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บทคัดย่อ

 ในปัจจุบัน มีก�รพัฒน�นวัตกรรมภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยวใน    แต่ละ

จังหวัดม�กยิ่งขึ้นเพื่อเป็นก�รส่งเสริมและพัฒน�ให้บุคล�กรก�รท่องเที่ยวได้มีศักยภ�พในก�รส่ือส�รภ�ษ�อังกฤษกับนัก

ท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติให้ม�กย่ิงข้ึนซ่ึงอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวมีบทบ�ทและคว�มสำ�คัญในก�รสร้�งร�ยได้ให้แก่ประเทศ

ช�ติ บทคว�มต่อไปนี้จะกล่�วถึงก�รพัฒน�นวัตกรรมภ�ษ�อังกฤษเพื่อ     ก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยว อ�ทิ 

ก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รจำ�เป็น แนวคิดเกี่ยวกับภ�ษ�อังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะ แนวคิดเกี่ยวกับภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�ร

สื่อส�ร นวัตกรรมและขั้นตอน    ในก�รพัฒน�นวัตกรรม รวมถึงตัวอย่�งง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รพัฒน�นวัตกรรมภ�ษ�อังกฤษ

เพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยว วิธีดำ�เนินก�รวิจัย และกรอบแนวคิดก�รวิจัยเพื่อเป็นแนวท�งให้ผู้ที่สนใจ

ส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดพัฒน�นวัตกรรมภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนได้ในอน�คต  

คำ�สำ�คัญ: แนวท�งในก�รพัฒน�นวัตกรรมภ�ษ�อังกฤษ,  ก�รท่องเที่ยว,  บุคล�กรก�รท่องเที่ยว 

Abstract

       At present, the development of English language innovation for tourism personnel in each prov-

ince has been conducted more and more to promote and develop tourism personnel to have more 

potential to communicate in English with foreigner tourists because the tourism industry plays a vital role 

in generating income for the nation. The following article discusses the development of English language 

innovations for tourism personnel in terms of needs analysis, English for Specifi c Purposes (ESP), English 

for communication, innovations and innovation development procedures including related research 

studies, research methodology and conceptual framework. 
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the tourism industry plays a vital role in generating income for the nation. The following article discuss-

es the development of English language innovations for tourism personnel in terms of needs analysis, 

English for Specific Purposes (ESP), English for communication, innovations and innovation development 

procedures including related research studies, research methodology and conceptual framework. This 

article will be useful guidelines for those who are interested in developing the English language innova-

tion for tourism in their area in the future.   

Keywords:  guidelines for English language innovation development, tourism, tourism 

personnel

บทนำ� 

 ในปัจจุบัน มีก�รพัฒน�นวัตกรรมภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยวใน แต่ละจังหวัด

ม�กยิ่งขึ้นเพื่อเป็นก�รส่งเสริมและพัฒน�ให้บุคล�กรก�รท่องเที่ยวได้มีศักยภ�พในก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษกับนักท่องเที่ยว

ช�วต่�งช�ติให้ม�กยิ่งขึ้น ซึ่งอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวมีบทบ�ทและคว�มสำ�คัญในก�รสร้�งร�ยได้ให้แก่ประเทศช�ติ เป็น

เงินตร�ต่�งประเทศ ซึ่งร�ยได้จ�กอุตส�หกรรมท่องเที่ยวมีส่วนช่วยสร้�งเสถียรภ�พให้กับดุลยภ�พชำ�ระเงิน ร�ยได้นี้จะ

กระจ�ยไปต�มชุมชน อุตส�หกรรมท่องเที่ยวมีบทบ�ทในก�รสร้�งอ�ชีพ เนื่องจ�กเป็นอุตส�หกรรมบริก�ร ก�รท่องเที่ยว

มีบทบ�ทในก�รกระตุ้นให้เกิดก�รผลิต และนำ�เอ�ทรัพย�กรของประเทศม�ใช้ประโยชน์สูงสุด อุตส�หกรรมท่องเที่ยวช่วย

สนับสนุนฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี อุตส�หกรรมท่องเที่ยวมีส่วนช่วยเสริมสร้�งสันติภ�พสัมพันธไมตรีและ

คว�มเข้�ใจ อันดีและเป็นหนท�งที่มนุษย์ต่�งสังคมพบปะทำ�คว�มรู้จักและเข้�ใจกัน (นิคม จ�รุมณี, 2544) ซึ่งรูปแบบ          

ก�รท่องเที่ยวมีอยู่ 5 แบบด้วยกันคือ ก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก�รท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  ก�ร

ท่องเที่ยวเชิงช�ติพันธุ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น และก�รท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พและกีฬ� (สำ�นักง�นก�รท่องเที่ยว, 2546) ส่วน

องค์ประกอบของก�รท่องเที่ยวมี 5 ประเภท (พยอม ธรรมบุตร, 2549)ดังนี้คือ ก�รเข้�ถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 

ที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) กิจกรรมก�รท่องเที่ยว (Activities) และ

กิจกรรมนันทน�ก�ร (Recreational activities) บริก�รเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้นักท่องเที่ยว (Ancillary) ก�รท่องเที่ยวที่ได้

กล่�วถึงข้�งต้นนั้น เป็นส่วนประกอบท�งเศรษฐกิจ และสังคมที่สำ�คัญ ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวทั้งช�วไทยและช�วต่�งช�ติ

ได้เข้�ใจถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ดังนั้น ก�รช่วยยกระดับพัฒน�ทักษะท�งภ�ษ�อังกฤษของบุคล�กร

ท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติมีคว�มเข้�ใจ และส�ม�รถเข้�ถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ

คนในพื้นที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ซึ่งในก�รพัฒน�นวัตกรรมภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยว

นั้นมีหัวข้อที่ต้องพิจ�รณ�ดังต่อไปนี้ ก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รจำ�เป็น แนวคิดเกี่ยวกับภ�ษ�อังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะ 

แนวคิดเกี่ยวกับภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร ขั้นตอนในก�รพัฒน�นวัตกรรม รวมถึงตัวอย่�งง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รพัฒน�

นวัตกรรมภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยว เพื่อเป็นแนวท�งให้ผู้ที่สนใจส�ม�รถนำ�ไปต่อยอด

พัฒน�นวัตกรรมภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนได้ในอน�คต 
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การสำารวจความต้องการจำาเป็น

ความสำาคัญของการสำารวจความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 ก�รพัฒน�หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�นั้นให้คว�มสำ�คัญไปที่ คว�มรู้ ทักษะ และคุณค่�ของสิ่งที่ผู้เรียนจะได้

เรียน ซึ่งรวมไปถึงก�รว�งแผนก�รเรียน ก�รวัดและก�รประเมินผล เช่นเดียวกันกับก�รพัฒน�และสร้�งหลักสูตรก�รเรียน

ก�รสอนด้�นภ�ษ�ที่เน้นเรื่องก�รออกแบบ ตรวจท�น ก�รนำ�ไปใช้ และก�รประเมินผลหลักสูตรท�งภ�ษ�นั้น ๆ (Rama-

ni & Pushpanathan, 2015) ในก�รสร้�งหรือออกแบบหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนนั้น ก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รจำ�เป็น

ถือเป็นก�รตั้งสมมติฐ�นขั้นพื้นฐ�นในก�รพัฒน�ปรับปรุงหลักสูตรท�งก�รศึกษ�ต่�ง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร

ของผู้เรียน ซึ่งจะนำ�ไปสู่ผลลัพธ์ และจุดมุ่งหม�ยที่ได้ค�ดก�รณ์ไว้ (Richards,2001) ขั้นตอนแรกในก�รออกแบบแผนก�ร

สอนและหลักสูตรนั้นสิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือ ก�รวิเคร�ะห์คว�มส�ม�รถท�งภ�ษ� ข้อมูลต่�ง ๆเกี่ยวกับผู้เรียน และคว�มเชื่อ

เกี่ยวกับกระบวนก�รก�รเรียนก�รสอน หรือทุกสิ่งที่กล่�วม� ซึ่งจะทำ�ให้ก�รว�งแผนก�รเรียนก�รสอนและหลักสูตรบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ (Nunan, 1988)

ความหมายและรูปแบบของความต้องการจำาเป็น

  คว�มต้องก�รจำ�เป็นนั้นส�ม�รถจำ�แนกออกได้เป็น 2 แบบ (สุวิมล ว่องว�ณิช, 2550) คือ นิย�มต�มโมเดลคว�ม

แตกต่�ง (Discrepancy Model) และ แบบที่ 2 คือ นิย�มโมเดลก�รแก้ปัญห� (Solution Model) ส่วน Brindley (1984) 

ได้ให้นิย�มของคำ�ว่� “คว�มต้องก�รจำ�เป็น” ว่� หม�ยถึง คว�มต้องก�ร คว�มปร�รถน� คว�มค�ดหม�ย แรงจูงใจ คว�ม

ข�ดแคลน และคว�มจำ�เป็น ซึ่งในแง่ของภ�ษ�นั้น                “คว�มต้องก�รจำ�เป็น” หม�ยถึง ข้อบกพร่องท�งด้�น

ภ�ษ�ศ�สตร์ (West, 1994) Robinson (1991) กล่�วว่�มีคว�มเป็นไปได้ที่จะสร้�งรูปแบบก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�ร

จำ�เป็นจ�กคว�มส�ม�รถท�งด้�นภ�ษ�ศ�สตร์ โดยวิเคร�ะห์ทั้งคว�มต้องก�รจำ�เป็นของกลุ่มเป้�หม�ยและระดับคว�ม

ส�ม�รถ ส่วนรูปแบบก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รจำ�เป็นของ Nelson (1992) นั้น ได้รวมเอ� ก�รสอบวัดระดับ ก�รวิเคร�ะห์

คว�มต้องก�รจำ�เป็น และก�รเลือกใช้เอกส�รและสื่อประกอบก�รสอน ม�เป็นข้อมูลในก�รวิเคร�ะห์ข้อบกพร่องท�งด้�น

ภ�ษ�ศ�สตร์

จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น

 จุดประสงค์ของก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รจำ�เป็นมีดังนี้ (Ramani & Pushpanathan, 2015) 1) เพื่อเป็นก�ร

ค้นห�ทักษะท�งภ�ษ�ที่ผู้เรียนต้องก�รในก�รทำ�ง�นในด้�นที่เฉพ�ะเจ�ะจง เช่น ก�รทำ�ง�นในตำ�แหน่งผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย 

ไกด์ หรือนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย 2) เพื่อช่วยประเมินคว�มเหม�ะสมของร�ยวิช�หรือหลักสูตที่มีอยู่แล้วว่�สอดคล้องกับ

คว�มต้องก�รของผู้เรียนหรือไม่ 3) เพื่อเป็นก�รประเมินผู้เรียนในแต่ละกลุ่มว่� ผู้เรียนคนใดต้องก�รก�รฝึกทักษะใดทักษะ

หนึ่งท�งภ�ษ�หรือไม่ 4) เพื่อทร�บถึงคว�มเปลี่ยนแปลงในแง่ของทิศท�งก�รสอน ที่ผู้เรียนในกลุ่มนั้นเห็นว่�มีคว�มสำ�คัญ 

5) เพื่อทร�บถึงช่องว่�งระหว่�งสิ่งที่ผู้เรียนส�ม�รถทำ�ได้ และไม่ส�ม�รถทำ�ได้ 6) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญห�ที่ผู้เรียนพอ

ในระหว่�งก�รเรียนก�รสอน
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ก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รจำ�เป็นนั้น ได้เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1960s เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำ�คัญในก�รสร้�งและก�ร

พัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน อีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งของหลักปรัชญ�   คว�มรับผิดชอบท�งก�รศึกษ� (Philos-

ophy of Educational Accountability) (Stuffiebeam, McCormick, Brinkerhoff, and Nelson, 1985) และ Brind-

ley (1984) ได้กล่�วว่� ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1980s ก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รจำ�เป็นนั้นได้เข้�ม�มีบทบ�ทในด้�นก�ร

สอนภ�ษ� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในก�รสอนวิช�ภ�ษ�อังกฤษเฉพ�ะกิจ (English for Specific Purposes: ESP) หลักสำ�คัญใน

ก�รสร้�งหลักสูตร และแผนก�รสอนในก�รสอนวิช�ภ�ษ�อังกฤษเฉพ�ะกิจนั้นจะเน้นไปที่ก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รของ

ผู้เรียนเป็นหลัก แทนที่ก�รวิเคร�ะห์ภ�ษ� (Schutz & Derwing, 1981) เนื่องจ�กว่�ผู้เรียนแต่ละกลุ่มก็จะมีคว�มต้องก�ร

ท�งภ�ษ�ที่แตกต่�งกัน ดังนั้นสิ่งที่จะสอนก็ควรจะอยู่ในขอบเขตที่ผู้เรียนต้องก�ร และควรเป็นหลักสำ�คัญในก�รสร้�งและ

พัฒน�หลักสูตร

การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นของผู้เรียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

 คว�มต้องก�รจำ�เป็นของผู้เรียนภ�ษ�อังกฤษเฉพ�ะกิจนั้นมักจะเน้นในแง่ของคว�มส�ม�รถของผู้เรียนซ่ึงก็คือส่ิง

ที่ผู้เรียนส�ม�รถทำ�ได้หลังจ�กเรียนจบหลักสูตรน้ันซ่ึงจะแตกต่�งจ�กหลักสูตรภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�นทั่วไปที่มีจุดมุ่งหม�ยให้

ผู้เรียนมีคว�มรู้ท�งภ�ษ�ที่ส�ม�รถทดสอบได้โดยก�รใช้แบบทดสอบม�ตรฐ�นส�กล ซึ่งแตกต่�งจ�กภ�ษ�อังกฤษเฉพ�ะ

กิจที่จะเน้นเรื่องก�รเตรียมผู้เรียนให้ส�ม�รถใช้สิ่งที่ได้เรียนในสถ�นก�รณ์เฉพ�ะ (Ramani & Pushpanathan, 2015) 

Hutchinson และ Waters (1989) ได้จำ�แนกก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รจำ�เป็นออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) คว�มต้องก�ร

ในก�รบรรลุเป้�หม�ย (Target Needs) ซึ่งส�ม�รถจำ�แนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ คว�มจำ�เป็นในก�รเรียน (Neces-

sities) คว�มต้องก�รในคว�มรู้หรือทักษะที่ข�ด (Lacks) และคว�มต้องก�รของผู้เรียน (Wants)  และ 2) คว�มต้องก�ร

เรียนรู้ (Learning Needs) คือ คว�มต้องก�ร หรือแรงกระตุ้นในก�รเรียนที่เกิดขึ้นจ�กคว�มสนใจของตัวผู้เรียนเอง โดยมี

วัตถุประสงค์แตกต่�งกันไป

 สรุปได้ว่� ก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รจำ�เป็นนั้น มีคว�มสำ�คัญในแง่ของก�รสร้�งหลักสูตรก�รเรียน ก�รสอนภ�ษ�

อังกฤษเฉพ�ะกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้สอนรู้ถึงแนวท�งคว�มต้องก�ร และเป้�หม�ยของผู้เรียน ข้อมูลที่ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์คว�ม

ต้องก�รจำ�เป็นนั้น จะช่วยให้ก�รออกแบบก�รสอน สื่อประกอบก�รสอนมีคว�มเหม�ะสมแก่ผู้เรียน และมีประสิทธิภ�พ 

เพื่อให้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนบรรลุเป้�หม�ย และสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้เรียน

วรรณกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสำารวจความต้องการจำาเป็น  

 ในก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รจำ�เป็น นักวิจัยส�ม�รถใช้แบบสอบถ�ม และแบบสนทน�กลุ่ม ในก�รเก็บข้อมูลคว�ม

ต้องก�รจำ�เป็น จ�กง�นวิจัยของ ปวันรัตน์ นิกรกิตติโกศล (2559) ซึ่งศึกษ�เรื่องก�รพัฒน� นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�

อังกฤษสำ�หรับผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกร้�นอ�ห�รและเครื่องดื่มที่เก�ะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเท่ียวสำ�หรับผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกร้�นอ�ห�รและ 

เครื่องดื่มที่เก�ะเกร็ดแต่ทำ�ก�รศึกษ�คว�มต้องก�รด้�นเน้ือห�และรูปแบบนวัตกรรมที่เหม�ะสมในก�รฝึกทักษะภ�ษ�

อังกฤษสำ�หรับผู้ประกอบก�รก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้ทร�บคว�มต้องก�รที่แท้จริงของผู้ใช้นวัตกรรมโดยก�รเก็บข้อมูล

จ�กแบบสอบถ�มมีนักวิจัยจำ�นวนไม่น้อยที่เริ่มก�รพัฒน�หลักสูตรหรือนวัตกรรมจ�กก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รจำ�เป็น

44



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตัวอย่�งเช่น คือ อัครพนท์ เนื้อไม้หอมและพุทธช�ด ศรีพัฒนสกุล (2558)  ศึกษ�คว�มต้องก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษของบุคล�กร

ด้�นก�รท่องเที่ยวคือเจ้�หน้�ที่และผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกและร้�นอ�ห�ร/เครื่องดื่มที่วนอุทย�นภูเข�ไฟ

กระโดง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับบุคล�กรด้�นก�รท่องเที่ยวที่วนอุทย�นภูเข�ไฟ

กระโดงในก�รนี้นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจ�กรวมกลุ่มตัวอย่�งโดยก�รใช้แบบสอบถ�มและแบบบันทึกก�รสนทน�กลุ่ม อัคร

พนท์ เนื้อไม้หอม (2558) ได้ทำ�วิจัยเรื่อง ศึกษ�และพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับยุว

มัคคุเทศก์ที่ปร�ส�ทเมืองต่ำ� อำ�เภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษ�สภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ

ของยุวมัคคุเทศก์ที่ปร�ส�ทเมืองต่ำ�เป็นสิ่งแรกโดยก�รใช้แบบสอบถ�มและแบบสนทน�กลุ่มซึ่งสอดคล้องกับก�รเก็บข้อมูล

ของ ดรุณี โยธิม�ศ (2558) ซึ่งศึกษ�และพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรด้�น 

ก�รท่องเที่ยวในพื้นที่ปร�ส�ทเมืองต่ำ� อำ�เภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�สภ�พปัญห�และ

คว�มต้องก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษของผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกที่ปร�ส�ทเมืองต่ำ�เพื่อพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�ร

ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเท่ียวสำ�หรับผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกที่ปร�ส�ทเมืองต่ำ�โดยก�รแจกแบบสอบถ�มและ

ก�รสนทน�กลุ่มเช่นเดียวกัน ในก�รพัฒน�หลักสูตรหรือนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ และยังสอดคล้องกับ พุทธช�ด 

ลิ้มศิริเรืองไร  และคณะ (2561) ในก�รพัฒน�นวัตกรรม ก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวของบุคล�กรก�รท่อง

เที่ยวของบ้�นชุมชนส�ยย�ว ตำ�บลถลุงเหล็ก อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ในแง่ของก�รเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถ�มและ

แบบสนทน�กลุ่มเพื่อให้ทร�บคว�มต้องก�รที่แท้จริงของผู้ใช้นวัตกรรม แนวท�งคว�มต้องก�ร และเป้�หม�ยของผู้ใช้

นวัตกรรม ข้อมูลที่ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รจำ�เป็นนั้น ส�ม�รถนำ�ม�ออกแบบหลักสูตรหรือนวัตกรรมที่เหม�ะสม

แก่ผู้เรียนหรือ ผู้ใช้นวัตกรรมและมีประสิทธิภ�พ เพื่อให้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนบรรลุเป้�หม�ย หรือพัฒน�นวัตกรรมก�ร

สื่อส�รที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้ใช้นวัตกรรม

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   

 ภ�ษ�อังกฤษเฉพ�ะกิจ (English for Specific Purposes: ESP) ต�มที่ Hutchinson และ Waters (1989) กล่�ว

ไว้ เป็นก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนมีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และทักษะท�งภ�ษ� เพื่อใช้ในก�รประกอบ

อ�ชีพที่เฉพ�ะเจ�ะจง โดยมีเนื้อห�และวัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ    คว�มต้องก�รของผู้เรียนเป็นหลัก นอกจ�ก

นี้ Robinson (1991) ได้กล่�วว่�ภ�ษ�อังกฤษเฉพ�ะกิจ (English for Specific Purposes: ESP) นั้นเป็นก�รอบรม ก�ร

ปฏิบัติและคว�มรู้ 3 ด้�นคือ 1) คว�มรู้คว�มเข้�ใจท�งด้�นภ�ษ� 2) คว�มรู้ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน และ 3) คว�ม

ต้องก�รและคว�มสนใจของผู้เรียน

 ในแง่ของลักษณะก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของภ�ษ�อังกฤษเฉพ�ะกิจนั้น Robinson (1991) ได้กล่�วไว้ ดังนี้ 

ภ�ษ�อังกฤษเฉพ�ะกิจนั้นให้คว�มสำ�คัญที่เป้�หม�ยคว�มต้องก�รของผู้เรียนต�มวัตถุประสงค์ของแต่ละคนในก�รนำ�

คว�มรู้ที่ได้ไปใช้ในสถ�นก�รณ์เฉพ�ะ เวล�ที่ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษเฉพ�ะกิจนั้นต้องมีคว�มเหม�ะ

สม กลุ่มผู้เรียนที่เรียนในร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษเฉพ�ะกิจนั้น ๆจะต้องมีเป้�หม�ยและคว�มต้องก�รที่เหมือนหรือคล้�ยคลึง

กัน กลุ่มผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นผู้ที่กำ�ลังจะจบก�รศึกษ� ที่มีคว�มต้องก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รทำ�ง�นหรือ

ในสถ�นก�รณ์ที่แตกต่�งกัน ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Mackay และ Mountford (1978)  ที่ว่�ภ�ษ�อังกฤษ

เฉพ�ะกิจเน้นคว�มต้องก�รด้�นอ�ชีพ (Occupational Requirements) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รอบรม

ด้�นอ�ชีพไม่ใช่เพื่อก�รศึกษ�

45



วารสารมนุษยสังคมศิลปาสาร ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

 ดังนั้น จ�กแนวคิดเกี่ยวกับภ�ษ�อังกฤษเฉพ�ะกิจดังกล่�ว ส�ม�รถสรุปได้ว่� ภ�ษ�อังกฤษเฉพ�ะกิจเป็นก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนที่มุ่งเน้นก�รฝึกฝน อบรมทักษะภ�ษ�อังกฤษเพื่อใช้ในก�รประกอบอ�ชีพ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐ�นคว�ม

ต้องก�รจำ�เป็นของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ จุดมุ่งหม�ยของก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษเฉพ�ะกิจนั้นคือก�รตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของผู้เรียนในแง่ของก�รนำ�คว�มรู้ที่ได้ ไปประกอบวิช�ชีพที่ต้องก�ร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 เกิดขึ้นรอบตัวเร�ให้กล�ยม�เป็นโอก�ส (opportunity) และถ่�ยทอดไปสู่แนวคว�มคิดใหม่ที่ทำ�ให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและสังคม ขณะที่ส�โรช โศภีรักข์ (2546) กล่�วว่� นวัตกรรม หม�ยถึง ก�รนำ�วิธีใหม่ ๆ เข้�ม�ใช้และเปลี่ยนแปลง

วิธีเดิมกลับม�พัฒน�ให้มีประสิทธิภ�พ หรือนำ�วิธีก�รที่คิดว่�ไม่ใช้แล้วกลับม�พัฒน�ขึ้นใหม่แล้วใช้อีกครั้ง เพื่อสร้�งและ

เพิ่มศักยภ�พของนวัตกรรมให้มีประโยชน์และมีคุณค่�เหม�ะสมกับเศรษฐกิจ ซึ่งคล้�ยกับ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ

คณะ (2553) ที่กล่�วว่� นวัตกรรม หม�ยถึง สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจ�กก�รใช้คว�มรู้ ทักษะ ประสบก�รณ์ และคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

ในก�รพัฒน�ขึ้น ซึ่งอ�จจะมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริก�รใหม่ หรือกระบวนก�รใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง

เศรษฐกิจและสังคมและ ชัชญ�ภ� วัฒนธรรม (2554) ได้ให้คว�มหม�ยคล้�ยกันว่� นวัตกรรม หม�ยถึงก�รนำ�สิ่งใหม่ อ�จ

เป็นแนวคว�มคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใช้ม�ก่อนหรือเป็นก�รพัฒน�ดัดแปลงจ�กของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย

และได้ผลดีมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสูงกว่�เดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวล�และแรงง�นอีกด้วย

องค์ประกอบของนวัตกรรม

 องค์ประกอบที่สำ�คัญของนวัตกรรมมีอยู่ 3 ประก�ร คือ 1) คว�มใหม่ (Newness) คือคุณลักษณะที่จะเป็น

นวัตกรรมได้นั้นจะต้องมีคว�มใหม่ หม�ยถึงเป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒน�ขึ้น ซึ่งอ�จจะมีลักษณะเป็น    ตัวผลิตภัณฑ์บริก�ร

หรือกระบวนก�ร โดยจะเป็นก�รปรับปรุงจ�กของเดิมหรือพัฒน�ขึ้นใหม่เลยก็ได้ 2) ก�รใช้คว�มรู้และคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

(Knowledge and Creativity Idea) หม�ยคว�มว่�สิ่งที่จะถือเป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องเกิดจ�กก�รใช้คว�มรู้และคว�ม

คิดสร้�งสรรค์เป็นฐ�นของก�รพัฒน�ให้เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่เกิดจ�กก�รลอกเลียนแบบก�รทำ�ซ้ำ� เป็นต้น และ 3) ประโยชน์ใน

เชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) และสังคม (Social) ก็คือ ก�รให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ

ในเชิงพ�ณิชย์ กล่�วคือ นวัตกรรมจะต้องส�ม�รถทำ�ให้เกิดมูลค่�เพิ่มขึ้นได้จ�กก�รพัฒน�สิ่งใหม่นั้น ๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะ

เกิดขึ้นส�ม�รถวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรงและในเชิงสังคมเป็นก�รสร้�งคุณค่� ซึ่งไม่ส�ม�รถวัดเป็นตัวเงินได้ (อัจฉร� จันทร์

ฉ�ย, 2553) นวัตกรรมมีลักษณะดังต่อไปนี้ (สุนันท� แก้วพันธ์ช่วง, 2553) คือ 1) คว�มคิดและก�รกระทำ�หรือวิธีก�รที่แม้

จะเก่�ม�จ�กที่อื่นแต่ยังใหม่สำ�หรับอีกแห่งหนึ่ง 2) เป็นสิ่งที่เคยนำ�ไปใช้แล้วแต่ไม่ได้ผล แล้วมีก�รนำ�ม�ฟื้นฟูใหม่ 3) เป็น

สิ่งใหม่ เพร�ะมีส่วนประกอบของสถ�นก�รณ์ต่�งๆ รวมกันเข้�แล้วทำ�ให้กล�ยเป็นระบบใหม่ ที่เอื้อต่อก�รทำ�ง�นให้บรรลุ

เป้�หม�ยได้ดีกว่� 4) เป็นสิ่งเก่�แต่กล�ยเป็นสิ่งใหม่ เพร�ะแนวคิดหรือ นวัตกรรมก�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวนั้น

ก็มีหล�ยรูปแบบ เช่นหนังสือเล่มเล็กสมุดภ�พคำ�ศัพท์บทสนทน� หนังสือคู่มือ เทปบันทึกเสียง และ CD/VCD เป็นต้น มี

ตัวอย่�งนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษที่พัฒน�โดยนักวิช�ก�รหล�ยท่�น เช่น มัณฑน� มีม�ก (2545) ได้พัฒน�

หนังสือหรือคู่มือที่ใช้ในก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�รสำ�หรับตำ�รวจท่องเที่ยวโดยจำ�ลองม�จ�กเนื้อห�และ

สถ�นก�รณ์จริง (in house: Authentic Materials) เพื่อทดสอบว่�เนื้อห�หรือวิธีก�รสอนที่ปร�กฏในแบบเรียนนั้นมีคว�ม

สอดคล้องกับคว�มต้องก�รและคว�มจำ�เป็นในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษของตำ�รวจท่องเที่ยว ขณะที่อัญชลี อติแพทย์ (2553)
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 ได้สอบถ�มเกี่ยวกับรูปแบบก�รเรียนรู้ที่ผู้ตอบแบบสอบถ�มต้องก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร คือก�รทำ�

สมุดบันทึกส่วนตัว ก�รใช้สมุดภ�พคำ�ศัพท์บทสนทน� เทปบันทึกเสียงหรือ CD/VCD ฝึกพูดด้วยตัวเอง และโครงก�รเรียน

รู้ร�ยบุคคล โดยผู้ใช้บริก�รต้องก�รสมุดภ�พคำ�ศัพท์สนทน�ม�กที่สุด และสมุดภ�พนั้นควรประกอบด้วยคำ�ศัพท์หรือคำ�

อธิบ�ยที่มีทั้งภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�ไทย แต่ละเล่มจัดทำ�เป็นชุดแยกต�มกลุ่มอ�ชีพ นอกจ�กคำ�ศัพท์แล้ว ยังได้จัดทำ�

เอกส�รภ�ษ�อังกฤษฉบับย่อเพื่ออธิบ�ยสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ของชุมชน หรือประวัติย่อๆ ของสถ�นที่สำ�คัญในชุมชนอีก

ด้วย ซึ่งคล้�ยกับ สุนันท�  แก้วพันธ์ช่วง (2553) ที่กล่�วว่�บุคล�กรท่องเที่ยวต้องก�รสื่อหรืออุปกรณ์ในก�รส่งเสริมก�ร

ใช้ภ�ษ�อังกฤษที่มีขน�ดเล็ก ประเภทหนังสือเล่มเล็ก หรือหนังสือพกพ� (pocket book) ฉบับกระเป๋�ที่มีขน�ดกะทัดรัด 

ส�ม�รถพกพ�ติดตัวไปได้ และให้เขียนคำ�อ่�นไทยกำ�กับไว้ด้วย

 ด้�นเนื้อห�ของนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษนั้นก็มีหล�ยหัวข้อที่เกี่ยวกับก�รท่องเที่ยว ดังง�นวิจัยของ

ปัทม� สุวรรณเทศ (2555) ที่แบ่งเนื้อห�ออกเป็น 15 หัวเรื่องต�มคว�มต้องก�รของผู้ประกอบก�รโฮมสเตย์ บ้�นน�ทุ่ม-

หน�มแท่ง อำ�เภอด่�นซ้�ย จังหวัดเลย ได้แก่ ก�รทักท�ย ก�รแนะนำ�ตัว  ก�รกล่�วแสดงคว�มขอบคุณ ก�รกล่�วคำ�ขอ

โทษ ก�รขออนุญ�ตและขอคว�มช่วยเหลือ ก�รพูดเมื่อฟังไม่เข้�ใจ  ก�รถ�มท�ง  สถ�นที่ท่องเที่ยว ก�รพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับ

สภ�พอ�ก�ศ วันและเวล� เทศก�ล อ�ห�รและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก บ้�นพักโฮมสเตย์ ก�รกล่�วล� ขณะที่สุนันท�  แก้ว

พันธ์ช่วง (2553) กล่�วว่�กลุ่มอ�ชีพที่เกี่ยวเนื่องกับก�รท่องเที่ยวคือพ่อค้� แม่ค้� และผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รมีคว�ม

ต้องก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษหัวข้อต่อไปนี้คือ ก�รทักท�ย ก�รโต้ตอบ ก�รเชิญลูกค้�เข้�ร้�นซื้อสินค้� ก�รแนะนำ�สินค้�ต่�งๆ  

ก�รบอกลักษณะสินค้�ก�รต่อรองร�ค� ก�รลดร�ค� ก�รคิดเงินทอน ก�รถ�มเกี่ยวกับปริม�ณคว�มต้องก�รในก�รซื้อสินค้� 

ก�รพูดเพื่อเป็นท�งเลือกสำ�หรับลูกค้�ในก�รตัดสินใจซื้อ ก�รแนะนำ�ร�ยก�รอ�ห�ร ก�รเชิญลูกค้�เข้� ร้�น ก�รบอกร�ค�

ค่�อ�ห�ร ก�รบอกชื่อร�ยก�รอ�ห�ร ส่วน Galloway (1993) กล่�วว่�ภ�ษ�และเนื้อห�ที่นำ�ม�ใช้ในก�รจัดสถ�นก�รณ์ก�ร

สื่อส�รควรเป็นภ�ษ�ที่ใช้จริงในชีวิตประจำ�วัน จึงจะช่วยให้ก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�รมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น สื่อที่

ใช้ต้องสะดวก ไม่จำ�เป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยุ่งย�กซับซ้อน แต่ต้องใช้ง่�ยและไม่ซับซ้อน และเหม�ะ

กับสภ�พระดับก�รศึกษ�ของกลุ่มเป้�หม�ย นวัตกรรมคือก�รนำ�สิ่งใหม่ อ�จเป็นแนวคว�มคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ยัง

ไม่เคยมีใช้ม�ก่อนหรือเป็นก�รพัฒน�ดัดแปลงจ�กของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและได้ผลดีมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

สูงกว่�เดิม และนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษท่องเที่ยวมีหล�ยรูปแบบต�มคว�มต้องก�รของกลุ่มตัวอย่�งที่ต้องก�ร

ใช้ เช่นหนังสือเล่มเล็กสมุดภ�พคำ�ศัพท์บทสนทน� หนังสือคู่มือ เทปบันทึกเสียง และ CD/VCDเป็นต้น ส่วนเนื้อห�ใน

นวัตกรรมนั้นก็ประกอบด้วยหัวข้อต่�งๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอ�ชีพ เช่น ก�รทักท�ย ก�รโต้ตอบ ก�รเชิญลูกค้�เข้�ร้�นซื้อสินค้� 

ก�รแนะนำ�สินค้�ต่�งๆ และก�รอธิบ�ยสถ�นที่ท่องเที่ยว เป็นต้น (พุทธช�ด ลิ้มศิริเรืองไร  และคณะ, 2561)

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำาหรับบุคลากรการท่องเที่ยว

 ปวันรัตน์ นิกรกิตติโกศล (2559) ได้ศึกษ�เรื่องก�รพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับผู้ประกอบก�ร

ร้�นข�ยของที่ระลึกร้�นอ�ห�รและเครื่องดื่มที่เก�ะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�ร

ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกร้�นอ�ห�รและเครื่องดื่มที่เก�ะเกร็ดโดยมี 5 ขั้น

ตอนหลักคือ 1) ก�รศึกษ�คว�มต้องก�รด้�นเนื้อห�และรูปแบบนวัตกรรมที่เหม�ะสมในก�รฝึกทักษะภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับ

ผู้ประกอบก�ร 2) ก�รออกแบบและสร้�งนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ 3) ทดลองใช้และ 4) ประเมินผลและปรับปรุง 

5) ศึกษ�คว�มพึงพอใจกลุ่มเป้�หม�ยที่ใช้ในก�รทดลองมี 20 คนเครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถ�ม 2) 

แบบประเมินคว�มส�ม�รถด้�นก�รฟังและพูดภ�ษ�อังกฤษ 3) แบบประเมินนวัตกรรมผู้เชี่ยวช�ญ 4) นวัตกรรมก�รสื่อส�ร

ภ�ษ�อังกฤษ
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5) แบบประเมินคว�มพึงพอใจสถิติที่ใช้วิเคร�ะห์ข้อมูลได้แก่ค่�คว�มถี่ค่�ร้อยละค่�เฉลี่ยค่�ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�นผลก�ร

วิจัยพบว่� เนื้อห�โดยรวมที่ผู้ประกอบก�รมีคว�มต้องก�รคือคำ�ศัพท์และบทสนทน�เฉพ�ะในก�รค้�ข�ยที่มีบทแปลและคำ�

อ่�นภ�ษ�ไทยในรูปของหนังสือเล่มเล็กและซีดีครอบคลุมหัวข้อเก่ียวกับก�รทักท�ยและก�รต้อนรับและก�รสอบถ�มคว�ม

ต้องก�รของลูกค้�เป็นต้น ก่อนและหลังก�รใช้นวัตกรรมสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษพบว่�มีคะแนนสูงขึ้นในทุกองค์ประกอบของ

ทั้งทักษะก�รฟังและพูดภ�ษ�อังกฤษ  ผลจ�กก�รประเมินคว�มพึงพอใจจ�กผู้ประกอบก�รพบว่�ได้ค่�เฉลี่ยเท่�กับ 4.33 

ค่�ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�นเท่�กับ 0.73 ซึ่งส�ม�รถสรุปได้ว่�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษที่พัฒน�ขึ้นมีคว�มพึงพอใจ

ในระดับดีและส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 อัครพนท์ เนื้อไม้หอมและพุทธช�ด ศรีพัฒนสกุล (2558) ได้ศึกษ�เรื่อง ก�รพัฒน�นวัตกรรมที่ส่งเสริมคว�ม

ส�ม�รถก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อเตรียมคว�มพร้อมสู่ประช�คมอ�เซียนสำ�หรับบุคล�กรด้�นก�รท่องเที่ยวที่วนอุทย�น

ภูเข�ไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษ�คว�มต้องก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษของบุคล�กรด้�นก�รท่อง

เที่ยวคือเจ้�หน้�ที่ และผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกและร้�นอ�ห�ร/เครื่องดื่ม ที่วนอุทย�นภูเข�ไฟกระโดง จังหวัด

บุรีรัมย์ 2) เพื่อพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับบุคล�กรด้�นก�รท่องเที่ยวที่วนอุทย�นภูเข�ไฟกระโดง 3) 

เพื่อพัฒน�ป้�ยแผ่นพับประช�สัมพันธ์ และร�ยก�รสินค้�เป็นภ�ษ�อังกฤษที่วนอุทย�นภูเข�ไฟกระโดงและ 4) เพื่อศึกษ�

คว�มพึงพอใจของบุคล�กรด้�นก�รท่องเที่ยวที่วนอุทย�นภูเข�ไฟกระโดงต่อนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษและป้�ย

แผ่นพับประช�สัมพันธ์ และร�ยก�รสินค้�ภ�ษ�อังกฤษประช�กรคือเจ้�หน้�ที่ ผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกและร้�น

อ�ห�ร/เครื่องดื่มที่วนอุทย�นภูเข�ไฟกระโดง และนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติกลุ่มตัวอย่�งประกอบด้วยนักท่องเที่ยวช�ว

ต่�งช�ติจำ�นวน 5 คน และคนไทยจำ�นวน 35 คนได้แก่เจ้�หน้�ที่ของวนอุทย�นภูเข�ไฟกระโดง จำ�นวน 13 คน ผู้ประกอบ

ก�รร้�นข�ยของที่ระลึก จำ�นวน 15 คน และผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�ร/เครื่องดื่ม จำ�นวน 7 คน รวมกลุ่มตัวอย่�งทั้งหมด 

40 คนส่วนกลุ่มตัวอย่�งที่เข้�ร่วมก�รสนทน�กลุ่ม มีทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วยเจ้�หน้�ที่ของวนอุทย�นภูเข�ไฟกระโดง

จำ�นวน 5 คน ผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึก จำ�นวน 3 คน และผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�ร/เครื่องดื่ม จำ�นวน 2 คนก�ร

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่�งทั้งหมดใช้วิธีก�รเลือกแบบเจ�ะจง เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถ�ม 2) แบบบันทึกก�ร

สนทน�กลุ่ม 3) นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ 4) แบบประเมินนวัตกรรม 5) แบบเก็บข้อมูลภ�ษ�ต้นฉบับและภ�ษ�

แปล และ 6) แบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจ วิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงปริม�ณโดยใช้สถิติพรรณน� คือ ค่�ร้อยละ ค่�เฉลี่ย และค่�

เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ส่วนข้อมูลเชิงคุณภ�พใช้ก�รวิเคร�ะห์เนื้อห� ผลก�รวิจัยพบว่� 1) ด้�นคว�มต้องก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ 

กลุ่มตัวอย่�งที่ตอบแบบสอบถ�มและก�รสนทน�กลุ่มเห็นว่�ภ�ษ�อังกฤษมี คว�มสำ�คัญและจำ�เป็นเพื่อก�รเข้�สู่ประช�คม

อ�เซียนม�กที่สุด ด้�นทักษะภ�ษ�อังกฤษ กลุ่มตัวอย่�งเห็นว่�สองทักษะมีคว�มจำ�เป็นม�กที่สุดคือทักษะฟังและก�รพูด 

ด้�นเนื้อห�ภ�ษ�อังกฤษกลุ่มตัวอย่�งเห็นว่�ท้ังคำ�ศัพท์และบทสนทน�เฉพ�ะที่เกี่ยวข้องกับหน้�ที่ก�รง�นของเจ้�หน้�ที่

และผู้ประกอบก�รมีคว�มจำ�เป็นในก�รฝึกทักษะภ�ษ�อังกฤษม�กที่สุด 2) ด้�นก�รพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�

อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่�งมีคว�มเห็นสอดคล้องและคล้�ยคลึงกันว่�หนังสือเล่มเล็กและซีดีมีคว�มเหม�ะสม

กับก�รฝึกฝนทักษะภ�ษ�อังกฤษม�กท่ีสุดด้�นหัวข้อเพื่อฝึกทักษะภ�ษ�อังกฤษพบว่�เจ้�หน้�ที่วนอุทย�นภูเข�ไฟกระโดง

ต้องก�รฝึกฝนหัวข้อภ�ษ�อังกฤษจำ�นวน 11 หัวข้อจ�กทั้งหมด 12 หัวข้อ และผู้ประกอบก�รต้องก�รฝึกฝนหัวข้อภ�ษ�

อังกฤษจำ�นวน 19 หัวข้อจ�กทั้งหมด 29 หัวข้อ 3) ด้�นคว�มต้องก�รป้�ย แผ่นพับประช�สัมพันธ์ และร�ยก�รสินค้�ภ�ษ�

อังกฤษกลุ่มตัวอย่�งที่เป็นคนไทยต้องก�รป้�ยประช�สัมพันธ์ท่ีมีทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษคู่กันม�กที่สุดกลุ่มตัวอย่�ง

ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่�งช�ติต้องก�รป้�ยประช�สัมพันธ์ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวและป้�ยบอกท�งม�กที่สุดส่วนกลุ่ม

ตัวอย่�งจ�กก�รสนทน�กลุ่มบอกว่�ป้�ยที่ผู้เข้�ร่วมสนทน�ต้องก�รม�กที่สุดคือ ป้�ยต้อนรับ ป้�ยบอกท�ง
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ป้�ยชื่อร้�นค้� ป้�ยร�ยก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม ป้�ยสุข� ป้�ยที่จอดรถ และป้�ยห้�มต่�งๆ 4) ผู้เชี่ยวช�ญประเมินนวัตกรรม

ก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวโดยภ�พรวมอยู่ในระดับม�กที่สุด เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยด้�น พบว่�ด้�นรูปเล่มมี

ค่�เฉลี่ยม�กที่สุดคือ 4.88 ต�มด้วยด้�นซีดีเสียงภ�ษ�อังกฤษ ด้วยค่�เฉลี่ย 4.83 และด้�นเนื้อห� ด้วยค่�เฉลี่ย 4.75 ต�ม

ลำ�ดับ และผู้เชี่ยวช�ญประเมินผลก�รพัฒน�ป้�ยแผ่นพับประช�สัมพันธ์และร�ยก�รสินค้�ภ�ษ�อังกฤษโดยภ�พรวมอยู่ใน

ระดับม�กที่สุดเช่นเดียวกัน 5) กลุ่มตัวอย่�งที่เป็นเจ้�หน้�ที่มีคว�มพึงพอใจต่อนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษโดยภ�พ

รวมอยู่ในระดับม�กที่สุดเมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยด้�นพบว่�กลุ่มตัวอย่�งมีคว�มพึงพอใจในด้�นเนื้อห�ม�กที่สุด ด้วยค่�เฉลี่ย 

4.84 ต�มด้วยด้�นรูปเล่ม ด้วยค่�เฉลี่ย 4.73 และด้�นซีดีเสียงภ�ษ�อังกฤษ ด้วยค่�เฉลี่ย 4.72 ต�มลำ�ดับกลุ่มตัวอย่�งที่

เป็นผู้ประกอบก�รมีคว�มพึงพอใจต่อนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษโดยภ�พรวมอยู่ในระดับม�กที่สุดและเม่ือพิจ�รณ�

เป็นร�ยด้�นพบว่�มีคว�มพึงพอใจในด้�นรูปเล่มและด้�นเนื้อห�ม�กที่สุดด้วยค่�เฉลี่ยเท่�กันคือ 4.81 ต�มด้วยด้�นซีดีเสียง

ภ�ษ�อังกฤษด้วยค่�เฉลี่ย 4.76 ส่วนด้�นก�รพัฒน�ป้�ยและแผ่นพับประช�สัมพันธ์และร�ยก�รสินค้�ภ�ษ�อังกฤษ พบว่�

กลุ่มตัวอย่�งมีคว�มพึงพอใจโดยรวมม�กที่สุดเช่นเดียวกัน 

 อัครพนท์ เนื้อไม้หอม (2558) ได้ศึกษ�และพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับ

บุคล�กรด้�นก�รท่องเที่ยวที่ปร�ส�ทพนมรุ้ง อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ 1) เพื่อ

ศึกษ�คว�มต้องก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษของผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกและร้�นอ�ห�ร/เครื่องดื่มที่ปร�ส�ทพนมรุ้ง 2) 

เพื่อพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกและร้�นอ�ห�ร/

เครื่องดื่มที่ปร�ส�ทพนมรุ้ง และ 3) เพื่อศึกษ�คว�มคว�มพึงพอใจของผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกและร้�นอ�ห�ร/

เครื่องดื่มต่อนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวประช�กรได้แก่เจ้�หน้�ที่อุทย�นประวัติศ�สตร์พนมรุ้ง ผู้

ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึก และร้�นอ�ห�ร/เครื่องดื่ม และนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติที่ไปเที่ยวปร�ส�ทพนมรุ้ง และ

กลุ่มตัวอย่�งได้แก่ผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึก จำ�นวน 30 คน และผู้ประกอบร้�นอ�ห�ร/เครื่องดื่ม จำ�นวน 10 คน 

รวมผู้ประกอบก�รช�วไทยเป็น 40 คน และนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติจำ�นวน 10 คน  นอกจ�กนั้น ยังคัดเลือกตัวแทนจ�ก

กลุ่มตัวอย่�งคนไทย 40 คนโดยเลือกม�เป็นกลุ่มตัวอย่�งย่อยสำ�หรับก�รสนทน�กลุ่มจำ�นวน 15 คน ก�รคัดเลือกตัวอย่�ง

ทั้งหมดใช้วิธีก�รเลือกแบบเจ�ะจง เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บข้อมูลได้แก่ 1) แบบสอบถ�ม 2) แบบบันทึกก�รสนทน�กลุ่ม 3) 

แบบประเมินคว�มส�ม�รถด้�นก�รฟังและก�รพูด 4) นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยว 5) แบบประเมิน

นวัตกรรม และ 6) แบบประเมินคว�มพึงพอใจ และเครื่องมือวิจัยมีค่�คว�มตรงเชิงเนื้อห�ระหว่�ง 0.67-1.00 วิเคร�ะห์

ข้อมูลเชิงปริม�ณโดยใช้สถิติพรรณน� คือ ค่�ร้อยละ ค่�เฉลี่ย ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น และ ค่�ดัชนีประสิทธิผล และวิเคร�ะห์

ข้อมูลเชิงคุณภ�พด้วยก�รวิเคร�ะห์เนื้อห� ผลก�รวิจัยพบว่� 1) ภ�ษ�อังกฤษมีคว�มจำ�เป็นม�กสำ�หรับผู้ประกอบก�ร

ร้�นข�ยของที่ระลึกและร้�นอ�ห�ร/เครื่องดื่ม และมีคว�มสำ�คัญม�กที่จะต้องฝึกฝนภ�ษ�อังกฤษเพื่อเตรียมคว�มพร้อมสู่

ประช�คมอ�เซียน 2) กลุ่มตัวอย่�งต้องก�รฝึกทักษะก�รฟังและก�รพูดม�กกว่�ทักษะก�รอ่�นและก�รเขียน โดยต้องก�ร

เรียนทั้งคำ�ศัพท์และบทสนทน�ที่เกี่ยวข้องกับก�รค้�ข�ยและภ�ษ�อังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันม�กที่สุด แต่กลุ่มตัวอย่�ง

ไม่ต้องก�รเรียนรู้ไวย�กรณ์ภ�ษ�อังกฤษ 3) หัวข้อหรือเนื้อห�ที่กลุ่มตัวอย่�งก�รต้องก�รฝึกฝนม�กที่สุดมี 21 หัวข้อจ�ก

ทั้งหมด 29 หัวข้อ และนวัตกรรมก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษที่กลุ่มตัวอย่�งต้องก�รม�กที่สุดคือหนังสือเล่มเล็ก และซีดีเสียง

ภ�ษ�อังกฤษ 4) คว�มส�ม�รถด้�นทักษะก�รฟังและก�รพูดภ�ษ�อังกฤษของผู้กลุ่มตัวอย่�งหลังก�รใช้นวัตกรรมสูงกว่�

คะแนนก่อนก�รใช้นวัตกรรมอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปต�มสมมติฐ�นที่ตั้งไว้  5) ผู้เชี่ยวช�ญประเมิน

นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวโดยภ�พรวมอยู่ในระดับม�กที่ค่�เฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยด้�น 

พบว่�ทุกด้�นอยู่ในระดับม�กเช่นเดียวกัน โดยด้�นรูปเล่มมีค่�เฉลี่ย 4.50
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ด้�นซีดีเสียงภ�ษ�อังกฤษ มีค่�เฉลี่ย 4.42 และด้�นเนื้อห�มีค่�เฉลี่ย 4.31 ต�มลำ�ดับ และ 6) กลุ่มตัวอย่�งมีคว�มพึงพอใจ

ต่อนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวในระดับม�ก (ค่�เฉลี่ย 4.49) และเมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยด้�นพบว่�มี

คว�มพึงพอใจในด้�นเนื้อห�ม�กที่สุด (ค่�เฉลี่ย 4.52) ต�มด้วยด้�นรูปเล่ม (ค่�เฉลี่ย 4.48) และด้�นซีดีเสียงภ�ษ�อังกฤษ 

(ค่�เฉลี่ย 4.47) ต�มลำ�ดับ 

 อัครพนท์ เนื้อไม้หอม (2558) ได้ทำ�วิจัยเรื่อง ศึกษ�และพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่อง

เที่ยวสำ�หรับยุวมัคคุเทศก์ที่ปร�ส�ทเมืองต่ำ� อำ�เภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ 1) เพื่อศึกษ�

สภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษของยุวมัคคุเทศก์ที่ปร�ส�ทเมืองต่ำ� 2) เพื่อพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�

อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับยุวมัคคุเทศก์ที่ปร�ส�ทเมืองต่ำ� และ 3) เพื่อศึกษ�คว�มคว�มพึงพอใจของยุวมัคคุเทศก์ที่

ปร�ส�ทเมืองต่ำ�ต่อนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพ่ือก�รท่องเที่ยวประช�กรในก�รวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นประถม

ศึกษ�ปีที่ 4 จำ�นวน 17 คน และ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5 จำ�นวน 34 คน จ�กโรงเรียนวัดบ้�นเมืองต่ำ� อำ�เภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มตัวอย่�งคือนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 4 จำ�นวน 5 คน และชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5 จำ�นวน 15 

คน รวมเป็น 20 คน ใช้วิธีก�รเลือกแบบเจ�ะจงโดยเลือกเฉพ�ะนักเรียนที่มีคว�มสนใจและนักเรียนที่เป็นยุวมัคคุเทศก์ภ�ค

ภ�ษ�ไทยอยู่แล้ว เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บข้อมูลได้แก่ 1) แบบสนทน�กลุ่ม  2) แบบทดสอบคว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�อังกฤษ

ทั้งก่อนและหลังก�รใช้นวัตกรรม 3) นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับยุวมัคคุเทศก์ 3) แบบ

ประเมินนวัตกรรม และ 4) แบบประเมินคว�มพึงพอใจ วิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงปริม�ณโดยใช้สถิติพรรณน� คือ ค่�ร้อยละ ค่�

เฉลี่ย ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น และ ค่�ดัชนีประสิทธิผล และวิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงคุณภ�พด้วยก�รวิเคร�ะห์เนื้อห� ผลก�รวิจัย

พบว่� 1) กลุ่มตัวอย่�งมีปัญห�ภ�ษ�อังกฤษทุกทักษะ แต่ต้องก�รฝึกทักษะก�รฟังและก�รพูดม�กที่สุดเพร�ะใช้ทักษะทั้ง

สองนี้ม�กกว่�ทักษะก�รอ่�นและก�รเขียน และได้ใช้ทักษะทั้งสองนี้ในก�รนำ�นักท่องเที่ยวต่�งช�ติเที่ยวชมปร�ส�ทเมือง

ต่ำ� 2) กลุ่มตัวอย่�งเห็นว่�ภ�ษ�อังกฤษมีคว�มจำ�เป็นม�กต่อก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนเพร�ะภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�ใน

ก�รทำ�ง�นของประช�ชนในอ�เซียน ประกอบกับจังหวัดบุรีรัมย์มีสถ�นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงม�กม�ย เช่น ปร�ส�ทพนมรุ้ง 

ปร�ส�ทเมืองต่ำ� และ สน�มฟุตบอลไอโมบ�ยเป็นต้น ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติทั้งจ�กอ�เซียนและทั่วโลกม�เที่ยวที่

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำ�นวนม�ก 3) หัวข้อหรือเนื้อห�ที่กลุ่มตัวอย่�งต้องก�ร ฝึกฝนม�กที่สุดมี 16 หัวข้อ และนวัตกรรมก�ร

เรียนภ�ษ�อังกฤษที่กลุ่มตัวอย่�งต้องก�รม�กที่สุดคือหนังสือเล่มเล็ก และซีดีเสียงภ�ษ�อังกฤษ 4) คะแนนคว�มส�ม�รถ

ด้�นภ�ษ�อังกฤษของผู้กลุ่มตัวอย่�งหลังก�รใช้นวัตกรรมสูงกว่�คะแนนก่อนก�รใช้นวัตกรรมอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่

ระดับ 0.4052 ซึ่งเป็นไปต�มสมมติฐ�นที่ตั้งไว้ 5) ผู้เชี่ยวช�ญประเมินนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษโดยภ�พรวมอยู่ใน

ระดับม�กที่สุดโดยมีค่�เฉลี่ย 4.81 เมื่อคิดเป็นร�ยด้�น พบว่�ทุกด้�นอยู่ในระดับม�กที่สุดเช่นเดียวกัน โดยด้�นรูปเล่มและ

ด้�นเนื้อห�มีค่�เฉลี่ยเท่�กันคือ 4.83 ส่วนด้�นซีดีเสียงภ�ษ�อังกฤษ มีค่�เฉลี่ย 4.71 และ 6) กลุ่มตัวอย่�งมีคว�มพึงพอใจ

ต่อนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษโดยภ�พรวมอยู่ในระดับม�กที่สุด โดยมีค่�เฉลี่ย 4.74 และเมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยด้�น

พบว่�กลุ่มตัวอย่�งมีคว�มพึงพอใจม�กที่สุดเช่นกัน โดยมีคว�มพึงพอใจในด้�นซีดีเสียงภ�ษ�อังกฤษม�กที่สุด ด้วยค่�เฉลี่ย 

4.76 ต�มด้วยด้�นเนื้อห� ด้วยค่�เฉลี่ย 4.73 และด้�นรูปเล่ม ด้วยค่�เฉลี่ย 4.71 ต�มลำ�ดับ

 ดรุณี โยธิม�ศ (2558) ได้ทำ�ก�รวิจัยเรื่อง ศึกษ�และพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยว

สำ�หรับบุคล�กรด้�นก�รท่องเที่ยวในพื้นที่ปร�ส�ทเมืองต่ำ� อำ�เภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษ�สภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษของผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกที่ปร�ส�ทเมืองต่ำ�เพื่อพัฒน�

นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกที่ปร�ส�ทเมืองต่ำ�และเพื่อ

ศึกษ�คว�มคิดเห็นของผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของที่ระลึกที่ปร�ส�ทเมืองต่ำ�ต่อก�รใช้นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ
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เพื่อก�รท่องเท่ียวผลก�รวิจัยพบว่�กลุ่มตัวอย่�งเห็นคว�มจำ�เป็นและคว�มสำ�คัญของภ�ษ�อังกฤษที่ผู้ประกอบก�รต้อง

เรียนรู้และฝึกฝนเพื่อเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมสู่ประช�คมอ�เซียน (ค่�เฉลี่ย 4.95) และคิดว่�ทักษะก�รพูด (ค่�เฉลี่ย 4.95) 

และทักษะก�รฟัง (ค่�เฉลี่ย 4.76) มีคว�มจำ�เป็นม�กกว่�ทักษะก�รอ่�นและก�รเขียนเนื้อห�ภ�ษ�อังกฤษที่รวมทั้งคำ�ศัพท์

และบทสนทน�ที่เกี่ยวข้องกับอ�ชีพค้�ข�ย (ค่�เฉลี่ย 4.90) มีคว�มจำ�เป็นในก�รฝึกทักษะภ�ษ�อังกฤษ สำ�หรับผู้ประกอบ

ก�รร้�นข�ยของที่ระลึกเท่�กับบทสนทน�เฉพ�ะสำ�หรับก�รค้�ข�ย (ค่�เฉลี่ย 4.90) และคำ�ศัพท์เฉพ�ะสำ�หรับก�รค้�ข�ย 

(ค่�เฉลี่ย 4.20) กลุ่มตัวอย่�งอย�กได้สื่อนวัตกรรมก�รเรียนและฝึกฝนทักษะภ�ษ�อังกฤษในรูปของหนังสือเล่มเล็กม�กที่สุด

ด้วยค่�เฉลี่ย 4.88 และต�มด้วยเทปเสียง/ซีดีด้วยค่�เฉลี่ย 4.75ด้�นคว�มพึงพอใจต่อนวัตกรรมที่นักวิจัยพัฒน�ขึ้น โดยภ�พ

รวมกลุ่มตัวอย่�งมีคว�มพึงพอใจต่อนวัตกรรม    ก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษในระดับม�ก (ร้อยละ 4.17) และเมื่อพิจ�รณ�เป็น

ร�ยด้�นพบว่�กลุ่มตัวอย่�งมีคว�ม พึงพอใจใน 3 ด้�นในระดับม�กเท่�กันคือด้�นด้�นซีดีเสียงภ�ษ�อังกฤษ (ร้อยละ 4.38) 

ด้�นรูปเล่ม (ร้อยละ 4.13) และด้�นเนื้อห� (ร้อยละ 4.11) ต�มลำ�ดับ

 พุทธช�ด ลิ้มศิริเรืองไร  และคณะ (2561) ได้ทำ�ก�รวิจัยเรื่องพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�ร

ท่องเที่ยวของบุคล�กรก�รท่องเที่ยวของบ้�นชุมชนส�ยย�ว ตำ�บลถลุงเหล็ก อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 

5 ประก�ร คือ 1) เพื่อศึกษ�ปัญห�ในก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษและคว�มต้องก�รนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อ

ก�รท่องเที่ยวของบุคล�กรก�รท่องเที่ยวของบ้�นชุมชนส�ยย�ว ตำ�บลถลุงเหล็ก อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อพัฒน�

นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเท่ียวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเท่ียวหมู่บ้�นไหมเพื่อศึกษ�ประสิทธิภ�พของ

นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหมที่พัฒน�ขึ้น 3) เพื่อห�ดัชนี

ประสิทธิผลของนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหมที่พัฒน�ขึ้น 

4) เพื่อศึกษ�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนก่อนและหลังก�รใช้นวัตกรรม และ 5) เพื่อประเมินคว�มพึงพอใจของบุคล�กรก�ร

ท่องเที่ยวของบ้�นชุมชนส�ยย�ว ตำ�บลถลุงเหล็ก อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีต่อนวัตกรรมนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�

อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหมที่พัฒน�ขึ้น ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�งคือ บุคล�กรก�ร

ท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหมบ้�นชุมชนส�ยย�ว จำ�นวน 34 คน ซึ่งใช้วิธีก�รเลือกกลุ่มตัวอย่�งแบบเจ�ะจง สำ�หรับก�รสนทน�

กลุ่ม ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่�งย่อยจ�กกลุ่มตัวอย่�ง จำ�นวน 11 คน ใช้วิธีก�รเลือกกลุ่มตัวอย่�งแบบเจ�ะจง เครื่องมือที่ใช้

ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถ�มเกี่ยวกับคว�มต้องก�รนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยว 

2) แบบสนทน�กลุ่ม 3) นวัตกรรม: ตัวเล่มคู่มือและคลิปเสียงในแผ่นซีดีจำ�นวน 1 ชุด 4) แบบประเมินนวัตกรรมก�รสื่อส�ร

ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวของบุคล�กรก�รท่องเที่ยวของบ้�นชุมชนส�ยย�ว 5) แบบประเมินคว�มส�ม�รถด้�นก�รฟัง

และก�รพูด และ 6) แบบสอบถ�มเกี่ยวกับคว�มพึงพอใจของบุคล�กรก�รท่องเที่ยวของบ้�นชุมชนส�ยย�วที่มีต่อนวัตกรรม

ที่พัฒน�ขึ้น สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่�เฉลี่ย ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น t-test และวิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงคุณภ�พ

โดยก�รวิเคร�ะห์เน้ือห�                                                                                                                                             

 ผลก�รวิจัยพบว่� 1) กลุ่มตัวอย่�งมีคว�มต้องก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษในภ�พรวมในระดับม�ก (4.45) และมีคว�มคิด

เห็นว่�ทักษะก�รฟังมีคว�มจำ�เป็นสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยวม�กที่สุด (4.91) ผู้สนทน�ส่วนใหญ่ตอบว่�มีปัญห�ด้�นก�ร

สื่อส�รเฉพ�ะอย่�งยิ่งปัญห�ในด้�นก�รฟังและก�รพูด 2) ประสิทธิภ�พของนวัตกรรม ที่พัฒน�ขึ้นเท่�กับ 82.94/82.84 ซึ่ง

สูงกว่�เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 3) ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมที่พัฒน�ขึ้น มีค่�เท่�กับ 0.3190 หรือมีคว�มก้�วหน้�ท�งก�ร

เรียนคิดเป็นร้อยละ 31.90 4) ผลก�รเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่�กลุ่มตัวอย่�งมีค่�

คะแนนเฉลี่ยหลังใช้นวัตกรรมสูงกว่�ก่อนใช้นวัตกรรมอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ 0.01 และ 5) ในภ�พรวมกลุ่ม

ตัวอย่�งมีคว�มพึงพอใจต่อนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษในระดับม�กที่สุด (4.73) 
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และเมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยด้�นพบว่�กลุ่มตัวอย่�งมีคว�มพึงพอใจในด้�นรูปเล่มม�กที่สุด (4.81) ต�มด้วยด้�นเนื้อห� (4.71) 

และด้�นคลิปเสียงภ�ษ�อังกฤษ (4.65) ต�มลำ�ดับ ส่วนนวัตกรรมที่ได้เป็นคู่มือพร้อมคลิปเสียงในแผ่นซีดี มีทั้งหมด 25 บท

โดยมีเนื้อห�สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของกลุ่มตัวอย่�งเรียงลำ�ดับจ�กง่�ยไปย�ก ในแต่ละบทประกอบด้วยบทสนทน� คำ�

อ่�น และคำ�แปล พร้อมทั้งมีคำ�ศัพท์และวลีที่มีประโยชน์ 

 พุทธช�ด ลิ้มศิริเรืองไร  และคณะ (2561) เสนอแนวท�งในก�รพัฒน�นวัตกรรมหรือวิธีดำ�เนินก�รวิจัยดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ นำ�ข้อมูลที่ได้จ�กแบบสอบถ�มและก�รสนทน�กลุ่มม�วิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์แล้วนำ�ม�เป็น

แนวท�งในก�รสร้�งและพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยว และได้

หัวข้อที่เป็นเนื้อห�ของนวัตกรรมทั้งหมด 25 หัวข้อ ได้แก่ 1) ก�รกล่�วทักท�ยและกล่�วต้อนรับ 2) ก�รกล่�วขอบคุณและ

กล่�วล� 3) ก�รกล่�วขอโทษ 4) ก�รกล่�วปฏิเสธอย่�งสุภ�พ 5) ก�รแนะนำ�เกี่ยวกับประวัติของชุมชนส�ยย�วโดยสังเขป  

6) ก�รแนะนำ�สถ�นที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง 7) ก�รแนะนำ�ฐ�นเรียนรู้ในชุมชนส�ยย�ว 8) ก�รขอและให้คว�มช่วย

เหลือ 9) ก�รขอให้นักท่องเที่ยวพูดซ้ำ� 10) ก�รแนะนำ�เกี่ยวกับที่พักอ�ศัย/โฮมสเตย์ 11) ก�รนัดหม�ย 12) ก�รถ�มและ

บอกเกี่ยวกับเวล� 13) ก�รถ�มและบอกทิศท�ง 14) ก�รแนะนำ�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชุมชน  15) ก�รแนะนำ�กระบวนก�ร

ในก�รผลิตผ้�ไหม/ผลิตภัณฑ์ไหม 16) ก�รแนะนำ�เกี่ยวกับล�ยผ้�ไหม 17) ก�รบอกเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำ�ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 18) ก�รบอกเกี่ยวกับสี รูปทรง ขน�ดของผลิตภัณฑ์ในชุมชน 19) ก�รบอกร�ค�ผลิตภัณฑ์ใน

ชุมชนและอัตร�แลกเปลี่ยน 20) ก�รบอกวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 21) ก�รแนะนำ�เกี่ยวกับก�รดูแลรักษ�ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ

ไป 22) ก�รต่อรองร�ค�สินค้� 23) ก�รคิดเงินและทอนเงิน 24) ก�รแนะนำ�เกี่ยวกับอ�ห�ร และ 25) ก�รแนะนำ�เกี่ยวกับ

ก�รเดินท�ง ซึ่งหัวข้อทั้งหมดนี้ได้ม�จ�กก�รผสมผส�นข้อมูล (Integrated data) จ�กแบบสอบถ�มกลุ่มตัวอย่�งและก�ร

สนทน�กลุ่ม

 ขั้นตอนที่ 2 ก�รสร้�งนวัตกรรมเป็นหนังสือคู่มือและคลิปเสียง โดยดำ�เนินก�รสร้�งนวัตกรรม และได้นวัตกรรม

เป็นหนังสือเล่มเล็กขน�ด A5 โดยนวัตกรรมกรรมนี้ประกอบด้วยเนื้อห�จำ�นวน 25 บทสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�น

ไหมเพื่อส่งเสริมก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหมบ้�นชุมชนส�ยย�ว ตำ�บลถลุงเหล็ก อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในหนังสือคู่มือ

จะแบ่งออกเป็น 3 ตอนหลักคือ หัวข้อสนทน�ทั่วไป หัวข้อสนทน�เฉพ�ะ โดยมีคำ�ศัพท์ คำ�อ่�นและคำ�แปล นอกจ�กนั้น 

คณะผู้วิจัยก็ได้บันทึกคลิปเสียงภ�ษ�อังกฤษโดยช�วต่�งช�ติต�มคว�มต้องก�รของกลุ่มตัวอย่�งด้วย

 ขั้นตอนที่ 3 ก�รตรวจสอบคว�มเที่ยงตรงเชิงเนื้อห� โดยนำ�นวัตกรรมที่สร้�งขึ้นแล้วไปให้ผู้เชี่ยวช�ญจำ�นวน 3 

คนตรวจสอบคว�มเหม�ะสมของเนื้อห� ภ�ษ�ที่ใช้และคว�มเที่ยงตรงเชิงเนื้อห� (Content validity) แล้วนำ�ม�ห�ค่�ดัชนี

คว�มสอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) ได้ค่� IOC เท่�กับ 0.67-1.00 

 ขั้นตอนที่ 4 วิพ�กษ์เพื่อประเมินนวัตกรรม โดยจัดประชุมวิพ�กษ์นวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวช�ญ 4 ท่�น คือผู้เชี่ยวช�ญ

ด้�นภ�ษ�อังกฤษ 1 ท่�น นักวิช�ก�รด้�นก�รท่องเที่ยว 1 ท่�น ตัวแทนของบุคล�กรก�รท่องเที่ยวของบ้�นชุมชนส�ยย�ว 

ตำ�บลถลุงเหล็ก อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ท่�น และช�วต่�งช�ติ 1 ท่�นรวมเป็น 4 ท่�นแบบก�รประเมินนี้คณะผู้วิจัย

ได้พัฒน�ขึ้นแล้วนำ�ไปให้ผู้เชี่ยวช�ญจำ�นวน 3 คนตรวจสอบคว�มเหม�ะสมของเนื้อห� ภ�ษ�ที่ใช้และคว�มเที่ยงตรงเชิง

เนื้อห� (Content Validity) แล้วนำ�ม�ห�ค่�ดัชนีคว�มสอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) 

ได้ค่� IOC เท่�กับ 0.67-1.00 ซึ่งแบบประเมินนี้ประกอบด้วย 2 ตอนหลักคือตอนที่ 1 เป็นคำ�ถ�มปล�ยปิด ประกอบด้วย 

3 ด้�นคือ ด้�นรูปเล่ม จำ�นวน 3 ข้อคำ�ถ�ม ด้�นเนื้อห� จำ�นวน 7 ข้อคำ�ถ�ม และด้�นซีดีเสียงภ�ษ�อังกฤษ จำ�นวน 5 

ข้อคำ�ถ�ม รวมทั้งหมดเป็น 15 ข้อคำ�ถ�ม ส่วนตอนที่ 2 เป็นคำ�ถ�มปล�ยเปิด เกี่ยวกับคว�มคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้

เชี่ยวช�ญ โดยมีกรอบแนวคิดก�รวิจัยดังต่อไปนี้
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เพื่อพัฒน�นวัตกรรมก�รส่ือส�รภ�ษ�อังกฤษ

เพื่อก�รท่องเที่ยวเพื่อศึกษ�ประสิทธิภ�พของ

นวัตกรรม

ได้นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่อง

เที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหม

เพื่อส่งเสริมก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหมบ้�นชุมชน

ส�ยย�ว ตำ�บลถลุงเหล็ก อำ�เภอเมืองจังหวัด

บุรีรัมย์และประสิทธิภ�พของนวัตกรรม

เพื่อห�ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมก�ร

สื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเท่ียวสำ�หรับ

บุคล�กรก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหมเพื่อส่งเสริม

ก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหมบ้�นชุมชนส�ยย�ว 

ตำ�บลถลุงเหล็ก อำ�เภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ได้ทร�บดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมก�ร

ส่ือส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับ

บุคล�กรก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหมเพื่อส่งเสริม

ก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหมบ้�นชุมชนส�ยย�ว 

ตำ�บลถลุงเหล็ก อำ�เภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อศึกษ�ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้นวัตกรรม

ก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเท่ียว

สำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเท่ียวหมู่บ้�นไหมเพื่อ

ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหมบ้�นชุมชนส�ย

ย�ว ตำ�บลถลุงเหล็ก อำ�เภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ได้ทร�บผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้นวัตกรรม

ก�รส่ือส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยว

สำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหมเพื่อ

ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวหมู่บ้�นไหมบ้�นชุมชน

ส�ยย�ว ตำ�บลถลุงเหล็ก อำ�เภอเมืองจังหวัด

บุรีรัมย์

ได้ทร�บคว�มพึงพอใจของบุคล�กรท่องเที่ยว

ของบ้�นชุมชนส�ยย�ว ตำ�บลถลุงเหล็ก อำ�เภอ

เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีต่อนวัตกรรมนวัตกรรม

ที่พัฒน�ขึ้น

เพื่อประเมินคว�มพึงพอใจของบุคล�กรท่อง

เที่ยวของบ้�นชุมชนส�ยย�ว ตำ�บลถลุงเหล็ก 

อำ�เภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีต่อนวัตกรรม

นวัตกรรมที่พัฒน�ขึ้น

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

เพื่อสำ�รวจปัญห�ในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษและ

คว�มต้องก�รนวัตกรรมก�รสื่อส�รเพื่อก�ร

ท่องเที่ยวของบุคล�กรท่องเที่ยวฯ

ได้ทร�บปัญห�ในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษและ

คว�มต้องก�รนวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�

อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวของบุคล�กรท่อง

เที่ยวฯ 
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บทสรุป  

 

 ก�รพัฒน�นวัตกรรมภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยวมีคว�มสำ�คัญต่ออุตส�หกรรม

ก�รท่องเที่ยวมีบทบ�ทและคว�มสำ�คัญในก�รสร้�งร�ยได้ให้แก่ประเทศช�ติ ขั้นตอนในก�รพัฒน�นวัตกรรมภ�ษ�อังกฤษ

เพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเท่ียวมีหล�ยขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รจำ�เป็นในก�รใช้ภ�ษ�

อังกฤษของบุคล�กรก�รท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ทร�บคว�มต้องก�รที่แท้จริงของบุคล�กรก�รท่องเที่ยวโดยอ�จใช้แบบสอบถ�ม 

ก�รสนทน�กลุ่ม หรือก�รสัมภ�ษณ์ เมื่อได้ทร�บข้อมูลคว�มต้องก�รจำ�เป็นแล้วก็นำ�ม�วิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์แล้วนำ�ม�

เป็นแนวท�งในก�รสร้�งและพัฒน�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยวสำ�หรับบุคล�กรก�รท่องเที่ยว 

ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะได้หัวข้อเนื้อห�ของนวัตกรรมด้วย ซึ่งหัวข้อทั้งหมดนี้ได้ม�จ�กก�รผสมผส�นข้อมูล (Integrated data) 

จ�กแบบสอบถ�มกลุ่มตัวอย่�ง ก�รสนทน�กลุ่ม หรือก�รสัมภ�ษณ์ที่นำ�ม�ใช้  ในก�รสร้�งนวัตกรรมไม่ว่�จะเป็นหนังสือ

เล่มเล็ก สมุดภ�พ คำ�ศัพท์ บทสนทน� หนังสือคู่มือ เทปบันทึกเสียง และ CD/VCD  หรือนวัตกรรม อื่น ๆ ที่บุคล�กรก�ร

ท่องเที่ยวต้องก�ร ก็จะต้องมีขั้นตอนในก�รตรวจสอบคว�มเที่ยงตรงเชิงเนื้อห� โดยนำ�นวัตกรรมที่สร้�งขึ้นแล้วไปให้ผู้

เชี่ยวช�ญจำ�นวน 3-5 คนตรวจสอบคว�มเหม�ะสมของเนื้อห� ภ�ษ�ที่ใช้และคว�มเที่ยงตรงเชิงเนื้อห� (Content validi-

ty) แล้ววิพ�กษ์เพื่อประเมินนวัตกรรม โดยจัดประชุมวิพ�กษ์นวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวช�ญ คือผู้เชี่ยวช�ญด้�นภ�ษ�อังกฤษ นัก

วิช�ก�รด้�นก�รท่องเที่ยว ตัวแทนของบุคล�กรก�รท่องเที่ยว และช�วต่�งช�ติ ผลจ�กก�รวิพ�กษ์นวัตกรรมเมื่อนำ�ม�แก้ไข

ปรับปรุงนวัตกรรมก็จะทำ�ให้นวัตกรรมมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้นส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ต�มวัตถุประสงค์ของนักวิจัยเพื่อก�ร

พัฒน�คว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�อังกฤษของบุคล�กรก�รท่องเที่ยว 
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