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บทคัดยอ

การศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารของพนักงานแผนกนําเขาและสงออก และแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเก็บขอมูลจาก

แบบสอบถามและการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางกับพนักงานแผนกนําเขาและสงออกของบริษัทเอกชน                   

ที่ประกอบธุรกิจดานการขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามถูกวิเคราะหทาง

สถิติโดยใชโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบวาปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ

พนักงานแผนกนําเขาและสงออกอยูในระดับปานกลาง สวนใหญจะเปนปญหาทักษะการพูดและการฟง ไดแก 

การไมสามารถออกเสียงใหใกลเคียงกับเจาของภาษา การไมสามารถเขาใจบทสนทนาไดเมื่อผูสนทนาใชคําศัพท

ระดับสูง การไมมีทักษะในการจําแนกเสียงหรือการออกเสียงภาษาอังกฤษ และการไมสามารถคิดเปน

ภาษาอังกฤษไดทันทีเมื่อสนทนากับชาวตางชาติ ตามลําดับ แนวทางการแกไขปญหาท่ีพบมากที่สุด คือการ

พยายามส่ือสารกับลูกคาหรือเพ่ือนรวมงานชาวตางชาติโดยใชภาษาอังกฤษใหบอยครั้งขึ้น สวนวิธีการอ่ืน ไดแก 

การพยายามหาคําศัพทที่เปนคียเวิรดหรือเดาบริบทโดยรอบประโยคหากตัวเนื้อหาในเอกสารตาง ๆ ยากเกิน               

ที่สามารถเขาใจได และใชการฝกฝนภาษาอังกฤษผานสื่อชองทางตาง ๆ และสื่อออนไลน เชน พอดแคสต ยูทูบ 

เปนตน เพ่ือคุนชินกับภาษาอังกฤษ ตามลําดับ

คําสําคัญ : ปญหาการใชภาษาอังกฤษ, พนักงานบริษัท, ธุรกิจการขนสง, ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
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Abstract

This study aims to investigate problems and solutions of using English for communication 

of company employees working at the import and export department, as well as to study the 

way in which are sued to enhance English. Data were collected through questionnaires given to 

and semi-structured interviews done with employees working in the import and export 

department of a private logistics company in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Quantitative 

data were statistically analyzed using the SPSS program. The results showed that the overall 

problems of using English for communication among the logistics company employees are 

considered as moderate ones. Most of the common problems are related to listening and 

speaking skills. Those problems include inability of producing sounds close to native speakers, 

difficulties of understanding meanings when interlocutors use advance vocabulary, the lack of 

skills in distinguishing English sounds or pronunciation, and inability of giving spontaneous 

responses in English respectively. In addition, the most common solution found includes to try 

to find more chances to talk to foreign customers and colleague in English. Other solutions are 

trying to find key words or to guess meaning by using contexts in case contents in the documents 

are too difficult to understand, and practising English through a variety of media, including online 

one such as Podcast and YouTube in order to be familiar with English.

Keywords: Problems of using English, company employees, logistics business, English for 

communication
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บทนํา

ในปจจุบันการขนสงสินคาทั้งในและตางประเทศเร่ิมมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจาก

การแพรระบาดของโรคโคโรนาไวรัส สงผลใหธุรกิจการขนสงสินคาและโลจิสติกสมีแนวโนมเติบโตข้ึนอยางกาว

กระโดด แนวโนมผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางมาก เชน ธุรกิจรับสงเอกสารและส่ิงของ มีรายไดตลอดป ๒๕๖๒

เพ่ิมขึ้นจากป ๒๕๖๑ ถึงรอยละ ๕๗% และธุรกิจขนสงโลจิสติกส มีกําไรตลอดป ๒๕๖๒ เพ่ิมขึ้นจากป ๒๕๖๑ ถึง

รอยละ ๑๑๖% (ประชาชาติธุรกิจ, ๒๕๖๔) นอกจากนี้ ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการทําคาขายกับตางประเทศ

มาโดยตลอด จึงตองพัฒนาประชากรภายในประเทศใหมีประสิทธิภาพเพียงพอในตลาดโลก (Wannapok, ๒๐๐๔) 

สงผลใหธุรกิจตาง ๆ จึงมองหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดวยเหตุนี้ ภาษาอังกฤษ จึงถูก

บรรจุเปนสวนหนึ่งของการศึกษาภาคบังคับในระบบการศึกษาไทยในทุกระดับ อยางไรก็ตาม คนไทยยังคงประสบ

ปญหากับการใชภาษาอังกฤษอยางตอเน่ือง VOA (๒๕๖๔) ไดรายงานผลการจัดอันดับระดับความสามารถในการ

ใชภาษาอังกฤษจากทั่วโลกโดย EF Education First ประจําป ค.ศ.๒๐๒๑ พบวา ประเทศไทยตกลงมาอยูลําดับที่ 

๗๔ ในป ๒๐๑๙ ซ่ึงเล่ือนลงมาจากกลุม “ความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ํา” สูกลุม “ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษต่ํามาก” นอกจากน้ีประเทศไทยยังถูกจัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอยูในอันดับที่ ๗ จาก ๘

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

การศึกษาปญหาภาษาอังกฤษท่ีไดรับความสนใจศึกษามักจะเปนการศึกษาในหองเรียนทั้งไทยและ

ตางประเทศเปนสวนใหญ เชน งานวิจัยของญาณิศา สูทรงดี และสุชาดา รัตนวาณิชยพันธ (๒๕๕๕); นทีธร                

นาคพรหม และคณะ (๒๕๕๘); ปยวรรณ รุงวรพงศ (๒๕๕๗); ฤทัยรัตน ศรีพวงมาลัย (๒๕๖๑); สินินาฎ มีศรี 

(๒๕๕๙); Kasim & Raisha (๒๐๑๗) และงานวิจัยเกี่ยวกับปญหาภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ ก็มักพบในกลุม

ของพนักงานบริการ เชน งานวิจัยของมินตรา ไชยชนะ, สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ และสุดารัตน ทองเณร (๒๕๖๐); 

ณัฐญา หุนนอย (๒๕๖๑) และในกลุมวิศวกร เชน งานวิจัยของ กฤษณะ โฆษชุณหนันท (๒๕๕๙) เปนตน แต

งานวิจัยและการศึกษาปญหาภาษาอังกฤษในบริบทพนักงานสายโลจิสติกสกลับมีจํานวนนอย

ดวยเหตุนี้งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุงศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษและแนวทางแกไขปญหา

ของพนักงานแผนกโลจิสติกส เพ่ือเปนแนวทางประยุกตใชแกปญหา และพัฒนาบุคลากรใหกับบริษัทเอกชน

ประกอบธุรกิจดานการขนสงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เปนแหลงเก็บขอมูล หรือบริษัทที่มีลักษณะคลายคลึง

กัน เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเปนกําลังสําคัญใหกับองคกรตอไป นอกจากน้ี ในแงของการ

พัฒนาการศึกษา ผลการวิจัยชิ้นนี้ยังสามารถนําไปตอยอดในการเรียนการสอนเพ่ือเปนประโยชนดานการศึกษา

เพ่ือเตรียมการเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานในปจจุบัน
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ปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

แมวาในประเทศตาง ๆ ที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ มีการบรรจุภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ตอง

เรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับ แตกลับพบปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในทุกทักษะ ดังน้ี

ปญหาดานการพูดภาษาอังกฤษ จากการศึกษาปญหาในดานการพูดภาษาอังกฤษหลากหลายชิ้น 

สามารถประมวลไดวา ปญหาดานการพูดภาษาอังกฤษมี ๔ ประเด็นหลัก ๆ ไดแก ประการแรก คือการขาดความ

มั่นใจในตนเอง เพราะตนเองมีความรูภาษาอังกฤษไมเพียงพอ (นงสมร พงษพานิช, ๒๕๕๔) ขาดทักษะการใช

ภาษาอังกฤษในสภาพจริง และขาดทักษะความรูพนฐานที่เปนองคประกอบในการพูดภาษาอังกฤษ (ธัญทิพ              

บุญเย่ียม, ๒๕๖๒) เชน การไมรูโครงสรางไวยากรณอยางเพียงพอ เปนตน ประการท่ีสอง ผูพูดมีจํานวนคําศัพท

และสํานวนภาษาอังกฤษไมเพียงพอที่จะนําไปสรางเปนประโยคท่ีสมบูรณได เปนลักษณะพูดเปนคํา ๆ แทน ทํา

ใหผูพูดไมมีความมั่นใจและอาจไมสามารถส่ือสารกับชาวตางชาติไดอยางตรงประเด็น ซึ่งสถานการณนี้มักเกิดได

บอยครั้งในการสนทนากับคูสนทนาทางโทรศัพทหรือการใหขอมูลเบื้องตนกับลูกคาแบบตัวตอตัว (มินตรา               

ไชยชนะ, สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ และสุดารัตน ทองเณร, ๒๕๖๐) ประการท่ีสาม คือ การขาดแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษ กลาวคือ ภาษาอังกฤษไมใชภาษาราชการของประเทศไทย จึงขาดบริบทในชีวิตประจําวันที่จะ

พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ทําใหเกิดความสนใจหรือแรงกระตุนในการพูดภาษาอังกฤษนอย สงผลใหคน

ไทยพูดภาษาอังกฤษไมไดหรือพูดไมคลอง (เนตรปรียา ชุมไขโย , ๒๕๔๕) ปญหานี้ยังพบในชาวอุซเบกิสถาน               

จากงานวิจัยของ Oybekovna (๒๐๒๐) พบวา ผูเรียนชาวอุซเบกิสถานประสบปญหาเรื่องขาดแรงจูงใจในการใช

ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการพูดภาษาอังกฤษจะมีเพียงในหองเรียนเทานั้น สภาพแวดลอมนอกหองเรียนของผูเรียน

ไมบังคับใหมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ประการสุดทาย คือ การขาดการสนับสนุนจากองคกรที่มีผล

ตอการพัฒนาบุคลากรดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการทํางาน (ทิยาพร ศิลป, ๒๕๕๙)

ปญหาดานการฟงภาษาอังกฤษ ปญหาหลักๆ ดานการฟงภาษาอังกฤษมี ๕ ประการ กลาวคือ ประการ

แรกเก่ียวกับผลกระทบจากการจัดการเรียนการสอนท่ีใหความสําคัญกับทักษะการฟงนอยกวาทักษะอ่ืน ๆ                 

การขาดโอกาสการฝกฝนทักษะการฟงภาษาอังกฤษบอยๆ ทําใหผูเรียนมีปญหาในการเขาใจเนื้อาหาเม่ือฟง

ภาษาอังกฤษ (ญาณิศา สูทรงดี และสุชาดา รัตนวาณิชยพันธ, ๒๕๕๕) ประการถัดมา เนื่องจากภาษาอังกฤษ            

เปนภาษาท่ีถูกใชเปนภาษาราชการในหลายประเทศทั่วโลก ทําใหมีสําเนียงที่หลากหลาย เชน สําเนียงอินเดีย 

สําเนียงออสเตรเลีย สําเนียงสิงคโปร เปนตน สงผลใหเกิดปญหาความเขาใจเมื่อฟงภาษาอังกฤษสําเนียง

หลากหลายของแตละชนชาติที่แตกตางกัน เชน คนไทยมักประสบปญหาไมเขาใจสําเนียงการพูดภาษาอังกฤษของ

คนอินเดีย เปนตน (Khamprated, ๒๐๑๒; ฤทัยรัตน ศรีพวงมาลัย, ๒๕๖๑) ประเด็นนี้สอดคลองกับวิจัยของ 

Zulfikar, Aulia & Akmal (๒๐๒๐) พบวาผูเรียนชาวอินโดนีเซียที่ศึกษาภาษาอังกฤษ มีปญหาดานการฟงสําเนียง

ภาษาอังกฤษของคูสนทนา เนื่องจากไมคุนชินกับสําเนียงภาษาอังกฤษของคูสนทนา ประการท่ีสามเก่ียวกับ

ความเร็วในการพูดภาษาอังกฤษ กลาวคือ หากคูสนทนาพูดเร็วเกินไปหรือพูดดวยระดับความเร็วปกติของเจาของ
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ภาษาอังกฤษผูฟงคนไทยไมสามารถจับใจความสิ่งที่ผูพูดสื่อสารได (ฤทัยรัตน ศรีพวงมาลัย, ๒๕๖๑) ซึ่งงานวิจัยนี้

สอดคลองกับงานวิจัยของ Zulfikar, Aulia & Akmal (๒๐๒๐) ที่พบวา ผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ

ต่ํามักจะประสบปญหากับสื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่มีความเร็วระดับปกติที่พบจริงในชีวิตประจําวัน ประการท่ีสี่ 

พบวาคนไทยมีปญหาในการฟงเพ่ือการวิเคราะห โดยเฉพาะกรณีที่ตองวิเคราะหปญหาใหกับชาวตางประเทศ โดย

ปญหาดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากการฟงไมทันหรือไมไดตั้งใจฟง ขาดสมาธิ และอาจมีขอมูลขององคกรไมเพียง

พอที่จะตอบคําถามได (มินตรา ไชยชนะ, สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ และสุดารัตน ทองเณร, ๒๕๖๐) ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Thai & Nguyen (๒๐๑๘) พบวา ปญหาความไมคุนเคยกับประเด็นหัวขอท่ีแปลกใหม และการขาด

สมาธิระหวางฟงคูสนทนาของผูเรียนภาษาอังกฤษในเวียดนาม เปนอีกปจจัยที่ทําใหผูฟงไมสามารถวิเคราะห

ประเด็นของคูสนทนาไดอยางถูกตอง ประการที่หา ปญหาในการฟงประโยคภาษาอังกฤษท่ีซับซอน เชน 

ประกอบดวยคําศัพท สํานวน วลีที่ยาก รวมถึงไวยากรณระดับสูง อาจทําใหผูฟงสับสนและไมสามารถสรุปใจความ

สําคัญที่ผูพูดสื่อได (ญาณิศา สูทรงดี และสุชาดา รัตนวาณิชยพันธ, ๒๕๕๕; Khamprated, ๒๐๑๒) ประการ

สุดทาย ความแตกตางทางวัฒนธรรมเปนอุปสรรคหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาในการฟงและไมเขาใจสิ่งที่ผูพูด เชน 

เรื่องขบขัน (jokes) เปนตน (Khamprated, ๒๐๑๒)

ปญหาดานการอานภาษาอังกฤษ มีการศึกษาปญหาดานการอานภาษาอังกฤษจํานวนมาก สามารถ

แบงปญหาดังกลาวออกไดเปน ๓ ประเด็นหลัก ๆ ไดแก ประการแรก การรูคําศัพทจํานวนจํากัด เนื้อหาในบท

อานประกอบดวยคําศัพทที่ยาก เชน คําศัพทเฉพาะทาง คําศัพทพองความหมาย หรือศัพทพองรูปที่ความหมาย

เปลี่ยนแปลงไดตามบริบท เปนตน สงผลใหผูอานไมเขาใจเนื้อหาที่อาน (Dara, ๒๐๑๙) ดังที่ Kasim & Raisha 

(๒๐๑๗) กลาววา ผูเรียนชาวอินโดนีเซียที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมักจะมีปญหาในเร่ืองของ 

Homonyms เนื่องจากการออกเสียงและการสะกดคํานั้นเหมือนกัน แตความหมายตางกันไปตามบริบท ประการ

ที่สอง เปนปญหาดานโครงสรางไวยากรณ กลาวคือ ผูอานไมเขาใจโครงสรางไวยากรณที่ซับซอนบางเร่ืองอยาง

แทจริง (Dara, ๒๐๑๙) ทั้งๆ ที่การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมุงเนนไปท่ีการสอนไวยากรณ 

ถาผูอานมีความเขาใจโครงสรางไวยากรณเปนอยางดี จะสามารถถอดความและเขาใจสิ่งท่ีอานไดอยางรวดเร็ว 

Nuttal (๒๐๐๐) กลาววา โครงสรางอยาง complex noun groups, nominalizations, coordinating conjunctions, 

participial phrases, prepositional phrases มักทําใหผูอานทําความเขาใจไดคอนขางยาก เนื่องจากมีความ

ซับซอน ประการท่ีสาม ปญหาการอานที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ไมเหมาะสม สงผลใหการอานของผูเรียน

ลมเหลว โดยไมไดเนนใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการอานอยางแทจริง งานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Ganie, Deliana & Rangkuti (๒๐๑๙) ที่พบวา สวนหน่ึงของปญหาการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนชาว

อินโดนีเซีย คือ การท่ีผูสอนไมใชเทคนิคการสอนใดๆ นอกเหนือจากอานใหผูเรียนฟง และกระบวนการเรียนการ

สอนอยูที่ครูถึง ๗๐% มักเผชิญกับปญหาการอานภาษาอังกฤษจากครูผูสอนเอง ไมสอนวิธีการอานจับใจความแต

มักสอนใหอานตามท่ีผูสอนพูด นอกจากน้ียังไมสามารถอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับตัวประโยคไดและใชวิธีการสอน                      

ที่ไมเหมาะสม 
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ปญหาดานการเขียนภาษาอังกฤษ จากงานวิจัยในอดีต พบปญหาดานการเขียนภาษาอังกฤษหลัก ๆ             

๓ ประเด็น คือ ประการแรก คือ การเขียนไมถูกตองตามหลักไวยากรณ (สินีนาฏ มีศรี และภัทรธีรา เทียนเพ่ิมพูล, 

๒๕๕๙) โดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากการท่ีผูเขียนตองคํานึงถึงความถูกตองของโครงสรางทางภาษาเปนอยางแรก แต

โครงสรางทางไวยากรณของภาษาไทยบางสวนไมเหมือนกันกับไวยากรณภาษาอังกฤษ และไ วยากรณ

ภาษาอังกฤษบางเร่ืองไมพบในภาษาไทย เชน กาล (Tenses) เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuations) คํานําหนา

คํานาม (Determiners) เปนตน ดั้งนั้นหากเขียนไมถูกตองตามหลักโครงสรางของภาษา จะทําใหผูอานไมเขาใจ 

หรือเขาใจผิดในสิ่งท่ีตองการสื่อ หรืออาจจะเกิดการสื่อสารไปในทางลบไดเชนเดียวกัน กฤษณะ โฆษชุณหนันท 

(๒๕๕๙) ไดกลาววาปญหาและอุปสรรคการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร พบวา การรูคําศัพท ไวยากรณนอย

เปนปญหามากตอทักษะการเขียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ประการที่สอง อิทธิพลของภาษาแม (mother 

tongue) แทรกแซงในการเขียนภาษาอังกฤษ ทําใหเกิดจากการนํากฎเกณฑของภาษาแมมาใชในการเขียน

ภาษาอังกฤษโดยมิไดตระหนักถึงขอจํากัดและความแตกตางของกฎเกณฑทางภาษาระหวางภาษาแมและ

ภาษาอังกฤษ (Bhela, ๑๙๙๙; ปยวรรณ รุงวรพงศ, ๒๕๕๗) Bhela (๑๙๙๙) กลาววา หากโครงสรางทางภาษา

ระหวางสองภาษามีความแตกตางกันมาก โอกาสที่จะเขียนผิดพลาดก็จะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Cho (๒๐๐๔) ที่พบวา ปญหาการเขียนภาษาอังกฤษที่ชัดเจนสําหรับผูเรียนชาวเกาหลีเกิดจากพ้ืนฐานความ

แตกตางระหวางสองภาษา ภาษาอังกฤษจะอยูในกลุมอินโด-ยูโรเปยน ในขณะที่ภาษาเกาหลีใชหลักในตระกูล

ภาษาอุราลอัลไต ทําใหทั้งสองภาษามีความตางกันทางโครงสรางวากยสัมพันธอยางสิ้นเชิง ยกตัวอยางเชน 

รูปแบบโครงสรางของภาษาอังกฤษคือ SVO (ประธาน-กริยา-กรรม) ในขณะที่รูปแบบโครงสรางพ้ืนฐานของภาษา

เกาหลีคือ SOV (ประธาน-กรรม-กริยา) ประการท่ีสาม การไมสามารถเลือกใชคําใหเหมาะสมกับบริบทได 

แยกแยะความแตกตางของคําชนิดตางๆ ไมได รวมทั้งมักเทียบคําแปลของภาษาแมเปนหลัก เชน คําพอง

ความหมาย ทําใหผูเขียนไมสามารถใชคําใหสอดคลองกับความหมายหรือบริบทท่ีตองการสื่อได และไมทราบ

ความหมายของคําศัพท (ปยวรรณ รุงวรพงศ, ๒๕๕๗)

ระเบียบวิธีการวิจัย

งานวิจัยชิ้นนี้ เปนรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประกอบดวย             

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุม

ตัวอยางซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method) ไดแก พนักงานแผนก

การนําเขาและสงออกของบริษัทเอกชนประกอบธุรกิจดานการขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จํานวน ๓๕ คน เปนพนักงานที่มีการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทํางาน จากจํานวนพนักงานในแผนก

ทั้งหมด จํานวน ๕๐ คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถามออนไลน และการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เครื่องมือดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้

แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามออนไลน (Google Form) โดยมีขั้นตอนการหาคุณภาพและ               

การรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ดังนี้ เริ่มตนจากการศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎีองคความรู เรื่องปญหา              
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕

ในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามา

สรางเปนแบบสอบถาม (Google Form) จํานวน ๕๓ ขอ หลังจากน้ันไดสงใหผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ   

ดานภาษาอังกฤษ จํานวน ๓ ทาน (Face Validity) ตรวจสอบและประเมินความสอดคลองของเน้ือหา 

(Content Validity) และการใชภาษา นําผลการประเมินมาหาคาดัชนี IOC ซี่งไดคา IOC มากกวา ๐.๕              

นั่นหมายความวา ขอคําถามในแบบสอบถามวัดไดสอดคลองกับเนื้อหาท่ีตองการ สามารถนําไปใชได (ลัดดา

วัลย เพชรโรจน และอัจฉรา ชํานิประศาสน , ๒๕๔๗) หลังจากนั้นไดนําขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมา

ปรับแกไขแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง หลังจ ากการปรับปรุง

แบบสอบถามเสร็จสิ้น ก็สงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางจํานวน ๒๕ คน พรอมท้ังชี้แจงวัตถุประสงค ของ

การทําวิจัย และลักษณะของแบบสอบถาม เพ่ือใหผูกรอกแบบสอบถามทราบ และใหเกิดความเขาใจตรงกัน

การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เปนลักษณะแบบการถามคําถามปลายเปด ที่ใชสัมภาษณพนักงาน

กลุมตัวอยางเปนรายบุคคล จํานวน ๑๐ คนซ่ึงไมซ้ํากับพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม โดยการสัมภาษณแบบกึ่ง

โครงสรางนี้ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation Technique) ดานขอมูล (Data 

Triangulation) โดยเนนการตรวจสอบขอมูลที่ไดวามีความเหมือนกันหรือไม ในสวนปญหาและอุปสรรค             

ในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของพนักงาน พบวา มีชุดขอมูลที่สอดคลองกันถึง ๖๐% และในสวนของ

แนวทางการแกไขปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของพนักงาน พบวา มีชุดขอมูลท่ีสอดคลองกัน

ถึง ๕๐% สวนสุดทายบทบาทขององคกรที่มีผลตอการใชภาษาอังกฤษของพนักงาน พบวา มีชุดขอมูล                 

ที่สอดคลองกันถึง ๗๐% จึงสามารถตีความไดวาชุดขอมูลมีความอ่ิมตัว

ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถามจะถูกวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหา

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดวยโปรแกรม SPSS สวนขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณก็จะถูก

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา

ผลการศึกษา แบงออกเปน ๒ สวน คือ ผลการศึกษาท่ีไดจากแบบสอบถามและที่ไดจากการสัมภาษณ 

โดยจะขอกลาวถึงผลการศึกษาท่ีไดจากแบบสอบถามกอน ดังตอไปน้ี

ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางเปนหญิง

จํานวน ๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๖ และชายจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๔ ซ่ึงอยูในชวงอายุอยูระหวาง ๔๖

ปขึ้นไป มีประสบการณการทํางาน ๒๑ ปขึ้นไปมากท่ีสุดจํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๔ สวนใหญมีความถ่ี

ในการใชภาษาอังกฤษในการทํางานทุกวัน จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๘๔ สวนขอมูลการเดินทางไป

ตางประเทศของผูตอบแบบสอบถาม มีผูที่เคยเดินทางไปตางประเทศ จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๘๐ โดย

มีจดุประสงคเพ่ือการทํางาน จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๕ มีจุดประสงคเพ่ือการทองเท่ียว จํานวน ๘ คน 
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕

คิดเปนรอยละ ๔๐ และมีจุดประสงคเพ่ือการศึกษา จํานวน ๑ คิดเปนรอยละ ๕ ตามลําดับ ไดเดินทางไปยัง

ประเทศ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เกาหลี ฮองกง สิงคโปร ไตหวัน มาเลเซีย กัมพูชา จีน ฟลิปปนส

ในการวิเคราะหระดับปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยูบนเกณฑการแปล

ความขอมูลดังน้ี (ประคอง กรรณสูตร, ๒๕๓๘) หากไดคะแนนเฉลี่ย

๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง มีระดับปญหานอยที่สุด ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง มีระดับปญหานอย

๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง มีระดับปญหาปานกลาง ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง มีระดับปญหามาก

๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง มีระดับปญหามากท่ีสุด

ผลการศึกษาเปดเผยปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษของพนักงานแผนกการนําเขาและ

สงออกของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจการขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังท่ีปรากฏในตารางที่ ๑

ตารางท่ี ๑ ปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษในภาพรวม

ปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษ
คาเฉลี่ย
( x )

คา SD
ระดับ
ปญหา

๑. ขาพเจาขาดความมั่นใจในการพูดสื่อสาร ๒.๗๖ ๑.๐๗ ปานกลาง

๒. ขาพเจามีปญหาในการออกเสียงใหใกลเคียงกับเจาของภาษา ๓.๒๐ ๐.๘๙ ปานกลาง
๓. ขาพเจาไมสามารถคิดเปนภาษาอังกฤษไดทันทีเมื่อสนทนากับชาวตางชาติที่ใช

ภาษาอังกฤษ
๒.๘๘ ๑.๐๓ ปานกลาง

๔. ขาพเจาใชภาษาไทยรวมกับภาษาอังกฤษโดยสวนมาก เมื่อสนทนากับชาวตางชาติที่ใช

ภาษาอังกฤษ
๒.๒๘ ๑.๐๐ นอย

๕. ขาพเจาไมสามารถใชคําศัพทหรือสํานวนสื่อสารไดทันที เมื่อสนทนากับชาวตางชาติที่

ใชภาษาอังกฤษ
๒.๗๖ ๐.๙๕ ปานกลาง

๖. ขาพเจาไมสามารถเลือกใชคําศัพทใหเหมาะสมกับคูสนทนาได ๒.๖๘ ๐.๙๓ ปานกลาง

๗. ขาพเจาไมสามารถพูดประโยคที่ขาพเจาตองการได ๒.๓๖ ๐.๘๙ นอย

๘. ขาพเจาไมสามารถเรียบเรียงความคิดหรือประโยคภาษาอังกฤษกอนเริ่มการสนทนาได ๒.๕๒ ๑.๐๖ ปานกลาง

๙. ขาพเจาไมสามารถสนทนาในประเด็นอ่ืนใดนอกเหนือจากประเด็นท่ีพบบอย ๒.๘๐ ๑.๐๖ ปานกลาง

๑๐. ขาพเจาขาดทักษะในการจําแนกสําเนียงหรือการออกเสียงภาษาอังกฤษ ๒.๙๒ ๐.๙๘ ปานกลาง
๑๑. ขาพเจาไมสามารถจับใจความสําคัญของคูสนทนาได หากคูสนทนาพูดดวยความเร็ว

ปกติ
๒.๖๐ ๐.๙๐ ปานกลาง

๑๒. ขาพเจาไมสามารถเขาใจบทสนทนาได เมื่อคูสนทนาใชคําศัพทระดับสูง ๓.๐๘ ๑.๐๔ ปานกลาง

๑๓. ขาพเจาไมสามารถเขาใจความหมายของคําศัพทในเน้ือหาท่ีอาน ๒.๕๒ ๐.๘๑ ปานกลาง
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕

ปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษ
คาเฉลี่ย
( x )

คา SD
ระดับ
ปญหา

๑๔. ขาพเจาไมสามารถเขาใจลักษณะโครงสรางไวยากรณของภาษาอังกฤษ ทําใหไม

สามารถเขาใจความหมายในเอกสารท่ีขาพเจาอานได
๒.๓๒ ๐.๘๔ นอย

๑๕. ขาพเจาไมสามารถเขาใจในเนื้อหาในเอกสารที่เกี่ยวของและไมสามารถจับประเด็น

สําคัญได
๒.๓๒ ๐.๘๔ นอย

๑๖. ขาพเจามีปญหาในการเลือกใชคําศัพทหรือสํานวนใหเหมาะสมตามบริบท ๒.๖๐ ๐.๘๙ ปานกลาง

๑๗. ขาพเจาไมสามารถเลือกใชคําศัพทใหเหมาะสมกับโอกาสตาง ๆ ได ๒.๕๒ ๐.๘๑ ปานกลาง
๑๘. ขาพเจาไมมีความม่ันใจในทักษะไวยากรณและคําศัพททําใหไมสามารถเรียบเรียง

ประโยคในการเขียนใหผูอานเขาใจในประเด็นที่ขาพเจาจะสื่อสารได
๒.๕๒ ๑.๐๒ ปานกลาง

จากตารางที่ ๑ ผลการศึกษาระดับปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษในภาพรวมของพนักงาน

บริษัทเอกชนท่ีประกอบธุรกิจดานการขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีระดับปญหา

อยูในระดับปานกลาง ( x = ๒.๖๔) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ปญหาที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก                  

มีปญหาในการออกเสียงใหใกลเคียงกับเจาของภาษา ( x = ๓.๒๐; SD = ๐.๘๙) รองลงมาคือ ไมสามารถเขาใจ

บทสนทนาได เมื่อคูสนทนาใชคําศัพทระดับสูง ( x = ๓.๐๘; SD = ๑.๐๔) ขาดทักษะในการจําแนกสําเนียง

หรือการออกเสียงภาษาอังกฤษ ( x = ๒.๙๒; SD = ๐.๙๘) ไมสามารถคิดเปนภาษาอังกฤษไดทันทีเมื่อสนทนา

กับชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษ ( x = ๒.๘๘; SD = ๑.๐๓) และไมสามารถสนทนาในประเด็นอ่ืนใด

นอกเหนือจากประเด็นที่พบบอย ( x = ๒.๘๐; SD = ๑.๐๖) ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ปญหาที่กลาวมาน้ันอยู

ในระดับปานกลาง ในทางตรงกันขาม ปญหาที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดและอยูในระดับนอย ไดแก การใชภาษาไทย

รวมกับภาษาอังกฤษโดยสวนมาก เมื่อสนทนากับชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษ ( x = ๒.๒๘; SD = ๑.๐๐)

รองลงมาคือ ไมสามารถเขาใจลักษณะโครงสรางไวยากรณของภาษาอังกฤษ ทําใหไมสามารถเขาใจความหมาย

ในเอกสารท่ีอานได ( x = ๒.๓๒; SD = ๐.๘๔) และไมสามารถเขาใจในเน้ือหาในเอกสารท่ีเกี่ยวของ และ             

ไมสามารถจับประเด็นสําคัญได ( x = ๒.๓๒; SD = ๐.๘๔) ตามลําดับ

นอกจากน้ี จากการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษ และแนวทาง

การพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงานแผนกการนําเขาและสงออกนั้น ซึ่งใชเกณฑการแปลผลเชนเดียวกันกับ

เกณฑระดับปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษขางตน ปรากฏผลตามตารางท่ี ๒ ดังนี้
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ตารางที่  ๒ ระดับความถี่ในการแกไขปญหาและอุปสรรคของพนักงานแผนกการนําเขาและสงออกของบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจการขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษ และแนวทางการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ

คาเฉลี่ย
( x )

คา SD
ระดับ
ความถ่ี

๑. ขาพเจาพยายามหาคําศัพทที่เปนคียเวิรดหรือเดาบริบทโดยรอบประโยค หากตัวเน้ือหา

ในเอกสารตางๆ ยากเกินท่ีขาพเจาสามารถเขาใจได
๔.๐๐ ๐.๘๙ มาก

๒. ขาพเจาหมั่นศึกษาการเดาคําศัพทจากบริบทโดยรอบในภาษาอังกฤษ ๓.๕๖ ๐.๗๙ มาก
๓. ขาพเจาหมั่นสะสมคําศัพทเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบใหมากขึ้น ๓.๖๘ ๐.๘๖ มาก
๔. ขาพเจาหมั่นฝกอานหนังสือ หรือบทความภาษาอังกฤษอยูบอยคร้ัง และจดจําการใช

ภาษา เพื่อนํามาประยุกตใช
๓.๔๐ ๐.๙๐ ปานกลาง

๕. ขาพเจาหมั่นศึกษาเพ่ิมเติมในหัวขอภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตองใช และมักเจอบอยในการ

ทํางาน หรือประเด็นท่ีเกี่ยวของ
๓.๕๖ ๐.๘๙ มาก

๖. ขาพเจาหมั่นฝกฝนการอานจับใจความสําคัญในบทอานภาษาอังกฤษ ๓.๓๖ ๐.๘๐ ปานกลาง

๗. ขาพเจาหมั่นฝกฝนการสรุปองคความรูในบทอานภาษาอังกฤษ ๓.๓๒ ๐.๘๕ ปานกลาง

๘. ขาพเจาหมั่นฝกฝนการออกเสียงพยัญชนะ และสระภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง ๓.๑๒ ๐.๘๖ ปานกลาง

๙. ขาพเจาหมั่นฝกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง ๓.๑๒ ๐.๘๖ ปานกลาง

๑๐. ขาพเจาฝกฝนการเวนจังหวะในขณะฝกพูดภาษาอังกฤษ ๓.๐๘ ๐.๘๘ ปานกลาง

๑๑. ขาพเจาศึกษาบทสนทนาภาษาอังกฤษท่ีใชบอยในสํานักงานหรือประเด็นท่ีเกี่ยวของ ๓.๕๒ ๐.๙๐ มาก
๑๒. ขาพเจาพยายามสื่อสารกับลูกคา หรือเพื่อนรวมงานชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษให

บอยครั้งขึ้น
๔.๘๐ ๐.๙๘ มากท่ีสุด

๑๓. ขาพเจาลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม หรือเขาอบรมภาษาอังกฤษนอกเวลา

งาน
๒.๘๐ ๑.๐๖ ปานกลาง

๑๔. ขาพเจาหมั่นฝกฟงบทสนทนาที่ใชภาษาอังกฤษสื่อสาร เพื่อความคุนชินกับการออก

เสียง และระดับความเร็วของคูสนทนา
๓.๑๒ ๐.๙๑ ปานกลาง

๑๕. ขาพเจาฝกฝนภาษาอังกฤษผานสื่อชองทางตางๆ และสื่อออนไลน เชน พอดแคสต ยู

ทูบ เปนตน เพื่อเพ่ิมความเคยชินกับภาษาอังกฤษ
๓.๗๒ ๐.๙๘ มาก

๑๖. ขาพเจาศึกษาวัฒนธรรมของชาติที่ใชภาษาอังกฤษ เพื่อความเปนธรรมชาติมากขึ้น ๒.๘๔ ๑.๐๘ ปานกลาง

๑๗. ขาพเจาหมั่นฝกใชไวยากรณภาษาอังกฤษบอยๆในชีวิตประจําวันเทาท่ีทําได ๓.๒๐ ๐.๙๘ ปานกลาง

๑๘. ขาพเจาหมั่นฝกฝนการวิเคราะหโครงสรางทางไวยากรณในภาษาอังกฤษ ๓.๑๒ ๐.๘๖ ปานกลาง

จากตารางที่ ๒ พบวาผลการศึกษาระดับความถ่ีในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใช

ภาษาอังกฤษของพนักงานบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจดานการขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยภาพรวมมีระดับความถี่อยูในระดับปานกลาง ( x = ๓.๔๐) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา แนว
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ทางการแกไขปญหาที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก พยายามส่ือสารกับลูกคา หรือเพ่ือนรวมงานชาวตางชาติที่ใช

ภาษาอังกฤษใหบอยครั้งขึ้น ( x = ๔.๘๐; SD = ๐.๙๘) รองลงมาคือ พยายามหาคําศัพทที่เปนคียเวิรด หรือ

เดาบริบทโดยรอบประโยค หากตัวเน้ือหาในเอกสารตางๆ ยากเกินที่สามารถเขาใจได ( x = ๔.๐๐; SD = 

๐.๘๙) ฝกฝนภาษาอังกฤษผานสื่อชองทางตางๆ และสื่อออนไลน เชน พอดแคสต ยูทูบ เปนตน เพ่ือเพ่ิมความ

คุนชินกับภาษาอังกฤษ ( x = ๓.๗๒; SD = ๐.๙๘) หมั่นสะสมคําศัพทเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับงานในความ

รับผิดชอบใหมากขึ้น ( x = ๓ .๖๘; SD = ๐.๘๖) และหมั่นศึกษาการเดาคําศัพทจากบริบทโดยรอบใน

ภาษาอังกฤษ ( x = ๓.๕๖; SD = ๐.๗๙) ตามลําดับ และแนวทางการแกไขปญหาที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก 

ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม หรือเขาอบรมภาษาอังกฤษนอกเวลางาน ( x = ๒.๘๐; SD = ๑.๐๖)

รองลงมาคือ ศึกษาวัฒนธรรมของชาติที่ใชภาษาอังกฤษเพ่ือความเปนธรรมชาติมากขึ้น ( x = ๒.๘๔; SD = 

๑.๐๘) และฝกฝนการเวนจังหวะในขณะฝกพูดภาษาอังกฤษ ( x = ๓.๐๘; SD = ๐.๘๘)  ตามลําดับ นอกจากนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาการใชภาษาอังกฤษวาการหม่ันอาน

ภาษาอังกฤษและสนทนากับเพ่ือนตางชาติ เปนอีกวิธีการหนึ่งในการฝกฝนภาษาอังกฤษ

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับบทบาทขององคกรที่มีผลตอการใชภาษาอังกฤษของพนักงาน ก็พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามคิดวา บริษัทเปดโอกาสใหทํางานรวมกับชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษ (รอยละ ๑๐๐) บริษัทจัด

กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการทํางาน (รอยละ ๖๔) บริษัทจัดอบรม

สัมมนาดานการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีทั้ งในประเทศและนอกประเทศเพ่ือ

เสริมสรางความชํานาญในการทํางาน (รอยละ ๕๖) บริษัทสนับสนุนหรือจางผูเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษมาให

คําปรึกษาแนะนําตอบขอซักถามและแกไขปญหาที่เกิดจากการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทํางาน (รอยละ ๒๘) 

บริษัทใหทุนการศึกษาในการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (รอยละ ๒๘) ทั้งนี้ ผูตอบแบบบสอบถามไดใหขอมูล

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับบทบาทขององคกรตอการใชภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ วามีการเพ่ิมเงินเดือนใหพนักงานที่มีผลสอบวัด

ระดับภาษาอังกฤษไดดี นอกจากน้ี ผูตอบแบบบสอบถามไดใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการมีสวนชวยขององคกรใน

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ วามีความประสงคใหองคกรมีการสนับสนุนคาใชจายในการสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ กลุมตัวอยางคือพนักงานบรษิัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจดานการขนสง

แหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ใหสัมภาษณ มีอายุระหวาง ๒๐-๓๐ ป มีประสบการณการทํางาน             

นอยกวา ๑-๖ ป และมีการใชภาษาอังกฤษในที่ทํางานเปนประจําทุกวัน เชน การเขียนอีเมลโตตอบกับลูกคา

และเพ่ือนรวมงาน การสนทนาผานโทรศัพท เปนตน กลุมตัวอยางไดใหขอมูล ดังนี้ 

๑. ปญหาดานการฟงภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางไดใหขอมูลเก่ียวกับปญหาดานการฟง คิดเปนรอย

ละ ๕๐ ซึ่งเปนปญหาที่กลุมตัวอยางประสบมากที่สุด ปญหาดังกลาว ไดแก พนักงานสวนมากไมไดใชทักษะ

การฟงภาษาอังกฤษบอยมากนัก จึงขาดทักษะดานการฟงภาษาอังกฤษ ดังเชน ผูใหสัมภาษณคนที่ ๑ ตอบวา 

“การส่ือสารกับพนักงานขายคนมาเลเซีย เขาพูดไมคอยชัด พูดเร็ว เขามีสําเนียงแขก ก็อาจจะฟงยากหนอย 
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แลวเราไมคอยไดคุยกับพนักงานขายทางโทรศัพท เพราะสวนใหญจะใชอีเมล” นอกจากนี้พนักงานยังประสบ

ปญหาการฟงสําเนียงของชาวตางชาติ เชน ผูใหสัมภาษณคนที่ ๑๐ พูดวา “การฟงพนักงานขายคนอินเดีย              

จะฟงไมคอยรูเรื่อง เพราะเขาพูดรัว ก็จะบอกใหเขาพูดชา ๆ หนอย” สวนใหญแลวเมื่อพนักงานประสบปญหา

ดานการฟงภาษาอังกฤษดังท่ีกลาวไป ก็มักแกปญหาโดยการเปล่ียนวิธีการสื่อสารโตตอบกับลูกคาเปนการเขียน

อีเมลแทน เนื่องจากตองการความชัดเจน ความครบถวนของขอมูล และเพ่ือหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด                

ที่อาจจะสงผลกระทบตองาน

๒. ปญหาดานการการพูดภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ ๔๐ โดยพนักงานไดใหขอมูลวา สวนมาก

ไมไดใชทักษะการพูดภาษาอังกฤษบอยมากนัก ทําใหขาดทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษ เชน ผูใหสัมภาษณ

คนท่ี ๗ ไดใหขอมูลวา“เนื่องจากไมไดใชทักษะการพูดภาษาอังกฤษเปนประจํา ทําใหทักษะดานการพูด

นอยลง” นอกจากนี้พนักงานมักจะไมมีความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษ รูสึกกังวล และตื่นเตนเมื่อพูด

ภาษาอังกฤษ เกรงวาจะพูดผิดหลักไวยากรณ อาจจะทําใหคูสนทนาเกิดความเขาใจผิด และไมมีความมั่นใจใน

การพูดภาษาอังกฤษสําเนียงไทย เชน ผูใหสัมภาษณคนที่ ๔ กลาววา “ ไมถนัดท่ีสุดจะเปนการพูด เพราะไมมี

ความม่ันใจ กลัววาพูดออกไปกลัวจะผิด กลัวสื่อความหมายผิด”

๓. ปญหาดานการเขียนภาษาอังกฤษ มีเพียงรอยละ ๒๐ ท่ีประสบปญหาดานการเขียน เนื่องจาก

พนักงานไดใหเหตุผลวา มีความเคยชินจากการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ทําใหไมประสบปญหาดานการเขียน

มากนัก ผูใหสัมภาษณคนที่ ๗ กลาววา “การเขียนไมคอยมีปญหา เพราะเราเขียนอีเมลอยูทุกวันเปนประจําอยู

แลว” อยางไรก็ตาม พนักงานกลับมีความกังวลในเร่ืองความถูกตองของคําศัพทระดับทางการ คําศัพท                

เชิงธุรกิจ และใชโครงสรางผิดหลักไวยากรณ เชน เขียนประโยคตามโครงสรางไวยากรณของภาษาไทย เปนตน 

ผูใหสัมภาษณคนที่ ๓ กลาววา “เนื่องจากเราเปนคนไทย โครงสรางไวยากรณของไทยจะแตกตางจาก

ภาษาอังกฤษ เวลาเขียนก็จะเขียนโครงสรางไวยากรณของไทย” นอกจากนี้ยังมีคลังคําศัพทนอย ทําใหมีการ

เลือกใชคําศัพทที่จํากัด ใชคําศัพทไมเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ เชน ผูใหสมัภาษณคนที่ ๖ กลาววา “สาเหตุ

มาจากมีคําศัพทในหัวนอย ทําใหใชคําศัพทไดอยางจํากัด สวนเรื่องแกรมมา มักจะเรียงประโยคผิด”

๔. ปญหาดานการอานภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ ๑๐ เน่ืองจากทักษะการอานภาษาอังกฤษมักใช

ควบคูกับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความถี่ในการใชเชนเดียวกับการเขียนไปรษณียอิเล็กทรอนิกส              

จึงมักไมคอยพบปญหาในดานทักษะการอานภาษาอังกฤษเทาไหรนัก อยางไรก็ตาม พนักงานพบปญหาดาน

คําศัพท และการแปลความหมายผิด เนื่องจากไมรูคําศัพทที่ยาก และมีคลังคําศัพทนอย ทําใหหาความหมาย 

และเสียเวลาอยูบาง เชน คําศัพทระดับทางการ และคําศัพทในเชิงธุรกิจ เปนตน ผูใหสัมภาษณคนที่ ๙ กลาว

วา “การอานไมคอยเจอปญหานะ จะมีแคคําศัพทบางคํา คําที่ไมเคยเห็นมากอนก็จะไม รูความหมาย หรือ              

บางคําท่ีมันทางการมาก ๆ ก็ตองหาความหมายกอน ทําใหเสียเวลานิดหนอย”

นอกจากนี้ บทบาทขององคกรในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงาน พบวาองคกรไดมีการจัดอบรม

สัมมนาการใชภาษาอังกฤษในท่ีทํางานใหแกพนักงานปละ ๑-๒ ครั้ง และมีการจัดการเรียนการสอนการพูด

ภาษาอังกฤษหลังเลิกงานที่สอนโดยอาจารยชาวตางชาติ แตเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-๑๙
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ทําใหองคกรจําเปนตองยุติกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงานทั้งหมด นอกจากน้ี องคกรไดจัดสนาม

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) ที่โรงงาน และพนักงานไดรับสวนลดคาสมัครสอบ และหากพนักงานที่มี

คะแนนสอบตามที่องคกรกําหนดจะไดรับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น ดังนั้นในสวนของบทบาทองคกร ไดมีการสนับสนุน

และสงเสริมการใชภาษาอังกฤษของพนักงาน เพ่ือเปนการยกระดับความสามารถของพนักงานภายในองคกร 

นอกจากน้ี พนักงานสวนมากเสนอแนะใหองคกรกลับมาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม โดยเนน

ดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน

สรุปและอภิปรายผล

จากผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมแลว พนักงานในธุรกิจการขนสงมีปญหาและอุปสรรคในการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหลงไป พบวา พนักงานมักจะประสบ

ปญหาทักษะที่เปนการสื่อสารโตตอบแบบฉับพลัน (spontaneous responses) ไดแก ทักษะการฟงและการ

พูด ตามลําดับ เนื่องจากการสื่อสารและรับสารดวยทักษะทั้งสองนั้นไดใหชวงเวลากับผูพูดและผูฟงนอยในการ

รับรูและตอบโต

ผลการศึกษาทั้งจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ ชี้วา ปญหาดานการฟงภาษาอังกฤษเปนปญหา

สําคัญที่พบบอยมากท่ีสุด พนักงานมีปญหากับการฟงสําเนียงหรือออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายของ

ชาวตางชาติ เชน สําเนียงภาษาอังกฤษของชาวญ่ีปุนและชาวอินเดีย เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยข อง 

กนตธร อรุณไชย (๒๕๖๒) ที่พบวา ปญหาที่พนักงานพบเจอคือปญหาดานสําเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ของลูกคาชาวตางชาติ เน่ืองจากลูกคาที่มาเขาพัก เดินทางมาจากทุกทวีปทั่วโลก ทําใหเกิดการสับสนใน

สําเนียงการพูด นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ Chamnankit (๒๐๑๕) ที่พบวา ปญหาการฟง

ภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานครสวนใหญฟงภาษาอังกฤษสําเนียงอินเดียไมคอยออก

เนื่องมาจากสาเหตุความหลากหลายของชนชาติ ทําใหเกิดความหลากหลายของสําเนียง ดังที่ ปยนุช แกวกสิ 

และรภัสศักย เหตุทอง (๒๕๖๓) ไดกลาววา พนักงานมีปญหาในดานทักษะการฟงอยูในระดับมาก เปนเพราะ

ฟงสําเนียงนักทองเท่ียวชาวตางประเทศไมเขาใจ เปนไปไดวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีเขามาทองเที่ยวใน

ประเทศไทย ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร จึงมีความหลากหลายของสําเนียง โดยแนวทาง

การแกไขปญหาดังกลาวของพนักงาน คือ การหม่ันฝกฟงบทสนทนาที่ใชภาษาอังกฤษส่ือสาร เพ่ือความคุนชิน

กับการออกเสียง และระดับความเร็วของคูสนทนา

ปญหารองลงมา คือ ปญหาดานการพูดภาษาอังกฤษดวย ผลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ ชี้วา 

พนักงานมักเกิดความวิตกกังวลและไมมีความมั่นใจในการพูด กลัวออกเสียงไมเหมือนเจาของภาษา กลัว

สื่อสารผิดพลาด ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐญา หุนนอย (๒๕๖๑) ที่พบวา พนักงานกลัวที่

จะพูดภาษาอังกฤษ กลัวพูดผิด ออกเสียงผิด กลัววาใชไวยากรณไมถูกตอง กลัวคนอ่ืนจะไดยินการพูด

ภาษาอังกฤษของตัวเอง อายท่ีจะพูดภาษาอังกฤษ ไมมีความมั่นใจ ไมเชื่อมั่นตัวเองวาจะพูดภาษาอังกฤษหรือ
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สามารถสื่อสารและใหขอมูลที่ถูกตองกับชาวตางชาติได เนื่องมาจากสาเหตุที่ไมมีความมั่นใจในสําเนียงการพูด

ภาษาอังกฤษของตนเอง ดังที่ เพ็ชรี รูปะวิเชตร และ Rich (๒๕๕๒) ไดกลาววา บางครั้งการที่คนไทยพูด

ภาษาอังกฤษไมไดนั้น อาจเกิดจากความไมกลาที่จะพูดกับชาวตางชาติ การพูดผิด ๆ ถูก ๆ พอเห็นชาวตางชาติ

ก็เดินหนีไมกลาที่จะพูดดวย การไมกลาออกเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ เหมือนท่ีฝรั่งพูด เพราะอายท่ีจะออกเสียงแตกตาง

จากคนไทยดวยกัน อยางไรก็ตาม แนวทางการแกไขปญหาในขอคําถามดังกลาวนั้น คือ การพยายามสื่อสารกับ

ลูกคา หรือเพ่ือนรวมงานชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษใหบอยคร้ังขึ้น นอกจากน้ี เนื่องจากภาษาอังกฤษที่ใชใน

บริบททางธุรกิจการขนสงสินคา นั้นประกอบไปดวยคําศัพทเฉพาะทาง และคําศัพทระดับสูง จึงพบวา 

พนักงานไมสามารถสนทนาในประเด็นอ่ืนใดนอกเหนือจากประเด็นท่ีพบบอย รวมทั้ง ไมสามารถคิดเปน

ภาษาอังกฤษไดทันทีเมื่อสนทนากับชาวตางชาติ สอดคลองกับท่ีปยนุช แกวกสิ และรภัสศักย เหตุทอง 

(๒๕๖๓) และ ณัฐญา หุนนอย (๒๕๖๑) ไดกลาววา พนักงานมักไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีนอกเหนือจาก

การพูดคุย และซักถามในหนาที่หลักได และไมสามารถคิดเปนภาษาอังกฤษไดทันที ตองคิดเปนภาษาไทยกอน

เมื่อสนทนากับชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษ

เปนที่นาสังเกตวา พนักงานไมคอยประสบปญหาดานการอานภาษาอังกฤษ เชน ไมมีปญหาเร่ืองการ

เขาใจเน้ือหาในเอกสารที่เกี่ยวของ สามารถเขาใจความหมายในเอกสารที่อานได เปนตน นอกจากน้ี เนื่องดวย

มีความชํานาญในทักษะการอาน พนักงานจึงใชทักษะการอานเปนแนวทางในการแกปญหาเมื่อสนทนากับ

ชาวตางชาติและไมเขาใจสิ่งที่สื่อสาร

ในสวนของปญหาดานการเขียนภาษาอังกฤษ พบวา พนักงานในธุรกิจการขนสงบางคร้ังไมมั่นใจ               

ในทักษะไวยากรณและคําศัพท ทําใหไมสามารถเรียบเรียงประโยคในการเขียนใหผูอานเขาใจในประเด็นที่จะ

สื่อสารได ประเด็นน้ีอาจสืบเนื่องมาจากเปนการใชภาษาอังกฤษในบริบทการทํางาน คําศัพทและภาษาท่ีใชเปน

เฉพาะทางและขั้นสูง อยางไรก็ตาม พนักงานก็มีแนวทางในการแกปญหาดังกลาว โดยการหมั่นฝกใชไวยากรณ

ภาษาอังกฤษบอยๆในชีวิตประจําวันเทาท่ีทําได

แนวทางการแกปญหาและพัฒนาภาษาอังกฤษ หลักๆ แบงออกเปน ๒ แบบ ไดแก การแกปญหา

เฉพาะหนา เชน การพยายามหาคําศัพทที่เปนคียเวิรดหรือเดาจากบริบท เปนตน และการแกปญหาระยะยาว

หรือแบบย่ังยืน เชน การพยายามใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับลูกคาและเพ่ือนรวมงานชาวตางชาติ รวมทั้งการ

ฝกฝนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อออนไลนชองทางตาง ๆ เปนตน

ในแงของการบริหารทรัพยากรมนุษย พบวา การท่ีองคกรมีนโยบายพัฒนาและคงสภาพศักยภาพ

ภาษาอังกฤษของพนักงานในบริษัทธุรกิจการขนสงเปนสิ่งหนึ่งท่ีพนักงานตองการ เชน การสนับสนุนคาใชจาย

ในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เปนตน
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