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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากทางผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษที่เป็นส่วนส าคัญ
อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท างานในปัจจุบันและมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความจ าเป็นและ
ความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในอาชีพต่างๆ ซึ่งมีการจ าแนกเป็น 5 อาชีพ คือ พนักงาน
บริษัทเอกชน พนักงานโรงแรม สายการบิน พนักงานขาย และธุรกิจส่วนตัวโดยกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา
คือ บัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจในระหว่างปีการศึกษา 2556 -2559 
จ านวน 60 คนจากจ านวนบัณฑิตทั้งหมด 240 คน คิดเป็น 25% เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
คือ แบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรม 
Excel ในการวิเคราะห์ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามนั้นเป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 66 มีอายุระหว่าง 21-25 ปี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็นในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยรวมอาชีพที่มี
ความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดคือพนักงานโรงแรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.0 ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆตามความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ โดยรวมมีการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการติดต่อลูกค้ามากที่สุด 

 
ค าส าคัญ : การใช้ภาษาอังกฤษ, ความส าคัญของภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 
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Abstract 
This research was occurred due to the researcher was realize the importance of 

English especially in the current work and the purpose of this research was to study about 
the essential and important for using English for work in any careers With classify 5 careers, 
Business employee, Hotel staff, Flight attendance, Sales and Business owner. The subjects 
were Graduates with bachelor’s degree in Business English during the year 2556-2559, 60 out 
of 240 people with 25 %. The research instrument was online questionnaire and the data 
were analyzed usage by average and percentage in Microsoft excel program. The results of 
the study were as follows: the most of respondents were female average at 66 and age 
between 21-25 years old. The result of the data analyzed in the essential for usage in 
English for work according to theirs graduated Bachelor degree in business English major 
overall, the most careers that must essential in usage in English was Hotels staff average at 
5.0 and the result of the data analyzed English was important to work in many ways 
according to theirs graduated Bachelor degree in business English major, that usage in English 
for communicate with customer was at the highest level.         

 
Keywords : usage in English, important of English, English for careers 
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บทน า 
   ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะเป็นภาษาสากลที่ใช้เป็น

สื่อกลางในการสื่อสารกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก นนทพร อัศวโรจน (2553) กล่าวว่าภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากลที่ใชในการสื่อสารในหลายๆอาชีพเนื่องจากมีชาวตางชาติจ านวนมากที่เดินทางเขามาในประเทศ
ไทยทั้งที่เขามาตั้งถิ่นฐานมาท างานหรือมาทองเที่ยวซึ่งมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกปประกอบกับรัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมให้ชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นภาษาอังกฤษจึงเขามามีบทบาทมากทั้ง
การฟงการพูด การอานและการเขียน การสื่อสารที่เขาใจจึงเปนสิ่งที่ส าคัญเปนอยางยิ่งเพ่ือไมให้เกิดความเข
าใจผิดโดยทุกสาขาอาชีพลวนแลวแตมีภาษาอังกฤษเขาไปเกี่ยวของดวยทั้งสิ้นไมวาจะเปนงานธุรกิจการบิน 
โรงแรม การท่องเที่ยวฯลฯ โดยในปัจจุบันทุกคนต่างยอมรับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกจริงๆแต่
ไม่ได้หมายถึงการใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่ท างานเพียงอย่างเดียวแต่หมายความว่าภาษาอังกฤษได้กลายเป็น
ส่วนส าคัญในสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยดังนั้นไม่ว่าเราจะท าอาชีพที่แตกต่างกันไปก็
ตามการมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีจะเป็นประโยชน์และท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ความจ าเป็นของภาษาอังกฤษที่มีต่ออาชีพการท างานในปัจจุบันนี้จะสังเกตได้ว่าหลายๆองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจะมีการลงประกาศรับสมัครงานภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่คนท างานต้องมีหาก
ใครไม่สามารถพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษได้โอกาสการได้งานท าก็จะมีน้อยลงเพราะต้องเสียโอกาสนั้นซึ่งถ้าหาก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเรามีการพูดได้เพียงเล็กน้อยหรือเขียนได้เพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีความเข้าใจในการใช้
ภาษาก็อาจกลายเป็นอุปสรรคในการท างานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นหากต้องการประสบความส าเร็จในการ
หางาน หรือการท างานเราจ าเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วย ศุภชัย พุ่มจิตตา(2559) กล่าวว่า 
ข้อดีของภาษาอังกฤษที่มีต่อการท างานว่าเพราะโลกเราเปิดสู่เศรษฐกิจสามัญทุกวันนี้เราไม่ได้ท างานกับคนไทย
อย่างเดียวแล้ว ถ้าเราต้องคุยกับคนต่างชาติแล้วเราคุยด้วยไม่ได้ มันคงดูแย่มากๆในแง่ภาพลักษณ์ หรืออะไร
ต่างๆเพราะเหตุผลนี้ภาษาอังกฤษถึงจ าเป็นอย่างมาก .นอกจากนี้ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อเราได้ยินคนท างานที่
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญซึ่งจะท าให้เราเกิดความประทับใจและแอบชื่นชมอยู่ในใจว่าคนๆนั้น
ต้องเป็นคนที่ท างานเก่งและมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีภาษาอังกฤษจึงช่วยเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีในการท างานท าให้คนท างานที่พูดภาษาอังกฤษได้ ถูกจับตามองจากคนอ่ืนๆที่พบเห็นซึ่งเขาจะ
รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ท างานเก่งสามารถติดต่อสื่อสารกับคนได้ทุกชาติทุกภาษาและการท างานของเราก็จะ
สะดวกมากขึ้นเพราะการที่เราได้พบปะกับคนหลายๆวัฒนธรรมจะช่วยให้เราได้แนวความคิดใหม่ๆในการ
ท างานมากข้ึนอีกทั้งยังช่วยให้เราเติบโตในหน้าที่การงานด้วย. 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การท างานในปัจจุบันนี้ว่าภาษาอังกฤษได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการท างานในด้านใดบ้าง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาความจ าเป็นและความส าคัญในการใช้ ภาษาอังกฤษของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจว่าในแต่ละอาชีพนั้นภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานในด้านใด มีความ
จ าเป็นต่ออาชีพนั้นๆอยู่ในระดับเท่าไร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย. 

1. เพ่ือศึกษาระดับความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
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2. เพ่ือศึกษาความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในอาชีพต่างๆของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาเฉพาะบัณฑิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
3. ตัวแปรที่ศึกษาคือความจ าเป็นและความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการประกอบอาชีพ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง ความจ าเป็นและความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบ
อาชีพทางธุรกิจกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ บัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2556-2559 จ านวนทั้งสิ้น60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยดัดแปลงมาจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยส่วนแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเเบบสอบถามเป็นค าถามเกี่ยวกับอายุ เพศ อาชีพ ชื่อบริษัท รหัสชั้นปี. 
ส่วนที่  2 ความจ าเป็นเเละทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นค าถามเกี่ยวกับความจ าเป็น ความส าคัญ 

และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษต่อการปฏิบัติงานสามารถตอบได้มากกว่า 1ข้อโดยในหัวข้อความจ าเป็นจะมี
ให้เลือกระดับจากมากที่สุด=5 – น้อยที่สุด=1 

ส่วนที่  3 ข้อเสนอแนะเป็นค าถามที่เปิดกว้างให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม คุณสมบัติอะไรที่จ าเป็นต่อการท างาน 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการศึกษาความจ าเป็นและความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น  3 ตอนดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

อายุ 
เพศ 

ชาย หญิง 
21 0 1 
22 10 16 
23 5 19 
24 5 2 
25 0 2 
รวม 20 40 
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จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดถึง 40 คน ส่วนเพศชายนั้นน้อยสุด
จ านวน 20 คน ช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามอยู่ในระหว่าง 21-25 ปี โดยอายุที่มีการตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุดคืออายุ 22ปี ตอบจ านวน 10 คน 
 
ตอนที่ 2  ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของท่านมากน้อย
เพียงใด 

คือ จ านวน ค่าเฉลี่ย ระดับความจ าเป็นมากที่สุดถึงน้อยที่สุด  (1-5) ของแต่ละอาชีพที่ตอบ
แบบสอบถามดังนี้   1 – 1.75 = จ าเป็นน้อยที่สุด, 1.76 – 2.75 = จ าเป็นน้อย, 2.76 – 3.75 = จ าเป็นปาน
กลาง, 3.76 – 4.75 = จ าเป็นมาก, 4.76– 5 = มีความจ าเป็นมากที่สุด หัวข้อภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใดจ าแนกเป็น 5 อาชีพ ดังนี้ 
 

ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานงานของท่านมากนอ้ยเพียงใด 
อาชีพ ค่าเฉลี่ย 

พนักงานโรงแรม 5.0 
สายการบิน 4.5 

พนักงานบริษัทเอกชน 4.1 
พนักงานขาย 3.9 
ธุรกิจส่วนตัว 2.3 

 
จากข้อมูลที่ปรากกฎตามตาราง สามารถสรุปผลรวมการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอังกฤษมีความจ าเป็น

ต่อการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด พบว่าอาชีพที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการท างานมากที่สุดคืออาชีพ 
พนักงานโรงแรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดถึง5.0 รองลงมาคืออาชีพสายการบินและพนักงานบริษัทเอกชนมีความ
จ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.5 และ 4.1 ต่อมาคืออาชีพพนักงาน
ขายมีความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานอยู่ในระดับปานกลางซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.9 และอาชีพที่มี
ความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยที่สุดคืออาชีพธุรกิจส่วนตัวโดยมีค่าเฉลี่ยเพียง2.3 
 
ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของท่านในด้านใด 

คือ จ านวนคนที่ตอบแบบสอบถามในหัวข้อภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานในด้านใดซึ่ง
ในแบบสอบถามระบุให้ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยจ าแนกเป็น 5 อาชีพดังนี้ 
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อาชีพ การ

ประชุม 
การ
น า 

เสนอ
งาน 

การ
ติดต่อ
ลูกค้า 

การ
พูดคุย
กับ

หัวหน้า 

การ
เขียน
e-

mail
ติดต่อ
กับ

ลูกค้า 

การเขียน
จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อกับ

พนักงานใน
องค์กร
เดียวกัน 

การ
เล่ือน
ขั้น 

การเพิ่ม
ฐาน

เงินเดือน 

การ
ประชาสัมพันธ์

องค์กร 

การ
สัมภาษณ์

เพื่อ
คัดเลือก
บุคคลเข้า
ท างาน 

การ
อบรม
สัมนา 

อ่าน
เอกสาร 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

13 4 23 11 13 11 4 8 10 9 7 3 

พนักงาน
โรงแรม 

4 4 15 6 8 8 6 6 5 7 3 - 

สายการบิน 1 - 6 1 2 3 2 2 2 1 2 1 
พนักงานขาย 1 1 7 2 6 4 - 2 2 - 2 - 
ธุรกิจส่วนตวั 1 - 2 - 2 1 - - - 1 - 1 

รวม 20 9 53 20 31 27 12 16 19 18 14 5 
 

จากข้อมูลที่ปรากฏตามตารางที่1 -5 สามารถสรุปผลรวมการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอังกฤษมี
ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของท่านในด้านใดพบว่าทั้ง 5 อาชีพคือ พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานโรงแรม 
สายการบิน พนักงานขายและธุรกิจส่วนตัว มีการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการติดต่อประสานงานกับลูกค้ามาก
ที่สุดมีผู้ตอบรวมแล้วทั้งสิ้น 53 คน รองลงมาคือด้านการเขียนจดหมายติดต่อกับลูกค้ามีจ านวนผู้ตอบ31 คน
ต่อมาคือด้านการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกับพนักงานในองค์กรเดียวกันมีจ านวนผู้ตอบ 27 คน ส่วน
ด้านการประชุมและการพุดคุยสื่อสารกับหัวหน้ามีผู้ตอบรวมแล้วจ านวนเท่ากันด้านละ 20 คน นอกจากนั้นจะ
เป็นด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร การสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน ฯลฯ ตามล าดับโดยด้านที่มีการ
ใช้ภาษาอังกฤษน้อยที่สุดคือด้านเอกสารมีผู้ตอบรวมแล้วเพียง 6 คน 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความจ าเป็นและความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ
มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความจ าเป็นและความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษต่อการปฏิบัติงานใน
ด้านต่างๆมีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เนื่องจากนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจส่วนใหญ่นั้นจะมีแต่เพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยมีช่วงอายุระหว่าง21-25 ปี นอกจากนี้จะ
สังเกตได้ว่าอาชีพที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาเป็นอาชีพพนักงาน
โรงแรมซึ่งแต่ละอาชีพส่วนใหญ่นั้นจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษจึงสอดคล้องกับงานวิจัยในเรื่องความจ าเป็ น 
และความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพโดยพิจารณาได้ดังนี้ 

1. ความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษต่อการปฏิบัติงานทั้ง 5 อาชีพโดยรวมภาษาอังกฤษมีความจ า
เป็นต่อการปฏิบัติงานในแต่ละอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆพบว่าโดยรวมแล้วในแต่ละอาชีพทั้ง 5 
อาชีพจะใช้ภาษาอังกฤษในด้านการติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพราะเนื่องจากอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่
ต้องพบปะกับลูกค้าจึงต้องให้ความส าคัญในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 
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ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาความจ าเป็นและความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษต่อการปฏิบัติงานท าให้ทราบถึงระดับความ
จ าเป็นของภาษาอังกฤษในแต่ละอาชีพว่าจ าเป็นต่อการท างานมากน้อยเพียงใดนั้น โดยสามารถน ามาใช้เป็น 
แนวทางให้ผู้เรียนสามารถพิจารณาระดับความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของอาชีพที่สนใจและเป็นตัวอย่าง
ให้ผู้เรียนนั้นได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ เหมาะสมแก่อาชีพของผู้เรียนในอนาคตรวมถึงท าให้ผู้เรียนนั้น
เล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษมากขึ้น 
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