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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นภาษาที่มีความส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็น
ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาสากลที่มีความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการ
ค้าขาย ด้านการศึกษา และด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อีกท้ังการเจริญเติบโตทางด้านการ
คมนาคมและเทคโนโลยี ยิ่งเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษมากข้ึน (ปานด ารงสถิตย์, 
2556) ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญจ าเป็น และมีบทบาทส าคัญในหลายแง่มุม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและต้อนรับ
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว เพ่ือให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นได้มีการเติบโต และพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย รัฐบาลจึงให้ความส าคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่ง
ตลาดท่องเที่ยวโลก ประเทศไทยได้มีการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดมากกมายเพ่ือดึงนักท่องเที่ยว
ทั่วโลกมาเท่ียวในประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพราะประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยว
ในฐานะเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดย
อาศัยข้อได้เปรียบของท าเลที่ตั้ง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยว และความ
หลากหลายของวัฒนธรรม แต่น่าเสียดายที่ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ ากว่าประเทศคู่แข่ง และยังมีปัญหาในเรื่องการกระจายรายได้และการ
กระจุกตัวของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดท าโครงการ 12 เมืองต้องห้าม
พลาด ซึ่งเป็นการลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาดนี้ มีมาตรการ
ส าคัญคือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดรองที่มีศักยภาพเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ 12 เมือง
ประกอบด้วย ล าปาง น่าน เพชรบูรณ์ เลย บุรีรัมย์ สมุทรสงคราม ราชบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร 
นครศรีธรรมราช และตรัง โดยมีแนวทางในการพัฒนา ฟ้ืนฟู และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว คงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว (Cluster) และพ้ืนที่จังหวัดเมืองรอง ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
ชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)   

 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในแผน 12 เมืองต้องห้ามพลาด จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
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ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม
เพ่ือการท่องเที่ยวและกิจกรรมบ้านพักโฮมสเตย์ถึง 4 แห่งคือ บ้านหนองตาไก้ อ าเภอนางรอง บ้านหัว
สะพาน อ าเภอพุทไธสง บ้านสนวนนอก อ าเภอห้วยราช และบ้านชุมชนสายต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (บุรีรัมย์บูมท่องเที่ยววัฒนธรรมพื้นบ้านเดินหน้าเปิดหมู่บ้านไหม, MCOT.net) 
เพ่ือเป็นทางเลือกเพ่ิมเติมให้แก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเที่ยววัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 บ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่
ทางส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ให้ความส าคัญเข้าไปช่วยจัดอบรมเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ได้แก่ สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้าน
ชุมชนสายยาวและบุคลากรทางการท่องเที่ยวประจ าฐานการเรียนรู้ในชุมชน ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งทางด้านการจัดการท่องเที่ยวก าหนดฐาน/แหล่งเรียนรู้ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและที่ขาดเสียมิได้คือการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่สมาชิกของสมาชิกกลุ่ม
สหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและบุคคลที่สนใจที่จะได้ใช้ความรู้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาเยือน คณะผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์ตลอดการอบรม
ภาษาอังกฤษที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
และได้รับทราบปัญหาและความต้องการของผู้เข้าอบรมหลายประการในการใช้ภาษาอังกฤษ และได้
ลงพื้นที่เพ่ือสังเกตการณ์ สอบถาม พูดคุยอีกครั้งในช่วงการอบรมภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในหลักสูตรปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ปัญหาที่พบเบื้องต้น คือ 
เมื่อมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในพ้ืนที่ บุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนไม่สามารถสื่อสาร
กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากติดขัดเรื่องภาษา ไม่รู้ค าศัพท์ที่ใช้ในอาชีพ ไม่กล้าชวน
นักท่องเที่ยวสนทนาเพราะไม่ทราบว่าจะสนทนาในหัวข้ออะไร เป็นต้น ส่วนความต้องการของ
บุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนเบื้องต้นคือ มีความต้องการรายการค าศัพท์ ส านวน บทสนทนา
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับอาชีพทอผ้าไหมและฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนที่บุคลากรทางการท่องเที่ยว
ของชุมชนจะสามารถอ่าน ฝึกพูด และทบทวนเองได้ และต้องการให้มีการฝึกอบรมการออกเสียง
ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนานั้น หากมีแผ่นบันทึกเสียงหรือคลิปเสียงประกอบกับเอกสารก็จะช่วย
ให้สมาชิกท่ีอ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถฝึกพูดตามได้  

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีนักวิจัยจ านวนไม่น้อยที่สร้าง
นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาในการสื่อสารของบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ของชุมชนกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น ปวันรัตน์ นิกรกิตติโกศล (2559) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งนวัตกรรมที่ได้ประกอบด้วยค าศัพท์และบทสนทนาเฉพาะในการค้าขาย
ที่มีบทแปลและค าอ่านภาษาไทยในรูปของหนังสือเล่มเล็กและซีดีคลอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทาย
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และการต้อนรับและการสอบถามความต้องการของลูกค้าเป็นต้น อัครพนท์ เนื้อไม้หอมและพุทธชาด 
ศรีพัฒนสกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่วนอุทยานภูเขาไฟ
กระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นก็ได้แก่ หนังสือเล่มเล็กที่มีบทสนทนาที่มีบทแปลและ
ค าอ่านภาษาไทยและซีดี และอัครพนท์ เนื้อไม้หอม (2558) ได้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ปราสาทพนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นก็ได้แก่  หนังสือเล่มเล็กที่มบีทสนทนาที่มีบทแปลและค า
อ่านภาษาไทยและซีดีเช่นเดียวกัน นวัตกรรมเหล่านี้มีความส าคัญต่อบุคลากรทางการท่องเที่ยวของ
ชุมชนอย่างยิ่งเนื่องจากบุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนนั้นสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ด้วย
ตนเองซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถท าได้ตลอดชีวิตในเวลาที่ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดเอง เมื่อฝึกฝนจน
คล่องแคล่วแล้วบุคลากรทางการท่องเที่ยวก็จะสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ดีขึ้น
ตามล าดับไปด้วย (ปวันรัตน์ นิกรกิตติโกศล, 2559)   

 ด้วยเหตุข้างต้น คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับบุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
หมู่บ้านไหมบ้านชุมชนสายยาวต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ตามความต้องการของผู้ที่
จะใช้นวัตกรรม พร้อมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้นวัตกรรม โดยเริ่มต้นที่หมู่บ้านไหม
บ้านชุมชนสายยาวก่อนเป็นที่แรก จากนั้นจะพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมข้ึน
ให้แก่หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมอ่ืนๆ ในโอกาสต่อไปในอนาคต เพ่ือช่วยให้บุคลากรการท่องเที่ยวสามารถ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เพื่อเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่บุคลากรการท่องเที่ยว เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และเพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศดี
ขึ้นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษและความต้องการนวัตกรรมการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวของบุคลากรการท่องเที่ยวของบ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

2.2 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับบุคลากรการ
ท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมบ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวส าหรับบุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมชุมชนสาย
ยาว ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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2.3 เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับ
บุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมชุมชนสายยาว ต าบลถลุง
เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ที่พัฒนาขึ้น  

2.4 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท่องเที่ยวส าหรับบุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมชุมชน
สายยาว ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ที่พัฒนาขึ้น  

2.5 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของบุคลากรการท่องเที่ยวของบ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลุง
เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีต่อนวัตกรรมนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวส าหรับบุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมที่พัฒนาขึ้น  

 
3. ขอบเขตการวิจัย 
           3.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมบ้านชุมชน
สายยาว ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 34 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่อยู่ในพื้นท่ี
ศึกษาวิจัย มีโอกาสได้พบปะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกท้ังยังเป็นผู้ให้ความรู้และ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวประจ าฐานเรียนรู้ต่างๆของหมู่บ้านไหมบ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างนี้ได้รับการคัดเลือกโดยการใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงเพ่ือมาตอบแบบสอบถาม เนื่องจากประชากรมีไม่มากจึงใช้ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่ม
ตัวอย่างบุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมบ้านชุมชนสายยาวทั้ง 34 คนนี้จะมีการเลือกแบบเจาะจง
อีกครั้งเพ่ือให้ได้ผู้สนทนาในการสนทนากลุ่ม 11 คน คุณสมบัติของผู้ร่วมสนทนากลุ่มคือเป็นผู้ที่ให้
ความรู้และต้อนรับนักท่องเที่ยวประจ าฐานอีกทั้งยังมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีจะสามารถให้
ข้อมูล รายละเอียดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจแก่คณะผู้วิจัยได้ การสนทนากลุ่มเป็นการยืนยัน
ค าตอบที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม    
           3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่  ชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
           3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

4.1 บุคลากรการท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหม
บ้านชุมชนสายยาว ซึ่งเป็นบุคลากรที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษาวิจัย มีโอกาสได้พบปะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้ให้ความรู้และต้อนรับนักท่องเที่ยวประจ าฐานเรียนรู้ต่างๆของหมู่บ้าน
ไหมบ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

4.2 ชุมชนสายยาว หมายถึง หมู่บ้านไหมบ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

4.3 นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ  หมายถึง นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาส าหรับใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากร
การท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมบ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
5.1 การวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้ทราบปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษและความต้องการนวัตกรรม

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวของบุคลากรการท่องเที่ยวของบ้านชุมชนสายยาว ต าบล
ถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

5.2 การวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้วิธีการวิจัยและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรการ
ท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมบ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหม
ในในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

5.3 การวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับ
บุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมบ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลุง
เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

5.4 ได้ใช้นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
หมู่บ้านไหมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมบ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชุมชนให้ชาวต่างประเทศ 

5.5 ได้ทราบความพึงพอใจของบุคลากรการท่องเที่ยวของบ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลุง
เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีต่อนวัตกรรมนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวส าหรับบุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมที่พัฒนาขึ้น 

5.6 ผลการวิจัยที่ได้จะน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย  
5.7 ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการใช้นวัตกรรมและมีเศรษฐกิจดีข้ึน  

 


