดของพนักงานพบว่า การมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับลูกค้าชาวต่างชาติหรือ
เพ่ือนร่วมงานทั้งชาวไทย  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.29 ล าดับที่ 2 คือ การพูดคุยกับลูกค้าหรือเพ่ือนร่วมงาน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ค่าเฉลี่ยคือ 3.23 และการเป็นตัวแทนหรือผู้เข้าร่วม
ประชุม ในการประชุมวาระต่างๆในบริษัทโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 2.6 ดัง  ตาราง 
ที2่ 
 
ตารางที ่2 ความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษทักษะการพูดของพนักงาน 

ที ่ หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
1 มีส่วนร่วมในการพูดคุยกับลูกค้าชาวต่างชาติหรือเพ่ือนร่วมงานทั้งชาวไทยมากน้อย

เพียงใด 
3.29 

2 มีการพูดคุยกับลูกค้าหรือเพ่ือนร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นหลัก 

3.23 

3 มีส่วนร่วมในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับหัวหน้า , เพ่ือนร่วมงาน หรือตัวแทนจากบริษัท
อ่ืน ที่เป็นชาวต่างชาติ 

3.17 

4 มีส่วนร่วมในการประชุมพูดคุยกับลูกค้าชาวต่างชาติ หรือ ตัวแทนพนักงานชาวต่างชาติ
มากน้อยเพียงใด 

2.69 

5 เป็นตัวแทนหรือผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมวาระต่างๆในบริษัทโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นหลัก 

2.26 
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2.3 ความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษทักษะการอ่านของพนักงาน  
            ในทักษะด้านการอ่านของพนักงานพบว่า การอ่านเอกสารคุณสมบัติหรือรายละเอียดสินค้าซึ่ง
เป็นภาษาอังกฤษ ที่ได้รับจากข้อมูลสินค้า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.31 ล าดับที่ 2 การอ่านค าสั่งหรือค าแนะน าที่
เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับจากหัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ย 3.2 และการ
อ่านบันทึกการประชุมซึ่งเป็นภาษาอังกฤษหลังจากการประชุม มีค่าเฉลี่ย 2.57 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 ความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษทักษะการอ่านของพนักงาน 
ที ่ หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
1 อ่านอีเมลภาษาอังกฤษที่ได้รับจากหัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 2.83 
2 อ่านค าสั่งหรือค าแนะน าที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับจากหัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงาน ทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติ 
3.2 

3 อ่านเอกสารคุณสมบัติหรือรายละเอียดสินค้าซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ที่ได้รับจากข้อมูลสินค้า 3.31 
4 อ่านหนังสือคู่มือหรือเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องในการท างาน ซึ่งเป็น

ภาษาอังกฤษ 
2.94 

5 อ่านบันทึกการประชุมซึ่งเป็นภาษาอังกฤษหลังจากการประชุมมากน้อยเพียงใด 2.57 
 
2.4 ความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษทักษะการเขียนของพนักงาน 
   ในทักษะด้านการเขียนของพนักงานพบว่า การเขียนค าสั่งหรือค าแนะน าเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือส่ง
ให้กับเพ่ือนร่วมงาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.63 ล าดับที่ 2 การเขียนอีเมล
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งให้กับหัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ค่าเฉลี่ย คือ 2.54 การเขียน
บันทึกการประชุมภายในบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 2.2 ดังตารางที ่4 
 
ตารางที ่4 ความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษทักษะการเขียนของพนักงาน 

 

ที่  หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
1 การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพ่ือส่งให้กับหัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงาน ทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ 
2.54 

2 การเขียนค าสั่งหรือค าแนะน าเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งให้กับเพื่อนร่วมงาน ทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ 

2.63 

3 การเขียนรายงานความคืบหน้าของงาน เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือส่งให้กับเพ่ือนร่วมงานทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

2.49 

4 การเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือน าเสนอต่อลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 2.34 
5 การเขียนคู่มือหรือเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องในการงาน เป็น

ภาษาอังกฤษ 
2.4 

6 การเขียนบันทึกการประชุมภายในบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ 2.2 
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สรุปผลการวิจัย 
 ความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงาน IKEAกรณีศึกษา บริษัท IKANO ประเทศไทย 

พบว่า ในทักษะด้านการฟังของพนักงานต้องการพัฒนาการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าชาวต่างชาติหรือเพ่ือน
ร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติ  และการมีส่วนร่วมในการรับฟังภาษาอังกฤษจากสื่อออนไลน์ต่างๆ  ข่าวสารใน
องค์กรและอ่ืนๆในทักษะด้านการพูดพนักงานต้องการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับลูกค้าชาวต่างชาติ
หรือเพ่ือนร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและการพูดคุยกับลูกค้าหรือเพ่ือนร่วมงานทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในทักษะด้านการอ่านพนักงานต้องการพัฒนาการอ่านเอกสาร
คุณสมบัติหรือรายละเอียดสินค้าซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับจากข้อมูลสินค้าและการอ่านค าสั่งหรือค าแนะน าที่
เป็นภาษาอังกฤษซึ่งได้รับจากหัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และในทักษะด้านการ
เขียนพนักงานต้องการพัฒนาการเขียนค าสั่งหรือค าแนะน าเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือส่งให้กับเพ่ือนร่วมงาน ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติและการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพ่ือส่งให้กับหัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงาน ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ   
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