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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2) เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ และ  
3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภายใต้แนวทางการเรียน
การสอนแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ให้ข้อมูล  
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ธุรกิจสุขภาพ  
และการแพทย์ ธุรกิจบริการด้านการบิน การโรงแรม และการท่องเที่ยว กลุ่ มตัวอย่างประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความเชี่ยวชาญธุรกิจภาคบริการที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ  
จ านวน 10 คน และผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ จ านวน 300 คน 
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาแบบผสานวิธี  เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทาง
สถิติ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม นักวิจัยคัดเลือกมา 
สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่นักวิจัยก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้รับตามความคิดเห็น
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิต  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ประกอบการธุรกิจที่เน้นภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจให้สถานศึกษา
พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษในทักษะต่าง ๆ  ได้แก่ การเขียนเป็นด้านที่ควรพัฒนา
เพิ่มเติม โดยเฉพาะการเขียนที่ไม่มีรูปแบบหรือแบบฟอร์มก าหนด ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการ
สร้างสรรค์เนื้อหาที่ตรงประเด็น และต้องค านึงถึงความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ รวมทั้งกาลเทศะ 
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อีกทั้งต้องพัฒนาความสามารถด้านการแปล 2) ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ 
พบว่าบัณฑิตสาขาควรเพิ่มพูนความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ด้านการแพทย์  
ด้านการขายสินค้า และด้านธุรกิจด้านสุขภาพ เนื่องจากความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเจาะจงไป 
ที่ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการ การขาย และการเพิ่มผลประกอบการ และ  
3)  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
สถาบันการศึกษาควรพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ และหลักสูตรควรให้
ความส าคัญกับทักษะด้านการเขียน โดยมุ่งเน้นการเขียนและด้านการแปล และความสามารถด้านการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 
ค าส าคญั 
 การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  สมรรถนะ ธุรกิจภาคบริการ   
 

ABSTRACT 
 The study of developing proficiencies of graduates through work-based 
education purposes 1) to study the satisfaction of entrepreneurs toward graduates with 
English language programs, 2) to investigate the expectations of entrepreneurs toward 
graduates, and 3) to propose the guidelines for developing the graduate’s proficiency 
in the fields of business English through Work-based Education that meets the needs 
of labor market. The subject are business serviced entrepreneurs who emphasis English 
language such as modern trades, health and medical services, airline services, 
hospitality and tourism services.  There are 10 experienced and knowledgeable experts 
in the service sector and 300 business-serviced entrepreneurs. This research uses mixed 
methods. The quantitative method used the questionnaires and the results were 
analyzed by using statistic program with mean score and standard deviation. The 
qualitative method used a focus group discussion in this study and the data was 
analyzed with content analysis.   

The results of the study show that: 1) entrepreneurs need the institutions 
improve their English-language graduates' competencies such as writing and translation 
skills, especially focusing on creative writing which has no form or template. 2) the 
expectation of the entrepreneurs found that the graduates should have more 
knowledge in English for specific purposes; medical services, selling products, and 
health and wellness due to the entrepreneur’s expectation emphasises on 
communicative English for service, selling, and increasing sales. And, 3) the guideline 
of developing competencies of graduates according to labour market, educational 
institute should develop business English for graduates and the curriculum should 
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emphasis on writing and translation ability.  Particularly, Management skills, immediate 
problem-solving skills are necessary. 

 
Keywords 
 Work-based Education, Competency, Business Service Sector 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
เพื่อสร้างสังคมที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาคนมีบทบาทส าคัญ 
ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Jones and Pimdee, 
Puncreobutr, 2017) การเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษในยุค 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาในด้าน
ทุนมนุษย์จึงควรมีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นก าลังส าคัญที่จะสนับสนุนให้ไทยเป็น
ประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง มีความเหลื่อมล้ าทางสังคมในระดับต่ า มีการพัฒนาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ โดยเน้นการให้
ความส าคัญกับบุคลากรต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมและสมรรถนะ (Srisa-arn, 2018) แผนยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นอุตสาหกรรมในยุค 4.0 อาจกล่าวได้ว่าสอดคล้องกับสภาวการณ์การ
แข่งขันของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของไทยในระดับสากล พร้อมกันกับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  
จากสถิติการยื่นขอลงทุนจากต่างประเทศที่ส ารวจโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มการขยายตัวของการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ .ศ. 2560 
จนกระทั่งปัจจุบัน (The Board of Investment of Thailand, 2018) จากสถานการณ์ดังกล่าว 
ภาษาอังกฤษจึงเป็นสื่อกลางที่มีความส าคัญท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
สารสนเทศซึ่งท าให้พรมแดนระหว่างประเทศลดความส าคัญลง เพราะภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาสากลไม่เพียงก่อให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างทางเชื้อชาติและภาษา แต่ยังท าให้คนไทย
สามารถเรียนรู้และปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในยุคปัจจุบัน (Pennycook, 2017; Riemer, 2002; Smith, 2015) ผลการศึกษาคุณสมบัติ
ของแรงงานในอุตสาหกรรมยุค 4.0 เน้นย้ าให้เห็นว่าการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่มี
ความส าคัญ  แม้แต่ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่ประชากรก็ได้รับการ
สนับสนุนให้พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
(Hariharasudan & Kot, 2018; Kirschenbaum, 2012) ส าหรับตลาดแรงงานภายในประเทศ นอกจากนี้ 
ผลการส ารวจบ่งชี้ถึงความคาดหวังเป็นอันดับแรกว่าควรให้แรงงานไทยพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็น นอกเหนือจากทักษะวิชาชีพเฉพาะ (Bank of Thailand, 2014) 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในประเทศมีทักษะขั้นสูงขึ้นและมีความยั่งยืน (Kirkpatrick, 
2012; Prapphal, 2003)  

รัฐบาลไทยจึงให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษและมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  โดยก าหนดเป้าหมายในการยกระดับความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
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ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน 3 ปี และก าหนดให้ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ 
เพื่อวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา (Srisa-arn, 2018) อย่างไรก็ดี   
ผลการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของไทยค่อนข้างต่ าและอยู่ในระดับที่ไม่สามารถสื่อสารได้ 
(National Institute of Educational Testing Service, 2014)  

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประกอบกับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่กล่าวถึง
ข้างต้นท าให้เห็นความจ าเป็นในการประยุกต์ ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  รวมถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม   เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนหรือบุคคลากรในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด (Panyawong-Ngam, Tangthong, & Anunvrapong, 2015; Prapphal, 2008)  

ในปัจจุบันงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส่วนมากจะมุ่งเน้นที่การพัฒนา
ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน (Flege, McCutcheon, & Smith, 1987; Jones & 
Pimdee, 2017; Poolsawad, Kanjanawasee, & Wudthayagorn, 2015; Sermsook, Liamnimit, 
& Pochakorn, 2017) แต่ยังมีงานวิจัยจ านวนน้อยที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารควบคู่กับการประสานงานความร่วมมือทางธุรกิจการค้า และทักษะความเป็นสากลเพื่อ
เตรียมพร้อมให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน (Evers, Rush, & Berdrow, 1998; Luke, 
2018; Marginson, 2006) คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based 
Education or WBE) เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
การสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานท่ามกลางกระแสไหลเวียนของแรงงานคุณภาพ
จากต่างประเทศ (Boud & Solomon, 2001; Brockmann, Clarke, & Winch, 2008; Yao & van 
Ours, 2015) 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษควรมีสมรรถนะอย่างไร 
2. ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษต่อทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร  
3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ  
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภายใต้แนวทาง

การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างการ

วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 พื้นที่วิจัย ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดภูเก็ต 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร แบบเจาะจง จึงท าให้งานวิจัยได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

1) ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจภาคบริการ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงพยาบาล สุขภาพและความงาม รวมถึงธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ ธุรกิจบริการ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จ านวน 10 คน โดยผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพนี้พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัย
เอง โดยผู้ทรงฯ มีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปี และ  

2) ผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ จ านวน 300 คน โดยผู้วิจัยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีจับสลากซึ่งจับฉลาก
ได้สถานประกอบการจาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดภูเก็ต  
 เครื่องมือในการวิจัย 

1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างปลายเปิดเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ 

2) แบบการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มี
ประสบการณ์และ มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจภาคบริการ  

3) แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงสถิติจากผู้ใช้บัณฑิตและสถาน
ประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

4) กล้องถ่ายภาพน่ิง สมุดจดบันทึก และเครื่องบันทึกเสียง  
การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามที่ดี โดยหาค่าดัชนี

ความเที่ยงตรงสอดคล้องวัตถุประสงค์และข้อค าถาม (IOC) โดยข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่  
0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้พร้อมทั้งหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า (Coefficient) (Cronbach, 1951) โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.80 โดยแบบประเมินความพึงพอใจที่น าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างมีความน่าเชื่อถือ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยช้ินนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี ้
 1) ข้อมูลโดยการทบทวนวรรณกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ผลงานวิจัย 
วารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแบบ การเรียนรู้คู่กับการท างานจริงและโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจภาคบริการ 
 2) ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตและสถาน
ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจต่าง ๆ ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยอธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการท าแบบสอบถามให้ชัดเจน เพื่อความสมบูรณ์ของ
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ค าตอบที่ได้ และน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาบันทึกลงรหัสโดยใช้เครื่องมือการวิจัยตามความ
เหมาะสม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive 
Study) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยที่การศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การวัดและท าการวิเคราะห์ค่าสถิต ิ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้โดยใช้
วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data triangulation) คือ ด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย และด้านการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytical Induction)  
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอข้อมูลได้น าเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี 
 
ผลการวิจัย 

1) การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษภายใต้แนวทางการเรียนการสอน
แบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ดังนี ้
 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตโดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงต้องค านึงถึงทักษะต่าง  ๆ 
ดังนี้ ทักษะในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 6 ทักษะได้แก่ ด้านความสามารถในการฟัง  
พูด อ่าน เขียน แปล และด้านอวัจนภาษา ทักษะด้านความเข้าใจ ทักษะด้านการประสานงาน  
แบ่งออกเป็น 2 ทักษะย่อย ได้แก่ ความคล่องแคล่วในการท างานกับคนจีน และความรวดเร็วและ
ความถูกต้องแม่นย าในการท างานร่วมกับผู้อื่น  ทักษะด้านบุคลิกภาพและการประสานงาน  
แบ่งออกเป็น 3 ทักษะย่อย คือ มนุษยสัมพันธ์ คิดบวก และการประสานงาน ทักษะด้านการบริหาร
จัดการ แบ่งออกเป็น 3 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะในการวางแผนอย่างเป็นระบบ ทักษะในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะในการบริหารเวลา ทักษะด้านภาษาอังกฤษเฉพาะทาง แบ่งเป็น  
7 ทักษะย่อย ได้แก่ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้า ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริการ ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและการแพทย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสร้างนวัตกรรม ภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจกับกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในสังคมผู้สูงวัย  

2) ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ พบว่า บัณฑิตสาขาควรเพิ่มพูนความรู้
ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ด้านการแพทย์ ด้านการขายสินค้า และด้านธุรกิจด้าน
สุขภาพ เนื่องจากความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเจาะจงไปที่ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
ให้บริการ การขาย และการเพ่ิมผลประกอบการ ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงความต้องการของผู้ประกอบการ 
 

ล าดับ ความต้องการ ค่าเฉลี่ย (x̄) แปลผล 

1 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ 4.49 มากที่สุด 
2 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 4.41 มากที่สุด 
3 ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้า 4.40 มากที่สุด 
4 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและการแพทย ์ 4.22 มากที่สุด 

5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสร้างนวัตกรรม 4.35 มากที่สุด 

6 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจกับกระแสเทคโนโลยปีัญญาประดิษฐ ์ 4.26 มากที่สุด 
7 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในสังคมผู้สูงวัย 4.25 มากที่สุด 

 
ผู้ประกอบการมีความต้องการต่อทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ อยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าสถิติที่ 4.49 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ ภาษาอังกฤษ 
เพื่อธุรกิจที่ 4.41 และภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้า 4.40 ตามล าดับ สรุปผลของความต้องการ 
ที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้สถานศึกษาเน้นเรื่องของภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการมากที่สุด 

3) จากผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน สถาบันการศึกษาควรพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต จึงมีข้อแนะน าสถานศึกษาดังนี ้

3.1) ความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ และ หลักสูตรควรให้
ความส าคัญกับทักษะด้านการเขียน โดยมุ่งเน้นการเขียน เนื่องจากทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีส่วน
ส าคัญในการสื่อสารหลากหลายโอกาส ทั้งการเขียนอีเมล์ภายในแผนกหรือโต้ตอบกับลูกค้า รวมทั้ง
การเขียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊กและทวิตเตอร์ นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงานหรือ
บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจต้องวิเคราะห์ระดับภาษาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ อีกทั้งการกรอกข้อมูลในเอกสารทางราชการ กลุ่มตัวอย่างยังคาดหวังการพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และมีความสละสลวย ในปัจจุบันบัณฑิตและ
นักศึกษาที่เคยมาฝึกปฏิบัติงานมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการกรอกแบบฟอร์มและส่งอีเมล์ที่มี
ข้อความที่ก าหนดเป็นรูปแบบที่แน่นอนได้ แต่ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบที่หลากหลายหรือเกิดจากการสร้างสรรค์เนื้อความขึ้นเองให้เหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์ 
และด้านการแปล เพื่อให้เข้าใจ จับประเด็น และโต้ตอบในบริบทต่าง ๆ ได ้

3.2) ความสามารถด้านการบริหารจัดการ บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษควรมี
ความสามารถท างานหลายหน้าที่ การท างานเชิงรุก ความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการท างาน
เพื่อการท างานที่ว่องไวและส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยเฉพาะทักษะในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตภายใต้แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 

1) ผู้ใช้บัณฑิตจ านวนไม่น้อยยังไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตในการท างาน จึงมี
ความต้องการ ให้หลักสูตรมีการสอนเพิ่มเติมในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Thanosawan, 2018) 
และสามารถท างานได้หลากหลาย และมีความเป็นนานาชาติมากขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของ
ตลาดในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ธุรกิจบริการ
จึงมีความส าคัญเช่นกัน สถานประกอบการมีความคาดหวังให้บัณฑิตมีความพร้อมในด้านบุคลิกภาพที่
มีความเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างความประทับใจ และความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวได้โดยมี
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก (Lertwannawit, Aurathai & Nak Gulid, 2019) หากหลักสูตรมีการเตรียม
ความพร้อมตั้งแต่เข้าเรียนบัณฑิตที่จบการศึกษาจะมีสมรรถนะที่สูงขึ้น 

สถานประกอบการเห็นว่าปัจจุบัน การศึกษาทักษะภาษาในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ท าได้
ดีอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถน ามาใช้ได้จริง ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าการที่นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานควบคู่กับ
การเรียน ส่งผลให้บัณฑิตสามารถปรับตัวและท างานได้จริง อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ 

จากข้อมูลทั้งหมดที่ท าการศึกษาความพึงพอใจและคาดหวังของสถานประกอบการต่อบัณฑิต  
ที่ได้ท าการน าเสนอข้อมูลมาในเบื้องต้นนั้นสามารถสรุปประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี ้

1) คุณลักษณะของบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจตามความคาดหวังของ
สถานประกอบการ คือ เป็นผู้ที่มีทักษะในด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะการฟังและ 
การพูดทั่วไปและธุรกิจ ต้องเข้าใจวัฒนธรรมการท าธุรกิจเบื้องต้น มีทรรศนะคติเชิงบวกและสร้างสรรค์ 
ในการท างานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (McLean & Ransom, 2007) 

2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ผู้บริหารของสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้านความสามารถในการเขียนส าหรับติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 

3)  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวังของกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเจาะจงไปที่ทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อให้บริการและทักษะด้านการขาย นอกจากนั้น จากผลการส ารวจกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต
ยังให้ความส าคัญกับสภาพสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย และนโยบายการพัฒนาประเทศยุค 4.0 
กล่าวคือ อัตราการเกิดที่ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
(Aging Society) จากการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตจึงแสดงให้
เห็นแนวโน้มการให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่ดูแลและให้บริการด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งการให้ความส าคัญกับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในธุรกิจ 
(Runci, O'Connor & Redman, 2005) ที่ได้รับอิทธิพลจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์   

คณะผู้วิจัยสรุปแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา 
ในอนาคตหลักสูตรที่เกี่ยวข้องควรมีการเพิ่มเติมการเรียนการสอนที่มีความตรงกับสายงานธุรกิจต่าง ๆ 
มากขึ้น และมีการฝึกประสบการณ์โดยการได้ปฏิบัติจริง ปรับความรู้ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับการ
ท างานจริง เพื่อให้สามารถน าความรู้ในห้องเรียน และการฝึกปฏิบัติงานไปใช้ในการท างานจริง  
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ในอนาคตต่อไป แนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยการให้มีการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนการท างานจริง  
เพิ่มความรู้และทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากทักษะด้านภาษาอังกฤษ ปลูกฝังแนวคิดในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถและความเข้าใจความเปลี่ยนแปลง  
ทางสังคมและบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อการด าเนินธุรกิจอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

1. ควรน าผลไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
ผลข้อมูลของแนวโน้มธุรกิจบริการต่าง ๆ มีความจ าเป็นที่ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้
ตรงกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป 

2. ควรส่งเสริมให้รายวิชาภาษาอังกฤษเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ระหว่าง
การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นั้นเพิ่มยิ่งขึ้นไป รวมถึงมีการศึกษาดูงาน 
ฝึกงานในองค์กรที่ธุรกิจใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   

3. ควรรวบรวมองค์ความรู้การเรียนการสอนจากประสบการณ์จริงจัดท าในรูปแบบคู่มือหรือ
ต าราเพื่อเป็นองค์ความรู้และเป็นการเผยแพร่ในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based 
Education) ให้กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัยปีงบประมาณ 2561 จากสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒนแ์ละขอขอบคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนการวิจัยจาก อาจารย์จิรวุฒิ สารฤทธิ ์
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