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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่จ�าเป็นและความต้องการพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษ ส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพท�างานในโรงพยาบาลขนาดกลางและโรงพยาบาล 

ขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงราย 286 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช ้

ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า ปัญหาในการสือ่สารภาษาองักฤษกบัผูม้ารบับรกิาร 

ชาวต่างชาติในแต่ละทักษะในภาพรวมมีปัญหาในระดับมากในทุกทักษะ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้มารับบริการชาวต่างชาติ เนื่องจากทักษะการฟัง (x = 3.81) ปัญหาในการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษกับผู้มารับบริการชาวต่างชาติ เนื่องจากทักษะการพูด (x = 3.73) ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้มารับ

บริการชาวต่างชาติ เนือ่งจากทกัษะการเขยีน (x = 3.69) และปัญหาในการสือ่สารภาษาอังกฤษกับผูม้ารบับรกิารชาวต่างชาติ  

เนื่องจากทักษะการอ่าน (x = 3.49) และในแง่ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ ในภาพรวม

มีความต้องการในระดับมากในทุกทักษะ เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความต้องการพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษด้านการพูด (x = 4.34) ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง (x = 4.27) ความต้องการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน (x = 4.09) และความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียน (x = 4.06)

ค�าสาคัญ : พยาบาลวิชาชีพ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน
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Abstract
This research work aimed to study the essential English skills using problem for professional nurses. 

The samples were 286 professional nurses working in the medium and the large hospitals in Chiang Rai 

Province. The instruments used for data collection were questionnaires. Statistics used in data analysis 

were frequency, percentage (%), means (x) and standard deviation (S.D.).

The research findings were found that the problem in English communication with foreigners in 

each skill was high in overall in every skill from more to less as the problem in English communication 

with foreigners in listening skill was (x = 3.81), the problem in English communication with foreigners in 

speaking skill was (x = 3.73), the problem in English communication with foreigners in writing skill was (x = 

3.69) and the problem in English communication with foreigners in reading skill was (x = 3.49) respectively. 

And in the light of the requirement of English skill development for professional nurses was high 

in overall in every skill from more to less as the requirement of English skill development in aspect of 

speaking was (x = 4.34), the requirement of English skill development in aspect of listening was (x = 4.27), 

the requirement of English skill development in aspect of reading was (x = 4.09) and the requirement of 

English skill development in aspect of writing was (x = 4.06) respectively.

Key Words : Professional nurses, Listening skill, Speaking skill, Reading skill, Writing skill

บทน�า
ในโลกยุคปัจจุบัน การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่ง 

ที่จ�าเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่าทักษะต่าง ๆ ของ 

ภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นแค่เพียงเครื่องมือส�าหรับการศึกษา 

ตลอดถึงการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการและเพื่อใช้ใน

การปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เท่านั้น ทักษะภาษา

อังกฤษยงัเป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการติดต่อสือ่สาร การต่อรอง 

เพ่ือใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจ และที่ส�าคัญทักษะภาษา

องักฤษมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัการปฏบิตังิานร่วมกนั 

ในชีวิตของการท�างานในแต่ละวัน นอกจากนี้แล้วการ

ใช้ทักษะภาษาอังกฤษท่ีถูกต้องนับได้ว่าเป็นการสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มชนต่างวัฒนธรรม และช่วย

ให้เราเข้าใจวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ์  

ตลอดถงึท�าให้เราประพฤติตนเองต่อวฒันธรรมอืน่ ๆ  ได้อย่าง 

ถกูต้องและเหมาะสมด้วย อกีทัง้ยงัท�าให้เราเข้าใจและภมูใิจ

ในวัฒนธรรมของเราเพื่อที่จะถ่ายทอดไปสู่ชาวโลกได้

เนื่องด้วยจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและ

มีชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งก�าลังพัฒนา

เป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ในปี 2558 นี้ ดังนั้น 

การใช้ทกัษะภาษาองักฤษจงึมบีทบาททีส่�าคญัในการตดิต่อ 

สื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ที่ได้พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย และอาชีพท่ีมีโอกาส

ได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ 

อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้อกีอาชพีหนึง่ คือ วชิาชพีการพยาบาลใน 

โรงพยาบาลขนาดกลางและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจงัหวดั

เชยีงราย เนือ่งจากพยาบาลวิชาชพีต้องใช้ทกัษะภาษาองักฤษ 

ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการติดต่อ

สื่อสารในขณะปฏิบัติงานกับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ

ในทุก ๆ วัน

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้

ทักษะภาษาอังกฤษท่ีจ�าเป็นในชีวิตการท�างานในแต่ละวัน

ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลขนาด 

กลางและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงรายเป็น 

การเฉพาะ และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม

อาเซยีนทีส่มบูรณ์ เนือ่งจากพยาบาลวชิาชพี เป็นกลุม่อาชพี

ที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีเพื่อเดินทางเข้าไป
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ท�างานในกลุม่ประเทศอาเซยีนได้ ทีส่�าคญัผลของการวจิยันี้

ยังสามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ภาษาอังกฤษในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

ในชีวิตการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษท่ี 

จ�าเป็นส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ

2. เพ่ือศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษที่จ�าเป็นส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ

ขอบเขตในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัญหา

ในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษแต่ละด้าน และความต้องการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จ�าเป็นส�าหรับวิชาชีพพยาบาล 

ซึ่งประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พยาบาลท่ีปฏิบัติงาน

ภายในโรงพยาบาลขนาดกลางและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

ในตัวเมืองของจังหวัดเชียงราย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพือ่น�าผลของการวิจัยมาพฒันาปรับปรงุการเรยีน

การสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร

ของโรงพยาบาล

นิยามศัพท์เฉพาะ
ทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะในด้านการฟัง  

การพูด การอ่าน และการเขียน

ทักษะการฟัง คือ ความสามารถในการฟังค�าศัพท์ 

การออกเสียง ส�าเนียงและประโยคได้อย่างเข้าใจ

ทักษะการพูด คือ ความสามารถในการออกเสียง 

การลงเสียงเน้นหนัก การใช้ส�าเนียง การพูดให้ถูกตามหลัก

ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง

ทกัษะการอ่าน คือ ความสามารถในการอ่านค�าศพัท์

ทั่วไป ค�าศัพท์เฉพาะทางและประโยคได้อย่างเข้าใจ

ทักษะการเขียน คือ ความสามารถในการเขียน 

ค�าศัพท์ ประโยค ได้ถูกต้องตามโครงสร้าง ประโยค หลัก

ไวยากรณ์ และกาลต่าง ๆ ได้

พยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรีการพยาบาลและปฏิบัติงานใน 

โรงพยาบาลขนาดกลางและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใน 

ตัวเมืองของจังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลขนาดกลางและ 

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  

พยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานภายในโรงพยาบาลขนาดกลาง

และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

ซึง่มจี�านวนประชากรทัง้สิน้ 989 คน ด�าเนนิการหาขนาดของ 

กลุม่ตวัอย่าง โดยการใช้ตารางส�าเรจ็รปูของ Taro Yamane 

ที่ขนาดประชากรจ�านวน 1,000 คน ความเชื่อมั่น 95% 

ความคลาดเคลื่อน ±5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 286 คน 

จาก 3 โรงพยาบาลดังนี้

1. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เลือกเป็น 

กลุ่มตัวอย่าง 138 คน

2. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เลือกเป็น 

กลุ่มตัวอย่าง 78 คน

3. โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

70 คน

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นตัวแปร

อิสระได้แก่ อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์

การท�างานและตวัแปรตาม ได้แก่ ปัญหาการใช้ทักษะ 

ภาษาอังกฤษและความต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษที่จ�าเป็นในการท�างาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์

ส่วนที ่2 ความต้องการพฒันาทกัษะการสือ่สารภาษา

อังกฤษที่จ�าเป็นในการท�างาน

ส่วนท่ี 3 อุปสรรคและปัญหาในการใช้ทักษะภาษา

อังกฤษในการท�างาน

การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 
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ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและ 

ค่าต�่าสุด โดยน�าเสนอข้อมูลในรูปตารางและอธิบายข้อมูล

ประกอบ

ผลของการวิจัย
ผลของการวิจัยแยกตามทักษะต่าง ๆ แสดงตาม

ตารางดังต่อไปนี้

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัญหาในการสื่อสารภาษา

อังกฤษกบัผูม้ารบับรกิารชาวต่างชาติเนือ่งจากทักษะการฟัง 

ในภาพรวมมีปัญหาในระดับมาก (x = 3.81) เมื่อพิจารณา

แต่ละประเด็นพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกประเด็น  

ตารางที่ 1 ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้มารับบริการชาวต่างชาติ เนื่องจากทักษะการฟัง

เรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี ้ผูม้ารบับรกิาร 

ชาวต่างชาตพิดูเรว็จนจบัใจความไม่ทัน (x = 3.87) ขาดความรู ้

ในด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท�าให้เกิดความสับสนใน 

การล�าดบัข้อความหรอืการจบัใจความส�าคญัท่ีผู้มารับบริการ 

ชาวต่างชาติต้องการสื่อสาร (x = 3.83) ส�าเนียงของผู้มารับ 

บรกิารชาวต่างชาต ิและการออกเสยีงค�าศพัท์ของผู้มารับบริการ 

ชาวต่างชาติแตกต่างจากท่ีท่านเคยได้ยินมีค่าเฉล่ียเท่ากัน 

(x = 3.80) และข้อจ�ากัดในด้านค�าศัพท์ เช่น รู้ค�าศัพท์น้อย 

หรือไม่เข้าใจค�าศัพท์ที่ผู้มารับบริการชาวต่างชาติใช้ (x = 

3.72)
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ตารางที่ 2 ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้มารับบริการชาวต่างชาติ เนื่องจากทักษะการพูด

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้มารับบริการชาวต่างชาติเนื่องจากทักษะการพูด  

ในภาพรวมมีปัญหาในระดับมาก (x = 3.73) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกประเด็น เรียงล�าดับ

ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อจ�ากัดในด้านค�าศัพท์ เช่น รู้ค�าศัพท์น้อยหรือรู้เฉพาะค�าศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้เป็น

ประจ�า ท�าให้ไม่สามารถอธบิายสิง่ทีต้่องการสือ่สารได้ (x = 3.85) ขาดความรูใ้นหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษท�าให้ไม่สามารถ

เรียบเรียงประโยคที่ต้องการพูดได้หรือไม่สามารถพูดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ (x = 3.77) ไม่สามารถใช้ส�าเนียง (Accent) 

ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง (x = 3.69) ไม่สามารถลงเสียงเน้นหนัก-เบาภาษาอังกฤษ (Stress) ได้ถูกต้อง (x = 3.67) และ 

ไม่สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation) ได้ถูกต้อง (x = 3.66)
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ตารางที่ 3 ปัญหาทักษะการอ่าน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้มารับบริการชาวต่างชาติเนื่องจากทักษะการอ่าน  

ในภาพรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง (x = 3.49) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า มีปัญหาในระดับมากใน 3 ประเด็น

เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขาดความรู้ด้านไวยากรณ์ท�าให้เกิดความสับสนในการล�าดับข้อความ หรือ 

การจับใจความส�าคัญ (x = 3.62) ปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษเนื่องจากรู้ค�าศัพท์น้อย (x = 3.56) ไม่เข้าใจในส่ิงท่ี 

เขาต้องการสื่อความหมายหลังจากได้อ่านประโยคนั้น ๆ แล้ว (x = 3.54) และมีปัญหาในระดับปานกลางใน 2 ประเด็น 

เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขาดความเข้าใจในโครงสร้างประโยค (x = 3.49) และมีการใช้ค�าศัพท์เฉพาะ

ทางการแพทย์มากเกินไป (x = 3.27)
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จากตารางที่ 4 พบว่า ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้มารับบริการชาวต่างชาติเนื่องจากทักษะการเขียน  

ในภาพรวมมีปัญหาในระดับมาก (x = 3.69) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกประเด็น เรียงล�าดับ 

ตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี ขาดความเข้าใจในหลักไวยากรณ์ท่ีถูกต้อง (x = 3.74) ไม่เข้าใจโครงสร้างประโยค  

ไม่สามารถวางค�าศัพท์ต่าง ๆ ให้อยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้องได้ (x = 3.71) และมีค่าเฉลี่ยเท่ากันใน 2 ประเด็นคือ ข้อจ�ากัด 

ในด้านค�าศพัท์ เช่น รูค้�าศพัท์น้อยซึง่ไม่สามารถถ่ายทอดทางทกัษะการเขยีนได้ (x = 3.66) และการใช้เครือ่งหมายวรรคตอน

ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนได้ (x  = 3.66)

ตารางที่ 4 ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้มารับบริการต่างชาติ เนื่องจากทักษะการเขียน
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จากตารางที่ 5 พบว่า ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ กับผู้มารับบริการชาวต่างชาติในแต่ละทักษะ ในภาพรวม 

มีปัญหาในระดับมากในทุกทักษะ เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้มา

รับบริการชาวต่างชาติ เนื่องจากทักษะการฟัง (x = 3.81) ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้มารับบริการชาวต่างชาติ 

เน่ืองจากทกัษะการพดู (x = 3.73) ปัญหาในการส่ือสารภาษาองักฤษกับผูม้ารบับรกิารชาวต่างชาต ิเนือ่งจากทกัษะการเขยีน  

(x = 3.69) และปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้มารับบริการชาวต่างชาติ เนื่องจากทักษะการอ่าน (x = 3.49)

จากตารางที ่6 พบว่า ความต้องการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษสาหรบัพยาบาลวชิาชพี ในภาพรวมมคีวามต้องการใน

ระดับมากในทุกทักษะ เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด 

(x = 4.34) ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง (x = 4.27) ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน

การอ่าน (x = 4.09) และความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียน (x = 4.06)

ตารางที่ 6 ความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ตารางที่ 5 สรุปผล ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กับผู้มารับบริการชาวต่างชาติ ในแต่ละทักษะ
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อภิปรายผล
ผลจากการวิจัย ปัญหาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่

จ�าเป็นส�าหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ขนาดกลางและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงราย 

สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้

1. ระดับปัญหาในการสือ่สารภาษาองักฤษกบัผูม้ารบั

บรกิารชาวต่างชาตเินือ่งจากทกัษะการฟังในภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีปัญหาอยู่

ในระดบัมากทกุประเด็นเช่นเดียวกนั โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่

จากมากไปหาน้อย ดงันี ้ประเดน็ผูม้ารบับรกิารชาวต่างชาติ 

พดูเรว็จนจบัใจความส�าคัญไม่ทนั ประเด็นขาดความรูใ้นด้าน

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท�าให้เกิดความสับสนในการล�าดับ

ข้อความหรือการจับใจความส�าคัญที่ผู ้มารับบริการชาว 

ต่างชาติต้องการสื่อสาร ประเด็นส�าเนียงของผู้มารับบริการ

ชาวต่างชาติและประเด็นออกเสียงค�าศัพท์ของผู ้มารับ

บรกิารชาวต่างชาตแิตกต่างจากทีท่่านเคยได้ยนิมค่ีาเท่ากนั 

และประเดน็ข้อจ�ากดัในด้านค�าศพัท์ เช่น รูค้�าศพัท์น้อยหรอื

ไม่เข้าใจค�าศัพท์ที่ผู้มารับบริการชาวต่างชาติใช้ ที่เป็นเช่นนี้

เพราะขาดทกัษะในด้านการฟังจึงท�าให้ฟังไม่ทนั จบัใจความ

ไม่ได้เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับส�าเนียงตลอดจน รู้ค�าศัพท์น้อย 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Morley (2001, 69) ท่ีได้

กล่าวไว้ว่า การฟังเป็นจุดเร่ิมต้นแห่งทักษะการเรียนรู้และ

เป็นที่ยอมรับว่าเป็นจุดส�าคัญในการเริ่มต้นการเรียนภาษา 

และการฟังเป็นความสามารถของบุคคลที่จะทาความเข้าใจ

ในส่ิงทีค่นอืน่พดู (Saricoban, 1999) สอดคล้องกบังานวจิยั 

ของสุภิตา กาฬสินธุ์ และนิสากร จารุมณี (2558) ที่พบว่า 

การใช้ทักษะการฟังภาษาอังกฤษมีความจ�าเป็นมากท่ีสุด 

ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ และ 

ยุพาภรณ์ พิริยศศิลป์ (2557) ที่พบว่า ทักษะการฟังยังม ี

ความจ�าเป็นในสาขาอาชีพ

2. ระดับปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้มา

รับบริการชาวต่างชาติเนือ่งจากทกัษะการพดูในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีปัญหา

อยู่ในระดับมากทุกประเด็นเช่นเดียวกัน โดยเรียงล�าดับ 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประเด็นข้อจ�ากัดในด้าน 

ค�าศพัท์ เช่น รู้ค�าศัพท์น้อยหรือรู้เฉพาะค�าศัพท์ทางการแพทย์ 

ทีใ่ช้เป็นประจ�า ท�าให้ไม่สามารถอธบิายสิง่ทีต้่องการสือ่สารได้  

ประเด็นขาดความรู้ในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท�าให้

ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคท่ีจะพูดได้หรือไม่สามารถพูด

เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ได้ ประเด็นไม่สามารถใช้ส�าเนียง 

(Accent) ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ประเด็นไม่สามารถ

ลงเสยีงเน้นหนกั-เบาภาษาองักฤษ (Stress) และประเดน็ไม่

สามารถออกเสียงภาษาองักฤษ (Pronunciation) ได้ถกูต้อง  

ที่เป็นเช่นนี้เพราะขาดทักษะในด้านการพูดไม่ว่าในด้าน

จ�ากดัค�าศพัท์ หลกัไวยากรณ์ตลอดถงึส�าเนยีง การออกเสียง 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Tsitsopoulou (1992, 56)  

ท่ีกล่าวไว้ว่า การพูดเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร

ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง 

ซึง่จะท�าให้ผูฟั้งเข้าใจในสารหรอืความคดิทีผู่พ้ดูได้ถ่ายทอด 

และสิง่ส�าคญัในการพดูคอืต้องทาให้ผูอ้ืน่เข้าใจในส่ิงท่ีตนพูด  

นั่นคือผู้พูดต้องสามารถเลือกใช้ค�า ส�านวนภาษาที่ถูกต้อง

เหมาะสม (Valette, 1997, p. 120) สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของสุภิตา กาฬสินธุ์ และนิสากร จารุมณี (2558) ที่พบว่า 

การใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษมีความจาเป็นมากท่ีสุด 

ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติและ 

ยุพาภรณ์ พิริยศศิลป์ (2557) ท่ีพบว่า ทักษะการพูดยังมี

ความจ�าเป็นในสาขาอาชีพ และสนุดิา ปานด�ารงสถติ (2556) 

พบว่า ทักษะการพูดเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุด

3. ระดบัปัญหาในการสือ่สารภาษาองักฤษกบัผูม้ารบั 

บริการชาวต่างชาติ เนื่องจากทักษะการอ่านในภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า

มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 3 ประเด็นเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย ดงันี ้ประเดน็ขาดความรูด้้านไวยากรณ์ท�าให้

เกิดความสับสนในการล�าดับข้อความหรือการจับใจความ

ส�าคัญ ประเด็นปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษเนื่องจากรู้ 

ค�าศัพท์น้อยและประเด็นไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการสื่อ

ความหมายหลงัจากได้อ่านประโยคนัน้ ๆ  แล้ว และมปัีญหา

อยู่ในระดับปานกลาง 2 ประเด็น เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อย ดังนี้ ประเด็นขาดความเข้าใจในโครงสร้าง

ประโยคและประเด็นมีการใช้ค�าศัพท์เฉพาะทางการแพทย์

มากเกินไป ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะทักษะการอ่านเป็นทักษะที่

คุ้นเคยกว่าทักษะด้านอื่น ๆ และส่วนมากค�าศัพท์ก็เป็น 

ค�าศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ ไม่มีประโยคยาวหรือซับซ้อน 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Conley (1995, 6) การอ่าน 
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เป็นการสร้างความหมายจากข้อความที่เขียนหรือพิมพ์  

ซ่ึงผู้อ่านจะต้องใช้กระบวนการคิดเช่ือมโยงระหว่างข้อความ

หรือข้อมูลที่อ่านกับความรู้และประสบการณ์เดิม เพื่อให้

สามารถเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารได้อย่าง 

ถูกต้อง และการอ่านเพ่ือท�าความเข้าใจนั้นผู้อ่านจะต้อง

มีความรู้เกี่ยวกับระบบการเขียน มีความรู้ความสามารถ

ด้านภาษา มีความสามารถในการตีความ ความสัมพันธ์

ของค�าระดับประโยค ความรอบรู้ในด้านของวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนยีมประเพณตีามบรบิทของสิง่ทีอ่่าน (William, 

1983, 2-8) สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภิตา กาฬสินธุ์ และ

นิสากร จารุมณี (2558) ที่พบว่า การใช้ทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษมีความจ�าเป็นมากที่สุดในการติดต่อสื่อสาร 

เพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ และงานวิจัยของกฤษณะ 

โฆษชุณหนันท์ (2559) ท่ีพบว่า ทักษะการอ่านเป็นทักษะ

ที่มีการใช้บ่อยที่สุด และปัญหาและอุปสรรคการใช้ภาษา

องักฤษเพือ่การสือ่สาร พบว่า การรูค้�าศพัท์ และความรู้ด้าน

ไวยากรณ์เป็นปัญหามากต่อทักษะการอ่าน

4. ระดับปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้มา 

รับบริการชาวต่างชาติเนื่องจากทักษะการเขียนในภาพรวม 

อยู ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า  

มปัีญหาอยูใ่นระดบัมากในทกุประเดน็เช่นกนั เรยีงล�าดบัค่า

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประเด็นขาดความเข้าใจใน

หลกัไวยากรณ์ทีถ่กูต้อง ประเดน็ไม่เข้าใจโครงสร้างประโยค  

ไม่สามารถวางค�าศัพท์ต่าง ๆ ให้อยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้องได้ 

และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ประเด็น คือ ประเด็นข้อจากัดใน

ด้านค�าศัพท์ เช่น รู้ค�าศัพท์น้อยซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดทาง

ทักษะการเขียนได้ และประเด็นการใช้เครื่องหมายวรรค

ตอนให้ถูกต้องตามหลกัการเขยีนได้ ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะทักษะ

การเขยีนเป็นทกัษะทีถ่อืว่าเป็นทางการทีสุ่ด ฉะนัน้ การขาด 

ความรูพ้ืน้ฐานด้านต่าง ๆ  จึงท�าให้ทักษะการเขยีนเป็นทกัษะ 

ทีม่อีปุสรรคและปัญหามากในทกุ ๆ  ด้าน การเขยีนเป็นทกัษะ 

ที่ต้องอาศัยความรู้ และข้อมูลจากทักษะอื่น ๆ เช่น การฟัง  

การคดิ การพดูมาประกอบเพ่ือจะถ่ายทอดความรูส้กึนกึคดิ  

ดงันัน้ จะเหน็ว่าการเขยีนจะเป็นทกัษะทีย่ากมาก เนือ่งจาก 

จะต้องถ่ายทอดสิ่งที่คิด สิ่งที่รู้ให้บุคคลอื่นรับรู้ผ่านอักษร  

ผู้ที่จะเขียนได้ดีนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ 

ตลอดจนมีเทคนิคการเขียนที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ 

ความรูสู้ผู่อ้ืน่ได้ โดยการเขียนท่ีดนีัน้จะต้องก�าหนดจดุมุง่หมาย  

และพยายามเรยีงล�าดบัความส�าคญัให้เป็นไปอย่างมข้ัีนตอน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณะ โฆษชุณหนันท์ (2559) 

ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารนั้น การรู้ค�าศัพท์ และความรู้ด้านไวยากรณ์เป็น

ปัญหามากต่อทักษะการเขียน

5. ส�าหรับความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ใน

ระดบัมากในทกุทกัษะ เมือ่พจิารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า 

มีความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก

ในทุกประเด็นเช่นเดียวกัน เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป 

หาน้อย ดังนี้ ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน

การพดู ความต้องการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง  

ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน และ

ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียน  

ที่ เป ็นเช ่นนี้ เพราะตัวอย่างในการวิจัยได ้ตระหนักถึง

มาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษของตนเองท่ีไม่เพียงพอต่อ

การปฏิบัติงานในชีวิตประจ�าวัน จึงต้องการเพ่ิมพูนความรู้

ในทกุ ๆ  ทกัษะเพือ่ให้เกิดปัญหาและอปุสรรคในการท�างาน

น้อยท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภิตา กาฬสินธุ์ และ 

นิสากร จารุมณี (2558) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย

มีความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูงในทุก ๆ ด้าน 

และงานวิจัยของรุ่งฤดี เพ็ชรสงคราม (2558) พบว่า กลุ่ม

ข้าราชการมีความเห็นต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับมากเช่นกัน

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาอุปสรรคและปัญหา

การใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่จ�าเป็นส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ 

ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลขนาดกลางและโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ในจงัหวดัเชยีงราย เพือ่ค้นหาข้อมลูพ้ืนฐานเพ่ือน�า 

ข้อมลูดังกล่าวมาใช้ส�าหรบัการปรบัปรงุหลกัสูตรและการจดั 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม หากต้องการ

ข้อมลูทีล่กึซึง้มากกว่านี ้ควรจะมกีารศกึษาความถีใ่นการใช้ 

ภาษาอังกฤษของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละแผนก เพื่อให้ได้ 

เหน็สภาพปัญหาการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีแ่ท้จรงิ 

เพื่อน�าผลการวิจัยดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
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จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัญหา 

และอุปสรรคในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษยังมีอยู ่มาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทักษะการฟังและทักษะการพูด

ซึ่งยังมีปัญหามากกว่าทักษะด้านอื่น ดังนั้น การปฏิบัติงาน

ในยุคปัจจุบันจ�าเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการท�างาน ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพ

ให้ตนเอง ดังนั้น ผู้สอนควรจะหาเทคนิคการสอนภาษา

องักฤษโดยเฉพาะอย่างยิง่การสอนทักษะการฟังและการพดู

ให้กับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะหากผู้เรียน

สามารถฟังและพดูได้ดย่ีอมส่งเสรมิศกัยภาพของผูเ้รียนเมือ่

ได้มีโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลได้
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