บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงงาน
โครงงาน “ความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในบริ ษทั นาเข้าส่ งออกภาคเอกชน” เป็ นโครงงานที่
รวบรวมข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกั ความสาคัญในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ในบริ ษทั นาเข้าและ
ส่ งออกจานวน 56 คนและได้นาข้อมูลที่ได้มาทาการสรุ ปผล และหาข้อเสนอแนะต่างๆให้แก่บริ ษทั เพื่อ
นาไปพัฒนาองค์กรต่อไป และได้สรุ ปผลการปฏับติงานตามโครงงานได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.1.1 แผนกงาน
ชื่อแผนก
1.แผนกคลังสิ นค้า
2.แผนกบัญชี
3.แผนกขนส่ ง
4.แผนก IT
5.แผนกประชาสัมพันธ์

จานวน
23 คน
12 คน
2 คน
8 คน
11 คน

จากตารางข้างบน แผนกที่มากที่สุดได้แก้ แผนกคลังสิ นค้าถึง 23 คนโดยคิดเป็ นร้อยละ 41.07 ของทั้งหมด
โดยรองลงมาได้แก่แผนกบัญชีซ่ ึ งมีถึงร้อยละ 21.43 และแผนกประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 19.64 ในส่ วนของ
แผนก IT จานวน 8 คนคิดเป็ นร้อยละ 14.29 และสุ ดท้ายแผนกขนส่ งร้อยละ 3.57

4.1.2 ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
2.การศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ปวส.
3.การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
4.การศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี

จานวน
14 คน
3 คน
37 คน
2 คน

โดยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี น้ นั มากถึง 37 คนหรื อคิดเป็ นร้อยละได้แก่ 66.07 จากจานวนทั้งหมด 56 คน
และระดับมัธยมศึกษา/ปวชทั้งหมด 14 คนหรื อร้อยละ 25 และอนุปริ ญญา/ปวส 3 คน หรื อร้อยละ 5.36
ส่ วนสู งกว่าปริ ญญาตรี มีเพียง 2 คนหรื อร้อยละ 3.57 เท่านั้น
4.1.3 อายุ
อายุ
1.อายุต่ากว่า 20 ปี
2.อายุ 20 - 40 ปี
3. อายุ 41 – 60 ปี

จานวน
2 คน
45 คน
9 คน

ส่ วนอายุของผูต้ อบแบบสอบถามนั้นส่ วนใหญ่จะอยูร่ ะหว่าง 20-40 ปี สามารถคิดเป็ นร้อยละ 80.36 ส่ วนอายุ
ต่าว่า 20 ปี มีเพียงร้อยละ 3.57 เท่านั้น และในส่ วนของผูท้ ี่อายุระหว่าง 41-60 มีจานวน 9 คนคิดเป็ นร้อยละ
16.07

ส่ วนที่ 2 แบบสอบถาม
4.2.1 คุณใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวันมากน้อยแค่ไหน

ไม่ได้ใช้เลย

3

ไม่ค่อยได้ใช้

32
จำนวนคน

ใช้เฉพาะการทางาน

13

ใช้ประจา
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จากตารางข้างบนจะสรุ ปได้วา่ บุคลากรส่ วนใหญ่น้ นั ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษที่มีมากถึง 32 คนหรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 57.14 โดยรองลงมาคือ ใช้เฉพาะตอนทางาน โดยมีถึง 13 คนหรื อร้อยละ 23.21
ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเลยมีเพียง 3 คน หรื อร้อยละ 5.36 และในส่ วนของบุคคลากรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นประจา
มีท้ งั หมด 8 คนหรื อร้อยละ 14.29

4.2.2 คุณคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสาคัญต่อชีวติ ประจาวันมากน้อยแค่ไหน

ไม่สาคัญเลย

0

ไม่ค่อยสาคัญ

0
จำนวนคน

สาคัญบางโอกาส

25

สาคัญอย่างมาก
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จากตารางจะสรุ ปได้วา่ บุคลากรมากกว่า 31 คนหรื อคิดเป็ นร้อยละ 55.36 มีความเห็นว่าภาษาอังกฤษมี
ความสาคัญต่อชีวติ ประจาวันอย่างมาก ส่ วนอีก 25 คนหรื อร้อยละ 44.64 ให้ความเห็นว่า ภาษาอังกฤษนั้น
สาคัญเฉพาะบางโอกาสเท่านั้น
ข้ อสั งเกต และเมื่อนามาพิจารณาจากข้อ 4.2.1 แล้วบุคลากรส่ วนใหญ่น้ นั ทราบดีอยูแ่ ล้วว่า ภาษาอังกฤษนั้นมี
ความสาคัญต่อการใช้ชีวติ ประจาวัน แต่วา่ ด้วยปั จจัยหลายๆอย่างทาให้ไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษ
เท่าที่ควร

4.2.3 คุณมีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ(พูด,อ่าน,เขียน) อยูใ่ นระดับไหน

ไม่มีความสามารถและไม่สนใจที่จะใช้เลย

1

ไม่มีความสามารถแต่มีความสนใจที่จะใช้

25
จำนวนคน

มีความสามารถแต่ไม่กล้าใช้

23

มีความสามารถและ ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
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จากตารางข้างบน บุคลากรในบริ ษทั ส่ วนใหญ่ 25 คนหรื อร้อยละ 44.64 ไม่มีความสามารถในภาษาอังกฤษ
แต่วา่ มีความสนใจที่จะใช้ และ 23 คนหรื อร้อยละ 41.07 เป็ นผูท่ ี่มีความสามารถเรื่ องภาษาอังกฤษอยูแ่ ล้วแต่
ไม่กล้าที่จะใช้ ส่ วน 7 คนหรื อร้อยละ 12.50 นั้นเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถ และสามารถใช้ภาษาได้อย่าง
คล่องแคล่ว และมีเพียง 1 คนหรื อร้อยละ 1.79 นั้นไม่มีความสามารถและไม่สนใจในเรื่ องภาษาอังกฤษเลย

4.2.4 คุณคิดว่าภาษาอังกฤษจะสามารถพัฒนาองค์กรของคุณได้มากน้อยแค่ไหน

ไม่สามารถพัฒนาได้

0

พัฒนาได้นิดหน่อย

2
จำนวนคน

พัฒนาได้พอสมควร

16

พัฒนาอย่างมาก

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

จากตารางข้างบนจะสรุ ปได้วา่ บุคลากรมากถึง 38 คนหรื อคิดเป็ นร้อยละ 67.86 มีความคิดเห็นว่า
ภาษาอังกฤษนั้นสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมาก และจานวน 16 คนหรื อร้อยละ 28.57 นั้นมีความเห็นที่วา่
พัฒนาได้พอสมควร ส่ วนอีก 2 คนหรื อ 3.57 นั้นเชื่ อว่าพัฒนาได้เพียงนิ ดหน่อยเท่านั้น

4.2.5 ในอนาคตข้างหน้าคุณคิดว่าภาษาอังกฤษจะมีความสาคัญต่อความก้าวหน้าทางอาชีพของคุณมากน้อย
แค่ไหน

ไม่สาคัญและไม่มีผลต่ออาชีพ

0

ไม่สาคัญเท่าไหร่ แต่มีผลต่ออาชีพ

0
จำนวนคน

สาคัญปานกลาง

12

สาคัญอย่างยิง่
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จากตารางข้างบนมากกว่า 44 คนหรื อร้อยละ 78.57 นั้นมีความเห็นว่าสาคัญอย่างยิง่ ส่ วนอีก 12 คนหรื อ
21.43 มีความเห็นว่า สาคัญในระดับปานกลาง

4.2.6 คุณมีความต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน
ไม่มีความสนใจ

2

มีความสนใจแต่ยงั ไม่มีโอกาส

13
จานวนคน

มีความสนใจและมีแผนในอนาคต

21

มีความสนใจ แต่ยงั ไม่มีแผนใน
อนาคต
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จากตารางข้างบนจะแสดงให้เห็นว่าบุคลากรที่มีความสนใจและมีแผนในอนาคตมีมากทั้ง 21 คนหรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 37.50 และคนที่มีความสนใจแต่ยงั ไม่มีแผนในอนาคตมากถึง 20 คนหรื อร้อยละ 35.71 ส่ วนอีก 2 คน
หรื อร้อยละ 3.57 ไม่มีความสนใจ

4.2.7 คุณคิดว่าภาษาอังกฤษมีผลมากแค่ไหนต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จำนวนคน
ไม่มีผลใดๆเลย

0

ไม่มีผลมากเท่าไหร่

0
จำนวนคน

มีผลแค่บางเรื่ อง

7

มีผลอย่างมากในทุกๆด้าน
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จากตารางข้างบนบุคลากรที่มีความเห็นว่า ภาษาอังกฤษนั้นมีผลต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมากในทุกๆ
ด้านนั้นถึง 49 คนหรื อคิดเป็ น ร้อยละ 87.50 ส่ วนที่คิดว่ามีผลแค่บางเรื่ องมีเพียง 7 คนหรื อคิดเป็ น 12.50

สรุ ปความคิดเห็นของคณะผู้จัดทา
จากผลการสารวจคณะผูจ้ ดั ทาจึงสรุ ปได้ดงั นี้
พนักงานส่ วนใหญ่ในบริ ษทั แลนโก้ สปอร์ ต แอนด์ มิวซิ เคิล มีความตระหนักถึงความสาคัญในการใช้
ภาษาอังกฤษ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีความกล้าและไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ รวมถึงพนักงานทราบดีวา่ ภาษาอังกฤษ
นั้นมีความสาคัญต่ออาชีพการงาน และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในอนาคต
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทามีความคิดเห็นว่า ภาษาอังกฤษมีผลอย่างมากในการพัฒนาองค์ให้ดียงิ่ ขึ้น บริ ษทั แลนโก้
สปอร์ ต แอนด์ มิวซิ เคิล ควรที่จะให้ความสาคัญในภาษาอังกฤษมากยิง่ ขึ้นกว่านี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น เช่น
1.กิจกรรมเสริมความรู้ ภาษาอังกฤษในตอนเช้ า
- เพื่อเสริ มสร้างความคุน้ เคยให้แก่ตนเองและเพื่อนร่ วมงาน เนื่ องจากบางคนอาจจะอายที่จะพูดภาษาอังกฤษ
ซึ่ งอาจจะทาให้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด โดยมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุกและ
ได้รับความรู ้ควบคู่กนั
2.สนับสนุนทุนการศึกษาภาษาอังกฤษนอกเวลาการทางาน
- หลังจากที่ได้ผลสารวจมาแล้วนั้น จะเห็นได้ชดั ว่า พนักงานหลายๆท่านได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
ภาษาอังกฤษที่มีความจาเป็ นอย่างมากอนาคต และพนักงานส่ วนใหญ่มีความสนใจที่จะเรี ยนภาษาอังกฤษ
เพิม่ ถ้าหากบริ ษทั สนับสนุนทุน เพื่อให้คนที่สนใจที่จะศึกษาต่อ จะสามารถช่วยให้บริ ษทั มีพนักงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อาจจะช่วยให้เกิดการพัฒนาบุคคลในบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยัง
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีแก่พนักงานและบริ ษทั อีกด้วย
3.จัดกิจกรรม English Camp นอกสถานที่
- การจัดสัมมนานั้นจะสามารถเพิ่มความรู ้ให้แก่พนักงานในบริ ษทั ได้อย่างดี และจะช่วยให้เข้าใจถึง
ความสาคัญที่จาเป็ นในอนาคตอีกด้วย
4.สนับสนุนให้ ใช้ ภาษาอังกฤษภายในบริษัท
- การสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษนั้นเป็ นเรื่ องที่ดี เพราะถ้าพนักงานทุกคนสนับสนุนพูดภาษาอังกฤษ
นอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน และยังช่วยให้คนที่ไม่สนใจหรื อไม่มีความรู ้ในภาษาอังกฤษ
หันมาสนใจมากขึ้น

คาศัพท์ ทคี่ วรรู้ เกีย่ วกับแผนก Import-Export
Q : BILL OF LADING (B/L) คืออะไร?
A : B/L คือ เอกสารสาคัญที่สุด เมื่อมีการ ส่ งสิ นค้าทางทะเล Bill of Lading เป็ นใบรับรอง มอบสิ นค้าของ
บริ ษทั เรื อที่ทาการส่ งออก ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล เป็ นเอกสารแสดงสิ ทธิ ในสิ นค้า และเป็ นหลักฐาน
สัญญาของบริ ษทั เรื อที่จะขนส่ งสิ นค้าทางเรื อ ของประเทศส่ งออกไปยังท่าเรื อปลายทาง
Q : B/L (Bill of Lading) สามารถออกได้เมื่อไร ?
A : หลังจากสายการเดินเรื อได้รับบรรทุกสิ นค้าแล้ว และเรื อได้ออกจากท่าเรื อต้นทางแล้ว 1 วัน
Q : B/L (Bill of Lading) สามารถแก้ไขได้หรื อไม่?
A : กระทาการได้ แต่ตอ้ งกระทาก่อนเรื อออก 1 วันซึ่ งทางผูส้ ่ งออกจะต้องแจ้งให้ทราบก่อน หากแก้ไข หลัง
เรื อออกไปแล้ว จะมีค่าใช่จ่ายเกิดขึ้น ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั สายเรื อจะพิจารณา
Q : Full container load (FCL) คือ?
A : การส่ งสิ นค้าทางทะเลนั้นจะบรรจุสินค้าลงในตูค้ อนเทนเนอร์ ซ่ ึ งแบ่งพื้นที่การลงสิ นค้าเป็ น 2 แบบคือ
คอนเทนเนอร์ แบบเต็มตู ้ เรี ยกว่า FCL หรื อ Full Container Loading
และแบบไม่เต็มตู ้ เรี ยกว่า LCL หรื อ Lacking Container Loading
Q : FCL กับ LCL ต่างกันอย่างไร ?
A : การส่ งสิ นค้าแบบเต็มตู ้ FCL และแบบไม่เต็มตู ้ LCL นั้น แตกต่างกันตรงที่ ตูแ้ บบ FCL ผูส้ ่ งออกจะต้อง
ซื้ อระวางเรื อตูค้ อนเทนเนอร์ ท้ งั ตูเ้ พื่อที่จะบรรจุสินค้าของตน เองทั้งตูค้ อนเทนเนอร์ ช่วยให้ผสู ้ ่ งออก
สามารถดูแลเรื่ องการลาเลียงสิ นค้าไม่ให้เกิดความเสี ยหายได้
Q : INVOICE คือ?
A : INVOICE คือ ใบกากับภาษี เป็ นเอกสารที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องออกให้แก่ผู ้
ซื้ อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ ในการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การทุกครั้ง
Q : ใบproforma invoice กับ ใบinvoice ต่างกันอย่างไร?
A : Pro-forma Invoice
ใช้ในการเสนอราคา และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ผูส้ ่ งสิ นค้ามักจะทาเป็ น Pro-forma Invoice ส่ งไปให้ผซู ้ ้ื อ
เมื่อผูซ้ ้ื อพอใจก็จะเปิ ด Credit สั่งซื้ อสิ นค้าโดยอ้าง เลขที่และวันที่ ของ Pro-forma Invoice นั้นๆ ดังนั้น Proforma Invoice จึงใช้ได้ท้ งั เป็ นการเสนอขายและข้อตกลงแทนสัญญาซื้ อขายไปในตัว
Invoice หรื อ Commercial Invoice

Commercial Invoice เป็ นเอกสารที่ผสู ้ ่ งออก (Exporter) จัดทาขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าต่าง ๆ
ตัวอย่างเ้้ช่น รายละเอียดของสิ นค้า จานวน น้ าหนัก ราคา และอื่น ๆ ที่อาจจะระบุในเงื่อนไขของ L/C ใน
ส่ วนของ Description of Good
Q : Bill of exchange (ตัว๋ แลกเงิน) คือ?
A : ตัว๋ แลกเงิน คือ หนังสื อตราสารที่บุคคลผูห้ นึ่งที่เรี ยกว่าผูส้ ั่งจ่าย สั่งบุคคลอีกผูห้ นึ่ ง เรี ยกว่าผูจ้ ่าย ให้ใช้
เงินจานวนหนึ่งแก่บุคคลหนึ่ งหรื อให้ใช้ตามคาสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่ งเรี ยกว่าผูร้ ับเงิน
ตัว๋ แลกเงินต้องมีขอ้ ความต่อไปนี้
1. คาบอกชื่อว่าเป็ นตัว๋ แลกเงิน
2. คาสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้จ่ายเงินจานวนแน่นอน
3. ชื่อหรื อยีห่ ้อของผูจ้ ่าย
4. วันถึงกาหนดใช้เงิน
5. สถานที่ใช้เงิน
6. ชื่อหรื อยีห่ ้อของผูร้ ับเงินหรื อจ่ายให้แก่ผถู ้ ือ
7. วันและสถานที่ที่ออกตัว๋
8. ลายมือชื่อผูส้ งั่ จ่าย
Q : Promissory note (ตัว๋ สัญญาใช้เงิน) คือ?
A : ตัว๋ สัญญาใช้เงิน คือ หนังสื อตราสารที่บุคคลผูห้ นึ่งที่เรี ยกว่าผูอ้ อกตัว๋ ให้คามัน่ สัญญาว่าจะใช้เงินจานวน
หนึ่งให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งหรื อให้ใช้ตามคาสั่งของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรี ยกว่า ผูร้ ับเงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงินต้องมีขอ้ ความต่อไปนี้
1. คาบอกชื่อว่าเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน
2. คามัน่ สัญญาโดยปราศจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินเป็ นจานวนแน่นอน
3. วันถึงกาหนดใช้เงิน
4. สถานที่ใช้เงิน
5. ชื่อหรื อยีห่ ้อของผูร้ ับเงิน
6. วันและสถานที่ที่ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน
7. ลายมือชื่อผูอ้ อกตัว๋

Q : Packing List คือ?
A : Packing List คือใบกากับการบรรจุหีบห่อ
เป็ นเอกสารที่จดั เตรี ยมโดย ผูส้ ่ งออกหรื อผูข้ าย เพื่อมอบให้แก่ผซู ้ ้ื อหรื อผูน้ าเข้า จุดประสงค์ในการใช้น้ นั ก็
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถซุ่มตรวจสิ นค้าได้สะดวกมากขึ้น และทาให้ผนู ้ าเข้าสามารถทราบ
รายละเอียดของสิ นค้าในการส่ งออกทั้งหมด เพื่อสามารถนาข้อมูลไปวางแผนการขนถ่ายสิ นค้าให้มีปะสิ ทธิ
ภาพสู งสุ ด มีลกั ษณะคล้ายๆกัย Invoice แต่มีขอ้ มูลเพิ่มเติมมากกว่า ได้แก่
- รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของหี บห่ อ จานวนของหี บห่ อ เครื่ องหมายของหี บห่ อ
- รายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุวา่ แต่ละหี บห่อมีการบรรจุสินค้า จานวนเท่าไหร่ อะไรบ้าง
Q : Feight forwarder คือ?
A : Feight forwarder คือตัวแทนของผูส้ ่ งสิ นค้า(Shipper) นาสิ นค้าจากผูส้ ่ งสิ นค้าไปส่ งมอบให้ผขู ้ นส่ งสิ นค้า
สาธารณะ เพื่อให้ผขู ้ นส่ งสิ นค้าสาธารณะดาเนินการขนส่ งสิ นค้าไปส่ งมอบให้กบั ผูร้ ับสิ นค้า หรื อที่เรี ยกว่า
ผูร้ ับตราส่ ง
Q : CLEAN ON BOARD / CLEAN SHIPPED ON BOARD คือ?
A : เป็ นคาที่ระบุใน B/L มีความหมายว่าเรื อสิ นค้าได้รับของไว้บนเรื อแล้ว โดยสิ นค้าอยูใ่ นสภาพที่เรี ยบร้อย
คาว่า Clean มีความหมายว่าสิ นค้าอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย ดังนั้น B/L ต้องไม่มี Remark หรื อหมายเหตุวา่ สิ นค้า
อยูใ่ นสภาพที่ไม่เรี ยบร้อย
Q : CONTAINER AND SEAL NO. คือ?
A : หมายเลขตูส้ ิ นค้าและหมายเลขแถบผนึกตูส้ ิ นค้า
Q : DOOR TO DOOR คือ?
A : การรับมอบสิ นค้าจากสถานที่ต้ งั ของผูส้ ่ งออก และส่ งมอบสิ นค้าไปถึงสถานที่ต้ งั ของผูน้ าเข้า

