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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 
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ภาษาอังกฤษ, ความต้องการด้านการเขียนภาษาอังกฤษ, พนักงานสนับสนุนการขาย 

นาย พุทธิกร ชิตสกุล : การศึกษาปัญหาและความต้องการในด้านทักษะการเขียน
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ ดร. รินทร์ ชีพอารนัย 

 
ในปัจจุบันการเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะใน

แวดวงธุรกิจ พนักงานสนับสนุนการขายเป็นอีกตำแหน่งงานหนึ่งที่จำเป้นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ
ทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาปัญหาในด้านทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจสำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย 2) เพ่ือศึกษา
ความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจจากหัวหน้า
พนักงานสนับสนุนการขาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) พนักงานสนับสนุนการขาย ที่มี
ประสบการณ์ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 30 คน 2) หัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย ที่มีประสบการณ์ขั้น
ต่ำอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของพนักงานสนับสนุนการขาย โดยอ้างอิงแบบข้อสอบ IELTS 
ในหัวข้อ Writing Band Description Task 1 และแบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการ
ขาย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) พบปัญหาในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
บรรยายกราฟในเชิงธุรกิจสำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย  ในด้านหลักการใช้ไวยากรณ์  
(Grammar) มากที่สุด 2) ความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิง
ธุรกิจสำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย คือด้านเนื้อหา (Content) มากที่สุด 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58254307 : Major (ENGLISH LANGUAGE TEACHING) 
Keyword : Writing Skill, Sales support, Problems and Needs, Writing graph description, 
Second Language Writing 

MR. PUTTIKORN CHITSAKUL : A STUDY OF PROBLEMS AND NEEDS IN ENGLISH 
GRAPH DESCRIPTION WRITING SKILLS FOR BUSINESS OF SALES SUPPORT THESIS 
ADVISOR : DR. RIN CHEEP-ARANAI 

At present, English writing skills are very important, especially in the 
business environment. Sales support is one position that always requires proficiency 
in English writing skills in order to improve communication with customers. 
     The objectives of this study were: 1) to investigate the problems of English graph 
description writing skills for business of sales supports, and 2) to explore the needs 
of English graph description writing skills for business of sales supports. The samples 
were: 1) 30 sales supports who had one year of work experience, and 2) 15 head of 
sales support who owned more than five years of work experience. The research 
instruments were: 1) the English graph description writing test that was designed 
grounded on the review of the International English Language Testing System (IELTS), 
and 2) the questionnaire of needs of the English graph description writing skills. The 
statistics of means and standard deviation were used to analyze the data. 
      The results of the study revealed that 1) the most problematic issue in the 
English graph description skills for the newly-employed sales supports was 
grammatical, and 2) the highest needs of English graph description writing skills of 
sales support involved with content. 
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บทที ่1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและปัญหาการวิจัย 
เมื่อย้อนกลับไปในยุคหนึ่งในอดีต ปัจจัยหลักที่ทำให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นั้นก็

คือภาษา ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างหนึ่ง จนกระทั่งจนถึงยุคศตวรรษที่  21 
หรือยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันในหลาย ๆ วัตถุประสงค์ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านการศึกษา เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา เป็นต้น เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และวิวัฒนาการต่าง ๆ และเป็นการปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมอย่าง
รวดเร็ว ฉะนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากนอกจากนี้การเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการในยุคปัจจุบัน ในการเข้าถึงศาสตร์ความรู้ด้านต่าง ๆ มนุษย์จำเป็นต้องรู้
มากกว่าหนึ่งภาษา ดังนั้นแล้วภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานนะภาษาที่สองหรือภาษา
ทางการในหลาย ๆ ประเทศ สำหรับประเทศไทยภาษาอังกฤษมีความสำคัญและมีการใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ตามที่ กอบกาญจน์ สุทธิสม (2550) ได้กล่าวไว้ว่าประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลัง
พัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและ
การทหาร เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่สามารถทำการค้าได้อย่างเสรี จึงทำให้มี
องค์กรเอกชนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้การมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในองค์กรจะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการทำงานใน
องค์กรต่างชาติซึ่งมีผลให้ภาษาอังกฤษมีอัตราการใช้งานมากกว่าภาษาอ่ืนและในหลายหน่วยงานจะ
พิจารณาบุคคลที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับการทำงานได้ในตำแหน่งต่าง  ๆ ดังนั้นแรงงานงาน
ไทยจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 

ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพนั้นพบได้ในหลากหลายอาชีพ เช่น 
ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขายและการตลาด การเงินและการธนาคาร 
อุตสาหกรรม วิศวกรรม และเลขานุการเป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะความต้องการในเชิงวิชาชีพ ดังนั้นบุคคลากรจำเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง 4 ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบไปด้วย
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพราะในการทำงานนั้นจะมุ่งเน้นภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารเป็นหลักซ่ึงทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 นั้นมีโอกาสใช้ในการทำงานได้ดังนี้ การเขียนจดหมายและ
อีเมล การเข้าประชุม การพูดคุยทางโทรศัพท์ การนำเสนอผลงาน การสัมภาษณ์งาน การเจรจาทางธรุ
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กิจ และการเขียนรายงาน เป็นต้น 
ในองค์กรเอกชนส่วนใหญ่มักพบว่ามีการใช้ทักษะการเขียนมากที่สุดเมื่อเทียบกับทักษะการ

ฟัง การพูด และการอ่าน เพราะทักษะการเขียนมีความสำคัญช่วยให้พนักงานสามารถแสดงความคิด
ของตน ถ่ายทอดความรู้หรือการประสานงานต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แล้วยังสามารถบันทึกไว้เป็นราย
ลักษณ์อักษรใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในภายหลัง ในการทำงานภายใต้การทำธุรกิจนั้นจะใช้ทักษะการ
เขียนในชีวิตเป็นประจำสม่ำเสมอเช่น จดหมายร้องเรียน จดหมายขายสินค้า การเขียนรายงาน การจด
สาระสำคัญในการทำธุรกิจ (Addams, Woodbury, Allred, & Addams, 2010) โดยเฉพาะ
หน่วยงานด้านการขายมีความจำเป็นต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสารข้างต้นด้วยเช่นกัน เพราะเนื่องจาก
หน่วยงานด้านการขายมีหน้าที่ติดต่อและหาลูกค้ารายใหม่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดขายให้กับบริษัทตาม
ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator) ทักษะการสื่อสารจึงจำเป็น
ต่อหน่วยงานขายเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปตำแหน่งงานขาย (Sales) จะใช้ทักษะการพูดและการฟัง
เป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในการทำงาน แต่ทั้งนี้ตำแหน่งงานสนับสนุนการขาย (Sales Support) 
นั้นจะใช้ทักษะการอ่านและการเขียนมากกว่าร้อยละ50 ซึ่งมีปริมาณเทียบเท่ากับทักษะการพูดและ
การฟัง เพราะลักษณะงานของตำแหน่งงานสนับสนุนการขาย นอกจะติดต่อกับพนักงานงาย ลูกค้า 
ผู้ผลิต พนักงานจัดส่งสินค้าและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทแล้ว 
พนักงานสนับสนุนการขายจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเรียกเก็บเงิน ใบ
รายการสินค้า ใบนำส่งสินค้า เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนงานขาย อีกทั้งยังจำเป็นต้องทำสรุปยอดขายราย
เดือนในรูปแบบการเขียนบรรยายเพ่ือแสดงผลการขายในลักษณะต่าง ๆ ให้กับหัวหน้างานและ
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การพัฒนาทักษะการเขียนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งใน
ทักษะการสื่อสารสำหรับพนักงานสนับสนุนการขายเนื่องจากเป็นทักษะที่จะช่วยให้สามารถติดต่อกับ
ผู้อ่ืนได้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความ
เข้าใจให้กับผู้รับสาร เพราะ “ภาษาเขียนนั้นคือสะพานสำหรับความความคิดเดินข้ามนั่นเอง” 
(Guffey & Loewy, 2010) ดังนั้นพนักงานสนับสนุนการขายมีหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่มีความ
ซับซ้อนต่าง ๆ เช่นรายการสินค้า ตัวเลขยอดขาย ใบนำส่งสินค้า และการทำสรุปยอดขายรายเดือน 
เป็นต้น นำมาลำดับความด้วยการเรียบเรียงเป็นตัวอักษรตั้งแต่ระดับประโยคจนกระทั่งระดับข้อความ
หรือบทความ นอกจากพนักงานสนับสนุนการขายจะต้องมีความรู้ทางด้านการขายที่ตนถนัดแล้ว 
พนักงานสนับสนุนการขายจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านเนื้อหาของภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
สิ่งสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือติดต่อสื่อสารเช่น คำศัพท์ สำนวน การสะกดคำ การเลือกใช้
เครื่องหมาย และไวยากรณ์ เป็นต้น เพ่ือสามารถเขียนบรรยายข้อมูลที่มีความซับซ้อนต่าง ๆ ได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในการทำงาน 
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อย่างไรก็ตามทักษะการเขียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะเป็นทักษะที่เป็นอุปสรรคสำหรับ
พนักงานสนับสนุนการขายเช่น การเขียนอีเมล การเขียนจดหมาย หรือการเขียนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
รวมทั้งในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่น การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าต่างประเทศ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบจึงเป็นทักษะที่ท้าทายความสามารถสำหรับพนักงานสนับสนุนการขายเป็นอย่างมาก เพราะ
นอกจากการจัดเรียงความคิดและเนื้อความแล้วพนักงานสนับสนุนการขายยังจำเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาษาด้วยเช่น โครงสร้างทางไวยากรณ์ กฎเกณฑ์การใช้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในการสื่อสาร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จึงทำให้ในบางเวลา
พนักงานขายเกิดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับลูกค้า ผลกระทบที่เกิดขึ้น
อาจทำให้เกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรืออาจเกิดความผิดพลาดในทางธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ก็เป็นได้  

การศึกษาทักษะการเขียนของตำแหน่งงานพนักงานสนับสนุนการขาย (Sales Support) ใน
ด้านความรู้การเขียนบรรยายว่าพนักงานสนับสนุนการขายนั้นมีความรู้พ้ืนฐานและทราบถึงกลไก 
(Mechanics) การเขียนที่ประกอบไปด้วย การสะกดคำ การใช้เครื่องหมาย การวรรคตอน และ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งสำคัญเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพทางการเขียนบรรยายสำหรับ
พนักงานสนับสนุนการขาย รวมทั้งเป็นการสำรวจความสามารถของการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับ
พนักงานสนับสนุนการขาย ว่าเป็นไปตามที่นายจ้างของบริษัทนั้น ๆ ต้องการหรือไม่ เพราะโดยทั่วไป
แล้วการเขียนเชิงบรรยายเป็นสิ่งที่สามารถพบได้ในทุกสาขาอาชีพ ไม่เพียงแต่เพ่ือแสดงความรู้สึก
ภายในเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แม้แต่อาชีพทนายหรืออัยการก็อาจจะใช้การเขียนลักษณะดังกล่าวเพ่ือ
บรรยายที่มาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของโจทก์เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นถึงรายละเอียดของคดี
ความให้บรรดาคณะผู้ตัดสินเห็นว่าได้มีการกระทำท่ีมีความเสียหายมากน้อยเพียงใด (Fred & Leitao, 
1994)  
 สำหรับการวิจัยการเขียนภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจสามารถพบได้ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจเป็น
เพราะเรื่องของลักษณะการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงและเป็นวงจำกัด (Ellis & Johnson, 1994) นั่นคือ
เป็นภาษาที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะในการทำธุรกิจเท่านั้น  เช่น การประชุม บทสนทนาทาง
โทรศัพท์ และการเจรจาทางธุรกิจ ล้วนแล้วแต่เป็นบทสนทนาที่ต้องมีความชัดเจนและแม่นยำ ซึ่งต่าง
จากงานที่ใช้ทักษะการฟังพูดที่เป็นลักษณะทั่วไป อีกทั้งการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจไม่ใช่วิธีการ
สื่อสารแบบธรรมชาติโดยทั่วไปเหมือนกับการพูด เพราะงานที่ใช้ทักษะการเขียนนั้นต้องมีกระบวนการ
ร่าง แก้ไขและเรียบเรียง เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้อย่างราบรื่น เข้าใจเนื้อหา และมีการลำดับ
ใจความสำคัญ (Coelho, 2012) 

ในการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพ ค่อนข้างเป็นเรื่องยากและซับซ้อน
เนื่องจากองค์ประกอบของการเขียนนั้นจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากในการอธิบาย ซึ่งไม่
เหมือนกับงานเขียนประเภทรายงาน การจดบันทึก การจดบันทึกทางการประชุม (Catargiu, 2008) 
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อีกท้ังในแวดวงธุรกิจมักใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative English) และนิยมการพูด
โต้ตอบ ซึ่งพนักงานหรือผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทันทีในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งมีความรวดเร็วมากกว่าการ
เขียน เพราะในวงการธุรกิจคือการแข่งขันทำให้การบรรลุการเป้าหมายในการทำงานมีความสำคัญ
มากกว่าการเรียนรู้บริบทการเรียนภาษาเพ่ือการศึกษา (Ellis & Johnson, 1994) 

ถึงแม้ความสำคัญทางธุรกิจจะมีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นอย่างมาก แต่ความสำคัญทางด้าน
หลักภาษาอังกฤษในการทำงานยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานควบคู่กับการทำงานในยุคปัจจุบัน 
เพราะถ้าผู้ใช้สามารถใช้ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ จะเป็นการแสดงศักยภาพในการทำงานและเป็น
การสร้างความเชื่อถือในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การพบข้อมูลประเด็นปัญหา ข้อควรแก้ไขทางการเขียนและสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนา
เครื่องมือในการทดสอบทักษะการเขียนให้ตรงตามความต้องการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น 

 

1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิง

ธุรกิจสำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย 
1.2.2 เพ่ือศึกษาความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิ

รูปภาพในเชิงธุรกิจสำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย 
 

1.3 คำถามการวิจัย 
1.3.3 พนักงานสนับสนุนการขายมีปัญหาในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยาย

แผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจอย่างไรบ้าง 
1.3.2 พนักงานสนับสนุนการขายมีความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ

บรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
1.4.1 พนักงานสนับสนุนการขายมีปัญหาด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิ

รูปภาพในเชิงธุรกิจในด้านหลักไวยากรณ์ การใช้คำศัพท์ การตอบคำถามตรงประเด็น การเรียงลำดับ
การเล่าเรื่องและการใช้คำเชื่อม 

1.4.2 พนักงานสนับสนุนการขายต้องการพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
บรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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1.5 ความสำคัญของการวิจัย 
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพเป็นหนึ่งในทักษะของการเขียนเชิงธุรกิจ 

(Business Writing) ที่จำเป็นต่อพนักงานสนับสนุนการขาย นอกจากการมีข้อมูลที่เพรียบพร้อม
ทางด้านธุรกิจแล้วนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้ ในด้านทักษะของคำศัพท์ การเรียบเรียงข้อความ 
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและเนื้อเรื่อง ทักษะด้านการเขียนเชิงบรรยาย และด้านกลไกการเขียน เป็น
ต้น เพราะทักษะดังกล่าวจะเป็นการเพ่ิมความสามารถในการเขียนบรรยายในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในเชิงธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น (Catargiu, 2008)  นอกจากนี้ผลสำรวจความคิดเห็นในการพัฒนาการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจสำหรับพนักงานสนับสนุนการขายยังเป็นแนวทางให้กับ
หน่วยงาน องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจในด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิ
รูปภาพในเชิงธุรกิจในการพัฒนาเครื่องมือในการทดสอบทักษะดังกล่าวให้กับผู้สมัครตำแหน่งพนักงาน
สนับสนุนการขายหรือตำแหน่งอ่ืน ๆ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการสอนทาง
การศึกษาในด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการบรรยายประเภทต่าง ๆ ให้มีความใกล้เคียงกับบริบท
ในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

1.6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.6.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ พนักงานสนับสนุนการขายจำนวน 45 คน ซึ่ง

ทำงานอยู่บริษัทที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาจัดหางาน 
1.6.2 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี ้

1.6.2.1 คือ พนักงานสนับสนุนการขาย ที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งทำงานอยู่
บริษัทที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาจัดหางาน โดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 30 คน 

1.6.2.2 คือ หัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย ที่มีประสบการณ์ขั้นต่ำอย่างน้อย 5 
ปีขึ้นไป จากบริษัทซ่ึงเป็นพันธมิตรกับบริษัทท่ีปรึกษาจัดหางาน โดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 15 คน 

 

1.7 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 
 ใช้เวลาทดลองประมาณ 12 สัปดาห์ หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2562 เป็น
ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 3 เดือน 
 

1.8 นิยามศัพท ์
1.8.1 ทักษะการเขียนกราฟ หมายถึง การเขียนบรรยายเล่าเรื่อง การกล่าวถึงเหตุการณ์ที่มี

ความต่อเนื่องกัน เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นลำดับเหตุการณ์ของเวลา บุคคล สถานที่ การเขียนบรรยายควรมี
ความชัดเจนโดยมีรายละเอียดของข้อมูลและเนื้อหาสาระที่จะแสดงความคิดเห็น แต่ต้องมาจาก
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พ้ืนฐานความเป็นจริง สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ ต้องปราศจากการสอดแทรกในเรื่องของ
อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวของผู้เขียนลงไปในเนื้อความ (Malless & McQuain, 2014) ซึ่งต้องเป็น
การเรียบเรียงและบอกกล่าวข้อมูลในเชิงประจักษ์ ในงานวิจัยนี้กล่าวถึงทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพของพนักงานสนับสนุนการขาย ซึ่งการเขียนจะต้องถูกต้องตามหลัก
ภาษาอังกฤษเช่น ด้านหลักไวยากรณ์ การใช้คำศัพท์ การตอบคำถามตรงประเด็น การเรียงลำดับการ
เล่าเรื่องและการใช้คำเชื่อมเป็นต้น 

1.8.2 แบบทดสอบ หมายถึง การวัดความสามารถทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงบรรยาย
ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ คำศัพท์ การเรียบเรียง เนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย 
และกลไกการเขียน จัดทำขึ้นเพ่ือใช้ในการทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงบรรยาย
กราฟสำหรับพนักงานสนับสนุนการขายและเป็นแนวทางในการสร้างหลักเกณฑ์ในการทดสอบทักษะ
การเขียนสำหรับผู้ว่าจ้างตำแหน่งงานพนักงานสนับสนุนการขาย 

1.8.3 แบบทดสอบ IELTS Writing Task 1 หมายถึง การทดสอบภาษาอังกฤษระดับ
นานาชาติ  (International English Language Testing System ) แบบ Writing Band 
Description Task 1 เป็นต้นแบบในการสร้างแบบทดสอบการเขียนเชิงบรรยายสำหรับพนักงาน
สนับสนุนการขาย ซึ่งประกอบไปด้วยเกณฑ์ 4 ส่วน ได้แก่ การตอบคำถามตรงประเด็นกับเนื้อหา 
(Task Achievement) การเรียงลำดับการเล่าเรื่องและการใช้คำเชื่อม (Coherence and Cohesion) 
ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ (Lexical Resource) และการใช้ไวยากรณ์ในรูปแบบที่เหมาะสม 
(Grammatical Range and Accuracy) ซึ่งผู้ทำแบบทดสอบจำเป็นต้องเขียนเกิน 150 คำขึ้นไป ใน
เวลาที่จำกัด 

1.8.4 พนักงานสนับสนุนการขาย มีความหมายโดยทั่วไป คือ ผู้ที่จำหน่ายจ่ายแจกสิ่งของเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับเงิน หรือการโอนย้ายสินค้าจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยมีการพิจารณาถึง
คุณค่าและความจำเป็นในการใช้สินค้า ซึ่งการขายยังสามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบการติดต่อสื่อสาร 
การแก้ปัญหา และการบริการ (ดำรัสสิริ อุทยานานนท์, 2545)  ในงานวิจัยนี้พนักงานงานสนับสนุน
การขาย หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ในฝ่ายขายที่สนับสนุนงานกิจกรรมการขาย เช่น ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
สินค้า จัดเตรียมเอกสารติดต่อขอใบสั่งซื้อจากลูกค้า ตรวจสอบเช็คยอดสินค้าในคลังสินค้าและอบรม
พนักงานขายของผู้จำหน่ายให้รู้จักการขายที่ถูกต้อง และจัดทำรายงานสรุปการขายประจำเดือนและ
ประจำปีในรูปแบบกราฟและตาราง  
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาเรื่อง "การศึกษาปัญหาและความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
บรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจสำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย" ซ่ึงได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหัวข้อหลักดังนี้ 

2.1 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
2.2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2.3 การขายและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของพนักงานประสานงานขาย 
2.4 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะนั้นสามารถแบ่งได้ 4 หัวข้อได้แก่ ความหมาย
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ จุดมุ่งหมายภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ประเภทของ
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ และประโยชน์ของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถปุระสงค์เฉพาะ เป็นต้น 
 2.1.1 ความหมายภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
  ความหมายของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยมา
เป็นระยะเวลานานนับทศวรรษ ในช่วงยุคแรกช่วงปี 1980 จะถูกเรียกว่า “ภาษาเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะ” (Language for Special Purposes หรือ LSP) โดยกำเนิดจากภาษาท่ีใช้ในเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็น
ความหมายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ต่อมาภาษาอังกฤษถูกเลือกให้ใช้เป็นภาษาทางการจึงกลาย
มาเป็น “ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for specific purposes)” (Basturkmen, 
2014) 
 นักการศึกษาหลายท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน Basturkmen (2014); Johns 
(2013); Paltridge and Starfield (2013) ในการให้ความหมายภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
คือ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะจะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะกลุ่มสาขาเช่น เฉพาะวิชาชีพ (specific job) เฉพาะสาขาวิชาเรียน (specific 
subject) หรือเฉพาะที่ชัดเจน (specific purposes) โดยมุ่งเน้นความสำเร็จในการสื่อสารในบริบท
ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อวิชาชีพ ทั้งนี้ผู้เรียนจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป Munby (1978) ได้ให้
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะว่าความต้องการของผู้เรียนในการ
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เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการ  ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนจะนำมาจัดเนื้อหาและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับ
เนื้อหาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ผู้เรียนต้องการ  
 สรุปได้ว่าความหมายของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะคือ ภาษาอังกฤษที่มี
จุดประสงค์ชัดเจนโดยมีความสัมพันธ์กับผลวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเฉพาะด้านและเฉพาะ
สาขา ซึ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะต้องคำนึงถึงการนำไปใช้ในการศึกษา
หรือประกอบอาชีพในอนาคต  
 2.1.2 จุดมุ่งหมายของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  
 ในการที่จะให้มนุษย์นั้นสามารถรับรู้ความสามารถทางภาษาที่สองเพ่ือนำไปใช้ได้นั้น 
การสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในกาพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านภาษา ซึ่ง
จุดมุ่งหมายสูงสุดของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะก็เพ่ือนำความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษนำไปใช้ได้ถูกหลักและตรงตามความมุ่งหมายในการทำงานหรือสิ่งที่มุ่งหวังไว้ให้ประสบ
ผลสำเร็จ (Basturkmen, 2014) 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ เฉพาะนั้นสามารถตีความได้หลาย
ประเด็น โดยประเด็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น
สามารถแบ่งได้ 2 ประเด็นคือ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านอาชีพและเพ่ือนำไปใช้ในการทำงาน 

ประเด็นที่หนึ่งของจุดมุ่งหมายของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะคือ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทางด้านอาชีพ โดยนักการศึกษาหลายท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้าน
จุดมุ่งหมายของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ Basturkmen (2014); Paltridge and 
Starfield (2013); West (1984) กล่าวว่า เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะนั้นมีการกำหนดความต้องการของผู้เรียน วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ช่วงวัย พื้นฐานความรู้ 
สื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ ที่ชัดเจนและมุ่งเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะตามสาขาของผู้เรียน จึงทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางด้าน คำศัพท์ หลักไวยากรณ์ และทักษะ
ด้านการสื่อสารในด้านสาขาอาชีพนั้นตามความต้องการของผู้เรียน โดย Basturkmen (2014) ได้
กล่าวว่า ผู้เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะจะได้ความรับความรู้ทางด้านคำศัพท์และ
ไวยากรณ์เฉพาะ หรือ "technical terms” ที่ผสมผสานระหว่างองค์ประกอบทางภาษาอังกฤษเช่น 
ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง สัญลักษณ์ ลีลาภาษา เป็นต้น  ซึ่งจะทำให้เกิดทำเนียบภาษา 
(Register) ขึ้นด้วย ดังนั้นเนื้อหาสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะคือ 
“คำศัพท์และไวยากรณ์เฉพาะ” กับ"ทำเนียบภาษา" ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ Paltridge and 
Starfield (2013) ทีก่ล่าวว่าการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับผู้เรียน นอกจากจะ
ได้ความรู้ทางภาษาอังกฤษแล้วนั้น ผู้เรียนจะได้รับเนื้อหาทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของผู้เรียน
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เพ่ิมเติมเฉพาะด้านด้วยเช่น พาณิชยการ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และอาจเป็นทางด้านวรรณคดี ซึ่งวิชาการเหล่านี้จะผสมผสานระหว่างวิชาภาษา (language faculty) 
และภาควิชาการ (subject faculty) นอกจากนี้ทฤษฎีของ West (1984) ยังอธิบายอีกว่าผู้ที่เรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะจะได้รับความรู้ตามขอบเขตเนื้อหาที่เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
อาชีพ (EOP) ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 2. ด้านคำเตือนหรือข้อระวังในการทำงานและการใช้เครื่องมือ 
 3. ด้านการคำนวณ 
 4. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5. ภาษาท่ีใช้ในการบ่งบอกมาตรฐานและคุณภาพ 
  6. การฝึกทักษะในการทำงาน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ การกรอกใบสมัคร
งาน และการอ่านแผนที่ เป็นต้น 

ประเด็นที่สองของจุดมุ่งหมายของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะคือ เพ่ือเป็น
หลักสูตรที่นำไปใช้ในการทำงาน เหล่านักการศึกษา Dudley-Evans and St John (1998); Smoak 
(2003); Strevens (1987)  มีแนวคิดคล้ายคลึงกันในด้านจุดจุดมุ่งหมายของภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะว่าการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะนั้นจะต้อง
เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ไม่ใช่เรียนเพียงเพ่ือเพราะความชอบเรียน แต่ขอบเขตของการ
กำหนดหลักสูตรจำเป็นต้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาอาชีพ และกิจกรรมของผู้เรียน คำศัพท์ สำนวน 
โครงสร้าง และไวยากรณ์ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ผู้เรียนสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ และต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเรียนและการทำงาน ซึ่ง Smoak (2003) 
กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ไว้ว่าเป็นการเรียนที่อยู่บนพ้ืนฐานของ
ความจำเป็นอย่างเร่งด่วนและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของผู้เรียนที่จำเป็นต้องนำความรู้ในการ
เรียนนำไปใช้ปฏิบัติงาน ในการเรียนเนื้อหาจะต้องจำลองสถานการณ์ที่มีความใกล้เคียงกับความเป็น
จริง เช่นการสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมาย เป็นต้น รวมทั้งการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือนำความรู้ไปใช้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการ 
ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรม ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน เป็น
ต้น นอกเหนือจากนี้ยังต้องสอดคล้องกับวัยของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
หรือระดับอุดมศึกษาและเนื้อหาต้องสอดคล้องให้กับผู้เรียนทุกระดับคือระดับเริ่มต้น ระดับกลางและ
ระดับสูง (Dudley-Evans & St John, 1998) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเพ่ือนำไปใช้ในการทำงานจริงในสภาพการณ์จริง ซึ่งเป็นไปตามมุมมอง
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ของ Chimroylarp (2006) ที่กล่าวว่าการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้านนั้นจะมี
ลักษณะ 4 ประการคือ 
 1. การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ
มาเพ่ือตอบสนองด้านใดด้านหนึ่งของผู้เรียน 
 2. เนื้อหาของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะจะมีความเชื่อมโยง
กับกิจกรรมของนักเรียนและผู้ประกอบอาชีพเพราะว่าเนื้อหามีความสอดคล้องกับลักษณะการทำงาน
จริง 
 3. คำศัพท์และเนื้อหามีความชัดเจน เน้นความรู้และการใช้สื่อสารเฉพาะด้าน  
 4. เนื้อหาการเรียนรู้มีในวงจำกัด เป็นทักษะเฉพาะและวิธีการสอนของผู้สอนจะ
ไม่เป็นรูปแบบการสอนแบบปกติ กล่าวคือการสอนโดยใช้การจำลองสถานการณ์จริงซึ่งจะไม่ปรากฏใน
ตำราเรียนของผู้เรียนโดยทั่วไป 
 2.1.3 ประเภทของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 ประเภทของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน ขอบเขตของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้  สามารถแบ่ง
ประเภทของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะได้แก่  
 Robinson (1980) ได้เสนอแนวคิดของการแบ่งประเภทของการเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยแบ่งจากความสามารถของผู้เรียนออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
 1. ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ขาดความรู้เฉพาะด้านหรือผู้เรียนในขั้นภาษาอังกฤษ
ทั่วไปและกำลังสนใจความรู้เฉพาะด้าน (Pre-Study) ผู้เรียนในกลุ่มนี้จะเรียนรู้ไวยากรณ์และ
ส่วนประกอบทางภาษาตามทักษะการสื่อสารเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 2. ผู้ที่กำลังเรียนวิชาเฉพาะด้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของวิชาที่กำลังเรียนอยู่  
(While-study) ผู้เรียนกลุ่มนี้จะเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่มีความเฉพาะด้านมากขึ้น  
 3. ผู้ที่เรียนที่มีความรู้เฉพาะด้านและมีความรู้ทางภาษามาก่อนและสามารถ
นำไปใช้ในการเรียนขั้นที่สูงขึ้นและการทำงานได้ในเบื้องต้น (Post-study) เช่น ทักษะเฉพาะด้านหรือ 
ภาระงาน (การอ่านของแพทย์หรือการอ่านศัพท์เฉพาะทาง การสื่อสารของเลขานุการ อ่ืน ๆ) 
เนื้อหาวิชาเฉพาะทาง (ฟิสิกส์ เคมี เทคโนโลยีสาระสนเทศ)  หน้าที่หรือความต้องการการสื่อสาร 
(แพทย์ เลขานุการ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานโรงแรม) และสถานการณ์เฉพาะในการใช้
ภาษา (การสอบถามเส้นทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การเขียนจดหมายไปหาเพื่อนชาวต่างชาติ) 
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ภาพที่ 1. แผนภาพตามแนวคิดของการแบ่งประเภทของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะด้านของ (Robinson, 1980) 
 โดยสรุปการแบ่งประเภทของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้านของ 
Robinson (1980) จะขึ้นอยู่กับระดับการเรียนของผู้เรียนซึ่งการแบ่งแยกประเภทดังกล่าวจะค่อนข้าง
แตกต่างกับของ Hutchinson and Waters (1989) ที่จะแบ่งตามแขนงความรู้หรือสาขาที่ผู้เรียนมี
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1. ภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ (English for Sciences and 
Technology หรือ EST) 
 2. ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (English for Business and 
Economics หรือ EBE) 
 3. ภาษาอังกฤษเพ่ือสังคมศาสตร์ (English for Social Sciences หรือ ESS) 
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ภาพที่ 2. การจำแนกประเภทของภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของ Hutchinson and 
Waters (1989) 
 นอกจากการจำแนกประเภทตามความรู้หรือสาขาที่ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว
นั้น ในรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละกลุ่มสาขายังสามารถแบ่งแยกตามจุดประสงค์การเรียนได้ดังนี้ 
 1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา (English for Academic Purpose หรือ EAP) 
 2. ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ (English for Occupational Purpose หรือ
EOP) 
 3. ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีวศึกษา (English for Vocational Purpose หรือ 
EVE) หรือภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีวศึกษาในฐานะภาษาท่ีสอง (Vocational English as a Second 
Language หรือ VESL) 
 ในการแบ่งแยกการเรียนการสอนของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะของ 
Hutchinson and Waters (1989) จะให้ความสำคัญของการแบ่งประเภทของผู้เรียนตามสาขาที่
เรียน มาก่อนเป็นอันดับแรกและจะแบ่งแยกย่อยตามระดับการศึกษาหรือการใช้งานมาเป็นลำดับถัด
มา ซึ่งมีความสอดของกับทฤษฎีของ Strevens (1987) ที่แบ่งประเภทการเรียนการสอนตามการเรียน
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาวิชาการ (EAP) และการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ (EOP) 
 ก่อนที่ผู้เรียนจะเรียนภาษาภาษาอังกฤษเพ่ือการวิชาการนั้น  ผู้เรียนจะต้องทราบ
จุดมุ่งหมายก่อนว่าจะเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือนำไปต่อยอดทางความรู้ในศาสตร์ความรู้แขนงใด  เช่น 
การเงินและการบัญชี วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และวรรณคดี อ่ืน ๆ และสำหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ ผู้ เรียนต้องวางแผนทางการศึกษาว่าจะนำความรู้ในการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะกับอาชีพอะไรในอนาคต เช่น ด้านการทำการตลาดและธุรกิจ 
ด้านช่างไฟฟ้า ช่างกล โปรแกรมเมอร์ สายการบิน และโรงแรม เป็นต้น 
 2.1.4 ประโยชน์ของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 การกำเนิดของภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใด จุดประสงค์ก็เพ่ือให้มนุษย์ได้ใช้ในการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนทัศนะคติ แนวคิดหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในแต่ละภูมิภาคแต่ละ
ประเทศต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองหรือภาษาท้องถิ่นไว้ใช้ในสื่อสารกันในยุคปัจจุบัน แต่ละประเทศ
ได้เปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มนุษย์จึงจำเป็นต้องมีภาษากลาง หรือภาษาท่ีสองไว้สื่อสาร
กัน ภาษาที่สองที่คนนิยมใช้กันนั่นคือภาษาอังกฤษ โดย Schierloh and Paulsell (2010) ได้ให้
แนวคิดดังกล่าวไว้ว่า ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคของข้อมูลข่าวสารนั้น มีการแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้าง
รวดเร็วเป็นอย่างมากจนทำให้โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่อิสระไร้พรหมแดน สื่อกลางที่มนุษย์ใช้
สื่อสารกันนั่นก็คือภาษา ภาษาที่สองที่มนุษย์นิยมใช้กันมากท่ีสุดคือ ภาษาอังกฤษ อาทิ ในการประชุม
นานาชาติ การทำธุรกิจระหว่างองค์กรเอกชนและภาครัฐ ต่างนิยมให้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้
เข้าใจซึ่งกันและกัน โดยในประเทศไทยก็เช่นกันที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การ
ลงทุนจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี การแพทย์ การท่องเที่ยว 
ตลอดจนการศึกษา จะเห็นได้ว่าในทุกวงการต่างก็มีภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึ่ง ฉะนั้นแล้ว
ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุชาดา ทิพย์
มนตรี (2556) ได้ให้ความเห็นของเรื่องการใช้ภาษาในวงการต่าง ๆ เช่นการใช้ภาษาอังกฤษใน
หน่วยงานรัฐบาลเพื่อติดต่อในกิจการต่าง ๆ ภาคเอกชนที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติเช่น ธุรกิจสายการ
บิน โรงแรม ธนาคาร สถานที่ท่องเที่ยว ใช้ในด้านงานสื่อสารมวลชน เช่นนิตยสาร วิทยุ  โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ นวนิยาย เป็นต้น 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภาษามีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดย 
กาญจนาพร รุจิโฉม (2561) กล่าวว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตและทำงานใน
ศตวรรษท่ี 21 ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยู่เป็นประจำ จะมี
โอกาสได้งานและมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเลื่อนตำแหน่งงานมากกว่าคนที่ไม่มีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะในยุคปัจจุบันบริษัทข้าม
ชาตินิยมหันมาลงทุนทำธุรกิจในด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย ฉะนั้นแล้วในการทำธุรกิจกับคนต่างชาติ 
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คนไทยจึงจำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก   
 สรุปได้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะมีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการ 
คือ เฉพาะด้านการศึกษาและด้านวิชาชีพ โดยในงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นในภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือวิชาชีพ   
 

2.2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2.2.1 ความหมายของภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 

 ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมายถึง ทักษะภาษาที่ใช้เพ่ือการสื่อสารทั้งในด้านการพูด การ
เขียน การฟังและการอ่านที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในวงการธุรกิจหรือบริบททางธุรกิจ  (Ellis & 
Johnson, 1994) 
 จรูญศรี มาดิลกโกวิท (2534) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับความหมายของภาษาอังกฤษธุรกิจ
เอาไว้ว่า “เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในแวดวงของธุรกิจเพ่ือการค้าขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ โดยมีโครงสร้างภาษาที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงและมีความเป็น
ทางการ มีรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน มีระเบียบแบบแผน คำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในบริบทอยู่ในระดับสูง 
ซึ่งผู้ใช้ต้องมีประสบการณ์อยู่ในแวดวงธุรกิจเฉพาะทาง” ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น ของ  Ellis and 
Johnson (1994) ระบุว่าการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะจำเป็นต้องควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานอาชีพ (Job-Experienced learner) ซึ่งจะแตกต่างกับการเรียนกาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะก่อนการประกอบอาชีพ (Pre-Experienced learner) 
 Bhatia and Bremner (2012) ได้ให้คำจัดกัดความของภาษาอังกฤษธุรกิจ หมายถึง 
การผสานความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะกับความรู้ด้านการเจรจาทางธุรกิจเข้า
ด้วยกัน เป็นการเรียนรู้ภาษาที่สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับ  พลิสา สุนทรเศวต 
(2558)  ได้ให้ความหมายไว้ว่าภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นวิชาแขนงหนึ่งของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะ (ESP) ที่ใช้ในการติดต่อกันทางธุรกิจเป็นสำคัญ โดยทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารในแขนงดัง
กล่าวคือทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
 โดยสรุปแล้วความหมายของภาษาอังกฤษธุรกิจ คือ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะ ซึ่งมุ่งเน้นในการติดต่อสื่อสารเพ่ือวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ อาจจะเป็นการสื่อสารที่อาศัย
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นต้น 

2.2.2 วัตถุประสงค์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 ตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมานั้น คนทั่วโลกได้ให้ความสนใจและตระหนักถึงความจำเป็น
ในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ิมขึ้นมาก ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for specific 
purposes) มีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) เพราะเนื้อหาจะมีความ
เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพ เช่น ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพ่ือ
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วิศวกรรม ภาษาอังกฤษเพ่ือการเลขานุการ เป็นต้น โดยบริบทเนื้อหาของภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในชีวิตจริง (Ellis & Johnson, 1994, p. 28) ดังเช่นการ
เปรียบเทียบความต่างของภาษาอังกฤษในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1. แสดงความแตกต่างระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษธุรกิจ (Ellis & 
Johnson, 1994, p. 28) 
 

ปัจจัยการสร้าง

หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษธุรกจิ 

วิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้เรียน 

ประเมินความต้องการทางด้านภาษาของผู้เรียน 
และพื้นฐานทางด้านภาษา 

ประเมินความต้องการจากบริษัท ลักษณะงานและตัว

บุคลากรเพื่อระบุระดับภาษาต่อความตอ้งการของงาน

แต่ละประเภท 

การจัดระดับผู้เรียน 

ใช้แบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์เพื่อจดัระดับทาง

ภาษาและเป็นการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถ

อยู่ระดับเดียวกัน 

ใช้แบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์ที่เป็นทางการ 

หลักสูตร 
อ้างอิงจากหลักสูตรและตำราที่ได้มาตรฐานทาง

การศึกษา 

มีจุดประสงค์และหลักสูตรเฉพาะเจาะจง เช่นการเขียน

อีเมล การสื่อสารทางโทรศัพท์ 

จุดประสงค์รายวิชา 

ผู้เรียนมีจุดประสงค์และความสนใจเป็นของตนเอง 
เพื่อพัฒนาจากพื้นฐานที่มอียู่เดิม ให้เปน็ประโยชน์

ต่ออาชีพของตนอย่างที่คาดหวัง 

กำหนดทักษะและภาระงานให้ตรงกับความต้องการของ

ผู้เรียนที่กำลังศึกษาก่อนการประกอบอาชีพและผู้เรยีน

ที่ศึกษาควบคู่กับการประกอบอาชีพ 

ระยะเวลา 

เปิดโอกาสเสรีให้ผู้เรียนที่ยังไม่ประกอบอาชีพหรือมี

ข้อยกเว้นบางประการสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง

หรือจัดเป็นการสอน เวลาใดก็ได ้

อาจถกูทั้งเวลาและค่าใช้จา่ยเช่นการจัดการเรียนการ

สอนหรือการจัดอบรมของมหาวิทยาลัย 

ความคาดหวังของ

ผู้เรียน 

ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้แต่อาจไม่มีเป้าหมายที่

ชัดเจน 

ผู้เรียนกำหนดเปา้หมายอย่างชัดเจน ทีจ่ะพัฒนา

ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความเป็นมอือาชีพในสาย

งาน 

สื่อและอุปกรณ์การ

สอน 

ผู้เรียนมีอิสระในการจัดหาสามารถหาสือ่และ

สิ่งพิมพ์ โดยผู้สอนไม่จำเป็นต้องพัฒนาสื่อด้วย

ตนเอง 100% 

ผู้เรียนสามารถนำสือ่การเรยีนจากภายนอกมาใช้ในการ

เรียนได้ แต่ผู้สอนต้องพัฒนาสื่อให้ตรงกับความ

ต้องการของบุคคลตามรายวิชานั้น ๆ 

วิธีการสอน 

ผู้สอนใช้เทคนิคกว้างขวาง ใช้กิจกรรมเป็นจุดสนใจ 
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน 

ผู้สอนมีโครงสร้างการเรียนการสอนที่ชดัเจนและ

เฉพาะเจาะจงในด้านเน้ือหาการสอนเชน่ การสอน

คำศัพท์ เทคนิคการสื่อสาร บทบาทสมมติในการทำงาน 

การตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม ผู้เรียนได้มีโอกาส

แสดงความคิดเห็นและอธิบายลกัษณะการทำงาน 
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ปัจจัยการสร้าง

หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษธุรกจิ 

การประเมินผล 

มีการจัดสอบอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เพื่อทดสอบความแม่นยำทางด้านการเขยีน 

ไวยากรณ์ คำศัพท์  การสื่อสารดา้นการออกเสียง 

ความคล่องแคล่ว สำนวน และความเหมาะสม 

ในมหาวิทยาลัยมกีารทดสอบเขยีนและการพูดอย่างเป็น

ทาง แต่ในส่วนของบริษัทจะทดสอบอย่างไม่เป็น

ทางการ เพราะมุ่งเน้นการประเมินผลจากสถานการณ์

การสื่อสารในการทำงานวา่มีประสิทธภิาพหรือไม่ 

 
 จากตารางสรุปได้ว่าความแตกต่างระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษทั่ ว ไปกับ
ภาษาอังกฤษธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัย ได้แก่ ความต้องการของผู้เรียน การจัดระดับผู้เรียน หลักสูตร 
จุดประสงค์รายวิชา ระยะเวลา ความคาดหวังของผู้เรียน สื่อและอุปกรณ์ วิธีการสอน การประเมินผล 
เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยที่กล่าวมานั้นมีความคล้ายคลึงกับการเรียนการสอนทั่วไป ๆ แต่การ
เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจจะมีความเฉพาะเจาะจงในทุก ๆ ด้านเพ่ือมุ่งเน้นความรู้ของผู้เรียนนำไปใช้ใน
การทำงานได้จริง 
 เมื่อกล่าวถึงเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ  บุญพร้อม อติรัตน์ 
(2528) กล่าวถึงด้านหลักสูตรและเนื้อหาว่าควรศึกษาความต้องการของผู้เรียน ควรเป็นเนื้อเรื่องที่
ผู้เรียนสนใจ อยากรู้และอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและยังต้องสัมพันธ์กับอาชีพธุรกิจของ
ผู้เรียนที่คาดหวังในอนาคต ซึ่ง Ellis and Johnson (1994) ก็ได้กล่าวถึงความสำคัญในทำนอง
เดียวกันทางด้านคุณลักษณะที่จำเป็นต่อหลักสูตรในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ ดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร (Sense of purpose) 
 2. คุณลักษณะทางด้านสังคม (Social aspects) 
 3. การสื่อสารได้เป็นที่เข้าใจ (Clear communication) 
 ซึ่ งทฤษฎีข้างต้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2524) ที่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจดังนี้ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจนำไปใช้ในงานอาชีพธุรกิจ
ตามระดับการศึกษาของตน 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจพอที่จะนำไปเสริมความรู้
และทักษะในวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานทางธุรกิจ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับต่อไป 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปผลได้ว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยทั่วไปต้อง
คำนึงถึงประแรก คือ จุดประสงค์ของการสื่อสารว่าจะนำไปใช้เพ่ืออะไรในบริบททางธุรกิจ ประการที่
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สองคือคุณลักษณะทางด้านสังคม การประการสุดท้ายคือ การสื่อสารที่เป็นที่เข้าใจ ซึ่งผู้ฟังและผู้พูด
ต้องมีบริบทเดียวกัน หรือใกล้เคียง เพราะเนื้อสาระจะมีความเฉพาะเจาะจง รวมทั้งช่องทางในการรับ
สารต้องเป็นสิ่งที่ผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้  
 2.2.3 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 ในปัจจุบันองค์กรและบริษัทหลายแห่งต่างให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษกัน
อย่างกว้างขวาง โดยมีความคาดหวังว่าพนักงานจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฉะนั้นแล้วทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ การแบ่ง
ตามทักษะและหน้าที่ของภาษา 
 แบบที่หนึ่งของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของ
การใช้ทักษะ กล่าวคือทักษะการส่งสารและทักษะการรับสาร 
  1. ทักษะการส่งสาร (Productive Skills) ได้แก่ การพูดและการเขียน 

• ทักษะการพูด เป็นทักษะที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพราะก่อนที่จะ
เข้าทำงาน หลายองค์กรมักจะคาดหวังเรื่องทักษะการพูดมาเป็นอันดับแรก ฉะนั้นแล้วผู้สมัครงานจะ
ถูกวัดระดับภาษาจากการพูดคุยหรือการสัมภาษณ์งาน ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของ (Brown et 
al.1987) ที่กล่าวไว้ว่า “บริษัทร้อยละกว่า 90 ต้องการให้มีการสอนทักษะการพูดมากขึ้น เพราะ
เนื่องจากในการทำธุรกิจผู้สมัครงาน จำเป็นต้องใช้ในวาระทางธุรกิจ” ได้แก่ การใช้โทรศัพท์ การออก
คำสั่งต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา การรายงานปากปล่าว การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงาน การสัมมนา การ
พูดคุยกับลูกค้า การสัมภาษณ์เพ่ือการประเมินศักยภาพในการทำงาน เป็นต้น 

• ทักษะการเขียน เป็นทักษะที่มีความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา โดยส่วน
ใหญ่องค์กรนานาชาตินิยมใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเพ่ือกิจการต่าง ๆ ระหว่างองค์กร และ
อีกทั้งนายจ้างก็ต้องการให้พนักงานสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-
mail) การเขียนรายงาน และการเขียนจดหมาย ซึ่งเป้นสิ่งจำเป็นอย่างมากในวงการธุรกิจยุคศตวรรษ
ที่ 21 ตามคำแนะนำของ Voyles (1992) การสร้างมาตรฐานในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนยังไม่มีประสบการณ์และครูผู้สอนสามารถสอดแทรก
ความรู้เรื่องทักษะการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจลงไปในบทเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วัยทำงานในอนาคต ความต้องการของนักธุรกิจต้องการให้พนักงานมี
มาตรฐานในด้านการเขียนต่อไปนี้ 

1. มีความรู้คำศัพท์ด้านธุรกิจ 
2. สามารถเขียนข้อความหรือจดหมายสั้นๆได้ 
3. สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารความหมายได้อย่างสมบูรณ์ 
4. สามารถใช้จิตวิทยาและรู้จักกาลเทศะในการเขียนจดหมายได้ 
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5. มีความกระตือรือร้นและใส่ใจในการเขียนโต้ตอบในขอบเขตงาน
ของตนเอง 

6. รู้จักวิธีการเขียนรายงานได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง 
7. มีทักษะการเขียนที่คล่องแคล่ว โดยเฉพาะในระดับบริหาร 
8. สามารถเขียนในบริบทที่หลากหลายได ้
9. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นในการทำงานได ้
10. สร้างสรรค์งานเขียนธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ 
11. การเขียนบรรยายและอธิบาย (p. 291) 

 2. ทักษะการรับสาร (Receptive Skills) ไดแ้ก่ การอ่านและการฟัง 

• ทักษะการอ่าน เป็นอีกทักษะหนึ่งที่พนักงานพึงมีสามารถในการใช้ทักษะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในการทำงานพนักงานต้องอ่านเอกสารประเภทต่าง ๆ  ในกรณีที่
พนักงานไม่สามารถอ่านและเข้าใจสารที่ทางคู่ค้าส่งมา อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเสียโอกาส
ทางธุรกิจ ซึ่ง Leonard (1987, อ้างถึงใน บังอร สว่างวโรรส, 2527) ได้ทำการสำรวจลูกจ้างของ
บริษัทข้ามชาติรายหนึ่ง จำนวนพนักงานระดับหัวหน้างาน (supervisor) จนถึงระดับผู้บริหารระดับสูง
ประมาณ 200คน ปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ต้องอ่านเอกสารทางธุรกิจเฉลี่ยแล้ววันละไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง 

• ทักษะการฟัง เป็นอีกหนึ่งในสี่ทักษะการรับสารที่มีความจำเป็นในการ
ทำงาน ผู้รับสารจำเป็นต้องรับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะตีความหมายจากสิ่งที่ผู้ส่งสาร
ต้องการสื่อในขณะนั้น Goddard (1985, อ้างถึงใน บังอร สว่างวโรรส, 2527) 
 แบบที่สองคือการแบ่งทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจตามลักษณะหน้าที่ของ
ภาษาได้ 6 ประเภท ได้แก่การเข้าร่วมงานประชุม (Participating in a meeting) การเจรจาต่อรอง 
(Negotiating) การพูดคุยทางโทรศัพท์ (Telephoning) การนำเสนองาน (Presenting work) การ
เขียนรายงาน อีเมล และเอกสารทางธุรกิจ (Reporting, E-mailing, and Writing Business 
Document) และการสัมภาษณ์งาน (Having a job Interviews) 
 1. การเข้าร่วมงานประชุม (Participating in a meeting) ซึ่งในการประชุมจะ
แบ่งเป็นการประชุมแบบเห็นหน้า (Face to Face) และการประชุมทางไกล (Conference Call) ซึ่ง
ทั้ง 2 แบบมีลักษณะการสื่อสารที่เป็นทางการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการประชุมดังนี้  British 
Council (2018b) 

• เริ่มประชุม ตัวอย่างประโยค เช่น Thank you all for coming then 
let’s get down to business. และ Good morning everyone. If 
we're all here, let's get started 

• หัวข้อการประชุม ตัวอย่างประโยค เช่น The agenda of this 
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meeting today is to discuss about …. และ On the agenda 
today are the following points for discussion. 

• การพูดหัวข้อแรกในที่ประชุม ตัวอย่างประโยค เช่น So, let's start 
with … และ So, let's look at point number one. 

• การพูดหัวข้อถัดไป ตัวอย่างประโยค เช่น Shall we move on to 
the next point? และ Let's not lose sights of the main 
objective here 

• การขอความคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุม ตัวอย่างประโยค เช่น What 
do you think, (ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม)? และ Any thoughts/ ideas 
on this, (ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม) ? 

• การสรุปเนื้อหา ตัวอย่างประโยค เช่น To sum up … และ OK, that 
wraps up everything for today 

 2. การเจรจาต่อรอง (Negotiating) ใช้ได้ 3 กรณีคือ (Olanvoravuth, 2003) 

• การตอบรับ (Agreeing) ตัวอย่างประโยค เช่นI agree with you on 
that point และ Okay, your solution is fair enough 

• การปฏิเสธ (Making an objection) ตัวอย่างประโยค เช่นI'd have 
to disagree with you on .... และ That's not exactly how I 
look at 

• การประณีประนอม (Compromising)  ตัวอย่างประโยค เช่น Could 
you offer an alternative solution? และHow flexible can you 
be on that issue? 

 3. การพูดคุยทางโทรศัพท์ (Telephoning) สามารถแบ่งได้ตามสถานการณ์ดังนี้ 
(Brown & Armstrong, 1995) 

• การทักทาย (Greeting) ตัวอย่างประโยค เช่น Hi, Hello 

• การรั บ ส าย  (A n sw e r in g ) ตั ว อ ย่ า งป ระ โย ค  เช่ น  G o o d 
morning/afternoon/evening. This is (ชื่อผู้โทร),  

• แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อ (Explaining purpose of call) 
ตัวอย่างประโยค เช่น I’m calling about/for ... และ I’m ringing 
to tell you about ... . 

• ขอพูดสายกับบุคคลที่สาม (Asking to speak to someone) 
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ตัวอย่างประโยค เช่น Can/Could/May I speak to (ชื่อบุคคลที่3ที่
ต้องการพูดสาย), please? และ I’d like to speak to/with (ชื่อ
บุคคลที่3ที่ต้องการพูดสาย), please. 

• การโอนสายโทรศัพท์ (Transferring a call) ตัวอย่างประโยค เช่น 
(ชื่อผู้ โทร)is on the line for you และ Put him/her/them 
through, please 

 4. การนำเสนองาน (Presenting work) ในการนำเสนองานภาษาอังกฤษธุรกิจ
มี 4 ขั้นตอนดังนี้ (Olanvoravuth, 2003) 

• กล่าวทักทาย (Welcoming audiences) ตัวอย่างประโยค เช่น 
Good morning, ladies and gentlemen(ทางการ)/everybody 
(ไม่เป็นทางการ) 

• กล่าวถึงเนื้อหา (Introducing subject) ตัวอย่างประโยค เช่น I am 
going to talk today about… และ The purpose of my 
presentation is to… 

• การกล่าวถึงโครงเรื่อง (Outlining structure) ตัวอย่างประโยค เช่น 
To start with I’ll describe … และ After that we’ll consider 
about … 

• การกล่าวปิดท้าย (Talking to audiences)  ตัวอย่างประโยค เช่น 
Thank you for listening / for your attention และ Would 
anyone like to ask any questions? 

 5. การเขียนรายงาน อีเมล และเอกสารทางธุรกิจ (Reporting, E-mailing, 
and Writing Business Document) องค์ประกอบการเขียนรายงานภาษาอังกฤษจะประกอบไปด้วย 
6 ส่วนได้แก่ หัวข้อเรื่อง (Title Page) เนื้อหา (Contents) การกล่าวนำ (Introduction) เนื้อหา 
(Body of report) สรุป (Summary) และภาคผนวก (Appendix) (Gartside & Taylor, 1992) 
 6. การสัมภาษณ์งาน (Job Interviews) มีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้  (British 
Council, 2018b) 

• การกล่าวทักทาย  (Greeting) ตัวอย่างประโยค เช่น  
▪ Good morning! 
▪ First of all, thank you for the opportunity to introduce 

myself. 
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▪ My name is (ชื่อผู้สมัครงาน) 

• การกล่าวถึงประวัติการศึกษาและประสบการณ์การฝึกงาน   ตัวอย่าง
ประโยค เช่น  
▪ I graduated from (ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา) University, 

majoring in (สาขาที่เรียน) 
▪ I was an intern at (ชื่อสถานประกอบการที่ฝึกงาน) as a ... 

(ตำแหน่งที่ฝึกงาน) where I... (หน้าที่การทำงาน) 

• การกล่าวถึงประวัติการทำงาน ตัวอย่างประโยค เช่น  
▪ I am currently working at the (ชื่อสถานประกอบการ) as a 

(ตำแหน่งงาน) for (ระยะเวลาทำงาน) months/years 
▪ My responsibilities are .... (หน้าที่การทำงาน) 

 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ภาษาอังกฤษธุรกิจทางด้านการขายของตำแหน่ ง
งานพนักงานสนับสนุนการขาย ว่ามีจุดประสงค์ในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในโอกาสการเขียนรายงาน 
และการศึกษานั้นตอบโจทย์ในการมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจให้ตรงความ
ต้องการของผู้ประกอบการในการว่าจ้างหรือไม่ 
 

2.3 การขายและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของพนักงานประสานงานขาย 
2.3.1 นิยามของการขาย 

 การขาย (Selling) คือ กิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนบริการหรือสินค้า เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อหรือจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งของเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
เงิน (Tiger, 2019) ซึ่งความหมายดังกล่าวค่อนข้างสอดคล้องกับทฤษฎีของ Martell and Carroll 
(1995) ที่ว่าการขายคือ กิจกรรมที่เน้นให้ความช่วยเหลือและจูงใจลูกค้าให้ใช้บริการหรือซื้อสินค้า ซึ่ง
จำเป็นต้องเกิดความพึงพอใจร่วมกันทั้งฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขาย 
 ด้านของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (2560) มาตรา 453 ได้
บัญญัติความหมายของการขายแตกต่างออกไปคือ "อันการซื้อขายคือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า 
ผู้ขาย ได้โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งหรือเรียกว่า ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้
ราคาแห่งทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย"  
 ในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ (2555) ได้แปลความหมายของ
นิยามศัพท์ของสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐ ซึ่งมีการไตรตรองและศึกษาโดยละเอียดในการนิยามคำว่า 
"การขาย" คือ กระบวนการทั้งทางตรงและทางอ้อมของการจูงใจผู้ซื้อให้ซื้อสินค้าหรือบริการหรือ
อาจจะเป็นการยินยอมเพ่ือการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านการค้าแก่ผู้ขาย 
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แน่นอนว่าการขายนั้นเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่ งในการทำธุรกิจที่ทุกคนสามารถพบเจอได้ใน
ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ซื้อหรือผู้บริโภค เช่นการซื้อขายอาหาร การซื้อบริการต่าง ๆ 
เพ่ืออำนวยความสะดวกสบาย (รถโดยสารสาธารณะ ร้านเสริมสวยและตัดผม) โดยกิจกรรมดังกล่าว
ล้วนแล้วแต่เป็นสถานการณ์ในการซื้อขายทั้งหมด 
 นอกจากนี้แล้วนิยามของการขายนั้นสามารถแบ่งได้ 4 ประเภทดังนี้ (ดำรัสสิริ อุทยา
นานนท์, 2545) 
 1. การขาย คือ กิจกรรมทางการซื้อ ขายที่เน้นการช่วยเหลือลูกค้า และการจูง
ใจลูกค้า โดยผู้ขายต้องทำการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้ามาเป็นอย่างดี เพ่ือนำเสนอตัวสินค้าให้
ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ และบอกถึงข้อดีและข้อด้อยให้ลูกค้าทราบ โดยส่วนใหญ่ลักษณะการ
ขายดังกล่าวจะเป็นรูปแบบการขายปลีก 
 2. การขาย คือ กิจกรรมทางการชื้อ ขายที่เน้นการจูงใจ ในบางสถานการณ์
รูปแบบการซื้อ ขายจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะเนื่องจากลูกค้าอยู่บนภาวะการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการไม่ได้ ฉะนั้นแล้วผู้ขายจะเป็นคนชี้แนะแนวทาง ประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจาก
การซื้อสินค้าจากผู้ขายในปัจจุบัน ลักษณะการขายดังกล่าวจะเป็นรูปแบบธุรกิจขนาดกลาง 
 3. การขาย คือการติดต่อสื่อสาร คือการขายที่เน้นการสื่อสารเป็นจุดขายหรือ
เป็นสินค้า เช่น งานด้านสื่อสารมวลชน ข่าว โฆษณา รายการบันเทิง โดยผู้ขายจำเป็นต้องมีการสื่อสาร
ที่ดี สามารถอธิบายข้อมูลของสินค้าได้ในเชิงลึกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ อีกทั้งผู้ขาย
ยังต้องสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซื้อเพ่ือนำไปปรับปรุงการให้บริการและสินค้าให้ดียิ่งขึ้น 
 4. การขาย คือ การแก้ปัญหาให้ผู้ซื้อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยส่วนใหญ่
ลูกค้ามักจะมีปัญหาบางกระการหรือเป็นปัญหาที่ผู้ซื้อไม่ทราบเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ และเกิด
ความลังเลในการตัดสินใจซื้อ เช่น การทำศัลยกรรม การตัดเสื้อผ้า เสริมสวย อ่ืน ๆ ฉะนั้นแล้วผู้ขาย
จำเป็นต้องเปรียบเทียบ แนะนำ เพ่ือช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในเรื่องคุณภาพและราคาตัวสินค้า
ยิ่งขึ้น 
 ในงานวิจัยนี้ การขาย หมายถึง กิจกรรมการซื้อขาย ในรูปแบบธุรกิจขนาดกลาง หรือ
การขายในรูปแบบองค์กรธุรกิจในภาคเอกชน (Business to Business) ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่มา
ลงทุนในประเทศไทย 

2.3.2 ประเภทของงานขาย 
 งานขายแบ่งได้หลายประเภท เช่น การแบ่งตามขนาดของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ช่อง
ทางการขาย และกลุ่มลูกค้า (ปริญลัก ษิตามาศ, พิษณุ สันทรานันท์, และ ชัยพล หอรุ่งเรือง, 2562)   
 1. ขนาดธุรกิจ เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises, "SME") และขนาดใหญ่ (Corporate Limited, Public Limited Company)  
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2. ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสได้ (Tangible Product) และผลิตภัณฑ์ที่
สัมผัสไม่ได้ (Intangible Product) 

3. ช่องทางการขาย เช่น การขายทางโทรศัพท์ (Telephone Selling) และการ
ขายแบบแสดงสินค้า (Showroom, Catalog)   

 4. กลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้าในเมืองและกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด 
 อย่างไรก็ดี ดำรัสสิริ อุทยานานนท์ (2545) ระบุงานขายยังสามารถจำแนกได้ตาม
ประเภทของการใช้พนักงานขาย (Personal Selling) และไม่ใช้พนักงานขาย (Non-Personal 
Selling) 

 กลุ่มที่หนึ่งประเภทงานขายแบบใช้พนักงานขาย (Personal Selling) สามารถแบ่ง
ประเภทย่อยได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. งานขายแบบอุตสาหการ (Industrial Selling) ได้แก่พนักงานขายอุตสา-
หการทั่วไป วิศวกรฝ่ายขาย และพนักงานขายบริการ 
 2. งานขายส่ง (Wholesales Selling) ได้แก่ พนักงานขายบุกเบิก พนักงานขาย
บริการผู้จำหน่าย พนักงานพัฒนาค้าส่ง และพนักงานขายแนะนำสินค้า 
 3. งานขายปลีก (Retail Selling) ได้แก่ พนักงานขายในร้าน พนักงานขาย
สินค้าเฉพาะอย่าง พนักงานขายตามบ้าน พนักงานขายตามเส้นทาง 
 กลุ่มที่สองประเภทงานขายแบบไม่ใช้พนักงานขาย (Non-Personal Selling) โดย
ลักษณะการขายดังกล่าวอาจไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานสินค้าโดยตรง โดยการขายอาจผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์ ขายโดยผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ งานขายแบบพ่ึงพาต้นเอง การขายผ่านอินเตอร์เน็ต
หรือสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งการขายลักษณะดังกล่าวจะเน้นการขายจำนวนมาก ๆ ภายใต้ระยะเวลาอัน
สั้น  
 ในงานวิจัยนี้จะเน้นงานขายประเภทใช้พนักงาน (Personal Selling) แบบขายส่งคือ 
พนักงานขายบริการผู้จำหน่ายหรือในยุคปัจจุบันจะเรียกตำแหน่งงานดังกล่าวว่าพนักงานสนับสนุน
การขาย (Sales Support) 

2.3.3 หน้าที่ของตำแหน่งงานประสานงานขาย 
 ในอดีตตำแหน่งงานสนับสนุนการขายจะถูกเรียกว่า “พนักงานขายบริการผู้จำหน่าย” 
อ้างถึงดำรัสสิริ อุทยานานนท์ (2545) ที่ได้กล่าวไว้ว่า พนักงานขายบริการผู้จำหน่ายจะรับผิดชอบงาน
ต่อจากพนักงานบุกเบิกที่ได้เริ่มงานขายขั้นต้นหรือทำข้อตกลงซื้อขายกับลูกค้าไว้แล้ว  หน้าที่หลักของ
พนักงานขายบริการผู้จำหน่ายมีดังนี้ 
 1. ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าเช่น คุณสมบัติจำเพาะของสินค้า 
ลักษณะการเก็บรักษา อายุการใช้งานและวิธีบำรุงรักษา 
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 2. ติดต่อขอใบสั่งซื้อจากลูกค้าหรือพยายามเพ่ิมยอดใบสั่งซื้อจากทั้งลูกค้าราย
ใหม่และรายเก่าเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัท 
 3. พิจารณายอดสินค้าคงคลังให้มีปริมาณและคุณภาพท่ีถูกต้อง 
 4. อบรมพนักงานขายของผู้จำหน่ายให้รู้จักวิธีการขายที่ถูกต้อง 
 แต่ในยุคปัจจุบันนั้นหน้าที่การทำงานของตำแหน่งงานสนับสนุนการขายมีการ
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมลักษณะงานบางประการ โดยอ้างอิงจากตำแหน่งงานพนักงานสนับสนุนการขาย
ของ Sumitomo Corporation (2561 อ้างถึงใน Job DB, 2019) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. รับใบสั่งซื้อหรือใบขอสั่งซื้อ (Purchase Order, Purchase Request) จาก
ลูกค้าทางอีเมล แฟกซ์ และทางโทรศัพท์ 
 2. จัดเตรียมเอกสารเช่น ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ในระบบ SAP 
 3. ประสานงานกับแผนกจัดส่ง 
 4. จัดทำใบเสนอราคา (Quotation) และเอกสารต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ขายและบันทึกข้อมูลการขายลงระบบ SAP 
 5. จัดทำรายงานสรุปการขายประจำเดือนและประจำปี (กราฟและตาราง) 
ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานขาย ลูกค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท (จัดเก็บสินค้า บัญชี 
การเงิน 
 6. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 
 ตัวอย่างหน้าที่อ่ืน ๆ ที่บริษัท ซีแอลซี คอร์เปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (2561 อ้างถึง
ใน Job DB, 2019) ได้ระบุหน้าที่ของพนักงานสนับสนุนการขายไว้ดังนี้ 
 1. รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานและติดตามงานขายกับลูกค้า 
 2. จัดทำใบเสนอราคา เปิดบิล ใบกำกับภาษี และรายงานยอดขายรายเดือน

และรายปี 
 3. ประสานงานลูกค้าตามท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
 4. ช่วยกระตุ้นยอดขาย หาลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้ารายเดิม 
 5. จัดทำข้อมูลลูกค้าเพ่ือประโยชน์ต่อการขาย 
 6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยสรุปแล้วลักษณะงานในตำแหน่งสนับสนุนการขายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความ
เหมือนและแตกต่างกันบางประการ โดยสิ่งที่ใกล้เคียงนั้นประการแรกคือการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ  
เช่น ใบสั่งซื้อหรือใบขอสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี เป็นต้น  ประการที่สองคือการ
ติดต่อประสานงานภายในองค์กร อาทิ แผนกงานบัญชี แผนกงานคลังสินค้า และภายนอกองค์กร เช่น 
ลูกค้า บริการจัดส่งสินค้าเอกชน และพนักงานจัดส่งเอกสาร ประการที่สามคือการเพ่ิมยอดขายและ
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สนับสนุนการปฏิบัติงานของตำแหน่งพนักงานขายและเพ่ิมยอดขายให้กับองค์กร และประการสุดท้าย
คือจัดเตรียมข้อมูล ทำสรุปยอดขายทั้งรายเดือนและรายปีเพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาการ ในส่วนที่
แตกต่างอาจะเป็นเรื่องของรายละเอียดงานปลีกย่อยและรูปแบบการดำเนินงานของกิจการองค์กร  
เช่นการบันทึกยอดขายลงในฐานข้อมูลออนไลน์ขององค์กร ซึ่งบางองค์กรอาจใช้การบันทึกข้อมูลใน
รูปแบบธรรมดาหรือออฟไลน์ และการติดต่อประสานงานองค์กรภายนอก เช่นในบางทีจำเป็นต้อง
ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือขอยกเว้นสิทธิพิเศษในการลดหย่อนหรือ
ยกเว้นภาษีในการนำเข้าสินค้า ฯลฯ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นลักษณะงานของพนักงานสนับสนุนการขายจะเห็นได้ว่านอกจาก
งานจัดเตรียมเอกสารแล้ว ยังเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะในการสื่อสารเพ่ือติดต่อประสานงานทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรในกิจการต่าง ๆ  
 

2.3.4 หัวข้อการสื่อสารในงานขาย 
 การสื่อสารสำหรับการขายสามารถครอบคุลมได้ในหลายกิจกรรมและกระบวนการ
ขาย โดย Whitehead (1993) ได้กล่าวถึงรูปแบบการสื่อสารของกิจกรรมการขายดังนี้ 
 1. การนำเสนอสินค้า (Voluntary offers) หมายถึง การเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อ
สินค้าหรือร่วมลงทุนธุรกิจผ่านช่องทางจดหมาย อีเมลและทางโทรศัพท์ 
 2. การสอบถาม (Inquiries) หมายถึง การซักไซ้หรือสอบถามข้อมูลจากลูกค้า
ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า การบริการและเงื่อนไขในการซื้อขาย 
 3. การโต้ตอบข้อสงสัย (Response to inquiry) หมายถึง การช่วยเหลือผู้ซ้ือใน
การเพ่ิมความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า การบริการและเงื่อนไขในการซื้อขาย  
 4. การประเมินราคาและการเสนอราคา (Estimates and quotations) 
หมายถึง การชี้แจงรายละเอียดสินค้าในแต่ละรายการและสรุปราคาสินค้าและบริการทั้งหมดเพ่ือ
นำเสนอและประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
 5. ข้อตกลง เงื่อนไขและการควบคุมสิน เชื่อ  (Standard term s and 
conditions and credit control) หมายถึงการกำหนดข้อตกลงหรือสัญญาการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขายซึ่งต้องไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ในการทำการค้า รวมทั้งการตรวจสอบประวัติผู้ซื้อ
ว่ามีศักยภาพในการสั่งซื้อและชำระค่าบริการได้ทันกำหนดเวลา เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงและการ
เสียผลประโยชน์ในการทำธุรกิจของผู้ขายในอนาคต 
 6. การตอบรับการสั่งซื้อ (The acknowledgement of orders) หมายถึง 
กระบวนการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของผู้ขาย ซึ่งเกิดหลังกระบวนการการสอบถาม ประเมินราคา และ
ยอมรับข้อตกลงในการซื้อขาย 
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 7. การร้องเรียน (Complaint) หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือ
ข้อตกลงเป็นไปตามเงื่อนไขเช่น ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อน ระหว่างหรือหลังการใช้งาน
สินค้าของผู้ซื้อ หรืออาจร้องเรียนเรื่องการบริการของพนักงานขาย การขนส่งล่าช้าหรือแม้กระทั่งการ
บริการที่ไม่ยุติธรรม 
 8. การประนีประนอมหรือการรับข้อร้องเรียน (Conciliatory response) 
หมายถึง การเจรจาเพ่ือให้เกิดทางออกท่ีเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  

2.3.5 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการขาย  
1. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description and Responsibilities)  

• ลักษณะงาน (Job Description) หรือถูกเรียกสั้น ๆ ว่า “JD” คือการบรรยาย
ลักษณะงานของตำแหน่งงานต่าง ๆ เป็นการระบุขอบเขตการทำงาน คุณสมบัติใน
การทำงาน ภาระหน้าที่ รวมถึงระบุโครงสร้างของอำนาจและขอบเขตในการบริหาร 
(Tada, 2019)  
ตัวอย่างลักษณะงาน:  

- Position: Key Account Manager  
- Job description:  

o Perform a leader of sales role with a strong focus 
on improving key and strategic accounts. 

o Managing specific global, multinational and national 
retails as well as identifying and looking for new 
business opportunities. 

• หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) เป็นสิ่งที่องค์กรใช้เพ่ือกำหนดบทบาท
และหน้าที่ที่พนักงานจำเป็นต้องรับผิดชอบ รวมถึงกระบวนการและการบริหารงาน
ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (Saba, 
2019) 
ตัวอย่างหน้าที่ความรับผิดชอบ: 

- Position: Procurement officer  
- Responsibilities: 

o Making vendors list 
o Auditing local and oversea suppliers 
o Preparing purchase order 
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2. การติดต่อประสานงาน (New Contacts)  

• การออกงานแสดงสินค้า (Trade fair) คือ บทสนทนาที่เกิดขึ้น ณ งานแสดงสินค้า 
จุดประสงค์เพ่ือใช้ในการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ มี
ประโยชน์อย่างมากต่อการเจรจาการค้ากับคู่ค้าธุรกิจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นหนึ่ง
ในกลยุทธ์กระจายสินค้าไปยังลูกค้าและผู้บริโภค (นพดล ทองมี, 2558, น. 3) 
ตัวอย่างบทสนทนาในการออกงานแสดงสินค้า:  
 Exhibitor: Good morning. 
 Delegate: Good morning. 

Exhibitor: My name is Bobby. Have you found anything of 
interest? 

 Delegate: Not yet. 
 Exhibitor: What line of business are you in? 
 Delegate: I am looking for water treatment solution. 

Exhibitor: You are in the right place. We are a famous water 
treatment solution in Southeast Asia. Here’s my 
business card.  

Delegate: Thank you. 
Exhibitor: Would you be interested in meeting after the fair is 

over? 
Delegate: That’s good idea.  

• การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Building) คือ กลยุทธในการสนับสนุนและ
ดูแลลูกค้าในเชิงธุรกิจผ่านบทสนทนาสั้นๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือ
เรื่องทั่วไป เพ่ือนำไปสู่การเปิดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต (Hair, Anderson, 
Mehta, & Babin, 2008, p. 63) 
ตัวอย่างบทสนทนาที่ 1:  

Salesman: Is this your first time in Thailand? 
 Prospect: Yes. That’s amazing 
ตัวอย่างบทสนทนาที่ 2:  

Salesman: Do you visit trade fairs all over Southeast Asia? 
Prospect: Yes I do. 
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• การติดต่อผ่านอีเมล (Follow up emails) คือ การเขียนข้อความผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการขาย สอบถาม ร้องเรียน ร้องขอ แสดง
ความเห็น ฯลฯ (Thebalancecareers, 2019) 
ตัวอย่างอีเมลการขาย:  
Dear Mr. Peterson, 
 

Your Facebook’s ads is absolutely beautiful. The content really 
enhances your message. I’ve forwarded my contacts I think could 
benefit from your services. 

When I was looking around at your page. I noticed a mistake 
that you’ve made i.e. ads decoration. It’s a relatively simple revise. 
Would you like me to make it up so that you can share with your 
MACOM team? If this is a priority, I can also get on a call. 

   
Best regards, 

  Carlo Wien 
  Marketing and social media specialist 
  TAICO Ltd. 

Tel: +66890041375 
3. การยื่นข้อเสนอ (Offers) 

• การนำเสนอการขาย (Sales Pitch) คือ การเจรจาเพ่ือจุดประสงค์ในการโน้มน้าวใจ
ลูกค้าเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือบริการ (Pavadee, 2019) 
ตัวอย่างบทสนทนา: 

Salesman: Hi, I am Mark from Good Vis. Is this a good time to 
talks? 

Prospect: Yes. 
Salesman: Well, I’ll be brief. I would like to talk with you 

because Western firms hire us to increase viewers 
w ith  so c ia l m ed ia . H ow  a re  you  cu rren tly 
persuading viewers to your page? 
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• การเข้าพบลูกค้า (Sales Approach) คือ วิธีการเปิดการเจรจาการขายหรือเรียกว่า 
“สัมภาษณ์การขาย” โดยผู้พูดต้องสร้างความประทับใจทั้งการแต่งกายและมารยาท
เพ่ือสร้างโอกาสในการขาย (สุกัญญา สิงห์ตุ้ย, 2555) 
ตัวอย่างประโยคที่ 1: 

- I think you’ll find that our service meets your specifications 
precisely. 

ตัวอย่างประโยคที่ 2: 
- I have learned not to offer a price tag too early because 

when the other side then offer their price, I would have to 
meet in the middle.  

4. การเจรจาต่อรอง (Negotiations) 

• ลักษณะการต่อรอง (Negotiation Styles) คือบทสนทนเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพ่ือรักษาสมดุลทางธุรกิจ (Sales100million, 2019) 
ตัวอย่างบทสนทนา: 

New customer: Let me see if I’ve understood. You prefer to 
pay higher prices if we can guarantee the 
delivery on time. 

   Sales Support: Yes, it’s valuable option for your company. 

• การเจรจาต่อรองนำมาซึ่งผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย (Win-win Negotiation) คือ บท
สนทนาในการสร้างความพึงพอใจในการทำธุรกิจในแง่ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
ซื้อและผู้ขาย (Sales100million, 2019) 
ตัวอย่างบทสนทนา: 

Sales Executive: I think it’s important we look at the whole 
picture. Hope we should create a win -win 
situation. 

Arrival customer: I agree. It will be nice for us if we can build a 
successful long-term relationship. 

5. การดูแลลูกค้า Customer care 

• การรับมือกับปัญหาร้องเรียนทางอีเมลและโทรศัพท์ (Dealing complaint) คือ บท
สนทนาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในกรณีผู้ซื้อได้ทำการซื้อสินค้าไปแล้ว อาจเกิดความ
ไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการ ผู้ขายจำเป็นต้องหาสาเหตุและปรับปรุงสินค้าและ
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การบริการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบและสร้างความประทับใจให้กับผู้ซื้อ (กฤษดา 
เชียรวัฒนสุข, 2556) 
ตัวอย่างบทสนทนา: 
 Salesman: Good Morning, can I help you? 
 Customer: I hope so, I bought this smartphone here about 1 
month ago, but the wireless signal is really poor. I try to change wi-fi 
many times. And it doesn’t work well 
 Salesman: Have you tried resetting all network? 
 Customer: Several times. 
 Salesman: If you’ve done that you should restart the phone. 

Customer: I’ve done that everything you said, but it doesn’t 
help it better. 

Salesman: Hmmm. I’ll get our technician to have a look at it. 
Customer: My friend bought the same model here and had 

exactly the same problems. It’s not convenient to 
communicate with my colleague in the quarantine 
period. I want a refund. 

Salesman: I’m afraid it isn’t our policy to give refund, sir. 
Customer: I want to see the manager. 

โดยสรุปแล้วภาษาอังกฤษที่ใช้ในการขายนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ บ่งบอก
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description and Responsibilities) การติดต่อ
ประสานงาน (New Contacts)การยื่นข้อเสนอ (Offers) การเจรจาต่อรอง (Negotiations) และการ
ดูแลลูกค้า (Customer care) ในการเลือกใช้งานนั้น พนักงานขายจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์
และรับทราบความต้องการของลูกค้า เพ่ือที่จะสามารถเลือกใช้งานได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 

2.4 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
2.4.1 ความหมายของทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

 การเขียนเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ใช้เป็นทางเลือกในการสื่อสารประเภทการส่งข้อความที่มี
ความสัมพันธ์กับทักษะการพูด การอ่าน การฟัง ซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ อีกท้ังใช้ใน
การบันทึกข้อความต่าง ๆ เพ่ือนำมาถ่ายทอดให้ผู้รับสารอ่ืน ๆ ได้รับทราบและเข้าใจในจุดประสงค์
ของผู้ส่งสาร สำหรับการนิยามความหมายของการเขียนภาษาอังกฤษมีผู้นิยามไว้มากมาย ดังนี้ 
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 Negari (2011) ได้นิยามไว้ว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ต้องอาศัยกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ แยกแยะ และความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทางภาษามากกว่าทักษะอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้
ความหมายในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนในแต่ละครั้ง ผู้เขียน
จำเป็นต้องวางแผนว่าจะสื่อสารหรือเสนอแนวคิดในรูปแบบใด จึงจะสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Byrne (1988) ที่ว่าการเขียนคือ การผลิต
ประโยคออกมากลุ่มหนึ่ง โดยประโยคเหล่านั้นถูกจัดลำดับและนำมาเชื่อมโยงด้วยวิธีการหนึ่ง ซึ่งกลุ่ม
ประโยคนั้นอาจมีความยาวหนึ่งถึงสองประโยค หรือมากกว่า ซึ่งทำให้เกิดความหมายที่ต่อเนื่องเป็น
เนื้อความเดียวกันนั้นเป็นจุดกำเนิดท่ีมนุษย์เรียกว่า “ข้อเขียน” 
 ในบางทฤษฎีอาจกล่าวว่าการเขียนเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายทอดความคิด   
ความรู้ ประสบการณ์และความรู้สึกของผู้เขียนในรูปแบบสัญลักษณ์ทางภาษา (Oliva, 1969) หรือ
เรียกว่า “ตัวอักษร” ที่มีความหมายในบริบทเพ่ือการสื่อสาร Graham, Brown, Hedge, Gammack, 
and Markham (1991) ได้กล่าวว่า การเขียนยังเป็นการใช้ภาษาแทนการพูดด้วยการใช้ตัวอักษรที่มี
ความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ Walton and Krabbe (1995) ที่อธิบายว่าการเขียนเป็นการใช้ภาษาใน
การส่งสารหรือข้อมูลโดยผู้รับสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อสารที่รับได้อย่างเข้าใจ  
 นอกจากความหมายของการเขียนจะหมายถึงรูปแบบกระบวนการผลิตสารเพ่ือ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ออกมาเป็นตัวอักษรแล้วนั้น ผู้เขียนจำเป็นต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐาน เช่น 
ไวยากรณ์ คำศัพท์ และการเลือกใช้ประโยคให้เหมาะสมกับความคิดพ้ืนฐานและประสบการณ์ของ
ผู้ อ่าน ในกรณีที่ผู้ เขียนสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องก็จะเกิดความเข้าใจของผู้ อ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Bloom & Lahey, 1978) 
 นันทา ทองทวีวัฒนา (2562) ให้นิยามความหมาย การเขียนคือ เครื่องมือที่ใช้การ
สื่อสารเพ่ือใช้แสดงออกของมนุษย์ในการสื่อถึงความรู้ ความเข้าใจ ความต้องการ ความรู้สึก การบอก
เล่าประสบการณ์ โดยถ่ายทอดผ่านตัวอักษร เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับทราบ สามารถตรวจสอบและเป็น
หลักฐานอ้างอิงได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Shinn (1986) ที่อธิบายว่าการเขียน คือ เครื่องมือที่ไว้ใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่นการเขียน ข้อสอบ การเขียนย่อความ การเขียนวิจารณ์ 
การเขียนเรื่องสั้น การเขียนบรรยาย และการเขียนงานวิจัย ซึ่งต้องทำควบคู่กับทักษะอื่น ๆ เช่นทักษะ
การอ่าน การฟังและการพูด 
 สรุปได้ว่าทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องที่มือที่ใช้สื่อสารช่องทางหนึ่งสำหรับ
มนุษย์ ซึ่งมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อน มีการวางแผน การเรียบเรียงข้อมูลในการผลิตสาร  โดยอาศัย
ตัวอักษรเป็นส่วนประกอบในการสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียน  นอกจากนี้ยัง
ต้องคำนึงถึงหลักไวยากรณ์ โครงสร้าง ของการเขียน เพ่ือเพ่ิมความหมายให้ผู้อ่านได้เข้าใจสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทการการสื่อสาร 
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2.4.2. ทักษะการเขียนเพ่ือบรรยายกราฟของพนักงานสนับสนุนการขาย 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ของพนักงานสนับสนุนงานขายนั้น
นอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลักทางด้านติดต่อประสานงานกับลูกค้า ผู้ขายและผู้ผลิตแล้วนั้น 
การจัดเตรียมเอกสารและรายงานก็เป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่างานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
จัดทำรายงานสรุปการขายประจำเดือนและประจำปี (กราฟและตาราง) จำเป็นต้องมีความแม่นยำ
และมีข้อมูลที่ชัดเจนเพ่ือสามารถถ่ายทอดข้อมูลเหล่านั้นเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจภายในอนาคตได้  

  2.4.2.1 ความหมายของทักษะการเขียนเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพ 
 การเขียนเชิงเพ่ืออธิบายกราฟเป็นทักษะการเขียนเชิงบรรยายประเภทหนึ่ง  ไม่ว่าจะ
เป็นพนักงานที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องเขียนเพ่ือแสดงและอธิบายผลการ
ดำเนินงาน การปฏิบัติงานในเชิงสถิตหรือข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้ทราบแนวโน้มและเป็นการ
เปรียบเทียบศักยภาพในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น กราฟแสดงการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ กราฟ
แสดงแนวโน้มอัตราการเกิดของประชากร กราฟแสดงข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่ง Morrall, 
Williams, and Lebane (2012) อธิบายไว้ว่า การเขียนอธิบายกราฟ คือทักษะการเขียนบรรยายเชิง
ที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยนิยมนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ 
ตาราง กราฟ เป็นการบรรยายจากข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้และอ้างอิงได้ การนำเสนอข้อมูลในสิ่งที่จะ
บรรยายต้องสอดคล้องและเป็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ โดยให้คำอธิบายเพ่ือให้เห็นแนวโน้มและ
ความสำคัญของข้อมูล ซึ่งถือเป็นทักษะขั้นพ้ืนฐานของการเขียนเชิงวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ English 
Hints (2012) ได้อธิบายไว้ว่า การเขียนบรรยายกราฟนิยมใช้ในการสรุปข้อมูล เพ่ือให้เห็นแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลง หรือของข้อมูลที่ทำการศึกษา 
  E-Languages (2020) ยังอธิบายเพ่ิมเติมว่าการเขียนกราฟสามารถพบเห็นได้ในหลาย
สาขาวิชา ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงตัวเลขสถิติและข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้ในการเขียนของผู้วิจัย 
โดยส่วนใหญ่จะนำเสนอในรูปแบบตาราง กราฟ และแผนภูมิ เป็นการเขียนสรุปเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้
ง่าย การอธิบายดังกล่าวสอดคล้องกับ Tebeaux (1998) ที่อธิบายว่า การเขียนบรรยายลักษณะตาม
สภาพที่ปรากฏ (Technical Description) เป็นการบรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสภาพความ
เป็นจริงที่ปรากฏ มักพบเจอในแวดวงการทำงานหรืออาชีพต่าง ๆ 
 อย่างไรก็ตาม Yuille and Cutshall (1989) ได้อธิบายลักษณะการเขียนบรรยายที่
แตกต่างออกไป โดยเรียกการบรรยายที่ผู้เขียนไม่ได้แสดงทัศนคติหรือความรู้สึกต่อสิ่งนั้นและเป็นการ
บรรยายให้เห็นภาพตามจริงว่า “การเขียนบรรยายเชิงปรนัย” (Objective Description) ซึ่งจะมีการ
ใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาและมีความหมายตรงตามตัวซึ่งปราศจากข้อคิดเห็นของผู้เขียน อมรา ภูวัฒน
เศรษฐ และ นิตยา ยวงศรี (2529) ยังอธิบายเพ่ิมเติมว่า ลักษณะการเขียนดังกล่าวอาจเป็นการเขียน
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บรรยายเพ่ือเสนอรายละเอียด (Description to give information) ลักษณะการเขียนจะมีความ
ละเอียดเป็นอย่างมากและมีกาเรียงลำดับการเขียนเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นมาตั้งแต่ต้นจนจบ
เนื้อหา 
 โดยสรุปแล้วความหมายของการเขียนเชิงบรรยายคือการเขียนจากลักษณะทาง
กายภาพ เช่นเหตุการณ์ วัตถุ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามจริง การเขียนปราศจากความคิดเห็นและ
ความรู้สึกตัวของผู้เขียนลงไปในงานเขียน สิ่งที่เขียนลงไปต้องมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ชัดเจนและมี
การเรียงลำดับจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดจบ มีการกำหนดทิศทางการเขียนที่แน่นอน 
 ในการที่สร้างงานเขียนประเภทนี้ได้นั้น ผู้เขียนจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถใน
การเขียนเชิงบรรยายในด้านต่าง ๆ ซึ่ง รัตนา เล็กพุก (2554) ได้ระบุความรู้ความสามารถในงานเขียน
ดังกล่าวไว้ 5 ด้านดังนี้ 
  1. ความรู้ด้านคำศัพท์ ในการเขียนเชิงบรรยายผู้เขียนจำเป็นต้องรู้คำศัพท์ที่
เกี่ยวกับการบรรยายกราฟซึ่งค่อนข้างเป็นศัพท์ที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีปริมาณข้อมูลมากและ
ค่อนข้างมีความซับซ้อน ฉะนั้นแล้วผู้เขียนจำเป็นต้องใช้คำศัพท์ที่กำหนดทิศทางของเนื้อหาได้อย่าง
ถูกต้องตามฐานข้อมูลที่อ้างอิง Cullen, French, and Jakeman (2014) ได้อธิบายถึงคำศัพท์ที่จะใช้
ในการเขียนอธิบายกราฟภาษาอังกฤษไว้ว่า ผู้เขียนจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ตามตัวอย่าง
ดังนี้ 
ตารางที่ 2. ตารางแสดงคำศัพท์ที่นิยมใช้ในการเขียนบรรยายกราฟ 

Graph Trends 
Word/Part of Speech 

Verb Adjective Adverbs 

Going UP 

(สูงข้ึน) 

- rose 

- leapt 

- increased 

- went up 

- soared 

- grew 

- surged 

- rocketed 

- climbed 

upward upward 

Going Down 

(ต่ำลง) 

- decreased 

- fell 

- dropped 

- declined 

- sank 

- slipped back 

- dipped 

- dropped 

- plummeted 

downward downward 
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Graph Trends 
Word/Part of Speech 

Verb Adjective Adverbs 

- plunged 

No Change 

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

- stayed the same 

- remained constant 

- leveled off 

- stabilized 

- consistent 

- constant 

- consistently 

- constantly 

Up and Down 

(มีการผันแปรหรือข้ึน ๆ ลง ๆ) 

- fluctuated 

- zig-zagged 

- fluttered 

- undulated 

- - 

Small Changed 

(มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย) 
- 

- gradual 

- slight 

- steady 

- marginal 

- modest 

- gently 

- gradually 

- slightly 

- steadily 

- marginally 

- modestly 

Big Changes 

(มีการเปลี่ยนแปลงมาก) 
- 

- sharply 

- a lot 

- steep 

- dramatically 

- suddenly 

- sharply 

- steeply 

- dramatically 

- a lot 

Low Points 

(จุดต่ำสุด) 

- bottomed out 

- reached a low 
  

 
 จากตารางที่ 2 จะสังเกตได้ว่าหมวดหมู่คำศัพท์ที่นิยมใช้ในการอธิบายกราฟจะ
ประกอบไปด้วย 7 หมวดหลัก ๆ ได้แก่ สูงขึ้น ต่ำลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีการผันแปร เปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย เปลี่ยนแปลงมาก และจุดต่ำสุด และแต่ละคำศัพท์จะเลือกใช้ชนิดคำได้ 3 รูปแบบคือ กริยา 
คุณศัพท์ และกริยาวิเศษณ์ และคำที่นิยมใช้มากสุดจะเป็นคำคุณศัพท์ ซึ่งบอกลักษณะ (Descriptive 
adjectives)  
 อย่างไรก็ดีในการเขียนเชิงบรรยายกราฟไม่ควรละเลยชนิดคำอ่ืน ๆ เช่นคำนามทั่วไป
และคำบุพบทต่าง ๆ เพ่ือความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและความหลากหลายในการใช้
ประเภทชนิดคำ และยังเป็นการทำให้เนื้อหามีใจความที่สมบูรณ์มากขึ้นสำหรับผู้อ่าน 
 2. ความรู้ด้านการเรียบเรียงข้อความ เนื่องจากผู้วิจัยเน้นการศึกษาทางด้านการ
เขียนเชิงบรรยายกราฟ ลักษณะการเขียนจึงเป็นเพียงหนึ่งย่อหน้า ฉะนั้นการเขียนจึงจำเป็นต้องลำดับ
ข้อมูลอย่างละเอียดและถูกต้อง โดยกลวิธีการจัดเรียงควรมีดังนี้ (Lyons, 1984) 

• รูปแบบการเขียนเรียบเรียงจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน โดย
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การเรียบเรียงแบบวิธีนี้จะให้ความรู้สึกที่เกี่ยวกับความสูง หรืออาจให้ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานที่ที่มี
ลักษณะในแนวดิ่ง 

• รูปแบบการเรียบเรียงจากอีกด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยการ
เรียบเรียงวิธีนี้เหมาะสำหรับการบรรยายสิ่งที่มีการเคลื่อนไหว 

• รูปแบบการเรียบเรียงจากใกล้ไปไกลหรือไกลไปใกล้ โดยการเรียบ
เรียงวิธีนี้เหมาะสำหรับการบรรยายสิ่งที่เคลื่อนเข้าหาสิ่งหนึ่งที่ต้องการบรรยาย 
 นอกเหนือจากนี้ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2560) ได้อธิบายในส่วนเพ่ิมเติมว่าหลักการเรียบ
เรียงการเขียนเชิงบรรยายภาษาอังกฤษทุกประเภทนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงความรู้ในหัวข้อต่อไปนี้ 

• เอกภาพในการเขียน (Unity) หมายถึง ส่วนประกอบงานเขียนที่เรียกว่า 
ใจความหลัก (Main idea) และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง (Supporting details) 

• ความราบรื่น (Coherence) หมายถึง เนื้อหาของงานเขียนมีความต่อเนื่อง 
และเชื่อมโยงกันไปในทำนองเดียวกัน 

• ก าร พั ฒ น าราย ล ะ เอี ย ด ป ระก อ บ ใจ ค ว าม ห ลั ก  (P a tte rn  o f 
development) หมายถึงการเรียบเรียงรายละเอียดเพ่ืออธิบายใจความหลักในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การเขียนบรรยายลักษณะ (Description) การเรียบเรียงตามลำดับที่ปรากฏอยู่  (Spatial Order) 
เขียนเล่าเหตุการณ์ (Narration) เรียบเรียงตามเวลา (Chronological order) และการเขียนเชิง
อธิบาย (Exposition) และเรียบเรียงจากความเป็นเหตุและเป็นผล 
 โดยสรุปแล้วการเขียนเชิงบรรยายกราฟ ผู้เขียนจำเป็นต้องมีการเรียบเรียงข้อมูลทั้งใน
รูปบนลงล่าง ล่างขึ้นบน และจากใกล้ไปไกลหรือไกลไปใกล้ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการจัด ทั้งนี้
ยังต้องคำนึงถึงความมีเอกภาพในงานเขียน โดยต้องไม่ลืมว่าการเขียนบรรยายในแต่ละครั้งเนื้อหาต้อง
มีความระเอียดครบถ้วน เลือกใช้คำเชื่อมที่เหมาะสม เกิดความต่อเนื่องของเนื้อหา ในการเขียนกราฟ
รูปแบบรายละเอียดประกอบใจความหลักจะต้องใช้การเขียนแบบเรียบเรียงตามลำดับที่ปรากฏอยู่  
(Spatial order) เขียนอธิบายแต่ละลำดับ (Exposition) การเขียนบรรยายลักษณะ (Description) 
และประเมินค่า (Evaluation) เพ่ือเป็นการสรุปข้อมูล เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของข้อความ 
 3. ความรู้ด้านเนื้อหาสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง นอกจากการรับรู้เนื้อหาและความ
เข้าใจของผู้เขียนแล้วนั้นการเรียบเรียงเนื้อหาให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องก็เป็นสิ่งจำเป็นในการเขียนเชิง
บรรยาย เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการสรุปและสื่อออกมา ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์
สูงสุดของงานเขียนในแต่ละประเภท หลักสำคัญในการสร้างความรู้ด้านเนื้อหาสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง 
สามารถแตกได้ เป็น  2 ประเด็นคือ การกำหนดใจความสำคัญและการจับคู่ประโยคเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและเนื้อเรื่องโดยใช้คำเชื่อม 
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• การกำหนดใจความสำคัญและตามด้วยประโยคสนับสนุน Potratz, Marry, 
and Hess (1988) ได้อธิบายว่า ในการเขียนแต่ละประเภทนั้นต้องกำหนดใจความหลักในแต่ละย่อนั้น
และประโยคที่ตามมาควรมีความสัมพันธ์กัน  เพ่ือเป็นการสนับสนุนใจความสำคัญ หรือหา
ความสัมพันธ์โดยการเขียนเสนอข้อเท็จจริงและยกตัวอย่างประกอบ เพ่ือเป็นการนำผู้อ่านโดยการไล่
ลำดับเนื้อหาจากภาพกว้างไปยังหน่วยย่อยของเนื้อหา 

• การจับคู่ประโยคเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและเนื้อเรื่องโดยใช้
คำเชื่อม Harris and Beckhard (1987) ได้อธิบายว่าการเรียบเรียงเนื้อหาสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องที่
ถูกต้องคือ ผู้เขียนควรจับคู่ประโยคใจความสำคัญกับรายละเอียดที่เขียน และตรวจสอบว่าเนื้อหามี
ความเชื่อมโยงกับใจความหลักหรือไม่ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันหรือไม่  และเพ่ิมความชัดเจนขึ้น โดยใช้
คำเชื่อม (Transitional words) ซึ่งสอดคล้องกับการอธิบายของบังอร สว่างวโรรส (2527) ที่ว่า
ผู้เขียนควรแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและเนื้อเรื่องโดยการแบ่งประโยคใจความสำคัญและ
ประโยคย่อยด้วยการใช้สัญลักษณ์เชื่อมประโยค (Markers) ต่าง ๆ  
 ฉะนั้นแล้วความรู้ด้านเนื้อหาสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องผู้เขียนสามารถทำได้  2 วิธีคือ การ
กำหนดใจความสำคัญและตามด้วยประโยคสนับสนุน และการจับคู่ประโยคเพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่างเนื้อหาและเนื้อเรื่องโดยใช้คำเชื่อม ซึ่งจะเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เขียนเชิงบรรยายนั้นไม่หลงประเด็น
ในการเขียน สำหรับการเขียนเชิงบรรยายกราฟนั้นผู้เขียนควรนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน และกำหนด
ทิศทางของข้อมูลหลักในแต่ละประเภท และสนับสนุนประโยคด้วยรายละเอียดส่วนย่อยเช่น จำนวน
ร้อยละ ประเภทของข้อมูล ผลกระทบของข้อมูลนั้น ๆ  
 4. ความรู้ด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงบรรยาย เนื่องจากลักษณะการเขียน
บรรยายกราฟต้องอาศัยการเขียนหลายรูปแบบ นักทฤษฎีที่ให้ความรู้ได้ใกล้เคียงกับการเขียนประเภท
นี้มากที่สุดคือ James (1985) ได้กล่าวว่าลักษณะการเขียนที่พยายามจะรายงานสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยใช้ รูปแบบการเขียน เล่ าเหตุการณ์  (Narration ) และมีการเขียนจัดหมวดหมู่ ข้ อมู ล 
(Classification) และเขียนบรรยายเกี่ยวกับรายละเอียด (Description) และเมื่อวิเคราะห์ลงไปใน
รายละเอียดเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้เขียนจะทำการเขียนเพ่ือสรุปและประเมินค่า (Evaluation) โดยมี
เกณฑ์บางอย่างเป็นการตัดสิน 
 5. ความรู้ด้านกลไกการเขียน (Mechanic) กลไกการเขียนเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างงานเขียนเชิงบรรยาย ซึ่งมีส่วนประกอบมากมาย เช่น ขนาดตัวอักษร การสะกดคำ การเว้นวรรค 
สัญลักษณ์ Heaton (1975) ได้อธิบายว่ากลไกด้านการเขียน คือความสามารถในการเลือกใช้ขนาด
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนได้เหมาะสมกับการเขียน ซึ่ง
คำอธิบายสอดคล้องกับทฤษฎีของ Harris and Beckhard (1987) ที่กล่าวว่าสิ่งสำคัญในด้านกลไก
การเขียนคือเรื่องของการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวเขียนใหญ่หรือตัวพิมพ์ใหญ่ถูกต้องตาม
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หลักเกณฑ์ของภาษานั้น ๆ ซึ่ง Hudson (1992) ได้อธิบายเพ่ิมว่า ไม่เพียงแต่เรื่องการเลือกใช้ขนาด
ตัวอักษรและการเว้นวรรคภายในประโยคแล้วนั้น ในเรื่องของไวยากรณ์ก็เป็นส่วนสำคัญของภาษา ที่
จะช่วยให้การเขียนมีใจความที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้ขนาดตัวอักษร การเว้นวรรค 
และเรื่องความถูกต้องของไวยากรณ์ Raimes (1983) ต่างก็เป็นพ้ืนฐานทางการเขียนเชิงบรรยาย สิ่งที่
ควรคำนึงในการเขียนมากที่สุดคือความถูกต้องทางความรู้ภาษาอังกฤษ (Accuracy) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศต้องพึงมี และทฤษฎีนี้มีสาระสอดคล้องกับของ
เพ็ญนภา อนุชิตวงศ์ (2540) คือผู้เขียนจะต้องมีความรู้ด้านเนื้อหาของภาษา และเรื่องของโครสร้าง
ทางคำศัพท์  ไวยากรณ์  สำนวน การสะกดคำ เครื่องหมายต่าง  ๆ และรูปแบบทางภาษา 
นอกเหนือจากนี้คือความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค ์
 โดยสรุปแล้วส่วนประกอบกลไกทางภาษาที่ใช้ในการเขียนเชิงบรรยาย ได้แก่ ขนาด
ตัวอักษร การเว้นวรรค การใช้เครื่องหมาย ไวยากรณ์ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความรู้พ้ืนฐานที่จะต้องใช้
ในงานเขียนเชิงบรรยาย อีกทั้งผู้ใช้ต้องมีความรู้ที่แม่นยำ (Accuracy) ถูกต้องในการใช้งานและตรง
ตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

2.4.2.2 ประเภทของแผนภูมิรูปภาพ 
 นอกจากการเขียนบรรยายลักษณะของแผนภูมิรูปภาพแล้วนั้น ประเภทของแผนภูมิก็มีส่วน
สำคัญทำให้ลักษณะการเขียนบรรยายนั้นมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิด  ซึ่งมีรูปแบบและ
โครงสร้าง และประโยชน์ต่อการนำเสนอข้อมูลแตกต่างกัน  ซึ่งสามารถจำแนกประเภทการเขียน
แผนภูมิได้ 11 ประเภทดังนี้ (Costigan-Eaves & Macdonald-Ross, 1990) 

1. แผนภูมิคอลัมน์ คือแผนภูมิที่มีการนำเสนอการเก็บข้อมูล ณ ช่วงระยะเวลาหนึ่งและมีการ
เปรียบเทียบหมวดหมู่ข้อมูลประเภทเดียวกัน เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างกันในชุดข้อมูล ซึ่งแผนภูมิ
คอลัมน์สามารถแบ่งได้เป็น แผนภูมคิอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม และแผนภูมิคอลัมน์ 3 มิต ิ

• แผนภูมิคอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม (2 มิติ) จะมีการจัดเรียงหมวดหมู่ข้อมูลและแสดงค่าใน
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งแบบสองมิติ  เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบค่าที่อยู่ในหมวดหมู่
ใกล้เคียงกันได้ชัดเจน และค่าจะอยู่ในแนวตั้ง เพ่ือเน้นถึงความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา
ต่าง ๆ  
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ภาพที่ 3. ตัวอย่างแผนภูมิแบบคอลัมน์แสดงข้อมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องหนังในช่วงปี  
พ.ศ.2541 ถึง 2545 (แววดาว บุญตา, 2559) 

• แผนภูมิคอลัมน์แบบ 3 มิติ เป็นแผนภูมิที่มีองค์ประกอบทั้งหมด 3 แกน (แกนนอน แกน
ลึก และแกนตั้ง) ซึ่งการเปรียบเทียบหมวดข้อมูลจะเปรียบเทียบได้เฉพาะแกนนอนและ
แกนลึกเพียงเท่านั้น ส่วนแกนตั้งจะใช้ในการแสดงค่า 

 

 
ภาพที่ 4. ตัวอย่างแผนภูมิคอลัมน์แบบ 3 มิติแสดงข้อมูลผลการเรียนรายวิชา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2555) 
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2. แผนภูมิแท่ง คือแผนภูมิที่มีการเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ ในหลาย ๆ ค่า แผนภูมิแท่งสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 แบบคือแผนภูมิแท่งแบบเป็นกลุ่ม และแผนภูมิแท่งแบบกองซ้อน 

• แผนภูมิแท่งแบบเป็นกลุ่ม จะถูกจัดเรียงตามแนวตั้งและค่าจะอยู่ในแนวนอน เพ่ือเป็น
การเน้นการเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ  

 
ภาพที่ 5. ตัวอย่างแผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ (ทรูปลูก
ปัญญา, 2557) 

• แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน จะมีการจัดเรียงซ้อนกันเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละ
รายการกับรายการทั้งหมด โดยสามารถเปรียบเทียบค่าแต่ละค่ากับผลรวมในแต่ละ
ประเภท โดยจะมีการจัดเรียงซ้อนและจะแสดงค่าในสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียงซ้อนกันได้ทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน 

 

 
ภาพที่ 6. ตัวอย่างแผนภูมิแบบเรียงซ้อนแสดงข้อมูลผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (iQMedialink, 2017) 
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 3. แผนภูมิเส้น คือแผนภูมิที่แสดงข้อมูลชุดหนึ่งและแนวโน้มสำหรับช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถ
ระบจุุดแสดงค่าของข้อมูลในแต่ละค่า 

 
 
ภาพที่ 7. ตัวอย่างแผนภูมิเส้นแสดงข้อมูลราคาทองคำต่อน้ำหนัก 1 บาท (สมพงษ์ ฐิตะสมบูรณ์, 
2554) 
 

 4. แผนภูมิวงกลม คือแผนภูมิที่มีการแบ่งสัดส่วนชุดข้อมูลจากผลรวมของข้อมูล โดยจะเน้นที่
องค์ประกอบของชุดข้อมูลชุดหนึ่งเพียงเท่านั้น โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบคือแผนภูมิวงกลมและ
แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว 

• แผนภูมิวงกลม จะมีการจัดเรียงโดยดึงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการออกมา และแสดงสัดส่วน
ของแต่ละค่าจากผลรวมทั้งหมด อาจเป็นในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ 

 
ภาพที่ 8. ตัวอย่างแผนภูมิวงกลมแสดงข้อมูลยอดขายของพนักงานขายแต่ละคน (สุนันทา กมลผาด, 
2558) 
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• แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว จะมีการจัดเรียงโดยการกระจายของค่าแต่ละค่าพร้อม ๆ กัน
กับการเน้นค่าใดค่าหนึ่งจากผลรวมทั้งหมด 

 
ภาพที่ 9. ตัวอย่างแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวแสดงข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดกระดาษทิชชู่ ปี 2550 
(Positioning Magazine, 2008) 
 

5. แผนภูมิแบบอธิบายภาพ คือ แผนภูมิที่มีการแสดงข้อมูลโดยใช้ภาพประกอบเป็นหลัก โดย
จะบ่งบอกรายละเอียดหรือส่วนประกอบของภายในออกมาเป็นส่วน ๆ ข้อมูล เช่น แผนภูมิแสดง
ส่วนประกอบของรถยนต์ 

ภาพที่ 10. ตัวอย่างแผนภูมิแบบอธิบายภาพแสดงข้อมูลส่วนประกอบระบบการจ่ายเชื้อเพลิงของ
รถยนต์ (เสรีไทย, 2555) 
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 6. แผนภูมิแบบต้นไม้ คือ แผนภูมิที่การแสดงข้อมูลทั้งหมดและแตกข้อมูลหมวดหมู่ข้อมูล
เป็นส่วนย่อย ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการแตกแขนงของกิ่งก้านของต้นไม้  
 

 
ภาพที่ 11. ตัวอย่างแผนภูมิแบบต้นไม้แสดงข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (คณะคุรุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559) 
 
 7. แผนภูมิแบบพ้ืนที่  คือแผนภูมิที่แสดงโดยเน้นขนาดของการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลา และดึงความสนใจไปยังค่าผลรวมตามแนวโน้ม โดยจะมีการจัดเรียงแบบแถวหรือ
คอลัมน์ และสามารถระบุจุดในแผนภูมิเพ่ือบ่งบอกช่วงเวลานั้น ๆ ได้ เช่นข้อมูลการแสดงผลกำไรของ
องค์การเอกชน เป็นต้น  

 
ภาพที่ 12. ตัวอย่างแผนภูมิแบบพื้นที่แสดงข้อมูลยอดขายสินค้าตามภูมิภาคต่าง ๆ (Support Office, 
2015) 
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 8. แผนภูมิแบบกระจาย (XY) คือแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ระค่าตัวเลขต่าง ๆ จากในชุด
ข้อมูลทั้งหมด หรือแสดงการระบุจุดที่เป็นค่าข้อมูลของกลุ่มตัวเลขของสองกลุ่ม ซึ่งเปรียบเสมือนการ
บอกพิกัด  
 

ภาพที่ 13. ตัวอย่างแผนภูมิแบบกระจาย (XY) แสดงข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองในน้ำฝน (สหรัถ ภูมิเพ็ง, 
ม.ป.ป.) 
 
 9. แผนภูมิแบบหุ้น คือแผนภูมิที่แสดงความผันผวนของตัวเลขและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
โดยมีการจัดเรียงเป็นแถวหรือคอลัมน์ตามลำดับ และสามารถระบุจุดที่เป็นค่าของข้อมูลในแผนภูมิ
ประเภทนี้ได้ เช่น ข้อมูลของราคาหุ้นและสภาพอุณหภูมิ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 14. ตัวอย่างแผนภูมิแบบหุ้น แสดงมูลทิศทางของตลาดหุ้น S&P ในช่วง 3 เดือน (FAN 
Editor, 2018) 
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 10. แผนภูมิแบบพ้ืนผิว คือแผนภูมิที่แสดงผลรวมของข้อมูลสองชุดซึ่งเป็นค่าตัวเลข สามารถ
จัดเรียงแบบแถวหรือแบบคอลัมน์และสามารถพิกัดจุดค่าของข้อมูลในแผนภูมินี้ได้ โดยนิยมใช้ใน
แผนภูมิบ่งบอกลักษณะภูมิประเทศในช่วงเวลาต่าง ๆ 

 
ภาพที่ 15. ตัวอย่างแผนภูมิแบบพื้นผิวแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างแรงตึงต่ออุณหภูมิ (VBA-
Msexcell.Blogspot, 2008) 
 

 

 11. แผนภูมิแบบโดนัท คือแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ กับทั้งหมด และ
สามารถพิกัดจุดค่าของข้อมูลเพ่ือบ่งบอกข้อมูลช่วงนั้น ๆ และสามารถมีชุดข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งชุด 

โดยจะจัดเรียงในแนวคอลัมน์เพียงเท่านั้น  
 
ภาพที่ 16. ตัวอย่างแผนภูมิแบบโดนัท แสดงมูลยอดขายสินค้ารายไตรมาส (ไม่ปรากฏผู้แต่ง, 2558) 
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 12. แผนภูมิแบบเรดาร์ คือแผนภูมิที่แสดงการเปรียบเทียบของค่าสะสมของชุดข้อมูลใน
หลายๆ ชุด และมีการพิกัดจุดหรือเติมสี เพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าและเติมสีที่แตกต่างกันเพ่ือ
แบ่งประเภทของชุดข้อมูล โดยจะมีการจัดเรียงในแบบแถวหรือคอลัมน์บนแผนภูมิประเภทนี้ โดยจะ
นิยมเห็นแผนภูมิประเภทนี้ในการบ่งบอกของทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ ของตัวบุคคล 
 

 
ภาพที่ 17. ตัวอย่างแผนภูมิแผนภูมิแบบแบบเรดาร์แสดงข้อมูลด้านลักษณะนิสัยตัวบุคคล 
(Talenttoday, 2013) 
 

 โดยสรุปการเขียนแผนภูมิรูปภาพนั้น มีมากมายหลายประเภท ซึ่งผู้เขียนต้องคำนึงถึง
จุดประสงค์ในการเลือกใช้นำเสนอข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมกับวาระที่จะนำเสนอ เช่น การทำแผนภูมิ
รูปภาพเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การทำแผนภูมิรูปภาพเกี่ยวข้องกับการสะท้อนสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง การทำแผนภูมิรูปภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยี อุสาหกรรมและการเกษตร การทำ
แผนภูมิรูปภาพเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อม อากาศ และสภาพความเป็นอยู่ของคนและสัตว์ เป็นต้น แต่
สำหรับในเชิงธุรกิจ แผนภูมิรูปภาพที่ถูกนำมาใช้และเป็นที่นิยมมีด้วยกัน 4 ประเภท ได้แก่ แผนภูมิ
เส้น (Line graph) แผนภูมิแท่ง (Bar graph) แผนภูมิวงกลม (Circle graph) และแผนภูมิรูปภาพ 
(Picture Graph) (ธเรศ สันตติวงศ์ไชย, 2553) ซึ่งแผนภูมิรูปแบบดังกล่าวจะนิยมใช้ในการายงานการ
ดำเนินงานประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ซึ่งประกอบไปด้วยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ในรูปแบบตัวเลขต่าง ๆ ดังนี้ 

• ข้อมูลที่สำคัญโดยสรุปของกิจการ 

• รายงานของผู้บริหารและสารจากประธานกรรมการ 

• การกำกับดูแลกิจการ 

• รายงานทางด้านบัญชี 
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• งบการเงิน (งบดุล กำไร และขาดทุน) 

• บทรายงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (แนวโน้มเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงินของกิจการ ฯลฯ) 

• รายงานด้านนโยบายหรือกิจกรรมซึ่งแสดงต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.4.2.3 องค์ประกอบการเขียนแผนภูมิรูปภาพ 

 การออกแบบแผนภูมิภาพในปัจจุบันนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องยากเหมือนสมัยในอดีต เพราะ
เนื่องจากเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ใช้ในการเลือก
ทำแผนภูมิภาพอย่างมาก เช่น SPSS, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access เป็น
ต้น  แต่ในการเขียนหรือออกแบบแผนภูมิภาพนั้นผู้ออกแบบควรคำนึงถึงองค์ประกอบและจุดประสงค์
ในการนำเสนอข้อมูลว่าต้องการให้ออกมาในรูปแบบใดและเลือกการใช้ประเภทแผนภูมิให้เหมาะกับ
วัตถุประสงค์  
 โดยทั่วไปแผนภูมิมักจะประกอบไปด้วยแกนสองแกน หรือ แกนตั้ง (X) และแกนนอน 
(Y) และกำหนดพิกัดจุดค่าของข้อมูลหรือเติมสีเพ่ือระบุขอบเขตของข้อมูล บนชุดข้อมูลซึ่งอาจเป็น
แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดเราควรทราบว่าองค์ประกอบหรือขอบเขตข้อมูลเรา
ต้องการอะไรบ้าง เพ่ือเป็นการง่ายสำหรับการเก็บข้อมูล  
 องค์ประกอบที่สำคัญของแผนภูมิมีดังนี้ (Jerome, Hastie, & Tibshirani, 2001) 

• ชื่อแผนภูมิ (Title) คือชื่อของแผนภูมิและรายละเอียดแกนชุดข้อมูล 

• ชุดข้อมูล (Data series) คือกลุ่มข้อมูลหมวดเดียวกันที่ถูกสร้างขึ้นมา เช่น ถ้าเป็นกราฟ
เส้นตรงการวางจุดจะอยู่บนเส้นเดียวกัน และถ้าเป็นกรณีของกราฟแท่งจะเป็นสีเดียวกัน 

• ประเภทข้อมูล (Data category) คือชุดข้อมูลที่ประกอบไปด้วยแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ
รูปพื้นที่วงกลม และทำการเติมสีเพื่อให้ชุดข้อมูลมีความแตกต่างกันออกไป 

• จุดข้อมูล (Data point) คือตัวเลขที่ใช้ระบุค่าแต่ละตัวในชุดข้อมูล  

• พ้ืนที่แผนภูมิ (Chart area) คือบริเวณของแผนภูมิทั้งหมดที่ใช้แสดงผลข้อมูล 

• พ้ืนที่ที่ใช้แสดงข้อมูล (Plot area) คือบริเวณที่ใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิแท่ง 
แผนภูมิเส้นหรือแบบแผนภูมิวงกลม 

• แกน (Axes) คือลักษณะการวางข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย 3 แบบคือ แกนตั้ง (X) แกน
นอน (Y) และแกนลึก (Z) 

• คำอธิบายชุดข้อมูล (Legend) คือส่วนที่ใช้กำหนดคำอธิบายของชุดข้อมูลและประเภท
ของแผนภูมิ 

• เส้นกริด (Gridline) คือการลากเส้นผ่านแกนด้านหนึ่งไปยังแกนอีกด้าน เพ่ือเป็นการ
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ประมาณค่า และเป็นการเปรียบเทียบตัวเลขแต่ละค่าในแผนภูมิ  
2.4.2.4 ปัญหาของการเขียนของพนักงานสนับสนุนการขาย 

   ปัญหาในการเขียนของพนักงานสนับสนุนการขายนั้น โดยภาพรวมเกิดจากความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างภาษาแม่ (Mother tongue) และภาษาที่สอง (Interlingual errors) ซึ่ง
เกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการสื่อสารในขณะที่พยายามใช้ภาษาที่สอง 
(Chelli, 2014) ทำให้ข้อความหรืองานเขียนที่จะสื่ อออกมากนั้นเกิดความผิดพลาดในการใช้
ภาษาอังกฤษ และไม่สามารถสื่อความหมายให้แก่ผู้อ่านได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งทฤษฎีสอดคล้องกับ 
Khumpee and Yodkumlue (2017) ที่ได้ทำการวิจัยการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง 
(Second language writing) อธิบายว่าปัญหาการเขียนภาษาที่สอง (L2) ของคนไทยนั้นเกิดจาก
แทรกแซงภาษาทีห่นึ่ง (L1) หรือภาษาแม่ ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาระหว่างการเขียนภาษาอังกฤษ  

ปัญหาในการเขียนของพนักงานสนับสนุนการขายสามารถพบได้ในงานเขียนประเภทต่าง ๆ  
เช่น การเขียนอีเมล การเขียนจดหมาย และการเขียนรายงานเป็นต้น ในงานเขียนดังกล่าวใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรเช่น ลูกค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการด้าน
ขนส่ง เป็นต้น Santithawornying (2015) ได้ทำการศึกษาเรื่องทักษะการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ
ของพนักงานคนไทยที่ทำงานในบริษัทลีสซิ่งสัญชาติญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่พบปัญหาด้านการใช้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษและการสะกดคำ อีกทั้งยังพบปัญหาเรื่องการเลือกใช้คำและการใช้ไวยากรณ์ไทยในงาน
เขียนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบท ซึ่งสอดคล้องกับ Vibhatavanija and Taylor (2014) ได้
ศึกษาปัญหาการเขียนเชิงธุรกิจของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่าปัญหาหลักด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษมาจากความผิดพลาดการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยค ความถูกต้องใน
การนำเสนอข้อมูลและเนื้อหา ศัพท์เทคนิค การเลือกใช้คำ การเรียงลำดับคำในประโยคและการสะกด
คำ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสำคัญของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของ
พนักงาน เกิดจากบริบทในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านลักษณะงานและวัฒนธรรมองค์กร ต่างส่งผล
กระทบต่อลักษณะพฤติกรรมการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักภาษาของพนักงานทั้งสิ้น การ
รับรู้และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ อีกทั้งยังส่งผลดีในการ
พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และเป็นการลดความผิดพลาดใน
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Moreno & Sznajder, 2013) และอาจเป็นไปได้ว่า
พนักงานขาดแรงจูงใจและการฝึกฝนในด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงบรรยาย (British Council, 
2018a) 

นอกจากความผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษที่มีสาเหตุมาจากอิทธิพลของภาษาแม่แล้ว
นั้น สาเหตุอาจมากจากปัจจัยอ่ืน ๆ Vásquez (2013) ได้อธิบายว่าความผิดพลาดทางด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจนั้น อันดับแรกเกิดจากความเร่งรีบในการจัดเตรียมเอกสาร เพราะพนักงาน
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ต้องการให้เอกสารเสร็จเร็ว ถูกต้อง แม่นยำมากท่ีสุดภายในครั้งแรก เพราะในหลายๆ ครั้งพวกเขาไม่มี
เวลามานั่งอ่าน เช็คความถูกต้อง อันดับที่สองภาษาทางธุรกิจหรือคำศัพท์มีความเกี่ยวข้องในเชิง
เทคนิคกับองค์กรและหน่วยงานนั้น ๆ เช่น การเงินและการธนาคาร ธุรกิจระหว่างประเทศ และการ
นำเข้าและส่งออก เป็นต้น ซึ่งพนักงานอาจศึกษาและให้ความสำคัญในการใช้ภาษาทางธุรกิจที่ใช้ใน
หน้าที่การงานมากกว่า สาเหตุอันดับสุดท้ายมาจากความแตกต่างรูปแบบและวัฒนธรรมการเขียนของ
แต่ละประเทศ Prapawuttikul (2011) ได้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเขียนในเชิงธุรกิจของ
พนักงานบริษัทเอกชนไว้ว่า การสื่อสารโดยการเขียนค่อนข้างใช้เวลานาน ประมาณร้อยละ 30 ของ
เวลาทั้งหมดในการทำงาน เพ่ือความถูกต้องและรวดเร็วพนักงานจำเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านการ
เขียน ถึงอย่างไรก็ตามข้อมูลข่าวสารทีม่ีความซับซ้อนมากขึ้น พนักงานในองค์กรจึงจำเป็นต้องมีความ
เชี่ยวชาญด้านทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ จากที่กล่าวมานั้นอาจเป็นไปได้ว่าพนักงานสนับสนุนการขาย
อาจให้ความสำคัญทางด้านเนื้อความเชิงธุรกิจมากกว่าความสำคัญทางด้านหลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ (Mary, 2009) ในบางครั้งตัวพยักงานเองอาจมีความตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในงานเขียน แต่พวกเขาอาจไม่มีเวลาในการแก้ไขหรืออาจจะรอโอกาสเพ่ือ
แก้ไขในวาระถัดไป (Case, 2008)  
 โดยสรุปแล้วปัญหาในการเขียนของพนักงานสนับสนุนการขายนั้น สามารถเกิดได้จากความ
ผิดพลาดได้ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในได้แก่ การแทรกแซงจากภาษาแม่ ทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ พ้ืนฐานทางด้านไวยากรณ์ เป็นต้น ปัจจัยภายนอกได้แก่ ลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ วัฒนะธรรมองค์กร และความเร่งรัดทางธุรกิจเป็นต้น 

2.4.3 แบบทดสอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ  (International English 
Language Testing System) 

International English Language Testing System เป็นข้อสอบประเภทการเขียนที่มี
ลักษณะอัตนัยหรือเรียงความ เปิดโอกาสให้ผู้สอบได้แสดงความสามารถในด้านการเขียนโดยใช้ภาษา
ของตนเองในการเขียนตอบ มีการระบุการจับเวลาและมีการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการตอบรวมทั้งการ
บรรยายโจทย์เพื่อให้ผู้สอบสามารถเข้าใจวิธีการทำข้อสอบได้อย่างชัดเจน  

โดยในองค์ประกอบเบื้องต้นของแบบทดสอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ  
(International English Language Testing System) ในหมวด Writing Task 1 นั้น ผู้สอบ
จำเป็นต้องอ่านโจทย์ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนภูมิรูปภาพ และมีการระบุความแตกต่างของช่วงชั้นข้อมูล
ในแต่ละหมวด เพ่ือให้ผู้สอบได้ใช้ความสามารถในการอ่านตีความและบรรยายโดยการเปรียบเทียบ
ความเหมือน และความต่าง รวมทั้งสามารถสรุปภาพรวมและเรียบเรียงของข้อมูลได้ถูกต้อง ซึ่ง โจทย์
ของแบบทดสอบ IELTS Writing Task 1 นั้นมีความสอดคล้องกับความรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 



  49 

 
 ในการทำข้อสอบ IELTS: Writing Task 1 นั้นองค์ประกอบของข้อสอบจะประกอบไป
ด้วยรายละเอียดดังนี้ 

• ระยะเวลาในการทำข้อสอบเป็นเวลา 20 นาท ี

• คำสั่งและรายละเอียดของโจทย์โดยจะแบ่งเป็น  2 ส่วน คือ ส่วนอธิบาย 
(Describe) และส่วนสรุป (Summary) 

• เขียนอย่างน้อย 150 คำข้ึนไป 

• กราฟและข้อมูลตัวเลข 

 

ภาพที่ 18. แบบทดสอบ International English Language Testing System (IELTS):  Writing 
Task 1 (Ferguson, 2008) 

 

จากภาพที่ 18 แสดงให้เห็นถึงแบบทดสอบ IELTS Writing Task 1 ซึ่งประกอบไปด้วยโจทย์
ที่แสดงข้อมูลในแบบแผนภูมิรูปภาพและประกอบไปด้วยความต่างของช่วงชั้นข้อมูล ซึ่งแบบทดสอบ
ดังกล่าวมีสอดคล้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจในด้านการเขียนบรรยายรายงานและการนำเสนอข้อมูล
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ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
2.4.3.1 ตัวอย่างข้อสอบ IELTS: Writing Task 1 

 
ภาพที่ 19. แบบทดสอบ (IELTS):  Writing Task 1 (IELTS-Exam, 2017) 
 

จากตัวอย่างข้อสอบ IELTS: Writing Task 1 ผู้ที่ได้คะแนน Band 9 จากโจทย์แผนภูมิ
รูปภาพเป็นแบบกราฟเส้น (Line Graph) เกี่ยวกับยอดขายทองในดูไบประจำปี 2002 ตั้งแต่เดือน
มกราคมจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งมียอดขายอยู่ในช่วง 120 ถึง 350 ล้านเดอร์แฮม ซึ่งรายละเอียดการ
วิเคราะห์องค์ประกอบจากข้อสอบที่ได้คะแนน Band 9 มีดังนี ้

• จำนวนคำศัพท์ จากเกณฑ์ขั้นต่ำของการเขียนบรรยายกราฟนั้น ผู้ทำข้อสอบ IELTS: 
Writing Task 1 จำเป็นต้องเขียนให้ได้ขั้นต่ำ 150 คำ หรือประมาณ 1 ย่อหน้า ซึ่งจาก



  51 

ตัวอย่างผู้ทำข้อสอบสามารถเขียนได้เกินเกณฑ์ขั้นต่ำซึ่งอยู่ที่จำนวน 169 คำ 

• ด้านเนื้อหา มีการเขียนแบบบรรยาย (Descriptive writing) ซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วน
ชัดเจนโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนบทนำ เนื้อความ และสรุป ดังนี้ 
o บทนำ เป็นการบอกว่ากราฟนี้เกี่ยวข้องกับอะไร เปรียบเทียบข้อมูลแบบไหน และ

ช่วงระยะเวลาจากไหนถึงไหน ซึ่งการเขียนอธิบายบทนำจะช่วยให้การเขียนมีทิศทาง
และง่ายขึ้น เพราะเนื้อความที่เหลือจะเป็นการสนับสนุนประโยคจากเนื้อความที่
ผู้เขียนได้กล่าวไปข้างต้น ตัวอย่างเช่น “The line graph shows estimated sales 
of goal in Dubai for 12 months in 2002 in millions of dirhams” 

o เนื้อความ เป็นส่วนที่ระบุถึงใจความสำคัญซึ่งเป็นการเขียนสนับสนุนความคิด
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของข้อมูลในกราฟ โดยเฉพาะตัวเลขและช่วงเวลา มีการ
วิเคราะห์เพ่ือเขียนอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ ตัวอย่างเช่น “There are two 
main seasons for gold sales. The main season for sales is in the 
December to May period.” และ Sales were consistently above 200 
million dirhams per month, rising sharply to peak of 350 million 
dirhams in March” 

o สรุป เป็นส่วนที่ระบุครอบคลุมเนื้อหาทั้งผลการวิเคราะห์หรือแนวคิดที่มีต่อกราฟ 
ตัวอย่างเช่น “In conclusion, the main sales period is the early part of 
the year, slumping in the summer, except for a sudden increase in 
August.” 

• ไวยากรณ์ รูปแบบประโยคหลากหลายโดยเฉพาะการใช้ Present Simple ตัวอย่างเช่น 
“The main season of sales is in the December to May period” การใช้ Past 
Simple ตัวอย่างเช่น “There were two main seasons for gold sales” และการใช้คำ 
adjective ตัวอย่างเช่น “In October and November, sales remained steady, and 
there was a small increase in December to 190 million dirhams.  และ adverb 
ตัวอย่างเช่น “Sales were consistently above 200 million dirhams per month, 
rising sharply to a peak of 350 million dirhams in March. 

• ความต่อเนื่อง มีการเรียบเรียง (Coherence) และเชื่อมประโยค (Cohesion) ได้อย่าง
เหมาะสม ตัวอย่างเช่น “However, for the next four months , sales declined 
steadily, reaching an annual low of 120 million dirhams in July.” 
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2.4.4 การประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืออธิบายแผนภูมิรูปภาพ 
 ในการที่จะพัฒนาทักษะการเขียนได้นั้น จำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินเพ่ือเป็น
การวัดผลให้กับผู้เรียน เพ่ือที่จะได้ทราบว่า ผู้เขียนต้องพัฒนาและบกพร่องในทักษะส่วนไหน โดย 
กรมวิชาการ (2546 อ้างถึงใน Jasmine, 1993) และ Ryan (1994) แบ่งเกณฑ์เอาไว้เป็น 2 ประเภท 
คือ เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวมและเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน 
 1. เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) เป็นการพิจารณาการให้คะแนน
โดยดูภาพรวมของชิ้นงานซึ่งจะประกอบไปด้วยคำอธิบายลักษณะของชิ้นงานในแต่ละช่วงระดับไว้
อย่างชัดเจน ซึ่งเกณฑ์จะสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ Ewing (1974) กล่าวถึงองค์ประกอบการเขียน
มีดังนี ้

• เนื้อหา (Content) ได้แก่ สาระและการแสดงความคิดที่ผู้เขียนเรียบเรียงออกมา 

• รูปแบบ (Form) ได้แก่ ความต่อเนื่องของเนื้อหา 

• ไวยากรณ์หรือหลักภาษา (Grammar) ได้แก่ การใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้องและสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน 

• ลีลาภาษา (Style) ได้แก่ การเลือกใช้ถ้อยคำและสำนวนตามปัจเจกบุคคล 

• กลไกการเขียน (Mechanics) ได้แก่ การเลือกใช้เครื่องหมาย การเว้นวรรค การ
ขึ้นต้นตัวอักษรได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษานั้น ๆ   
 

ตารางที่ 3. ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินแบบ (Holistic Rubric) โดย (ไซลัน สาและ, 2548 น. 11) 

  

ลักษณะงานเขยีน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

เนื้อหา 
เขียนได้ตรงประเดน็

ตามทีก่ำหนดไว ้
เขียนได้ตรงประเดน็ 

เขียนตรงประเดน็ใน

บางข้อ 
เขียนไม่ตรงประเดน็ 

รูปแบบการเขียน 

มีการจัดระบบการเขยีน 

เช่นมีคำนำ เนื้อหา และ

บทสรุปอย่างชัดเจน 

มีการจัดระบบการเขยีน 

เช่น เนื้อหา และบทสรุป 

มีการจัดระบบการ

เขียน อาจมีเนื้อหา คำ

นำ และบทสรุปอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง 

โครงสร้างการเขยีนไม่

ครบ 

ไวยากรณ์ 

ไวยากรณ์มีความถกูต้อง

สมบูรณ์ ทำให้ผู้อ่าน

เข้าใจง่าย 

ไวยากรณ์มีความถกูต้อง 
ไวยากรณ์ถกูบ้างใน

บางส่วน 

ไวยากรณ์ไม่ถกูต้อง ทำ

ให้ผู้อ่านสับสน 

คำศัพท์ 
ใช้ภาษาสละสลวย 

น่าสนใจ 
ใช้คำศัพทท์ี่เหมาะสม 

ใช้คำศัพทเ์หมาะสมใน

บางจุด 
ใช้คำศัพท์ไมเ่หมาะสม 
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 2. เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytical Scoring) ซึ่งเป็นการพิจารณาจากแต่
ละองค์ประกอบของงาน และจะมีคำอธิบายลักษณะงานในส่วนนั้น ๆ ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน 
เกณฑ์ประเภทนี้จะสอดคล้องกับองค์ประกอบการเขียนที่  Raimes (1983) ได้อธิบายไว้ว่า การเขียน
จะมีองค์ประกอบดังนี้  

• เนื้อหา (Content) เช่น การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตรงประเด็น ความกระจ่าง และ
มีเหตุผล 

• กระบวนการเขียนของผู้ เขียน (The writer's process) เช่น การรวบรวม
ความคิด การเริ่มทำการเขียน การเขียนร่าง และการเขียนร่าง 

• การคำนึงถึงผู้อ่าน (Audience) 

• วัตถุประสงค์ในการเขียน (Purpose) 

• การเลือกใช้คำ (Word choice)  

• การเรียบเรียง (Organization) เช่น ย่อหน้า ประโยคหัวเรื่อง ประโยคสนับสนุน 
การเชื่อมโยงเนื้อหา และความเป็นเอกภาพ 

• กลไกการเขียน (Mechanics) เช่น การคัดลายมือ การสะดกดคำ เครื่องหมาย
วรรคตอน 

• ไวยากรณ ์(Grammar) 

• ความสัมพันธ์ของตำในประโยค (Syntax) 
 ซึ่งสามารถแบ่งประเภทเกณฑ์การประเมินแยกส่วนได้ 2 รูปแบบคือเกณฑ์ ได้แก่ การ
เขียนแบบเชิงปริมาณและเกณฑ์การเขียนเชิงคุณภาพ (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2547, น. 4) 
 1. ตัวอย่างเกณฑ์การเขียนแบบเชิงปริมาณ 

การใช้ภาษา 
ระดับ  1 ภาษาผิดพลาดมากแต่ยังสื่อความหมายได้ 
         2 ภาษาถูกต้องส่วนมากและสื่อความหมายได้ 
         3 ผิดพลาดน้อยเชื่อมโยงภาษาได้ดี 
  4 ภาษาถูกต้องเกือบทั้งหมด มีภาษาที่สละสลวยงดงาม 
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 2. ตัวอย่างเกณฑ์การเขียนแบบเชิงคุณภาพ 
การใช้ภาษา 
ระดับ  1 ภาษาผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 50 แต่ยังสื่อความหมายได้ 
         2 ภาษาถูกต้อง ร้อยละ 50 – 70 และสื่อความหมายได้ 
         3 ภาษาถูกต้อง ร้อยละ 70 – 90 เชื่อมโยงภาษาได้ดี 

            4 ภาษาถูกต้อง ร้อยละ 90 – 100 มีภาษาที่สละสลวยงดงาม 
2.4.5 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ IELTS 

 การดำเนินการวิจัยครั้งนี้  ลักษณะการออกแบบทดสอบการเขียนเชิงอธิบายแผนภูมิ
รูปภาพของพนักงานสนับสนุนการขายจะใช้เกณฑ์การประเมิน International English Language 
Testing System ในการอ้างอิงเพราะเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ทั่วโลก ใช้ในการประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการทำงานหรือเรียนต่อภายในและ
ต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบทั้ง 4 ทักษะ
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผลคะแนนของผู้สอบจะถูกแบ่งเป็น 9 ระดับโดยเริ่มต้น
ที่ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับ 9 ซึ่งในการทดสอบแต่ละทักษะจะมีความยากง่ายและรูปแบบการสอบจะ
แตกต่างกันออกไป 
 รายละเอียดของการสอบทั่วไปของ IELTS ในส่วนของการทดสอบทักษะการเขียน 
(Writing Task 1) นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 60 นาที ดังนี้ (IELTS IDP, 
2020) 
  1. หัวข้อแรก คือการเขียนอธิบายข้อมูลกราฟ ตาราง แผนผัง ผู้เข้าสอบต้อง
สามารถเขียนเปรียบเทียบ และอธิบายได้ โดยมีจำนวนคำไม่ต่ำกว่า 150 คำ  
  2. หัวข้อที่สอง คือการเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และ
สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา หรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มาได้โดยจำนวนคำต้องไม่ต่ำ
กว่า 250 คำ ซึ่งในการออกแบบทดสอบการเขียนเชิงอธิบายกราฟของพนักงานสนับสนุนการขายจะ
สอดคล้องกับการทดสอบหัวข้อแรก 
 สำหรับเกณฑ์ของการสอบ IELTS Writing Task 1 จะประกอบไปด้วย 4 ประเด็นๆ 
ดังนี้ 
 1. Task Achievement หรือ TA คือ การตอบตรงประเด็น สามารถให้เหตุผล
สนับสนุนการตอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2. Coherence and Cohesion หรือ CC คือ การตอบที่มีการเรียงลำดับ การ
เล่าเรื่องและสามารถใช้คำเชื่อมระหว่างประโยค (Transitional Word) ได้อย่างเหมาะสม 
 3. Lexical Resource หรือ LR คือการตอบโดยใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย 
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ตัวสะกดถูกต้อง 
 4. Grammatical Range and Accuracy หรือ GRA คือการตอบโดยเลือกใช้
ไวยากรณ์ได้ถูกต้องกับรูปแบบประโยค 
 แต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยน้ำหนักคะแนนที่ร้อยละ 25 ฉะนั้นแล้วผู้สอบจำควรต้อง
ทำแบบทดสอบให้ได้คะแนนในแต่ละส่วนช่วงเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ระดับคะแนนที่ 5 จนถึง 9  
 

 ตารางที่ 4. เกณฑ์การประเมินคะแนนการเขียน IELTS : Writing Task 1 (British Council, 2018c 
pp. 1-2) 
 
Band Task Achievement Coherence and Cohesion Lexical Resource Grammatical Range and 

Accuracy 
9 • fully satisfies all the 

requirements of the task 

• clearly presents a fully 
developed response 

• uses cohesion in such a 
way that it attracts no 
attention  

• skillfully manages 
paragraphing 

• uses a wide range of 
vocabulary with very 
natural and sophisticated 
control of lexical features; 
rare minor errors occur 
only as ‘slips’ 

• uses a wide range of 
structures with full 
flexibility and accuracy; 
rare minor errors occur 
only as ‘slips’ 

8 • covers all requirements of 
the task sufficiently 

• presents, highlights and 
illustrates key 
features/bullet points 
clearly and appropriately 

• sequences information and 
ideas logically 

• manages all aspects of 
cohesion well  

• uses paragraphing 
sufficiently and 
appropriately 

• uses a wide range of 
vocabulary fluently and 
flexibly to convey precise 
meanings  

• skillfully uses uncommon 
lexical items but there may 
be occasional inaccuracies 
in word choice and 
collocation  

• produces rare errors in 
spelling and/or word 
formation 

• uses a wide range of 
structures  

• the majority of sentences 
are error-free  

• makes only very occasional 
errors or inappropriacies 

7 • covers the requirements of 
the task   

• (Academic) presents a clear 
overview of main trends, 
differences or stages  

• (General Training) presents 
a clear purpose, with the 
tone consistent and 
appropriate 

• clearly presents and 
highlights key 
features/bullet points but 
could be more fully 
extended 

• logically organizes 
information and ideas; 
there is clear progression 
throughout  

• uses a range of cohesive 
devices appropriately 
although there may be 
some under-/over-use 

• uses a sufficient range of 
vocabulary to allow some 
flexibility and precision   

• uses less common lexical 
items with some awareness 
of style and collocation  

• may produce occasional 
errors in word choice, 
spelling and/or word 
formation 

• uses a variety of complex 
structures  

• produces frequent error-
free sentences  

• has good control of 
grammar and punctuation 
but may make a few errors 

6 • addresses the requirements 
of the task 

• (Academic) presents an 
overview with information 

• arranges information and 
ideas coherently and there 
is a clear overall 
progression  

• uses an adequate range of 
vocabulary for the task  

• attempts to use less 
common vocabulary but 

• uses a mix of simple and 
complex sentence forms  

• makes some errors in 
grammar and punctuation 
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Band Task Achievement Coherence and Cohesion Lexical Resource Grammatical Range and 
Accuracy 

appropriately selected   

• (General Training) presents 
a purpose that is generally 
clear; there may be 
inconsistencies in tone  

• presents and adequately 
highlights key 
features/bullet points but 
details may be irrelevant, 
inappropriate or inaccurate 

• uses cohesive devices 
effectively, but cohesion 
within and/or between 
sentences may be faulty or 
mechanical  

• may not always use 
referencing clearly or 
appropriately 

with some inaccuracy  

• makes some errors in 
spelling and/or word 
formation, but they do not 
impede communication 

but they rarely reduce 
communication 

5 • generally addresses the 
task; the format may be 
inappropriate in places 

• (Academic) recounts detail 
mechanically with no clear 
overview; there may be no 
data to support the 
description  

• (General Training) may 
present a purpose for the 
letter that is unclear at 
times; the tone may be 
variable and sometimes 
inappropriate  

• presents, but inadequately 
covers, key features/bullet 
points; there may be a 
tendency to focus on detail 

• presents information with 
some organization but 
there may be a lack of 
overall progression 

• makes inadequate, 
inaccurate or overuse of 
cohesive devices  

• may be repetitive because 
of lack of referencing and 
substitution 

• uses a limited range of 
vocabulary, but this is 
minimally adequate for the 
task  

• may make noticeable 
errors in spelling and/or 
word formation that may 
cause some difficulty for 
the reader 

• uses only a limited range 
of structures  

• attempts complex 
sentences but these tend 
to be less accurate than 
simple sentences  

• may make frequent 
grammatical errors and 
punctuation may be faulty; 
errors can cause some 
difficulty for the reader 

4 • attempts to address the 
task but does not cover all 
key features/bullet points; 
the format may be 
inappropriate  

• (General Training) fails to 
clearly explain the purpose 
of the letter; the tone may 
be inappropriate  

• may confuse key 
features/bullet points with 
detail; parts may be 
unclear, irrelevant, 
repetitive or inaccurate 

• presents information and 
ideas but these are not 
arranged coherently and 
there is no clear 
progression in the response  

• uses some basic cohesive 
devices but these may be 
inaccurate or repetitive 

• uses only basic vocabulary 
which may be used 
repetitively or which may 
be inappropriate for the 
task  

• has limited control of word 
formation and/or spelling;  

• errors may cause strain for 
the reader 

• uses only a very limited 
range of structures with 
only rare use of 
subordinate clauses  

• some structures are 
accurate but errors 
predominate, and 
punctuation is often faulty 

3 • fails to address the task, 
which may have been 
completely misunderstood 

• presents limited ideas 
which may be largely 
irrelevant/repetitive 

• does not organize ideas 
logically  

• may use a very limited 
range of cohesive devices, 
and those used may not 
indicate a logical 
relationship between ideas 

• uses only a very limited 
range of words and 
expressions with very 
limited control of word 
formation and/or spelling  

• errors may severely distort 
the message 

• attempts sentence forms 
but errors in grammar and 
punctuation predominate 
and distort the meaning 

2 • answer is barely related to 
the task 

• has very little control of 
organizational features 

• uses an extremely limited 
range of vocabulary; 
essentially no control of 

• cannot use sentence forms 
except in memorized 
phrases 
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Band Task Achievement Coherence and Cohesion Lexical Resource Grammatical Range and 
Accuracy 

word formation and/or 
spelling 

1 • answer is completely 
unrelated to the task 

• fails to communicate any 
message 

• can only use a few isolated 
words 

• cannot use sentence forms 
at all 

0 • does not attend 

• does not attempt the task in any way 

• writes a totally memorized response 

 
โดยสรุปแล้วการประเมินการประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืออธิบายแผนภูมิ

รูปภาพโดยทั่วไปจะพิจารณาเกณฑ์การประเมินจากองค์ประกอบด้าน คำศัพท์ การเรียบเรียง เนื้อหา 
การเขียนเชิงอธิบาย และกลไกการเขียนและเปรียบเทียบการประเมินตามแบบทดสอบของ 
International English Language Testing System (IELTS) เกณฑ์การประเมินจะประกอบไปด้วย 
4 ส่วน ได้แก่ การตอบคำถามตรงประเด็นกับเนื้อหา (Task Achievement) การเรียงลำดับการเล่า
เรื่องและการใช้คำเชื่อม (Coherence and Cohesion) ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ (Lexical 
Resource) และการใช้ไวยากรณ์ในรูปแบบที่เหมาะสม (Grammatical Range and Accuracy) ซึ่ง
เป็นการประเมินจากภาพรวมในด้านการเขียนเพ่ืออธิบายกราฟ 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ที่ผ่านมามีการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
พัฒนาไว้ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งได้นำมาศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาแบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจสำหรับผู้สมัคร
พนักงานสนับสนุนการขายฝ่ายการขายและการตลาด” โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) 
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และ 3) ด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงบรรยาย 4)ปัญหาในเรื่อง
การเขียนบรรยายกราฟภาษาอังกฤษ 

2.5.1 ด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  
 กอบกาญจน์ สุทธิสม (2550) ได้วิจัยเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับพนักงาน
บริษัทผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทผลไม้กระป๋อง 
จำนวน 123 คน ได้ทำการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้  1) แบบสำรวจความ
ต้องการฝึกอบรมทางไกลโดยใช้สื่อประสม 2) ชุดฝึกอบรมทางไกลโดยใช้สื่อประสม เรื่องการเขียน
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับพนักงานบริษัทผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3) แบบทดสอบก่อน
และหลังการฝึกอบรม และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม
ทางไกลนี้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการในการฝึกอบรมทางไกลโดยใช้สื่อประสม เรื่องการ
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เขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจสำหรับพนักงานบริษัทผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความ
ต้องการในระดับมาก 2) ชุดฝึกอบรมทางไกลที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์กำหนด 3) ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01 และ 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเห็นต่อชุดฝึกอบรมทางไกลในระดับมาก และฝึกโดยใช้
ซีดีรอมในระดับมากท่ีสุด 
 ธิติพร ศรีกิจเจริญศักดิ์ (2558) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนการ
เขียนจดหมายภาษาอังกฤษผ่านกูเกิล กลุ่มประชากรคือพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสอบถามความต้องการการเขียนจดหมาย
ภาษาอังกฤษ 2) การจัดฝึกอบรมพัฒนาการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษผ่านกูเกิลไซต์ผ่าน 5 ขั้นตอน
ได้แก่ขั้นพัฒนา ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นวิจัยและขั้นสำรวจความคิดเห็น 3) แบบสอบถามแบบ
โครงสร้างปลายเปิดของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4) แบบทดสอบ
การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษซึ่งพัฒนาทักษะทางด้านโครสร้าง คำศัพท์ ไวยากรณ์ คำเชื่อมและ
ความสามารถในการเขียน ผลการวิจัยพบว่าจดหมายประเภทสมัครงาน จดหมายตอบรับ จดหมาย
หนังสือตอบรับ และจดหมายเชิงปฏิเสธ เป็นสิ่งที่พนักงานใช้บ่อยที่สุดในการเขียนจดหมาย
ภาษาอังกฤษ และเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนฝึกอบรมที่ 68.37 และคะแนนหลังฝึกอบรมอยู่ที่ 
83.78) แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะการเขียนของคือพนักงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และยังได้รับข้อคิดเห็นในเชิงบวกท่ีมีต่อเนื้อหาและระบบการ
เรียนแบบออนไลน์ 

2.5.2 ด้านการเขียนภาษาอังกฤษอธิบายแผนภูมิรูปภาพ 

 Yang (2012) ได้ทำการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเขียนบรรยายจากการอ่าน 
(Reading-based writing) และการเขียนบรรยายแผนภูมิรูปภาพ (Graph-based writing) ซึ่งถูก
พัฒนาเพ่ือนำไปใช้ในการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย ทำการเก็บข้อมูลโดยให้
กลุ่มตัวอย่างเขียนเรียงความ 2 หัวข้อคือ Ecotourism และ Global warming และทำการสัมภาษณ์
ก่อนและหลังการทำแบบทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในระดับอุดมศึกษาที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
จำนวน 10 คน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า งานเขียนทั้ง 2 หัวข้อ ผู้เขียนจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานใน
การเขียนบรรยายด้านดังกล่าวมาก่อน เพื่อที่จะสามารถเขียนบรรยายได้อย่างละเอียด นอกเหนือจาก
นี้ผู้เขียนสามารถเขียนเนื้อเรื่องประเภทเขียนบรรยายจากการอ่าน (RW) ซึ่งมีระดับคะแนนสูงกว่าการ
เขียนประเภทบรรยายแผนภูมิรูปภาพ (GW) ข้อเสนอแนะงานวิจัยระบุว่าควรเลือกเนื้อเรื่องให้
เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของผู้เขียน  
 Farahani and Kashanifar (2016) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การวัดความสามารถและ
กลวิธีทางด้านเขียนบรรยายกราฟเชิงวิชาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทำการวิจัยคือนักเรียนชาวอิหร่านที่ใช้
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ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศจำนวน 300 คน (สาขาวิศวกรรม 150 คน และสาขา
มนุษยศาสตร์ 150 คน) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน 2 สาขาที่มีต่อความสามารถและ
กลวิธีในการเขียนบรรยายกราฟ กลวิธีที่กลุ่มตัวอย่างใช้ ในการทำแบบทดสอบได้แก่ การทำความ
เข้าใจ (Graph comprehension) การตีความ (Graph interpretation) และการแปลความหมาย 
(Graph translation) เป็นต้น ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีการตีความหมายมีระดับคะแนนสูงสุด ใน
ขณะเดียวกันกลวิธีการทำความเข้าใจและการแปลความหมายมีคำแน่นต่ำสุด นอกเหนือจากนี้กลุ่ม
นักเรียนสาขาวิศวกรรมมีกระบวนการเขียนบรรยายกราฟซึ่งโดดเด่นในด้าน Selecting และ  Linking 
และนักเรียนสาขามนุษยศาสตร์มีกระบวนการเขียนบรรยายกราฟซึ่งโดดเด่นในด้าน 1) Global 
processing 2) Selecting และ 3) Local processing ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วความแตกต่างทั้งสอง
กลุ่มแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

2.5.3 ปัญหาในเรื่องการเขียนบรรยายกราฟภาษาอังกฤษ 

 Khrabrova (2016) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัญหาด้านการเขียนบรรยายแผนภูมิรูปภาพ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ
นักศึกษาที่เรียนสาขาเศรษฐศาสตร์จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบทดสอบที่พัฒนา
มาจากข้อสอบ IELTS Writing Task 1 โดยการจัดสอบเสมือนจริงโดยให้เวลา 20 นาทีในการทำ
ข้อสอบผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่เรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ไม่มีปัญหาเรื่องการอ่านแผนภูมิ
รูปภาพแต่นักเรียนร้อยละ 30 กลัวการทำผิดพลาด อีกร้อยละ 30 พบปัญหาเรื่องการจำกัดเวลาใน
การทำข้อสอบในการเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 แผนภูมิรูปภาพ นักเรียนร้อยละ 13 ไม่มีปัญหาในการ
ทำข้อสอบ ในขณะที่ร้อยละ 13 มีปัญหาเรื่องการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ นักเรียนร้อยละ 10 มี
ปัญหาเรื่องการอ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ และนักเรียนกลุ่มสุดท้ายร้อยละ 4 ไม่เข้าใจในการเขียน
บรรยายแผนภูมิรูปภาพ 
 Bagheri and Riasati (2015) ได้ศึกษาปัญหาการเขียนจากแบบทดสอบ IELTS ของนักเรียน
ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง รวมทั้งความเชื่อและข้อเสนอแนะของ
อาจารย์และนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มนักศึกษาอิหร่านที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นนักศึกษาจบใหม่จำนวน 25 คน
และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 25 คน เก็บข้อมูลโดยให้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มทำแบบทดสอบซึ่ง
ออกแบบบนพ้ืนฐาน IELTS writing task 1 (การเขียนบรรยายกราฟ) และ Task 2 (การเขียนแสดง
ความคิดเห็นเชิงบรรยาย) และทำการสัมภาษณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเพ่ือสอบถามถึงปัญหาทางด้าน
ความสามารถทางด้านการเขียน ผลการวิจัยพบว่าความสามารถทางการเขียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกผ่านเกณฑ์มาตรฐานและนักศึกษาระดับปริญญาโทมีความสามารถใกล้เคียงตามลำดับ 
โดยนักศึกษาทั้ง 2 ระดับมีระดับคะแนนการเขียนที่สูงผ่านเกณฑ์ในทุก ๆ ด้านและไม่ได้มีความ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และจากการสัมภาษณ์ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอน
ภาษาอังกฤษ 10 ถึง 20 ปี ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนภาษาอังกฤษไว้ว่า เนื่องจากใน
อิหร่านภาษาอังกฤษถือวาเป็นภาษาที่สอง จึงทำให้นักศึกษาไม่ได้ใส่ใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน และกระทรวงศึกษาและผู้ออกแบบหลักสูตรขาดการใส่ใจในการพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกันนักศึกษาอิหร่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษไว้ว่าเกิดจากขาดความมั่นใจ และส่งผลทำให้เกิดความเครียดและความกลั วที่จะใช้
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังขาดการพัฒนาทางด้านทักษะและขาดการฝึกฝนทางด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
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บทที ่3 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 
  ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการดำเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาและความต้องการในด้าน
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจสำหรับพนักงานสนับสนุนการ
ขาย และนำเสนอข้ันตอนต่าง ๆ ในการทำวิจัยซึ่งมีดังนี้ 
 

3.1 รูปแบบและวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในด้านปัญหาและความต้องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายแผนภูมิ
รูปภาพสำหรับผู้สมัครพนักงานสนับสนุนการขายที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 1ปี จำนวน 30 คน 
โดยนำข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของพนักงานสนับสนุน
การขาย โดยอ้างอิงแบบข้อสอบ IELTS ในหัวข้อ Writing Band Description Task 1 มาวิเคราะห์
ตามเกณฑ์การเขียนการประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้างาน
พนักงานสนับสนุนการขายว่ามีความคิดเห็นต่อความต้องด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงบรรยาย
แผนภูมิรูปภาพอย่างไร ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการ
ขาย ทั้งหมด 2 ข้อดังนี้ 

3.1.1 เพ่ือศึกษาปัญหาในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิง
ธุรกิจสำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย 

3.1.2 เพ่ือศึกษาความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิ
รูปภาพในเชิงธุรกิจสำหรับหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย 
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานสนับสนุนงานขายที่สมัครงานในตำแหน่ง
สนับสนุนงานขายกับบริษัทต่างชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่
ปรึกษาด้านการหางานเอกชนรายหนึ่ง ซึ่งกลุ่มประชากรดังกล่าวมักมีการเขียนแผนภูมิรูปภาพเพ่ือ
แสดงรายได้หรือยอดขายทุกรายเดือน รายไตรมาสและรายปีเพ่ือเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เป็นการนำเสนอความเคลื่อนไหวของผลประกอบการของบริษัทและองค์กร อ้างถึง ธเรศ สันตติวงศ์
ไชย (2553) ได้อธิบายไว้ว่าในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและความเคลื่อนไหวของงบการเงิน
ขององค์กรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพราะเจ้าของบริษัทบางกิจการไม่ได้บริหารงานและ
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ควบคุมองค์กรด้วยตนเอง ฉะนั้นแล้วรูปแบบการเสนอข้อมูลทางด้านตัวเลขเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก 
ในการรายงานขึ้นอยู่กับรูปแบบความเหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิ
รูปภาพของผู้ใช้ในส่วนงานต่าง ๆ เช่นหน่วยงานฝ่ายการตลาดและการขาย หน่วยงานฝ่ายบัญชี เป็น
ต้น  
 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มดังนี ้
 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือพนักงานสนับสนุนการขายที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 
1 ปี โดยการสุ่มคัดเลือกแบบง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งทำงานอยู่บริษัทที่เป็นพันธมิตร
กับบริษัทที่ปรึกษาจัดหางาน จำนวน 30 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือหัวหน้างานพนักงานสนับสนุนการขายที่มีประสบการณ์ขั้น
ต่ำ 5 ปีขึ้นไป โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งทำงานอยู่บริษัทที่เป็น
พันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาจัดหางาน จำนวน 15 คน  
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3.1 แบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิ

รูปภาพในเชิงธุรกิจตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย ซึ่งคำถามจะถูกออกแบบบน
พ้ืนฐานของเกณฑ์การเขียนการประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) ที่มีส่วนประกอบทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการเรียบเรียง ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ และกลไกการเขียนเป็นต้น 

3.3.2 ข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของ
พนักงานสนับสนุนการขาย โดยอ้างอิงแบบข้อสอบ IELTS ในหัวข้อ Writing Band Description 
Task 1  
 

3.4 วิธีการดำเนินการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 
ขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 ขั้นก่อนการเก็บข้อมูล 

• ศึกษาบริบทของเนื้อหาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (English 
for Specific Purposes) และภาษาอังกฤษธุรกิจ (English for Business) ตามลำดับ 

• ศึกษาและพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (English for Business) โดยเฉพาะเรื่องการเขียนเชิงบรรยายและความต้องการ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจ 

• ศึกษาองค์ประกอบและหลักของเกณฑ์การเขียนภาษาอังกฤษแบบภาพรวม 
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(Holistic Rubric) และแบบทดสอบมาตรฐาน IELTS โดยเกณฑ์ที่ใช้จะมาจาก IELTS: Writing Band 
Description Task 1 

• พัฒนาข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิง
ธุรกิจของพนักงานสนับสนุนการขาย โดยอ้างอิงแบบข้อสอบ IELTS ในหัวข้อ Writing Band 
Description Task 1 

• ออกแบบแบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
บรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย บนพ้ืนฐาน
เกณฑ์การเขียนภาษาอังกฤษแบบภาพรวม (Holistic Rubric) ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการเรียบเรียง 
ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ และกลไกการเขียนเป็นต้น และทำการคัดเลือกหัวหน้างาน
พนักงานสนับสนุนการขาย ที่มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปีขึ้นไป โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) จากบริษัทซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาจัดหางาน จำนวน 15 คน โดย
การให้ความเห็นแบบจัดลำดับทัศนคติแบบ Likert Scale (ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 2557) จะทำการ
แบ่งคำตอบเป็น 5 ลำดับ ดังนี้ 

• ระดับ 5 หมายถึง ต้องการมากที่สุด 

• ระดับ 4 หมายถึง ต้องการมาก 

• ระดับ 3 หมายถึง ต้องการปานกลาง 

• ระดับ 2 หมายถึง ต้องการน้อยน้อย 

• ระดับ 1 หมายถึง ต้องการน้อยที่สุด 

• นำแบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยาย
แผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย และข้อสอบการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของพนักงานสนับสนุนการขาย โดยอ้างอิงแบบ
ข้อสอบ IELTS ในหัวข้อ Writing Band Description Task 1 ให้ผู้ เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบคุณภาพ ตรวจดูความตรงทางด้านเนื้อหา เพ่ือผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความ
ตรง (Validity) และค่าเที่ยง (Reliable) และนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยคำนวณหาค่าความเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

• หลังจากทำการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ เชี่ยวชาญ  จำนวน 3 ท่าน
เรียบร้อยแล้ว จึงนำแบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิ
รูปภาพในเชิงธุรกิจตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย และข้อสอบการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของพนักงานสนับสนุนการขาย โดยอ้างอิงแบบ
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ข้อสอบ IELTS ในหัวข้อ Writing Band Description Task 1 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้ง 

• เมื่อผลการตรวจสอบแบบสำรวจและเครื่องมือต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทั้งค่าความตรง (Validity) และค่าเที่ยง (Reliable) เรียบร้อยแล้ว จึงนำเครื่องมือที่ได้ไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ 
 3.4.2 ขั้นระหว่างการเก็บข้อมูล 

• ให้กลุ่มตัวอย่างที่  1 คือ หัวหน้างานพนักงานสนับสนุนการขาย ที่มี
ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปีขึ้นไป โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากบริษัทซึ่ง
เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาจัดหางาน จำนวน 15 คน ทำแบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุน
การขาย 

• นำข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจ
ของพนักงานสนับสนุนการขาย โดยอ้างอิงแบบข้อสอบ IELTS ในหัวข้อ Writing Band Description 
Task 1 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ พนักงานสนับสนุนการขายที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 1 ปี 
โดยการสุ่มคัดเลือกแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่
ปรึกษาจัดหางาน จำนวน 30 คน โดยส่งให้ทางอีเมลและกำหนดช่วงเวลาทำข้อสอบโดยใช้เวลาไม่เกิน 
1 ชม. หลังจากนั้นให้ส่งข้อสอบตามเวลาที่กำหนดไว้กลับมาที่อีเมล 

• ศึกษารายละเอียดเกณฑ์ IELTS: Writing Band Description Task 1 ทั้ง 
4 ด้านได้แก่ การตอบคำถามตรงประเด็นกับเนื้อหา (Task Achievement) การเรียงลำดับการเล่า
เรื่องและการใช้คำเชื่อม (Coherence and Cohesion) ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ (Lexical 
Resource) และ การใช้ไวยากรณ์ในรูปแบบที่เหมาะสม (Grammatical Range and Accuracy) 
(Ferguson, 2008) ซึ่งรายละเอียดของแต่ละด้านมีดังนี้ 
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1. การตอบคำถามตรงประเด็นกับเนื้อหา (Task Achievement)  
 

ตารางที่ 5. การตอบคำถามตรงประเด็นกับเนื้อหา (Task Achievement) ช่วงคะแนน Band 1 ถึง 9  

Band Score 9 
• Fully satisfies all the requirements of the task 

• Clearly presents a fully developed response 

Band Score 8 

• A clear overview 

• Key features are clearly highlights and well-illustrated 

• All requirements are sufficiently covered 

Band Score 7 

• A clear overview 

• Clearly highlights key features 

• No in accurate information 

• Some areas could be better developed 

Band Score 6 

• There is an overview 

• Highlights key features adequately 

• Information is well selected 

• Some information may be inaccurate 

Band Score 5 

• No clear overview 

• Key features not adequately covered 

• Too much detail 

• No data to support statements 

• Inaccurate information 

Band Score 4 

• Attempts to address the task but does not cover all key features / bullet points; the format 
may be inappropriate 

• (General training) fails to clearly explain the purpose of the letter; the tone may be 
inappropriate 

• May confuse key features / bullet points with detail; parts may be unclear, irrelevant, 
repetitive or inaccurate 

Band Score 3 
• Fails to address the task, which may have been not completely understood 

• Presents limited ideas which may be largely irrelevant/ repetitive 

Band Score 2 • Answer is barely related to the task 

Band Score 1 • Answer is not completely or unrelated to the task 

  
 จากตารางเกณฑ์การเขียน IELTSสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษบรรยายกราฟ ในส่วน
ของเกณฑ์การตอบคำถามตรงประเด็นกับเนื้อหา (Task Achievement) สามารถแบ่งเป็น
รายละเอียดแต่ละ Band ได้ดังนี ้
Band Score 1 – ไม่สามารถเขียนตอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือเขียนบรรยายไม่ตรงประเด็น 
Band Score 2 – เขียนตอบแทบจะไม่ตรงประเด็น 
Band Score 3 – 3.1) ไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้เนื่องจากไม่เข้าใจคำถาม 3.2) สื่อความหมายไม่
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ชัดเจน เขียนวกไปวนมา 
Band Score 4 – 4.1) มีความพยายามที่จะเขียนให้ตรงประเด็นแต่ขาดองค์ประกอบการใช้
เครื่องหมายเช่น เครื่องหมายแบ่งหัวข้อ (Bullet Point) การเว้นวรรคตอน ฯลฯ รูปแบบการเขียนไม่
ถูกต้อง 4.2) ขาดการขยายความหรืออธิบายแต่ละประเด็นให้เข้าใจได้ 4.3) สับสนกับการใช้สัญลักษณ์
ในการเขียนเช่น เครื่องหมายแบ่งหัวข้อ (Bullet Point) และไม่ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่
เกี่ยวข้องกับโจทย์   
Band Score 5 – 5.1) ประเด็นการเขียนไม่ชัดเจน 5.2) ใช้สัญลักษณ์การเขียนไม่ถูกต้องในบางจุด 
5.3) มีรายละเอียดเยอะแต่ไม่ตรงประเด็น 5.4) ไม่มีข้อมูลสนับสนุนหัวข้อสำคัญ 5.5) ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
Band Score 6 – 6.1) มีการเขียนอธิบายประเด็นโดยภาพรวม 6.2) มีการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์
การเขียน 6.3) เขียนนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 6.4) ข้อมูลในบางประเด็นไม่ถูกต้อง 
Band Score 7 – 7.1) เขียนอธิบายภาพรวมได้อย่างชัดเจน 7.2) ใช้สัญลักษณ์การเขียนได้ชัดเจน 
7.3) ข้อมูลครบถ้วน 7.4) บางประเด็นสามารถเขียนให้ดีขึ้นได้ 
Band Score 8 – 8.1) เขียนอธิบายภาพรวมได้อย่างชัดเจน 8.2) วิเคราะห์ประเด็นสำคัญได้อย่าง
ชัดเจน 8.3) ข้อมูลครบถ้วนตรงประเด็น  
Band Score 9 – 9.1) เขียนได้ตรงประเด็นครบถ้วนสมบูรณ์แบบ 9.2) เขียนนำเสนอได้อย่างเข้าใจ 
ตรงประเด็นทุกประการ 
 ในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่าผู้เขียนต้องทำตามเกณฑ์ดังนี้ 

• วิเคราะห์แผนภูมิรูปและส่วนประกอบของแผนภูมิรูป 

• จับประเด็นสำคัญจากองค์ประกอบกราฟโดยภาพรวม 

• เขียนสนับสนุนรายละเอียดข้อมูลในแต่ละย่อหน้า 

• เลี่ยงการใส่ข้อความที่ไม่จำเป็นหรือความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน 

• เขียนรายงานตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแผนภูมิรูปภาพ 

• เขียนตัวอักษรรวมกันไม่ต่ำกว่า 150 คำ 

• สรุปเนื้อหา 
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  2. การเรียงลำดับการเล่าเรื่องและการใช้คำเชื่อม (Coherence and Cohesion)  
 
ตารางที่ 6. การเรียงลำดับการเล่าเรื่องและการใช้คำเชื่อม (Coherence and Cohesion) ช่วง
คะแนน Band 1 ถึง 9 

Band Score 9 
• Uses cohesion in such a way that it attracts no attention  

• Skillfully manages paragraphing 

Band Score 8 

• Information and ideas are organized logically 

• Paragraphing is sufficient 

• Manages all aspects of linking and cohesion 

• No problems with referencing 

Band Score 7 

• Logically organizes information 

• Good paragraphing 

• Uses a range of linking devices 

• May over or under use linking devices 

• Good referencing 

Band Score 6 

• Reasonable Organized information coherently 

• paragraphing 

• Use linking devices effectively 

• Errors in linking between and within sentence 

• Referring may be faulty 

Band Score 5 

• Some organization of information  

• Limited paragraphing 

• Problems with linking words 

• Repetitive lack of referencing 

Band Score 4 
• Presents information and ideas but these are not arranged coherently and there is no clear 

progression in the response 

• Uses some basic cohesive devices but these may be inaccurate or repetitive 

Band Score 3 

• Does not organize ideas logically  

• May use a very limited range of cohesive devices, and those used may not indicate a logical 
relationship between ideas 

 

Band Score 2 
• Has very little control of organizational features  
 

Band Score 1 • Fails to communicate any message  

 
 จากตารางเกณฑ์การเขียน IELTS สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษบรรยายแผนภูมิรูป ใน
ส่วนของเกณฑ์การเรียงลำดับการเล่าเรื่องและการใช้คำเชื่อม (Coherence and Cohesion) สามารถ
แบ่งเป็นรายละเอียดแต่ละ Band ได้ดังนี ้
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Band Score 1 – ไม่สามารถเขียนสื่อสารให้เข้าใจได ้
Band Score 2 – มีการลำดับเนื้อหาน้อยมาก 
Band Score 3 – 3.1) ไม่มีการลำดับเนื้อหา 3.2) ใช้คำเชื่อมน้อย หรือลำดับเนื้อความไม่สัมพันธ์กัน 
Band Score 4 – 4.1) เขียนนำเสนอเนื้อหาและข้อคิดเห็น แต่ขาดการจัดลำดับความสำคัญและ
ความเชื่อมโยงของแต่ละประเด็น 4.2) ใช้คำเชื่อมในบางจุด แต่ยังใช้ไม่ถูกต้องและใช้คำเชื่อมซ้ำ ๆ 
Band Score 5 – 5.1) มีการจัดเรียงเนื้อในบางจุด 5.2) จำกัดย่อหน้า 5.3) มีปัญหาในการเลือกใช้
คำเชื่อม 5.4) ขาดการอ้างอิงข้อมูล 
Band Score 6 – 6.1) มีการลำดับเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง 6.2) ย่อหน้าชัดเจน 6.3) ใช้คำเชื่อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 6.4) ใช้คำเชื่อมประโยคผิด 6.5) อ้างอิงข้อมูลผิดรูปแบบ 
Band Score 7 – 7.1) มีการลำดับเนื้อหา 7.2) แบ่งย่อหน้าได้ชัดเจน 7.3) ใช้คำเชื่อมได้หลากหลาย 
7.4) ใช้คำเชื่อมไม่เหมาะสมในบางจุด 7.5) มีการอ้างอิงข้อมูลที่ดี 
Band Score 8 – 8.1) มีการลำดับเนื้อหาและข้อคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง 8.2) ลำดับใจความสำคัญ
ชัดเจนและเป็นขั้นตอน 8.3) สามารถเรียงลำดับเนื้อหาโดยใช้คำเชื่อมได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
8.4) ไม่พบข้อผิดพลาดในการอ้างอิงข้อมูล 
Band Score 9 – 9.1) ลำดับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบข้อบกพร่อง 9.2) มีทักษะการใช้
ย่อหน้าได้อย่างดีเยี่ยม 
 ในภาพรวมสรุปได้ว่าผู้เขียนต้องทำตามเกณฑ์ดังนี้ 

• วางแผนการจัดลำดับของข้อมูล 

• โครสร้างการเขียนประกอบไปด้วย 4 ย่อหน้า (ส่วนนำ, ข้อมูลทั่วไป, 
เนื้อหาและสรุป) 

• เลือกใช้คำเชื่อมประโยคที่หลากหลาย 

• หลีกเลี่ยงการใช้คำเชื่อมที่ไม่เหมาะสม 

• ใช้คำศัพท์ที่แสดงถึงการอ้างอิง (it, this, อ่ืน ๆ) 
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  3. ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ (Lexical Resource)  
 
ตารางที่ 7. ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ (Lexical Resource) ช่วงคะแนน Band 1 ถึง 9 

Band Score 9 
• Uses a wide range of vocabulary with very natural and sophisticated control of lexical 

features; rare minor errors occur only as ‘slips’ 

Band Score 8 

• A wide range of vocabulary for precise meaning 

• Skillfully uses less common words 

• Rare errors in spelling or word formation 

Band Score 7 

• A sufficient range of vocabulary for some precision 

• Uses less common words 

• Some awareness of style and collocations 

• Occasional errors in spelling or word choice 

Band Score 6 

• Adequate range of vocabulary for the task 

• Uses some less common words but with errors 

• Some errors in spelling and word formation 

• Communicate is clear 

Band Score 5 

• Minimal range of vocabulary for the task 

• Frequent errors with spelling or word formation 

• Problems cause difficulty for the reader 

Band Score 4 
• Uses a limited range of vocabulary, but this is minimally adequate for the task  

• May make noticeable errors in spelling and/or word formation that may cause some 
difficulty for the reader  

Band Score 3 
• Uses only basic vocabulary which may be used repetitively or which may be inappropriate 

for the task  

• Has limited control of word formation and/or spelling; errors may cause strain for the reader 

Band Score 2 
• Uses only a very limited range of words and expressions with very limited control of word 

formation and/or spelling; errors may severely distort the message 

Band Score 1 
• Uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no control of word formation 

and/or spelling  

  
 จากตารางเกณฑ์การเขียน IELTS สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษบรรยายแผนภูมิรูป ใน
ส่วนของเกณฑ์ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ (Lexical Resource)  สามารถแบ่งเป็นรายละเอียด
แต่ละ Band ได้ดังนี้ 
Band Score 1 – ใช้คำศัพท์ซ้ำ ๆ ในหลาย ๆ ประโยค เขียนและสะกดคำไม่ถูกต้อง 
Band Score 2 – ใช้คำซ้ำ ๆ ในการสื่อความหมาย พบข้อผิดพลาดในการเขียนและสะกดคำในหลาย 
ๆ ข้อความ 
Band Score 3 – 3.1) ใช้คำง่าย ๆ ซ้ำ ๆ ในการสื่อความหมายซึ่งไม่เหมาะกับโจทย์ 3.2) เขียนและ
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สะกดคำผิดในหลาย ๆ ข้อความและอาจทำให้คนอ่านเกิดความเครียด 
Band Score 4 – 4.1) เขียนและสะกดคำผิดแต่ไม่มีผลกระทบต่อเนื้อหาโดยภาพรวม 4.2) อาจพบ
ปัญหาการเขียนและการสะกดคำซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านยากท่ีจะเข้าใจ 
Band Score 5 – 5.1) ใช้คำศัพท์ยังไม่หลากหลาย 5.2) เขียนและสะกดคำผิดในบางข้อความ 5.3) 
เกิดปัญหาในบางจุดที่ผู้อ่านอาจะไม่เข้าใจ  
Band Score 6 – 6.1) ใช้คำศัพท์หลากหลาย 6.2) ใช้คำศัพท์ทั่วไปและยังพบปัญหาการเขียนบ้าง 
6.3) พบการสะกดคำผิดในบางประโยค 6.4) สื่อความหมายให้กับผู้อ่านได้อย่างเข้าใจ 
Band Score 7 – 7.1) ใช้คำศัพท์เฉพาะเจาะจง 7.2) พบคำศัพท์ทั่วไปน้อย 7.3) มีเอกลักษณ์ในการ
เขียนและประสมคำใหม่ได้อย่างสละสลวย 7.4) พบการสะกดคำผิดน้อย  
Band Score 8 – 8.1) ใช้คำศัพท์เทคนิคได้อย่างแพร่หลาย 8.2) มีทักษะในการเลือกใช้คำศัพท์ 8.3) 
พบการสะกดคำผิดน้อย 
Band Score 9 – เลือกใช้คำศัพท์ได้หลากหลายและมีความเป็นธรรมชาติ มีความหมายลึกซึ้ง พบ
ปัญหาการใช้คำค่อนข้างน้อย 
 ในภาพรวมสรุปได้ว่าผู้เขียนต้องทำตามเกณฑ์ดังนี้ 

• เลือกใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หลายหลาย 

• สามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษบ่งบอกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

• สามารถเลือกใช้กลุ่มคำได้ถูกต้องและเหมาะสม (การใช้คำกริยาร่วมกับ
คำนาม) 

• หลีกเลี่ยงการสะกดคำผิด 

• หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ที่ไม่เหมาะสมหรือภาษาพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  71 

  4. การใช้ไวยากรณ์ในรูปแบบที่เหมาะสม (Grammatical Range and Accuracy) 
 
ตารางที่ 8. การใช้ไวยากรณ์ในรูปแบบที่เหมาะสม (Grammatical Range and Accuracy) ช่วง
คะแนน Band 1 ถึง 9 

Band Score 9 
• Uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy; rare 

minor errors occur only as ‘slips’ 

Band Score 8 
• Use a wide range of complex structures 

• Most sentence are free of errors 

Band Score 7 

• Uses a variety of complex sentence structures 

• Many error free sentences 

• Good control over grammar 

• Occasional errors in grammar or punctuation 

Band Score 6 

• Uses both simple and complex sentence structures 

• Some errors in grammar 

• Some errors in punctuation 

• Communication is clear 

Band Score 5 

• Limited range of sentences structures 

• Tries to use complex sentences with limited success 

• Frequent errors in grammar 

• Errors in punctuation 

• Problems cause difficulty for the reader 

Band Score 4 

• Uses only a very limited range of structures with only rare use of 
subordinate clauses  

• Some structures are accurate but errors predominate, and punctuation is 
often faulty 

Band Score 3 
• Attempts sentence forms but errors in grammar and punctuation 

predominate and distort the meaning  
 

Band Score 2 • Cannot use sentence forms except in memorized phrases 

Band Score 1 • Cannot use sentence forms at all 
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 จากตารางเกณฑ์การเขียน IELTSสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษบรรยายแผนภูมิรูป ใน
ส่วนของเกณฑ์ การใช้ไวยากรณ์ในรูปแบบที่เหมาะสม (Grammatical Range and Accuracy)  
สามารถแบ่งเป็นรายละเอียดแต่ละ Band ได้ดังนี้ 
Band Score 1 – ไม่สามารถเขียนเป็นประโยคได้ 
Band Score 2 – ไม่สามารถเขียนเป็นประโยคได้ เขียนได้เฉพาะกลุ่มคำ 
Band Score 3 – มีความพยายามเขียนให้เป็นประโยค แต่ยังพบปัญหาด้านไวยากรณ์และการใช้
เครื่องหมายการเขียนและการสื่อความหมายที่ชัดเจน 
Band Score 4 – 4.1) ใช้เพียงประโยคความเดียว ไม่ค่อยใช้ประโยคย่อย 4.2) เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์แต่สื่อความหมายไม่ชัดเจนและใช้สัญลักษณ์ผิด 
Band Score 5 – 5.1) รูปแบบโครงสร้างประโยคไม่หลากหลาย 5.2) พยายามใช้ประโยคย่อยบ้าง 
5.3) มีความผิดพลาดทางไวยากรณ์ 5.4) เว้นวรรคตอนผิดพลาด 5.5) พบปัญหาการเขียนซึ่งอาจทำให้
ผู้อ่านเข้าใจยาก 
Band Score 6 – 6.1) ใช้ประโยคความเดียวและประโยคย่อย 6.2) พบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
บ้าง 6.3) พบข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนบ้าง 6.4) การสื่อความหมายชัดเจน 
Band Score 7 – 7.1) ใช้ประโยคย่อยได้หลากหลาย 7.2) พบข้อผิดพลาดในหลายๆประโยค 7.3) มี
หลักการใช้ไวยากรณ์ 7.4) พบการเว้นวรรคและไวยากรณ์ผิดพลาดบ้าง 
Band Score 8 – 8.1) ใช้ประโยคย่อยได้หลากหลาย 8.2) พบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์น้อย 
Band Score 9 – ใช้รูปแบบประโยคหลากหลายและเข้ากับบริบท มีความแม่นยำในการใช้และพบ
ข้อผิดพลาดน้อย 

ในภาพรวมสรุปได้ว่าผู้เขียนต้องทำตามเกณฑ์ดังนี้ 

• เลือกใช้โครงสร้างประโยคที่หลายหลาย 

• เลือกใช้ไวยากรณ์ในการบรรยายกราฟได้เหมาะสม 

• สามารถเรียงคำในประโยคได้เหมาะสม 

• หลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการใช้เครื่องหมายและไวยากรณ์ 

• เลือกใช้เครื่องหมายในการเขียนได้อย่างเหมาะสม 
 

•    ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การเขียนการประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) ทั้ง 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา (Content) ด้านคำศัพท์ (Word Choice) ด้านไวยากรณ์ (Grammar) ด้าน
การเรียบเรียง (Organization) และด้านกลไกการเขียน (Mechanics) เป็นต้น 
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 3.4.3 ขั้นหลังเก็บข้อมูล 

• นำแบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิ
รูปภาพในเชิงธุรกิจตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย ที่มีประสบการณ์ทำงานเกิน 5 
ปี ขึ้นไปจำนวน 15คน จากบริษัทซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาจัดหางานมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย
ในโปรแกรม SPSS เพ่ือดูความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษว่าเป็นอย่างไร 

• นำข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของ
พนักงานสนับสนุนการขาย โดยอ้างอิงแบบข้อสอบ IELTS ในหัวข้อ Writing Band Description 
Task 1 จากกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานสนับสนุนการขายที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 1 ปี จาก
บริษัทที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาจัดหางาน จำนวน 30 คน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
ตรวจสอบอีกครั้ง 

• นำผลข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของ
พนักงานสนับสนุนการขาย มาศึกษาเพ่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งเชิงในเชิงคุณภาพ (Quality) และเชิง
ปริมาณ (Quantity) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

o เชิงคุณภาพ (Qualitative)  

• นำผลการตรวจแบบทดสอบการเขียนเชิงบรรยายและความต้องการด้าน
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจมาวิเคราะห์
ความบกพร่องในด้านการเขียนภาษาอังกฤษ  (Grammatical Error 
Category) โดยจัดหมวดหมู่ตามเกณฑ์การสอบการเขียน IELTS Writing 
Task 1 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ การตอบคำถามตรงประเด็นกับเนื้อหา 
(Task Achievement) การเรียงลำดับการเล่าเรื่องและการใช้คำเชื่อม 
(Coherence and Cohesion) ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ 
(Lexical Resource) และ การใช้ไวยากรณ์ ในรูปแบบที่ เหมาะสม 
(Grammatical Range and Accuracy)  

o เชิงปริมาณ (Quantitative) 

• ทำการตรวจแบบทดสอบการเขียนเชิงบรรยายและความต้องการด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของพนักงาน
สนับสนุนการขาย ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 1 ปี ขึ้นไปจำนวน 30 
คนมาหาค่าความผิดพลาดทางไวยากรณ์ตามหมวดหมู่ (Grammatical 
Error Category เพ่ือจัดอันดับความบกพร่องทางการเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจ ตามมาตรวัดเรียงลำดับ (Ranking 
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scale) (นฤมล แจ่มดี, 2558) เพ่ือหาปริมาณความบกพร่องมากที่สุดและ
น้อยสุดของแต่และความผิดพลาดจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาด้านปัญหา ความต้องการและรูปแบบการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงอธิบายกราฟสำหรับผู้สมัครพนักงานสนับสนุนการขายที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 
1 ปีจำนวนทั้งหมด 30 คน ซึ่งเป็นการค้นคว้าอิสระ เชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลมาจากเอกสารจริงและ
แบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจ
ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย และข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิ
รูปภาพในเชิงธุรกิจของพนักงานสนับสนุนการขาย โดยอ้างอิงแบบข้อสอบ IELTS ในหัวข้อ Writing 
Band Description Task 1 เพ่ือเป็นการตอบวัตถุประสงค์ด้านปัญหา ความต้องการ รวมถึงรูปแบบ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายกราฟสำหรับผู้สมัครพนักงานสนับสนุนการขาย โดยจะนำเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจ
สำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย  

ข้อมูลของประชากรที่ทำข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิง
ธุรกิจของพนักงานสนับสนุนการขาย โดยอ้างอิงแบบข้อสอบ IELTS คือ พนักงานสนับสนุนการขายที่
มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 1 ปี โดยการสุ่มคัดเลือกแบบง่าย (Random Sampling) จากบริษัทที่
เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาจัดหางาน จำนวน 30 คน ซึ่งจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 22 ถึง 24 ปี ที่เข้ามา
สมัครแบบเดินเข้าไปสมัครงานที่บริษัทด้วยตัวเอง (Walk-in) และสัมภาษณ์แบบรายวัน  

จากการตรวจข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของ
พนักงานสนับสนุนการขาย โดยอ้างอิงแบบข้อสอบ IELTS พบปัญหาด้านการเขียนดังนี้ 
 
ตารางที่ 9. จำนวน ตัวอย่างข้อผิดพลาดและร้อยละความถี่เรียงตามจำนวนของข้อผิดพลาดด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของพนักงานสนับสนุนการขาย  
 
1. การใช้ไวยากรณ์ในรูปแบบท่ีเหมาะสม (Grammatical Range and Accuracy) 
 

ลำดับที่ 
ประเภท

ข้อผิดพลาด 
ตัวอย่างข้อผิดพลาด ความถ่ี ร้อยละ 

1.1 การใช้คำบุพบท 
(Inappropriate use 

For overall, the projects trend will be hospital and 33 7.33 
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ลำดับที่ 
ประเภท

ข้อผิดพลาด 
ตัวอย่างข้อผิดพลาด ความถ่ี ร้อยละ 

of propositions)  hotel because it makes more profit significantly 
การใช้ที่ถูกต้อง ตัด For ที่ข้ึนต้นประโยค 

1.2 
การใช้คำกริยา 
(Errors in the use of 
verb forms) 

There_4 project categories such as hospital, hotel, 
community mall and condominium 
การใช้ที่ถูกต้อง เพิ่มกรยิา are 

32 7.11 

1.3 

การใช้กริยา
วิเศษณ์  
(Inappropriate use 
of adverbs) 

According to the data, it seems likely that the 
hospital project became the highest revenue in 
2017 and 2018  
การใช้ที่ถูกต้อง ตัด likely 

16 3.55 

1.4 
การใช้ Tense  
(Inappropriate use 
of tense) 

In addition, community mall is also falling down 
from 500,000,000 to 390,000,000. 
การใช้ที่ถูกต้อง ใช้ Simple Present tense falls down 

16 3.55 

1.5 
การใช้คำนาม 
(Errors in the use of 
nouns) 

Meanwhile, there are two project that the revenue 
began falling down: hotel and community mall. 
การใช้ที่ถูกต้อง คำนามพหูพจน์ projects 

16 3.55 

1.6 
การใช้คำนำหน้า
นาม (Error in the 

use of determiners) 

Lastly, it is the condominium project that it is 
_lowest income 
การใช้ที่ถูกต้อง เพิ่ม article ‘the’ 

13 2.88 

1.7 
การใช้คำสันธาน 
(Errors in the use of  
Conjunctions) 

In this bar chart, describe the result of projects 
revenue of construction project in 2017 and 2018. 
การใช้ที่ถูกต้อง แทนท่ีด้วย between 

13 2.88 

1.8 

การใช้
คำคุณศัพท์ 
(Inappropriate use 
of adjectives) 

Another interesting point is it that 2017 gains 
revenue amount 720million Thai Bath. 
การใช้ที่ถูกต้อง ตัด interesting 

13 2.88 

1.9 

การใช้อนุ
ประโยค 
(Error in the use of 
relative clauses) 

For the second project is hotel is 630 million in 
2017 and 450 million is 2018. 
ประโยคท่ีถูกต้อง The second project is hotel which 
is 630 million in 2017 and 450 million is 2018. 

13 2.88 

1.10 

การใช้
เครื่องหมาย
วรรคตอน 
(Punctuation) 

However, there are significant different in the result 
of projects revenue of construction projects 
between 2017 and 2018; while the top revenue is 
from hospital projects is about 720,000,000 baht in 
2017 and 10,000,000 baht is 2018. 

10 2.84 
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ลำดับที่ 
ประเภท

ข้อผิดพลาด 
ตัวอย่างข้อผิดพลาด ความถ่ี ร้อยละ 

ประโยคท่ีถูกต้อง However, there are significant 
different in the result of projects revenue of 
construction projects between 2017 and 2018. 
While the top revenue is from hospital projects is 
about 720,000,000 baht in 2017 and 10,000,000 
baht is 2018. 

1.11 

โครงสร้าง
ประโยคไม่
สมบูรณ์ 
(Fragments) 

This project value is nearly community mall. It is 
500 million in 2017 and 300 million in 2018 
ประโยคท่ีถูกต้อง The hotel project’s value is the 
same as community mall. Its revenue is worth 500 
millions in 2017 and 300 millions in 2018 

12 2.66 

1.12 

ประโยคที่
ประธานเป็น
ผู้ถูกกระทำ (Error 

in passive voice) 

Hotel project revenue is failed down from 630 
million in 2017 to 450 million in 2018. 
ประโยคท่ีถูกต้อง Hotel project revenue was falling 
down from 630 million in 2017 to 450 million in 
2018. 

11 2.44 

1.13 

การใช้คำสรรพ
นาม 
(Inappropriate use 

of pronouns) 

But hotel and community mall projects have lower 
trend in 2018 which compares with 2017 revenue. 
การใช้ที่ถูกต้อง แทนท่ีด้วย compared 

4 0.88 

1.14 

การเลือกใช้
ประธานและ
กรรมในประโยค 
(Error in the use of 
subjects and 
objects) 

Overall, the projects trend is hospital and hotel 
because it makes more profit significantly. 
การใช้ที่ถูกต้อง ใช้สรรพนาม they แทนนามพหูพจน ์ 4 0.88 

1.15 
การใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ 
(Capitalization) 

Chart shows that The Result of Projects Revenue of 
Construction Projects between 2017 and 2018. 
ประโยคท่ีถูกต้อง Chart shows that the result of 
projects revenue of construction projects between 
2017 and 2018. 

3 0.85 

1.16 

การใช้ประโยค
ความรวม 
(Compound 
sentences) 

Condominium is least revenue that can be gained 
but it changed significantly by 2017 revenue is 
lower than 2018. 
ประโยคท่ีถูกต้อง Even though the condominium 

3 0.66 



  78 

ลำดับที่ 
ประเภท

ข้อผิดพลาด 
ตัวอย่างข้อผิดพลาด ความถ่ี ร้อยละ 

project revenue records the least in the four 
projects in 2017, it indicates a significant increase in 
2018. 

1.17 

การใช้ประโยค
ย่อยอสิระไม่
เหมาะสม 
(Run-on sentences)  

Overall, there are 3 projects value is worth 
minimum 500 million baht in 2017 are hospital, 
hotel, and community mall orderly. 
ประโยคท่ีถูกต้อง There are three projects (hospital, 
hotel and community mall) whose revenue is 
below 500 million baht. 

3 0.66 

1.18 

การใช้ Indirect 
Speech  
(Inappropriate use 
of Indirect Speech) 

It is anticipated that hospital projects revenue was 
raised from 720 million in 2017 to approximately 
1,000 million in 2018, and it grew up significantly. 
ประโยคท่ีถูกต้อง The revenue of hospital project 
increases from 720 million in 2017 to 1,000 million 
in 2018 and it growths up significantly. 

2 0.44 

1.19 

การเขียน
ประโยคความ
ซ้อน (Complex 

sentences) 

Hotel project is the second highest revenue by 
2017 is worth 630 million baht. 
ประโยคท่ีถูกต้อง Hotel project is the second highest 
revenue which is worth 630 million baht is 2017 

1 0.22 

1.20 

การใช้ประโยค
คำสั่ง 
(Imperative 
(Command)  

Take a look at detail, hospital project revenue in 
2017 is 720 million and the revenue is higher in 
2018 is 1,000 million. 
ประโยคท่ีถูกต้อง Hospital project revenue in 2017 is 
720 million and the revenue is higher in 2018 is 
1,000 million. 

1 0.22 
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2. ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ (Lexical Resource) 
 

ลำดับที่ 
ประเภท

ข้อผิดพลาด 
ตัวอย่างข้อผิดพลาด ความถ่ี ร้อยละ 

2.1 
การเลือกใช้คำ 
(Inappropriate use 
of words) 

Meanwhile, hotel’s value is 630 million in 2017 
and 450 million in 2018. 
ประโยคท่ีถูกต้อง Meanwhile, hotel revenue is 630 
million in 2017 and 450 million in 2018. 

32 9.09 

2.2 

การเปลีย่นรูป
กริยาให้
สอดคล้องกับ
ประธาน  
(Errors in the use of 
Agreements) 

In conclusion, every project are very important for 
this figure. 
การใช้ที่ถูกต้อง เปลีย่นเป็น is ตามประธานเอกพจน ์
 

22 4.88 

2.3 
การใช้ภาษาพูด
ในงานเขียน 
(Spoken form) 

By the way, resident projects (hotel & 
condominium) are essential and popular for every 
on who live in a big city. 
ประโยคท่ีถูกต้อง Resident projects (hotel & 
condominium) are essential and popular for every 
one who lives in a big city. 

14 3.97 

2.4 

การเลือกใช้คำ
อย่างจำกัด 
(Meaning constrains) 

 

The data are varied following type of projects: 
hospital, hotel, community mall, condominium. 
ประโยคท่ีถูกต้อง The data are related to various 
types of projects: hospital, hotel, community mall, 
condominium. 

9 2.55 

2.5 

การใช้คำ
ฟุ่มเฟือย 
(Redundancy of 
expression) 

It is anticipated that hospital projects revenue was 
raised from 720 million in 2017 to approximately 
1,000 million in 2018, and it grew up significantly. 
การใช้ที่ถูกต้อง ตัด approximately ทิ้ง 

7 1.55 

2.6 
การเรียงลำดับ
คำในประโยค 
(Word order) 

Condominium gains less revenue but there was 
growth continually than other projects 
ประโยคท่ีถูกต้อง Condominium gains less revenue 
but there was a continuous growth than other 
projects 

6 1.33 

2.7 
การใช้คำไม่
สอดคล้องกับ

To sum up, hospital and condominium are projects 
that make an upward trend more than hotel and 

6 1.70 
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ลำดับที่ 
ประเภท

ข้อผิดพลาด 
ตัวอย่างข้อผิดพลาด ความถ่ี ร้อยละ 

เนื้อหา 
(Divergence) 

 

community mall projects due to size of project 
and popularity of that area.  
การแก้ไขที่ถูกต้อง ตัดทิ้ง เพราะในกราฟ แบบทดสอบไม่ได้
ระบุขนาดพื้นท่ีของตัวอย่างข้อมูลในกราฟแท่ง 

2.8 
สะกดคำผิด 
(Misspelling) 

 

Total project is very difference value from each 
other. 
การใช้ที่ถูกต้อง เปลีย่นเป็น different 

6 1.70 

2.9 

การใช้คำ
ความหมายกว้าง 
(Overgeneralization 
of the use of one 
translation 
equivalence) 

The bar chart illustrates the project revenue of 
construction company in 2017 and 2018. 
ประโยคท่ีถูกต้อง The bar chart illustrates the project 
revenue of construction projects in 2017 and 2018. 

4 0.88 

 
3. การตอบคำถามตรงประเด็นกับเนื้อหา (Task Achievement) 
 

ลำดับที่ 
ประเภท

ข้อผิดพลาด 
ตัวอย่างข้อผิดพลาด ความถ่ี ร้อยละ 

3.1 

การสนับสนุน
ใจความสำคัญ 
(Supporting 
Idea) 

 
 
ไม่ปรากฏประโยคสนับสนุนใจความสำคญั 

22 4.88 
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ลำดับที่ 
ประเภท

ข้อผิดพลาด 
ตัวอย่างข้อผิดพลาด ความถ่ี ร้อยละ 

3.2 
เขียนไม่ครบ
จำนวน 150 คำ 

 
 
เขียนได้เพียง 75 คำเท่านั้น 

13 2.88 

3.3 
ภาพรวมข้อมลู 
(Overview) 

 
 
ไม่ปรากฏการใหภ้าพรวมของข้อมลูว่ากราฟแสดงข้อมูล
อะไรบ้าง 

13 2.88 

3.4 
อื่น ๆ (Miss 
information) 

The comparison between years 2017 and 2018, the 
hospital and condominium project got higher trend 
because they have upper profits in 2018 from 
2017. 
ประโยคที่ถูกต้อง The comparison between years 
2017 and 2018, the hospital and hotel project got 
higher trend because they have upper profits in 
2018 from 2017. เพราะข้อมูลในกราฟแท่งระบุไว้ว่า
โครงการประเภทโรงพยาบาลและคอนโดมิเนยีมมมีูลค่ามีการ
เติบโตในช่วงปี 2017 และ 2018 

6 1.33 
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ลำดับที่ 
ประเภท

ข้อผิดพลาด 
ตัวอย่างข้อผิดพลาด ความถ่ี ร้อยละ 

3.5 การเปรยีบเทียบ 
(Comparison) 

The second project is hotel is 630 million in 2017 
and 450 million in 2018. 
ประโยคที่ถูกต้อง The second project is hotel. The 
revenue in 2017 (630 million) is higher than 2018 
(450 million). 

5 1.11 

3.6 

การถ่ายโอนจาก
ภาษาแม่ (Literal 

translation from L1 
to L2) 

It will make a lot of profit for company. 
ประโยคที่ถูกต้อง Hospital, hotel, and community 
mall projects have already make a profit for the 
company. 

5 1.11 

 
4. การเรียงลำดับการเล่าเรื่องและการใช้คำเชื่อม (Coherence and Cohesion) 
 

ลำดับที่ 
ประเภท

ข้อผิดพลาด 
ตัวอย่างข้อผิดพลาด ความถ่ี ร้อยละ 

4.1 
สรุป 
(Conclusion) 

 
 
ไม่ปรากฏย่อหน้าสรุปใจความสำคญัของข้อมูล 

7 1.55 

4.2 

การใช้ It อ้างถึง
ประธาน (Error in 

the use of the 
anticipatory it + be) 

This rising of project revenue it’s similar to 
condominium project revenue, raised from 200 
million in 2017 to 380 million in 2018 
ประโยคท่ีถูกต้อง This rising of revenue from hospital 
project. It’s similar to condominium project 
revenue, raised from 200 million in 2017 to 380 
million in 2018 

6 1.33 

4.3 
การกล่าวนำ 
(Introduction) 

- 
0 0 
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จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นถึงจำนวน ตัวอย่างข้อผิดพลาดและร้อยละความถี่เรียงตามจำนวน

ของข้อผิดพลาดด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของพนักงาน
สนับสนุนการขาย ซึ่งแบ่งตามเกณฑ์การสอบการเขียน IELTS Writing Task 1 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน
ดังนี้ 

- การใช้ไวยากรณ์ในรูปแบบที่เหมาะสม (Grammatical Range and Accuracy) พนักงาน
สนับสนุนการขาย มักมีการใช้คำบุพบท (Inappropriate use of propositions) ผิดมาก
ที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33 หรือร้อยละ 9.37 โดยข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยคคำสั่ง (Imperative Command) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1 หรือร้อยละ 0.22 

- ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ (Lexical Resource) พนักงานสนับสนุนการขายมีการ
เลือกใช้คำ (Inappropriate use of words) ผิดพลาดมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32 หรือ
ร้อยละ 9.09 ในขณะที่การใช้คำความหมายกว้าง (Overgeneralization of the use of 
one translation equivalence) พบข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4 หรือร้อยละ 
0.88 

- การตอบคำถามตรงประเด็นกับเนื้อหา (Task Achievement) พบว่าพนักงานสนับสนุนการ
ขายมีปัญหาการใช้ความหลัก/ย่อย (Thesis Statement) มากที่สุดและแบ่งประเด็นเนื้อเรื่อง
ชัดเจน ในด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 27 หรือร้อยละ 6.00 ในขณะเดียวกันด้านการเปรียบเทียบ (Comparison) และ การถ่าย
โอนจากภาษาแม่ (Literal translation from L1 to L2) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านอยู่ที่ 5 หรือ
ร้อยละ 1.11 ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดน้อยสุดในด้านการตอบคำถามตรงประเด็นกับเนื้อหาของ
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจ 

- การเรียงลำดับการเล่าเรื่องและการใช้คำเชื่อม (Coherence and Cohesion) พนักงาน
สนับสนุนการขาย ส่วนมากเขียนไม่ครบย่อหน้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16 หรือร้อยละ 3.55 และ
ปัญหาด้านการเรียบเรียงที่ไม่พบคือการเขียนประโยคการกล่าวนำ (Introduction) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0 หรือร้อยละ 0.00 กล่าวคือพนักงานสนับสนุนการขายไม่มีข้อผิดพลาดในด้าน
นี้ 
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ภาพที่ 20. แผนภูมิรูปภาพวงกลมแสดงข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาดทั้งหมดในแต่ละด้านของการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของพนักงานสนับสนุนการขาย 
 

ภาพที่ 20 แผนภูมิแสดงให้เห็นถึงปัญหาข้อผิดพลาดในแต่ละด้านเป็นจำนวนร้อยละของการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของพนักงานสนับสนุนการขาย โดยปัญหา
ส่วนใหญ่ที่พบเป็นอันดับต้นได้แก่ การใช้ไวยากรณ์ในรูปแบบที่เหมาะสม (Grammatical Range 
and Accuracy) เฉลี่ยร้อยละ 48 ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ (Lexical Resource) เฉลี่ยร้อย
ละ 27 การตอบคำถามตรงประเด็นกับเนื้อหา (Task Achievement) เฉลี่ยร้อยละ 19 และการ
เรียงลำดับการเล่าเรื่องและการใช้คำเชื่อม (Coherence and Cohesion) เฉลี่ยร้อยละ 6 
  

Grammatical 
Range and 
Accuracy

48%

Lexical 
Resource

27%

Task 
Achievement

19%

Coherence and 
Cohesion

6%
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของหัวหน้าพนักงาน 
ข้อมูลของประชากรที่ทำแบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ

บรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย คือหัวหน้า
พนักงานสนับสนุนการขาย จะประกอบไปด้วย เพศ อายุงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบ เป็นต้น 
 
ตารางที่ 10. ข้อมูลส่วนบุคคลของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสำรวจ โดย
แสดงผลเป็นแบบร้อยละ 
 
(n = 15) 

หัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

เพศ 
       ชาย       หญิง  

        27.00       73.00  

ประสบการณ์
ทำงาน 

        5 - 10 ปี       11 ขึ้นไป  

         47.00       53.00  
ระดับ
การศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี                           ปริญญาโท                        ปริญญาเอก 
53.00                          47.00                        0.00 

สาขาท่ีจบ
การศึกษา 

บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร ์ นิติศาสตร ์ สังคมศาสตร ์
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละองค์การ 

วิศวกรรมไฟ
ฟ้า 

46.00 13.00 13.00 7.00 7.00 7.00    7.00 

   
 จากข้อมูลในตารางที่ 10 ข้อมูลส่วนบุคคลของหัวหน้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสำรวจส่วน
ใหญ่จะเป็นเพศหญิงร้อยละ 73 ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานอยู่ที่ 11 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 53) และเป็นผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53 และระดับปริญญาโท ร้อยละ 47 ซึ่ง 3 อันดับสาขาที่จบสูงสุด
ของผู้ตอบแบบสำรวจคือ สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด และเศรษฐศาสตร์ตามลำดับ 

ความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจสำหรับ
หัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย ตามความต้องการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา การเรียบเรียง 
ด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และกลไกการเขียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

N แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

 �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย �̅� ของระดับพฤติกรรมกำหนดไว้ดังนี้ 
ค่าความเฉลี่ยความต้องการ 4.51 – 5.00 หมายถึง  ต้องการมากที่สุด 
ค่าความเฉลี่ยความต้องการ 3.51 – 4.50 หมายถึง  ต้องการมาก 
ค่าความเฉลี่ยความต้องการ 2.51 – 3.50 หมายถึง  ต้องการปานกลาง  
ค่าความเฉลี่ยความต้องการ 1.51 – 2.50 หมายถึง  ต้องการน้อย 
ค่าความเฉลี่ยความต้องการ 1.00 – 1.50 หมายถึง  ต้องการน้อยที่สุด 

 
ตารางที่  11. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลความต้องการในด้านทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจในด้านเนื้อหาสำหรับหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย 
 

 Mean S.D. ระดับพฤติกรรม 

ความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทางด้าน
เนื้อหาเพื่อบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจ 

   

1.สามารถเขียนเนื้อหาได้ตรงประเด็น 4.93 0.25 ต้องการมากท่ีสดุ 
2.สามารถเขียนสรุปข้อมลูได้ตรงประเด็น 4.86 0.35 ต้องการมากท่ีสดุ 
3.สามารถเปรียบเทียบข้อมลูได ้ 4.86 0.35 ต้องการมากท่ีสดุ 
4.มีประโยครายละเอียดสนับสนุนเนื้อหาครบถ้วน 4.46 0.51 ต้องการมาก 
5.สามารถอ้างอิงข้อมูลจากกราฟได้ 4.46 0.51 ต้องการมาก 
6.มีประโยครายละเอียดสนับสนุนนำเข้าสู่เนื้อหาครบถ้วน 3.8 0.77 ต้องการมาก 
7.สามารถเขียนประโยคนำเข้าสูเ่นือ้หาได้ตรงประเด็น 3.60 0.73 ต้องการมาก 

ความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทางด้านการเรียบเรียง 
เพื่อบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจ 

1.สามารถเรียบเรียงใจความได้เหมาะสม 4.4 0.50 ต้องการมาก 
2.สามารถลำดับใจความสำคญัและแบ่งย่อหน้ารวมทั้งใช้คำเช่ือม
ได้อย่างถูกต้อง 

4 0.65 ต้องการมาก 

ความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทางด้านคำศัพท์ 
เพื่อบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจ 

1.สามารถเขียนและสะกดคำได้ถูกต้อง 4.66 0.48 ต้องการมากท่ีสดุ 
2.สามารถใช้คำศัพท์ได้อยา่งหลากหลาย 3.73 1.09 ต้องการมาก 
3.ใช้คำศัพท์เชิงเทคนิคเพื่อสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 3.2 0.77 ต้องการปานกลาง 
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แสดงให้ เห็นว่าหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขายให้ความสำคัญกับทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจในด้านเนื้อหา โดยหัวข้อ “ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจในด้านเนื้อหา” มีความต้องการมากสุด ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.93 (S.D. = 
0.25) ในทางกลับกันหัวข้อ “สามารถเขียนประโยคนำเข้าสู่เนื้อหาได้ตรงประเด็น” มีความต้องการ
มาก ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 (S.D. = 0.73)  
 
  

 Mean S.D. ระดับพฤติกรรม 
 
ความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทางด้านไวยากรณ ์
เพื่อบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจ 

1.สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ ์ 4.2 0.56 ต้องการมาก 
2.สามารถใช้รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ (Tense) ได้
หลากหลาย 

3.53 0.63 ต้องการมาก 

ความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทางด้านกลไกการเขียน 
เพื่อบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจ 

สามารถเว้นวรรคและใช้สญัลักษณ์ได้ถูกต้อง 3.46 0.63 ต้องการปานกลาง 
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ภาพที่ 21. แผนภูมิรูปภาพวงกลมความต้องการทั้ง 5 ด้านในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย 

 
จากแผนภูมิภาพที่ 21 แสดงให้เห็นถึงความต้องการทั้ง 5 ด้านในการพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย ความ
ต้องการมากที่สุดอยู่ที่ด้านเนื้อหาเฉลี่ยร้อยละ 47 รองลงมาคือด้านคำศัพท์เฉลี่ยร้อยละ 20 
เปอร์เซ็นต์ ไวยากรณ์เฉลี่ยร้อยละ 13 ซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากับด้านการเรียบเรียงเฉลี่ยร้อยละ 13 และความ
ต้องการน้อยสุดคือด้านกลไกการเขียนเฉลี่ยร้อยละ 7 
  

ด้านเนื้อหา
47%

ด้านค าศัพท์
20%

ด้านไวยากรณ์

13%

ด้านการเรียบ
เรียง
13%

กลไกการเขียน
7%
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาและความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
บรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจสำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) และคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ปัญหาในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจสำหรับพนักงานสนับสนุน
การขาย 2) ศึกษาความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจ
สำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานสนับสนุนการขายที่มี
ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปจำนวน 30 คนจากการเข้ามาสัมภาษณ์บริษัทที่ปรึกษา
จัดหางาน และหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย ที่มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำอย่างน้อย 5 ปี
ขึ้นไปจำนวน 15 คนจากบริษัทซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาจัดหางาน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
กลุ่มคัดเลือกโดยกระบวนการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) แบบข้อสอบอ้างอิงแบบข้อสอบ IELTS ในหัวข้อ Writing Band Description Task 1 และ 2) 
แบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจ
ตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลในงานวิจัยนี้ สามารถสรุปผลเพื่อตอบคำถามงานวิจัยได้ดังนี้ 

5.1.1 ปัญหาในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจสำหรับ
พนักงานสนับสนุนการขาย 

ผลวิจัยในด้านปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟส่วนใหญ่ที่มักเกิดขึ้นกับ
พนักงานสนับสนุนการขายมากที่สุดคือการใช้ไวยากรณ์ในรูปแบบที่เหมาะสม (Grammatical Range 
and Accuracy) รองลงมาคือด้านความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ (Lexical Resource) และ
ท้ายสุดมาจากด้านการตอบคำถามตรงประเด็นกับเนื้อหา (Task Achievement) โดยในหัวข้อการใช้
ไวยากรณ์ในรูปแบบที่เหมาะสม (Grammatical Range and Accuracy) พบปัญหาด้านการใช้คำบุพ
บท (Inappropriate use of propositions) มากที่สุด ในหัวข้อความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ 
(Lexical Resource) พบปัญหาด้านคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเลือกใช้คำ (Inappropriate use of 
words) มากที่สุด และในหัวข้อการตอบคำถามตรงประเด็นกับเนื้อหา (Task Achievement) 
พนักงานสนับสนุนการขายมีปัญหามากที่สุด ในด้านที่เกี่ยวกับการเขียนใจความหลักและใจความย่อย
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(Thesis Statement)  
5.1.2 ความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจ

สำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย  
หัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขายมีความต้องการให้พนักงานสนับสนุนการการขายพัฒนา

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจมากที่สุดคือ ด้านเนื้อหา (Content) 
รองลงมาคือการเรียบเรียง (Organization) และท้ายสุดคือพัฒนาด้านคำศัพท์ (Word Choice) โดย
ในประเด็นย่อยของหัวข้อด้านเนื้อหา (Content) ได้เรียงลำดับความต้องการมากที่สุดคือ การเขียน
เนื้อหาได้ตรงประเด็น รองลงมาคือ เขียนสรุปข้อมูลได้ตรงประเด็น และท้ายสุดคือ สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลได้ สำหรับประเด็นย่อยของหัวข้อด้านการเรียบเรียง (Organization) หัวหน้า
พนักงานสนับสนุนการขายต้องการให้พนักงานสนับสนุนการขายพัฒนาด้านการเรียบเรียงมากท่ีสุดคือ 
สามารถเรียบเรียงใจความได้เหมาะสม และท้ายสุดคือ สามารถลำดับใจความสำคัญและแบ่งย่อหน้า
รวมทั้งใช้คำเชื่อมได้อย่างถูกต้อง ในประเด็นย่อยของหัวข้อด้านคำศัพท์ (Word Choice) นั้น หัวหน้า
พนักงานสนับสนุนการขายต้องการให้พนักงานสนับสนุนการขายสามารถเขียนและสะกดคำได้ถูกต้อง
มากที่สุด รองลงมาคือ สามารถใช้คำศัพท์ได้อย่างหลากหลาย และท้ายสุดคือ ใช้คำศัพท์เชิงเทคนิค
เพ่ือสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 
 

5.2 อภิปรายผล 
5.2.1 ปัญหาในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจสำหรับ

พนักงานสนับสนุนการขาย  
จากผลการวิจัยปัญหาในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจ

สำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย พบว่าปัญหาด้านไวยากรณ์ในรูปแบบที่เหมาะสม (Grammatical 
Range and Accuracy) พบมากที่สุด อาจเนื่องมาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญด้าน
เนื้อหาและการแทรกแซงของภาษาแม่  

• ในการให้ความสำคัญกับเนื้อหานั้น พนักงานการขายอาจคำนึงถึงเนื้อหามากกว่า
หลักไวยากรณ์ เนื่องจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานนั้นเน้นเรื่องการสื่อสาร 
Mary (2009) ครูฝึกชาวอเมริกันซึ่งสอนทางด้านการเขียนเชิงธุรกิจ ได้กล่าวไว้ว่า ใน
การเขียนเชิงธุรกิจ เนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในทางกลับกันผู้เขียนไม่ควรเน้น
เฉพาะหลักไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว เพราะไวยากรณ์ไม่ได้มีความหมายต่อการ
เขียนเชิงธุรกิจไปเสียทั้งหมด อีกทั้งในการติดต่อสื่อสารยังใช้ภาษาพูดเป็นหลักในการ
ทำงานและเน้นในเรื่องเนื้อหาจึงทำให้ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องของการใช้ไวยากรณ์
อยู่ในระดับต่ำ และยังพบว่าถ้าหากเกิดความผิดพลาดด้านไวยากรณ์ในการใช้งาน 
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พวกเขาจะรอเพ่ือการแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสวาระถัดไป (Case, 2008) 

• ในการแทรกแซงของภาษาแม่นั้น ปัญหาอาจเกิดจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่าง
ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง (Interlingual errors) ซึ่งสาเหตุเกิดมากจากการ
แทรกแซงจากภาษาแม่ในขณะที่จะพยายามใช้ภาษาที่สอง (Chelli, 2014) 
นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าพนักงานขาดแรงจูงใจในการใช้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ 
(British Council, 2018a, 2018b) เนื่องจากภาษาอังกฤษสำหรับประเทศไทย ถือ
ว่าเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้ติดต่อเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเพียงเท่านั้น เช่น การ
ทำงานในองค์กรต่างประเทศ การเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ การทำงานใน
ต่างประเทศ การทำงานร่วมกับบุคลากรต่างชาติ  เป็นต้น ฉะนั้นแล้วการใช้งาน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจึงไม่ได้เป็นการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ
การสื่อสารระดับบทสนทนาซึ่งพบค่อนข้างได้น้อย 

 
5.2.2 ความต้องการในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจ

สำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย 
ความต้องการของหัวหน้างานสนับสนุนการขายนั้นเป็นไปในทางเดียวกับความต้องการ

พนักงานสนับสนุนการขาย คือให้ความสำคัญด้านเนื้อหา ผลวิจัยจากการสำรวจความต้องการในด้าน
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจนั้น โดยส่วนใหญ่หัวหน้าพนักงาน
สนับสนุนการขาย มีความเห็นว่าพนักงานสนับสนุนการขายควรให้ความสำคัญทางด้านเนื้อหาเป็น
อันดับต้น ๆ เพราะจุดประสงค์สูงสุดของการสื่อสาร คือการส่งต่อความคิดและเนื้อหาไปยังผู้รับสาร
เพ่ือความเข้าใจ (Ranieri, 2018) ในบางครั้งไวยากรณ์ก็มีความสำคัญในบางประเภทงานเขียน แต่โดย
ส่วนใหญ่พนักงานจะเน้นให้ความสำคัญด้านเนื้อหามาเป็นอันดับแรก (Maynar, 2013) อาจ
เนื่องมาจากการเขียนในเชิงธุรกิจ จะมีจุดประสงค์ในการเขียนค่อนข้างชัดเจน เช่น การ เขียนเพ่ือให้
ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Informational Business Writing) ได้แก่ รายงาน ข้อมูลทางการเงิน บันทึกรายงาน
การประชุม เป็นต้น การเขียนเพ่ือให้คำแนะนำในเชิงธุรกิจ (Instructional Business Writing) ได้แก่ 
คู่มือ รายละเอียดสินค้า แบบบันทึก เป็นต้น การเขียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในเชิงธุรกิจ (Persuasive 
Business Writing) ได้แก่ นำเสนอโครงการ นำเสนอสินค้า ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และ การ
เขียนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเชิงธุรกิจ (Transactional Business Writing) ได้แก่ การเขียนอีเมล 
การเขียนจดหมายแจ้งเตือน เป็นต้น (DuPuis, 2017) ทั้งนี้ เอมอร ดวงประภา (2561) ได้อ้างถึง
ตัวอย่างหัวหน้าสนับสนุนการขายประสบการณ์ทำงาน 13 ปี ทำงานในบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่ให้
ความเห็นไว้ในแบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายแผนภูมิรูปภาพ
ในเชิงธุรกิจตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขายไว้ว่า เนื้อหาที่จะสื่อสารนั้นสำคัญไม่
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น้อยกว่าหลักไวยากรณ์ เพราะการเขียนเพ่ือสื่อความหมายแก่ลูกค้าเพ่ือถ่ายทอดจุดประสงค์ อารมณ์ 
ความรู้สึกที่จะสื่ออกไป ในขณะเดียวกันไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นเพียงส่วนประกอบอย่างหนึ่งใน
การเขียนเพียงเท่านั้น 

 

5.3 ข้อจำกัด 
 ระหว่างการดำเนินงานวิจัย ได้พบข้อจำกัดในงานวิจัย โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.3.1 การเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลมาจากบริษัทบริการสรรหาว่าจ้าง 
(Recruitment agency) การทดสอบด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยายกราฟในเชิงธุรกิจ
สำหรับพนักงานสนับสนุนการขายค่อนข้างใช้เวลาในการทดสอบ จึงอาจต้องใช้เวลาเพ่ิมขึ้นในการ
ดำเนินการ เช่นการนัดล่วงหน้าก่อนเวลาสัมภาษณ์เพ่ือให้พนักงานสนับสนุนการขายมีเวลาเตรียมตัว
ทำข้อสอบ และกลุ่มตัวอย่างไม่ได้สมัครและเข้ารับการสอบในเวลาเดียวกันทั้งหมดจึงเป็นข้อจำกัด
ทางด้านเวลาที่ไม่แน่นอนในการทำวิจัย 
 5.3.2 กลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะหัวหน้างานสนับสนุนการขายในบางองค์กร ไม่ค่อยได้ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นในด้านความต้องการในด้านทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษได้ จึงจำเป็นต้องคัดเลือกแต่เฉพาะหัวหน้างานสนับสนุนการขายในบางองค์กรที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ยากในการคัดเลือกเฉพาะแต่กลุ่ม
ตัวอย่างประเภทดังกล่าว 
  

5.4 ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือบรรยาย
กราฟในเชิงธุรกิจสำหรับพนักงานสนับสนุนการขาย  สามารถสรุปข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ศึกษาและองค์กร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.4.1 ข้อมูลการวิจัยสามารถนำไปพัฒนาความสามารถทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
บรรยายกราฟ รวมถึงทักษะการเขียนด้านอ่ืนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสรรหา
ว่าจ้างในตำแหน่งงานพนักงานสนับสนุนการขายและตำแหน่งสายงานอ่ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่กำลังมองหาบุคคลากรที่มีความสามารถตรงตามลักษณะงาน 
(Job Description) ที่กำหนดไว้ 

5.4.2 เครื่องมือการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการกำหนดเกณฑ์การประเมินทักษะด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษกับลักษณะงานด้านอ่ืน ๆ ในองค์กรได้ โดยสามารถอ้างอิงพ้ืนฐานจากเกณฑ์ทักษะการ
เขียน 5 ด้าน ได้แก่ เนื้อหา (Content) ไวยากรณ์ (Grammar) การใช้คำศัพท์ (Word Choice) กลไก
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การเขียน (Mechanics) และการเรียบเรียง (Organization) หรือศึกษาจากเกณฑ์ IELTS ในการตรวจ
วัดผล 

5.4.3 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะงาน (Job Description) ทางด้านพนักงาน
สนับสนุนการขายของแต่ละองค์กร เพ่ือทราบความแตกต่างของลักษณะงานและสามารถนำมา
กำหนดการออกแบบชุดทดสอบทักษะทางด้านภาษาในเชิงลึก เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของแต่ละ
องค์กรมากที่สุดและเพ่ือการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ตรงตามปัญหาและความต้องการ
ของผู้เรียนและหัวหน้างานเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5.4.4 ควรมีการศึกษาปัญหาและความต้องการของทักษะภาษาอังกฤษทั้งในด้านการพูด การ
ฟัง และการอ่าน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในตำแหน่งงานอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น ผู้บริหาร เลขานุการ พนักงานขายและการตลาด เจ้าหน้าที่
บริการหลังการขาย ฯลฯ  

5.4.5 ควรมีการศึกษาการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษกับตำแหน่งงานอ่ืน ๆ ภายในองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา และกำหนดแนวทางการ
แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและลดความผิดพลาดใน
การใช้งาน 
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ภาคผนวก ก: แบบข้อสอบอ้างอิงแบบข้อสอบ IELTS ในหัวข้อ Writing Band Description 
Task 1 
 
Topic The graph below provides information on project revenues of construction 
projects between 2017 and 2018. Write a report by selecting and describing the main 
features. Make comparisons where relevant. (You are given 1 hour to complete this 
task) 
 

The Result of Projects Revenue of Construction Projects between 2017 
and 2018 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ภาคผนวก ข: แบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อบรรยายแผนภูมิ
รูปภาพในเชิงธุรกิจตามการรับรู้ของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความต้องการในด้านการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อบรรยาย
แผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจตามการรับรู้หัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย  
 
จรรยาบรรณ ในการทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งจะต้องได้รับการ
ยินยอมและสมัครใจในการทำแบบสำรวจ จะไม่มีการบีบบังคับหรือฝืนใจผู้เข้าร่วมทำแบบสำรวจ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยจะดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาข้อมูลความลับจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

เพศ  ชาย  หญิง 

ประสบการณ์ทำงาน  5 ถึง 10 ปี    11 ปีขึ้นไป 
 
ระดับการศึกษา 

       ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
สาขาวิชาที่จบ …………………………………………………………………………………. 
 
 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  / ในช่องที่ต้องการ 
 5 หมายถึง  ต้องการมากที่สุด 
 4 หมายถึง  ต้องการมาก 
 3 หมายถึง  ต้องการปานกลาง  
 2 หมายถึง  ต้องการน้อยน้อย 
 1 หมายถึง  ต้องการน้อยที่สุด 
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หัวข้อ 

เกณฑ์ความต้องการในด้านการพัฒนา

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อบรรยาย

แผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจ 

ระดับความต้องการ 

คำแนะนำ 
5 4 3 2 1 

เนื้อหา 

1.สามารถเขียนประโยคนำเขา้สูเ่นื้อหาได้ตรง

ประเด็น 
      

2.มีประโยครายละเอียดสนับสนนุนำเข้าสู่เนื้อหา

ครบถ้วน 
      

3.สามารถเขียนเนื้อหาได้ตรงประเด็น       

4.มีประโยครายละเอียดสนับสนนุเนื้อหา

ครบถ้วน 
      

5.สามารถเขียนสรปุข้อมูลได้ตรงประเด็น       

6.สามารถอ้างอิงข้อมูลจากกราฟได้       

7.สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได ้       

คำแนะนำเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

การเรียบเรียง 

1.สามารถเรียบเรียงใจความได้เหมาะสม       

2.สามารถลำดบัใจความสำคัญและแบ่งย่อหนา้

รวมทั้งใช้คำเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 
      

คำแนะนำเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

คำศัพท ์

1.สามารถใช้คำศัพท์ได้อย่างหลากหลาย       

2.สามารถเขียนและสะกดคำไดถู้กต้อง       

3.ใช้คำศัพท์เชิงเทคนิคเพื่อสื่อความหมายได้       
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หัวข้อ 

เกณฑ์ความต้องการในด้านการพัฒนา

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อบรรยาย

แผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจ 

ระดับความต้องการ 

คำแนะนำ 
5 4 3 2 1 

อย่างชัดเจน 

คำแนะนำเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

ไวยากรณ์ 

1.สามารถใช้รปูแบบประโยคภาษาอังกฤษ 

(Tense) ได้หลากหลาย  
      

2.สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ ์
      

คำแนะนำเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

กลไกการเขียน 

สามารถเวน้วรรคและใช้สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 

คำแนะนำเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ................................

................................................................................................... ..........................................................

............................................................................................................................. ................................ 
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ภาคผนวก ค: ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของ
แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อนวัตกรรม ข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
บรรยายแผนภูมิรูปภาพในเชิงธุรกิจของพนักงานสนับสนุนการขาย โดยอ้างอิงแบบข้อสอบ IELTS 
ในหัวข้อ Writing Band Description Task 1 
 
คำชี้แจง ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นแบบสำรวจโดยใส่เครื่องหมาย  (✓) ลงใน
ช่องความคิดเห็นของแบบสอบถามในแต่ละข้อ ตามระดับความคิดเห็นดังนี้  
 

• ระดับ   1   เหมาะสม     

• ระดับ   0   ไม่แน่ใจ      

• ระดับ  - 1    ปรับปรุง  

และหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกรุณาเขียนลงในช่องข้อเสนอแนะที่กำหนดให้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ    (คนที)่ 

ค่าดัชนี
สอดคล้อง 

(IOC) 
สรุปผล 

1 2 3 

สามารถเขียน
บรรยายกราฟใน

เชิงธุรกิจ 

โจทย ์
The graph below provides the 
information on the result of 
projects revenue of 
construction projects different 
years between 2017 and 
2018. Please write a report to 
describe the information in 
the chart below. 

0 1 1 0.67 ใช้ได ้

ตัวอย่างกราฟ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ    (คนที)่ 

ค่าดัชนี
สอดคล้อง 

(IOC) 
สรุปผล 

1 2 3 

The Result of Projects 
Revenue of Construction 
Projects in 2017 and 2018

 

1 1 1 1 ใช้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  101 

ภาคผนวก ฅ: ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของ
แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อนวัตกรรมแบบสำรวจความต้องการที่มีต่อการ
เขียนเชิงบรรยายกราฟของหัวหน้าพนักงานสนับสนุนการขาย 
 
คำชี้แจง ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นแบบสำรวจโดยใส่เครื่องหมาย  (✓) ลงใน
ช่องความคิดเห็นของแบบสอบถามในแต่ละข้อ ตามระดับความคิดเห็นดังนี้  

• ระดับ   1   เหมาะสม     

• ระดับ   0   ไม่แน่ใจ      

• ระดับ  - 1    ปรับปรุง  

และหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกรุณาเขียนลงในช่องข้อเสนอแนะที่กำหนดให้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 
  

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ    (คนที)่ 

ค่าดัชนี
สอดคล้อง 

(IOC) 
สรุปผล 

1 2 3 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระบุข้อมูลส่วนบุคคล 

เพศ 
ชาย 1 1 1 1 ใช้ได ้
หญิง 1 1 1 1 ใช้ได ้
อายุงาน 
5 ถึง 10 ปี 1 1 1 1 ใช้ได ้
10 ปีขึ้นไป 1 1 1 1 ใช้ได ้
ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี - 1 1 1 0.33 ใช้ไม่ได ้
ปริญญาตร ี 1 1 1 1 ใช้ได ้
ปริญญาโท 1 1 1 1 ใช้ได ้
ปริญญาเอก 1 1 1 1 ใช้ได ้
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ    (คนที)่ 

ค่าดัชนี
สอดคล้อง 

(IOC) 
สรุปผล 

1 2 3 

ส่วนที่ 2 ความต้องการทักษะการเขียนเชิงบรรยายกราฟ 

กลไกการเขียนบรรยาย
กราฟ 

เนื้อหา 
1.สามารถเขียนประโยค
นำเข้าสู่เนื้อหาได้ตรง
ประเด็น 

1 1 1 1 ใช้ได ้

2.มีประโยครายละเอียด
สนับสนุนนำเข้าสู่เนื้อหา
ครบถ้วน 

1 1 1 1 ใช้ได ้

3.สามารถเขียนเนื้อหา
ได้ตรงประเด็น 

1 1 1 1 ใช้ได ้

4.มีประโยครายละเอียด
สนับสนุนเนื้อหา
ครบถ้วน 

1 1 1 1 ใช้ได ้

5.สามารถเขียนสรุป
ข้อมูลได้ตรงประเด็น 

1 1 1 1 ใช้ได ้

6.สามารถอ้างอิงข้อมูล
จากกราฟได ้

1 1 1 1 ใช้ได ้

7.สามารถเปรียบเทียบ
ข้อมูลได ้

1 1 0 0.67 ใช้ได ้

การเรียบเรียง 
1.สามารถเรียบเรียง
ใจความได้เหมาะสม 

1 1 1 1 ใช้ได ้

2.สามารถลำดับใจความ
สำคัญและแบ่งย่อหน้า
รวมทั้งใช้คำเช่ือมได้
อย่างถูกต้อง 

1 1 1 1 ใช้ได ้

คำศัพท์ 
1.สามารถใช้คำศัพท์ได้
อย่างหลากหลาย 

1 1 1 1 ใช้ได ้

2.สามารถเขียนและ 1 1 1 1 ใช้ได ้



  103 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ    (คนที)่ 

ค่าดัชนี
สอดคล้อง 

(IOC) 
สรุปผล 

1 2 3 

สะกดคำได้ถูกต้อง 
3.ใช้คำศัพท์เชิงเทคนิค
เพื่อสื่อความหมายได้
อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 ใช้ได ้

ไวยากรณ ์
1.สามารถใช้รูปแบบ
ประโยคภาษาอังกฤษ 
(Tense) ได้หลากหลาย 

0 1 1 0.67 ใช้ได ้

2.สามารถเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ ์

1 1 1 1 ใช้ได ้
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ภาคผนวก ง: รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพรรณ ศยามานนท์ อาจารย์ประจำกลุ่มการสอน

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2.อาจารย์ ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์   อาจารย์ประจำคณะศิลปะศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
 

3.อาจารย์ ดร.จาริณี จันทร์ศรี  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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