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ความต้องการทางด้านภาษาอังกฤษของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขต
จงัหวดัขอนแก่น

English Language Needs of Tourism Industries in Khon Kaen Province 

ยพุาภรณ์  พิริยศิลป์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

บทคดัย่อ
 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจถึงแนวทางและความเป็นไดใ้นการจดัหลกัสูตรการฝึก

อบรมระยะสั้นแก่บุคลากรในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวในเขตจงัหวดัขอนแก่น

โดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามจาํนวน 300 กลุ่มตวัอยา่งและการสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ ผลการ

สาํรวจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมาก (45.54%) เห็นวา่มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมาเยีย่มชม

และใชบ้ริการในสถานประกอบการของตนในปริมาณปานกลาง ซ่ึงสะทอ้นถึงความตอ้งการในการใช้

ภาษาองักฤษขององคก์รในทอ้งถ่ิน โดยเน้ือหาท่ีจาํเป็นไดแ้ก่ การสนทนาทกัทายในชีวิตประจาํวนั การ

กล่าวตอ้นรับ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวและดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ผลของการศึกษาในคร้ัง

น้ีให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํหลกัสูตรฝึกอบรมและมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่านมา 2 

ดา้นคือ (1) ความตอ้งการในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือใหข้อ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในรายวชิาภาษา

องักฤษสาํหรับการท่องเท่ียวของ Wannaporn Wanichanugorn (2009) และ (2) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ

จดัอบรมควบคู่กบัการฝึกประสบการณ์ตรงในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวมีความสอดคลอ้ง

กบัทิศทางการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะในปัจจุบนัซ่ึงเนน้การเรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการฝึกปฏิบติัจริง (Hands-on education- Kirtikara, 2552) ทั้งน้ีผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดรั้บไดน้าํมา

ประกอบการพิจารณาจดัทาํร่างหลกัสูตรระยะสั้นในการจดัอบรมภาษาองักฤษสาํหรับบุคคลากรในสถาน

ประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

คาํสําคญั : การท่องเท่ียว ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ การวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน

Abstract 
 This study investigated the possibility of organizing a short English training course for 

staff working in the tourism industry in Khon Kaen province. The data were collected from 300 

participants; some also participated in semi-structured interviews to provide additional information.  The 

findings showed that 45.54% of the participants agreed that there are a moderate number of foreign 

tourists visiting their workplace, which reflects their need for English language skills. Based on the 

results,  tourist industry employees need to develop the use of English for daily communication such as 

welcoming visitors and giving information on tourist attractions. The findings from this study are 
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consistent with previous studies in two main areas. First, the use of language to give information on 

tourist attractions and other related areas are closely related to the contents of English for Tourism 

Course, by Wanichanugorn (2009); and second the participants’ comment on the need for using English 

in real situations is consistent to the trend of ‘hands-on-education’ (Kirtikara 2009) in the context of 

English for Specific Purposes (ESP). This study proposes tentative topics which could be included in the 

short training course for staff working in tourist industries in Khon Kaen province.

KEYWORDS :Tourism, English for Specific Purposes (ESP), Needs Analysis

บทนํา 
 ภาษาองักฤษเป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีมีความสําคญัอนัดับต้นๆในโลกปัจจุบันน้ี เน่ืองจากเป็น 

ยคุโลกาภิวตัน ์ยคุขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดทั้งเทคโนโลย ีท่ีมีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว นอกจาก

น้ีประเทศไทยกาํลงัจะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประชาชนในประเทศจึงมีความต่ืนตวั

เตรียมพร้อมเปิดรับระบบการคา้เสรีและการเขา้มาเยี่ยมเยือนของชาวต่างชาติในรูปแบบต่างๆและหน่ึง

ในความพร้อมของประชาชนท่ีมีความจาํเป็นอยา่งเร่งด่วนกคื็อความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะทางดา้นการส่ือสารเน่ืองจากเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นอนัดบัแรกเม่ือพบปะกบัชาวต่าง

ชาติ เม่ือมีการเปิดระบบการคา้เสรีอีกธุรกิจหน่ึงท่ีมีการเติบโตก็คือธุรกิจการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั

ท่ีนาํรายไดสู้งสุดเขา้สู่ประเทศเป็นเวลานาน เน่ืองจากเม่ือชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาประเทศไทยแลว้

ยอ่มมีความสนใจอยากจะเยีย่มชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของประเทศ การอาํนวยความสะดวกการให้

บริการขอ้มูลข่าวสารของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและการเป็นเจา้บา้นท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งมีการ

ปฏิสัมพนัธ์กบัชาวต่างชาติจึงมีความจาํเป็นเพ่ือสร้างความประทบัใจต่อชาวต่างชาติทาํให้อยากกลบัมา

เยีย่มเยอืนประเทศไทยอีก 

 เน่ืองจากทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษมีความจาํเป็นและสําคญัเป็นอย่างยิ่งในฐานะท่ีเป็นภาษา

หลกัในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย แต่จากผลของการ

จดัอนัดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของ EF Education First (องค์กรนานาชาติท่ีเช่ียวชาญเร่ือง

การฝึกอบรมภาษา การท่องเท่ียวเพ่ือการศึกษา หลกัสูตรการศึกษาเชิงวิชาการและการแลกเปล่ียนทาง

วฒันธรรม) ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของประเทศไทยอยูล่าํดบัท่ี 53 

จากจาํนวน 54 ประเทศ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ความสามารถทางดา้นทกัษะทางภาษาองักฤษของประชาชน

ในประเทศยงัอยูใ่นระดบัตํ่ามาก ประชาชนในทอ้งถ่ินจึงควรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาทกัษะทางดา้น

ภาษาองักฤษเพ่ือเป็นการพฒันาคุณภาพของธุรกิจการท่องเท่ียวใหดี้ยิง่ข้ึน เพ่ือสร้างความประทบัใจแก่นกั

ท่องเท่ียวและส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวของประเทศชาติโดยรวม 

 เพ่ือตอบรับความตอ้งการและเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการเปล่ียนแปลงและพฒันาประเทศ 

งานวิจยัช้ินน้ีมุ่งศึกษาบทบาทและความสาํคญัของทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษของสถานประกอบการใน

ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวเพ่ือนาํผลการวิจยัท่ีไดรั้บมาพิจารณาจดัทาํหลกัสูตรระยะสั้น

เพ่ืออบรมทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษใหก้บับุคคลากรทางดา้นน้ี โดยไดเ้ลือกจงัหวดัขอนแก่นเป็นพ้ืนท่ี

ในการเกบ็ขอ้มูลการวจิยัเน่ืองจาก 
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 (1) จงัหวดัขอนแก่นเป็นพ้ืนท่ีในทอ้งถ่ินท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีดาํเนินโครงการวิจยัซ่ึงสะดวกใน

การเดินทางไปเกบ็ขอ้มูลการวจิยั 

 (2) จงัหวดัขอนแก่นมีสถานท่ีท่องเท่ียวและประกอบการท่ีใหบ้ริการหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ

ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 

 (3) จงัหวดัขอนแก่นมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชมจาํนวนมากทุกปีซ่ึง

นอกจากจะเพิ่มรายไดท้างดา้นการท่องเท่ียวแลว้ยงัส่งเสริมธุรกิจดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยเช่นธุรกิจการ

โรงแรม และอ่ืนๆ (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) 

วตัถุประสงค์
 1. เพ่ือทราบถึงสถานการณ์การใชภ้าษาองักฤษในบริบทของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ

ท่องเท่ียวในเขตจงัหวดัขอนแก่น

 2. เพ่ือทราบถึงความตอ้งการในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ

ท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน

 3. เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาประกอบการพิจารณาในการจดัหลกัสูตรการอบรมภาษาองักฤษระยะ

สั้ นสําหรับบุคคลากรทอ้งถ่ินท่ีทาํหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการให้

บริการการท่องเท่ียวในเขตจงัหวดัขอนแก่นใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง
 1. การท่องเทีย่ว

  การท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึงการเดินทางออกจากท่ีพกัเป็นการชัว่คราว เพ่ือพกัผ่อน

หยอ่นใจ เยีย่มญาติ หรือวตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือหารายได ้เพ่ือใหเ้กิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความเครียดในยามว่าง หรือเม่ือเวลาท่ีตอ้งการจะพกัผ่อน ซ่ึงอาจ

เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความรู้และประสบการณ์จากการเดินทางท่องเท่ียวอีกดว้ย (มณฑาวดี คุณารักษ,์ 

2546)

 ธุรกิจท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศในอนัดบัตน้ๆไม่ว่าในประเทศใดก็ตาม 

องคก์ารท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) ไดพ้ยากรณ์ไวว้า่ในศตวรรษท่ี 21 จะมีจาํนวนนกั

ท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในแถบ เอเชีย และลาตินเมริกา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท่องเท่ียว

แบบทางเลือกใหม่จะเป็นท่ีนิยมมากข้ึน (ทกัษิณา คุณารักษ,์ 2546) คาํกล่าวน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวควรมีการพฒันาคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวและบุคคลากรในชุมชน

อยูเ่สมอ เพ่ือเตรียมพร้อมกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงและเพ่ิมพนูประสิทธิภาพในการบริการ สร้าง

ความประทบัใจ และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

 มณฑาวดี คุณารักษ ์ (2546) กล่าวว่าการท่องเท่ียวมีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศทั้งทาง

ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดา้นเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวช่วยสร้างรายไดแ้ละนาํเงินตราเขา้สู่ประเทศ ทาํให้

เศรษฐกิจของประเทศชาติมัน่คง ส่วนดา้นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวในระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินจะ

เป็นการกระจายรายไดสู่้พ้ืนท่ีในระดบัล่าง ส่งเสริมใหเ้กิดการจา้งงานและกระจายรายไดสู่้พ้ืนท่ีในชุมชน
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ทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีธุรกิจการท่องเท่ียวยงัมีความสาํคญัต่อประเทศชาติดา้นสังคม กล่าวคือการพฒันาการ

ท่องเท่ียวจะนาํมาสู่การพฒันาสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกในแต่ละชุมชนทาํให้คุณภาพ

ชีวติของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ดีข้ึน และก่อใหเ้กิดความตระหนกัในคุณค่าของสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึง

เป็นมรดกของชุมชน ทาํให้เกิดความรักและหวงแหนชุมชนอนัเป็นภูมิลาํเนาซ่ึงจะนาํไปสู่การอนุรักษ์

และฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวในชุมชนต่อไป

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีไดรั้บความนิยมในการมาเยือนของนักท่องเท่ียวหลาย ๆ ประเทศ

ทั่วโลกเน่ืองจากมีช่ือเสียงทางด้านความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว อารยธรรมประเพณี และ

ประวติัศาสตร์ นอกจากน้ีความคุม้ค่าในการใชจ่้าย ส่ิงอาํนวยความสะดวก และอธัยาศยัของบุคคลากร

ในชุมชนทอ้งถ่ินก็ยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวเมืองไทยทาํให้เกิดรายไดท้าํ

เงินเขา้สู่ประเทศเพ่ิมมากข้ึนทุกปี อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงมีบทบาทสาํคญัต่อเศรษฐกิจของไทยโดย

ภาพรวมเป็นอยา่งมาก จากสถิติในปี 2554 มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาประเทศไทย 

จาํนวน 19.23 ลา้นคน และธุรกิจการท่องเท่ียวสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศเป็นจาํนวนสูงถึง 776,217 ลา้น

บาท (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555) ซ่ึงขอ้มูลน้ียงัไม่รวมรายไดท่ี้เกิดจากนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นชาว

ไทยท่ีสร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศจาํนวนมากเช่นกนั 

 รูปแบบการจดัการท่องเท่ียวในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ (1) การท่องเท่ียวในแหล่ง

ธรรมชาติ (Natural-based Tourism) เป็นการเท่ียวชมตามสถานท่ีธรรมชาติต่างๆ เช่นทะเล นํ้ าตก 

หุบเขา ทะเลสาป หรืออุทยานแห่งชาติ  (2) การท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (Cultural-based tourism) 

เป็นการท่องเท่ียวเพ่ือศึกษาเชิงประวติัศาสตร์ หรือ ศิลปวฒันธรรม (3) การท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ 

(Special Interest Tourism) ไดแ้ก่การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษา เชิงสุขภาพหรือโฮมสเตย ์ (รูปแบบการท่อง

เท่ียว, 2554)

 งานวิจยัท่ีผ่านมาไดศึ้กษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในชุมชนหลายรูปแบบอาทิเช่น นิมิต ซุ้นสั้น

และคณะ (2557) ไดศึ้กษาสถานการณ์การแข่งขนัทางการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพพบว่าปัจจุบนัการท่อง

เท่ียวประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติซ่ึงมาใชบ้ริการในดา้นต่างๆในประเทศไทยเช่น 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ศลัยกรรมความงาม และทนัตกรรม

 สมสมัย  เ อียดคงและคณะ  (2557) ศึกษาการพัฒนาตลาดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ของเกาะปูยูซ่ึงเป็นเกาะชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซียมีการเช่ือมโยงด้านเศรษฐกิจสังคมและ

วฒันธรรม ซ่ึงมีนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงและ

ศิลปวฒันธรรมของชาวมุสลิม

 มณฑาวดี คุณารักษ ์(2546) ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือความยัง่ยนื 

ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวโดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมไวด้งัต่อไปน้ี

 1. ดา้นปัจจยันาํเขา้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นความสามารถของชุมชน ดา้นส่ิงจูงใจของ

ชุมชนดา้นศกัยภาพของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการลงทุน

 2. ดา้นกระบวนการแปรสภาพประกอบดว้ยองค์ประกอบดา้นการจดัองค์กรดา้นการบริหาร

จดัการการมีส่วนร่วมในการวางแผนการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมการดาํเนินกิจกรรม 

และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
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 3. ดา้นผลผลิต ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นเป้าหมายในการจดัการท่องเท่ียว ดา้นการควบคุม 

ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 

และการมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษา

 4. ดา้นการป้อนกลบัประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นการควบคุมตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและ

ส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียว และการมีส่วนร่วมในการกาํหนดระเบียบกติกา

 5. ดา้นส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการมีส่วนร่วมในการ

ใชป้ระโยชน์

 ขอบเขตของงานวิจยัช้ินน้ีตรงกบัรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวของมณฑาวดี คุณารักษ ์ (2546) 

ในรูปแบบท่ี 1 คือมุ่งเนน้การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของบุคคลากรในชุมชนโดยเป็นการศึกษา

สถานการณ์การใช้ภาษาองักฤษของชุมชนและผูว้ิจัยได้เลือกจังหวดัขอนแก่นเป็นแหล่งเก็บขอ้มูล

เน่ืองจากเป็นชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีมีสถานประกอบการท่ีให้บริการทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย

รูปแบบและขอ้มูลท่ีไดรั้บจะถูกนาํไปประกอบการพิจารณาจดัทาํหลกัสูตรการจดัอบรมภาษาองักฤษ

ระยะสั้นซ่ึงจะเป็นหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการขององคก์รและหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว

ในทอ้งถ่ิน

 2. ข้อมูลเกีย่วกบัจงัหวดัขอนแก่น

  จงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ตั้งอยูใ่นจุดท่ีถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2) ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 12 และทางหลวง

แผน่ดินหมายเลข 209 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก) ตดัผา่น ซ่ึงเป็นเสน้ทางสาํคญัในการเดิน

ทางจาก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนเขา้ไปสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางจากภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนบนไปเขา้ภาคเหนือท่ีอาํเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ และเดินทางเขา้สู่ประเทศลาวทั้ง

ทางดา้นทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกของลาว อาณาเขตทางทิศเหนือติดกบัจงัหวดัเลย จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูและ

จงัหวดัอุดรธานี ทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดัมหาสารคามและจงัหวดักาฬสินธ์ุ ทิศใตติ้ดกบัจงัหวดับุรีรัมย์

และจงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตกติดกบัจงัหวดัชยัภูมิและจงัหวดัเพชรบูรณ์ (ชมรมศิลปวฒันธรรม

อีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550)

 ช่ือจงัหวดัขอนแก่นมีท่ีมาในอดีตจากบา้นขาม หรือตาํบลบา้นขาม อาํเภอนํ้าพองปัจจุบนั ซ่ึงเป็น

เขตแขวงร่วมการปกครองกบับา้นชีโลน้ มีตอมะขามขนาดใหญ่ท่ีตายไปหลายปีแลว้ กลบัมีใบงอกงาม

เกิดข้ึนใหม่อีก และหากผูใ้ดไปกระทาํมิดีมิร้ายหรือดูถกูดูหม่ิน ไม่ใหค้วามเคารพยาํเกรง กจ็ะมีอนัเป็นไป

ในทนัทีทนัใด เป็นท่ีน่าประหลาดและมหศัจรรยย์ิง่นกั 

 ดงันั้นบรรดาชาวบา้นชาวเมืองในแถบถ่ินนั้นจึงไดพ้ร้อมใจกนัก่อเจดียค์รอบตอมะขามนั้นเอา

ไวเ้สีย เพ่ือให้เป็นท่ีสักการะของคนทัว่ไป พร้อมกบัไดบ้รรจุพระธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้ 9 บท

เขา้ไวใ้นเจดียค์รอบตอมะขามนั้นดว้ย ซ่ึงเรียกว่า พระเจา้ 9 พระองค ์แต่เจดียท่ี์สร้างในคร้ังแรกเป็นรูป

ปรางค ์หลงัจากไดท้าํการบูรณะใหม่เม่ือราว 50 ปีท่ีผา่นมาน้ี จึงไดเ้ปล่ียนเป็นรูปทรงเจดีย ์และมีนามวา่ 

พระธาตุขามแก่น ปัจจุบนัตั้งอยูใ่นเขตวดัเจติยภมิู บา้นขาม ตาํบลบา้นขาม อาํเภอนํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 

พระเจดียข์ามแก่นถือวา่เป็นปูชนียสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงจะมีงานพิธีบวงสรวง 

เคารพสกัการะกนัในวนัเพญ็เดือน 6 ทุกปี (ชมรมศิลปวฒันธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550) 
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จงัหวดัขอนแก่นมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่งอาทิเช่น วดัหนองแวง เข่ือนอุบลรัตน์ บึงแก่น

นคร ปราสาทเปือยนอ้ย หมู่บา้นงูจงอาง หมู่บา้นเต่า ฯลฯ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556)

 3. ภาษาองักฤษเพือ่วตัถุประสงค์เฉพาะและการวเิคราะห์ความต้องการของผู้เรียน

  ในปัจจุบันได้มีนักท่องเท่ียวจาํนวนมากเดินทางมาเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวดั

ขอนแก่น จากการสาํรวจของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ในปี พ.ศ. 2554 มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ

ท่ีเดินทางเขา้มาจงัหวดัขอนแก่นเป็นจาํนวน 33,666 คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2556)  ซ่ึงช่วยสร้างราย

ไดใ้ห้กบัชุมชน และส่งผลให้ธุรกิจกิจการบริการท่องเท่ียวและสถานประกอบการดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง

เช่น ธนาคาร การโรงแรม การโฆษณา การบิน หรือกฎหมายต่างประเทศเป็นตน้ มีความตอ้งการในการ

ใชภ้าษาองักฤษเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ เน่ืองจากภาษาองักฤษท่ีใชใ้น

การนาํเท่ียวหรือการใหบ้ริการเก่ียวกบัธุรกิจท่องเท่ียวมีรูปแบบท่ีแตกต่างจากการใชภ้าษาองักฤษในชีวิต

ประจาํวนัเพ่ือการส่ือสารทัว่ๆไป โดยจะมีรูปแบบเฉพาะข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการ  

  ดว้ยเหตุน้ีภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ (English for Specific Purposes- ESP) จึง

มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนเป็นลาํดบัในการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ และมีความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันา

ศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของบุคลากรในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียวใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ีดีเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการให้บริการท่องเท่ียว เม่ือการสอนภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงค์

เฉพาะเขา้มามีบทบาทเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนก็ไดมี้การปรับเปล่ียนเช่นกนัเพ่ือ

ความเหมาะสมหลกัทฤษฎีของการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ (ESP) เนน้การฝึกปฏิบติั

จริง โดยเนน้หลกัการสาํคญั 3 ประการคือเนน้การจดัหลกัสูตรโดยการวเิคราะห์ ความตอ้งการของผูเ้รียน 

(Needs analysis) เน้ือหาวชิา (Text Analysis) และความตอ้งการทางดา้นภาษาองักฤษเพ่ือใชใ้นการส่ือสาร

ในสาขาอาชีพ (The enablement of learners to communicate successfully in their future academic or oc-

cupational careers)

  การศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียน (Needs Analysis) หมายถึง กระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

เก่ียวกบัความตอ้งการและสนใจของผูเ้รียนท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง การประมวลผลและตีความขอ้มูลท่ี

ไดรั้บ และการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัทาํหลกัสูตรตามขอ้มูลท่ีไดรั้บเพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของผู ้

เรียน (Graves, 2000 : 98) หลกัการวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียนน้ีไดถู้กนาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย ใน

บริบทท่ีมีการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign Language- EFL) 

โดยเฉพาะในสาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ (ESP) 

  การศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียนสามารถทาํไดโ้ดยศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผู ้

เรียนในแต่ละบริบทเพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการระบุเน้ือหาการเรียนการสอนดา้นภาษาองักฤษ โดย

ประโยชน์ของหลกัการน้ีคือสามารถช่วยใหร้ะบุไดอ้ยา่งชดัเจนถึง สถานการณ์การใชภ้าษาองักฤษของผู ้

เรียน วธีิการสอนและภาษาท่ีผูเ้รียนตอ้งการและจาํเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงาน (Benech, 1996)

 Rajan (2001) กล่าววา่ขั้นตอนการศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียน (Needs Analysis) ควรประกอบ

ดว้ย 4 ขั้นตอนหลกัคือ (1) การกาํหนดวตัถุประสงค์โดยรวมถึงความจาํเป็นและสาเหตุท่ีตอ้งจดัทาํ

หลกัสูตรน้ีข้ึนมา (2) การศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียนโดยการสมัภาษณ์ หรือแจกแบบสอบถาม เพ่ือให้

ทราบถึงความตอ้งการท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจจะคาํนึงถึง ความตอ้งการทางดา้นภาษาของผูเ้รียนเม่ือสาํเร็จ
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การศึกษาแลว้ (Target Needs) ความตอ้งการและความสนใจส่วนตวัของผูเ้รียนเก่ียวกบัภาษาองักฤษ 

(Learner Needs) ความตอ้งการของผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในสถานประกอบการหรือนายจา้งของผู ้

เรียน (Sponsor Needs) และ การวดัระดบัความสามารถของผูเ้รียนก่อนการฝึกอบรมเพ่ือวดัระดบัความ

สามารถ และศึกษาปัญหาทางดา้นภาษาองักฤษของผูเ้รียน (Starting Language Needs) (3) นาํผลท่ีไดจ้าก

การศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียนมากาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร (4) จดัเตรียมเน้ือหาท่ี

ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน

 งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และความตอ้งการทางดา้นทกัษะ

การส่ือสารภาษาองักฤษของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวในเบ้ืองตน้เพ่ือนาํผลการศึกษามา

ประกอบการพิจารณาในการจดัเตรียมหลกัสูตรระยะสั้นเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสาร โดยกระบวนการ

ศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียนใชห้ลกัการของ Rajan (2001) ดงัอธิบายขา้งตน้

วธีิดาํเนินการวจิยั
 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ซ่ึงไดด้าํเนินการในปี พ.ศ. 2555-2556 

ซ่ึงเน้นการเก็บขอ้มูลท่ีแสดงทศันคติท่ีหลากหลายจากบุคลากรในหลายหน่วยงานและองคก์ร โดยได้

กาํหนดพ้ืนท่ีในการเกบ็ขอ้มูลเป็นสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัออก

ไป โดยสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ดา้นหลกัดงัต่อไปน้ี (1) แหล่งท่องเท่ียว (2) หน่วยงานท่ีให้บริการทาง

ดา้นขอ้มูล เอกสาร และอาํนวยความสะดวกในการท่องเท่ียว (3) สถานประกอบการท่ีให้บริการในรูป

แบบของธุรกิจในระหว่างนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัขอนแก่น ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่ม

ตวัอยา่งและสถานท่ีในการเกบ็ขอ้มูลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1 ขา้งล่างน้ี

ตารางที ่1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง

ประเภทของธุรกิจ หน่วยงาน จาํนวน (คน) ร้อยละ

(1) แหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียว 116 38.28

(2) หน่วยงานท่ีให้บริการทางดา้น

ข้อมูล เอกสาร และอาํนวยความ

สะดวกในการท่องเท่ียว

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 45 15.00

ด่านตรวจคนเขา้เมือง 3 1.00

(3) สถานประกอบการท่ีให้บริการ

ในรูปแบบของธุรกิจ

ธนาคาร
6 2.00

โรงแรม 83 27.39

สนามบิน 29 10.00

บริษทัทวัร์ 18 6.00

รวม 300 100.00
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จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนมากท่ีให้ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยบุคคลากร

หรือเจา้หนา้ท่ีในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบั (1) การท่องเท่ียวในชุมชนทอ้งถ่ินอาทิเช่น อุทยาน

แห่งชาติภูผาม่าน หมู่บา้นงูจงอาง หมู่บา้นเต่า พระธาตุขามแก่น เข่ือนอุบลรัตน ์ (53.28%) (2) หน่วยงาน

ท่ีให้บริการทางดา้นขอ้มูล เอกสาร และอาํนวยความสะดวกในการท่องเท่ียว ไดแ้ก่การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยและด่านตรวจคนเขา้เมือง (16.00%) และ (3) สถานประกอบการท่ีใหบ้ริการในรูปแบบของ

ธุรกิจ เช่น ธนาคาร โรงแรม สนามบิน บริษทัทวัร์ (45.39%) ซ่ึงบุคคลากรจากหน่วยงานเหล่าน้ีมีลกัษณะ

งานท่ีมีการติดต่อปฏิสมัพนัธ์กบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติโดยตรง

 ในส่วนของตาํแหน่งและหน้าท่ีรับผิดชอบกลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นมคัคุเทศก์ (24.66%) เจา้

หนา้ท่ีบริการดา้นต่างๆท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว (35.33%) และพนกังานขายประจาํศูนยแ์สดงสินคา้หรือ

จาํหน่ายของท่ีระลึก (18.81%) ตารางท่ี 2 ขา้งล่าง แสดงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งทางดา้นตาํแหน่ง

และหนา้ท่ีรับผดิชอบ

ตารางที ่2 ตาํแหน่งและหนา้ท่ีรับผดิชอบของกลุ่มตวัอยา่ง

ตาํแหน่ง/หน้าทีรั่บผดิชอบ จาํนวน (คน) ร้อยละ

มคัคุเทศก์ 74 24.66

เจา้หนา้ท่ีบริการดา้นต่างๆท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 106 35.33

พนกังานขายประจาํศนูยแ์สดงสินคา้หรือจาํหน่ายของท่ีระลึก 57 18.81

การเงิน ธุรการ 13 4.29

ตาํรวจท่องเท่ียว 9 2.97

ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร 28 9.24

พนกังานเสิร์ฟ 13 4.29

รวม 300 100.00

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบปลายเปิดและเลือกตอบ และการสมัภาษณ์

อย่างไม่เป็นทางการในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจประเมินโดยผู ้

เช่ียวชาญและปรับแกต้ามคาํแนะนาํก่อนทาํการเกบ็ขอ้มูล เม่ือเกบ็ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ไดท้าํการวิเคราะห์

และสรุปผลการวิจยัเพ่ือนาํผลท่ีไดรั้บไปประกอบการพิจารณาจดัทาํหลกัสูตร การฝึกอบรมภาษาองักฤษ

ระยะสั้นเพ่ือพฒันาศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของบุคคลากรในทอ้งถ่ินต่อไป
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ผลการวจิยั
1. สถานการณ์การใช้ภาษาองักฤษ

 1.1 ปริมาณนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาใชบ้ริการ 

  จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัปริมาณนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดิน

ทางมาเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวหรือใชบ้ริการในรูปแบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ากลุ่มตวัอย่างจาํนวนมาก 

(45.54%) มีความคิดเห็นวา่สถานประกอบการของตนมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมาใชบ้ริการในปริมาณ

ปานกลาง และและส่วนหน่ึง (29.37%) มีความเห็นวา่มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจาํนวนมากท่ีเดินทางมา

ใชบ้ริการในสถานประกอบการของตน ซ่ึงในโดยภาพรวมแลว้ถือว่าอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งมาก ขอ้มูล

เก่ียวกบัการเดินทางมาใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติน้ีแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการมีความ

ตอ้งการในการใชภ้าษาองักฤษในการใหบ้ริการทางดา้นการท่องเท่ียว อยา่งไรกต็ามยงัมีกลุ่มตวัอยา่งบาง

ส่วนท่ีท่ีแจง้วา่มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาใชบ้ริการท่ีสถานประกอบการของตนจาํนวนนอ้ย (18.15%) และ

ไม่มีเลย (5.94%) ซ่ึงจากการสอบถามเพ่ิมเติมพบวา่สถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งยงัเป็นท่ีนิยมสาํหรับนกัท่อง

เท่ียวชาวไทยในทอ้งถ่ินและบริเวณใกลเ้คียงเป็นส่วนใหญ่ และยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ไปยงันกัท่อง

เท่ียวชาวต่างชาติ

 1.2 ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษท่ีจาํเป็นและสาํคญัในสาขาอาชีพ

  เม่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างถึงทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษท่ีจาํเป็นในสาขา

อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียว พบว่ากลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากมีความเห็นตรงกนัว่าบุคลากรท่ี

ทาํงานเก่ียวกบัการท่องเท่ียวควรจะมีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใชใ้นการ

สนทนาพดูคุยและทกัทายกบันกัท่องเท่ียว การกล่าวตอ้นรับและสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ๆไป (65.00%) 

เน่ืองจากบุคคลากรในสาขาอาชีพน้ีตอ้งพบปะ ส่ือสาร และใหบ้ริการกบันกัท่องเท่ียวโดยตรง นอกจากน้ี

บุคคลากรหลายคน (19.80%) ยงักล่าวเพ่ิมเติมอีกวา่ทกัษะทั้ง 4 ดา้นทางภาษาองักฤษ (ฟัง พดู อ่าน เขียน) 

มีความจาํเป็นเท่าๆกนัในสาขาอาชีพทางดา้นน้ี (ตารางท่ี 3) 

ตารางที ่3 ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษท่ีจาํเป็นในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว

ทกัษะทีจ่าํเป็น จาํนวน (คน) ร้อยละ

การพดูคุยทกัทายในชีวติประจาํวนั การกล่าวตอ้นรับ 195 65.00

การใหค้าํแนะนาํแก่นกัท่องเท่ียว 20 6.60

การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลทัว่ๆไป 10 3.30

การบอกทาง 2 0.66

การใชท้กัษะทั้ง 4 ดา้น (ฟัง พดู อ่าน เขียน) 60 19.80

การใชร้หัสหรือคาํศพัท์เฉพาะทางเพ่ือส่ือสารกบัลูกคา้หรือ

นกัท่องเท่ียว เช่น a = apple
13 4.62
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 1.3 วตัถุประสงคใ์นการใชภ้าษาองักฤษ

  วตัถุประสงคก์ารใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการเป็นขอ้มูลอีกดา้นหน่ึงท่ีช่วยสะทอ้น

ความตอ้งการและความจาํเป็นในการใชภ้าษาองักฤษของสถานประกอบการ จากผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่ม

ตวัอยา่งไดร้ะบุวตัถุประสงคก์ารใชภ้าษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัออกไปสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4 ขา้ง

ล่างน้ี  

ตารางที ่4 วตัถุประสงคใ์นการใชภ้าษาองักฤษ

วตัถุประสงค์ในการใช้ภาษาองักฤษ จาํนวน (คน) ร้อยละ

การทกัทายและ สนทนาส่ือสารทัว่ไป 115 38.33

ใหค้าํแนะนาํและขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว 97 32.33

เพ่ือบอกทาง 19 6.33

ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหาร 4 1.33

การโดยสาร เดินทาง จองตัว๋ 10 3.33

การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัของท่ีระลึก การขาย และแนะนาํสินคา้ 31 10.33

เพ่ืออธิบายและใหค้าํแนะนาํทัว่ไปเก่ียวกบักฎระเบียบในการเยีย่มชม 8 2.66

การใหข้อ้มูลและแนะนาํเก่ียวกบัท่ีพกั 14 4.66

การอธิบายและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเพณีและวฒันธรรม 2 0.66

 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าวตัถุประสงค์ในการใช้ภาษาองักฤษในสถานประกอบการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในเขตภูมิภาคอีสานตอนบนส่วนใหญ่คือเพ่ือการติดต่อส่ือสารทกัทายและ

สนทนาทัว่ๆไป (38.33%) และเพ่ือให้คาํแนะนาํและขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว (32.33%) 

นอกจากน้ียงัเป็นการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือใหข้อ้มูลดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว อาทิเช่น การซ้ือ

ของท่ีระลึก (10.33%) การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีพกั (4.66%) หรือการเดินทาง (6.33%) ผลการสาํรวจเก่ียว

กบัวตัถุประสงคก์ารใชภ้าษาองักฤษมีความใกลเ้คียงกบัผลสาํรวจทางดา้นทกัษะท่ีจาํเป็นและสาํคญัใน

สาขาอาชีพ ซ่ึงพบวา่บุคคลากรส่วนมากเห็นวา่ทกัษะทางดา้นการส่ือสารและทกัทายในชีวิตประจาํวนัมี

ความสาํคญัและจาํเป็นมากท่ีสุด จากผลสาํรวจทางดา้นน้ีพบว่ามีขอบเขตและเน้ือหาท่ีใกลเ้คียงกบัตาํรา 

หรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวท่ีจดัทาํข้ึนโดยสถาบนัอ่ืน

อาทิเช่น Wannaporn Wanichanugorn (2009) แสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งของงานวจิยัช้ินน้ีกบับริบท

การศึกษาและเรียนรู้อ่ืนๆ
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2. ความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมภาษาองักฤษ

 ในส่วนสุดทา้ยของแบบสอบถามผูว้จิยัไดส้าํรวจความตอ้งการและสนใจของกลุ่มตวัอยา่งในการ

เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรระยะสั้นการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับบุคคลากรในสถานประกอบการทางดา้นการ

ท่องเท่ียว พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่เน้ือหาท่ีมีความจาํเป็นมากท่ีสุดไดแ้ก่การใหข้อ้มูลทางดา้น 

สถานท่ี ท่องเท่ียว (79.53%)  การเดินทาง (70.95%) ท่ีพกั (67.65%) ประเพณีวฒันธรรม (59.07%) และการ

ซ้ือของท่ีระลึก (58.08%) นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งยงัใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมอีกวา่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมควรไดรั้บความ

รู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยและตะวนัตกเพ่ือจะไดใ้หค้าํแนะนาํท่ีถูกตอ้งและ

เหมาะสมแก่นกัท่องเท่ียว

ตารางที ่5 เน้ือหาท่ีจาํเป็นในการจดัการอบรมภาษาองักฤษ

การให้ข้อมูล จาํนวน (คน) ร้อยละ (%)

สถานท่ีท่องเท่ียว 241 79.53

การเดินทาง 215 70.95

ท่ีพกั 205 67.65

การซ้ือของท่ีระลึก 176 58.08

วฒันธรรมประเพณี 179 59.07

การจดัทวัร์ 140 46.02

 กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากยงัไดแ้สดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกว่าควรมีการจดักิจกรรมฝึกทดลอง

การใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์จริงเพ่ือช่วยเพ่ิมพนูประสบการณ์ของผูเ้ขา้อบรม (34.65%) และไดฝึ้ก

ใชภ้าษาองักฤษในสถานท่ีจริง (53.46%) อนัจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางดา้นน้ี ขอ้มูลท่ี

ไดรั้บทางดา้นน้ีสอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกประสบการณ์ตรง (Hands-on educa-

tion- Kirtikara, 2552) ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้ส่งเสริมและเพ่ิมพนูประสบการณ์ของผูเ้รียนนอก

ห้องเรียน (Walker, 1995) ซ่ึงในปัจจุบนัการเรียนการสอนแบบดงักล่าวกาํลงัไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่

หลาย ประกอบกบัไดมี้การศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนในลกัษณะน้ีพบวา่ช่วยส่งเสริมการเรียน

รู้ของผูเ้รียนไดจ้ริงโดยเฉพาะผูเ้รียนในสาขาวิชาเฉพาะทางเช่น วิศวกรรมโยธา (Gomba, 2009) แฟชัน่

ดีไซน์ (Shin, 2009) วิทยาศาสตร์อาหาร (Nopharatana, 2009) และการส่งเสริมภาวะความเป็นผูน้าํและ

การเรียนรู้แบบบูรณาการใหค้รูผูส้อน (Pathamathamakul, 2009) จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีเป็นบุคคลากรในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวตระหนักถึงความสําคญัของ

ภาษาองักฤษ มีความต่ืนตวัและสนใจในการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษของตนเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีและรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
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 การอภปิรายผล
 จากขอ้มูลท่ีสาํรวจสรุปไดว้่าเน้ือหาทางดา้นภาษาองักฤษท่ีมีความจาํเป็นและสาํคญัต่อบุคคลา

กรในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในเขตภูมิภาคอีสานตอนบนคือการใชภ้าษาองักฤษ

เพ่ือการสนทนาส่ือสารในชีวิตประจาํวนัทัว่ไป และเพ่ือให้คาํแนะนาํและขอ้มูลต่างๆกบันกัท่องเท่ียว 

ซ่ึงในรายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีจาํเป็นมีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัส่ือหรือ

เน้ือหาบางส่วนในหนงัสือเรียนท่ีจดัทาํในบริบทอ่ืน ๆ นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงัเห็นว่าทกัษะการฟัง

และการพดูมีความจาํเป็นในสาขาอาชีพน้ีและเน้ือหาท่ีจดัอบรมควรเนน้ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึกสนทนา

ในสถานการณ์จาํลองและฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริง จากขอ้มูลท่ีไดรั้บเน้ือหาท่ีเหมาะสมในการจดัอบรม

ภาษาองักฤษระยะสั้นสําหรับบุคลากรในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในเขตจงัหวดั

ขอนแก่นควรประกอบไปดว้ยรูปแบบภาษาดงัต่อไปน้ี

ตารางที่ 6 หลกัสูตรระยะสั้นการอบรมภาษาองักฤษสาํหรับบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในเขต

จงัหวดัขอนแก่น

การให้ข้อมูล ร้อยละ (%)

Introduction 
3

Welcoming a visitor
3

Giving information on attractions and famous places
3

Giving information on transportation
3

Giving information on accommodation
3

Giving information on culture and traditions 
3

Giving information on shopping and souvenirs
3

Organizing a tour
9

รวม
30
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ตารางท่ี 6 แสดงเน้ือหาท่ีจาํเป็นสาํหรับบุคคลากรในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในเขต

ภูมิภาคอีสานตอนบนซ่ึงควรประกอบไปดว้ย การให้ขอ้มูลทัว่ไป การตอ้นรับ การให้ขอ้มูลและการจดั

ทวัร์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

 1. Introduction เนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํงานดา้นการท่องเท่ียวหรือธุรกิจการให้บริการ

ทัว่ไป การเป็นเจา้บา้นท่ีดี จรรยาบรรณไกด์หรือมคัคุเทศก์ ความแตกต่างของวฒันธรรม และ Airline 

Code หรือการใชร้หสัโคด้ในการส่ือสารทางธุรกิจ (เช่น P = Peter)

 2. Welcoming a visitor เนน้การทกัทายและกล่าวตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเม่ือเจอกนัคร้ังแรก โดย

ใชรู้ปแบบภาษาในการสนทนาโดยทัว่ไปเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนั เนน้การสร้างความประทบัใจและการ

ใหก้ารตอ้นรับท่ีอบอุ่นเน้ือหาเนน้บทสนทนาเก่ียวกบัการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวหรือการใชภ้าษาองักฤษใน

การกล่าวตอ้นรับ

 3. Giving information on attractions and famous places เนน้การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถาน

ท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญัในทอ้งถ่ิน ความเป็นมาและความสําคญัของสถานท่ีการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งเม่ือมา

เยอืนสถานท่ี

 4. Giving information on transportation เนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ

โดยเน้ือหาจะเนน้การอธิบายเก่ียวกบัวิธีการเดินทางท่ีหลากหลาย การอ่านตารางเดินรถหรือการเดินทาง

ประเภทต่างๆ

 5. Giving information on accommodation เนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีพกัแต่ละประเภทท่ีเปิดให้

บริการแก่นกัท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน

 6. Giving information on culture and traditions เน้นการให้ความรู้เก่ียวกบัประเพณีและ

วฒันธรรมท่ีสาํคญัรวมทั้งการใหข้อ้มูลเหล่านั้นแก่นกัท่องเท่ียว

 7. Giving information on shopping and souvenirs เนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือของท่ีระลึก

ผลิตภณัฑสิ์นคา้ในทอ้งถ่ิน การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือของและการต่อรองราคา

 8. Organizing a tour เนน้การฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทวัร์ การนาํเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวการ

ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆเพ่ือจดัทวัร์และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้

โดยเน้ือหาท่ีนาํเสนอขา้งตน้น้ีผูส้อนควรจดัการเรียนการสอนควบคู่ไปกบัการปลกูฝังทางดา้น

จรรยาบรรณวชิาชีพ การเสริมสร้างใหพ้นกังานมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน และมีจิตบริการ

สรุปผล

 งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการสํารวจความต้องการและสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของสถาน

ประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในเขตภูมิภาคอีสานตอนบนเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาประกอบ

การพิจารณาจดัทาํหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการใชภ้าษาองักฤษผลการวิจยัพบว่าการใชภ้าษาองักฤษ

เพ่ือการสนทนาและส่ือสารในชีวิตประจาํวนัรวมทั้งการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ีตอ้งการ

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวในเขตภูมิภาคอีสานตอนบน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้น
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ความตอ้งการทางดา้นภาษาองักฤษของบุคคลากรในสาขาอาชีพน้ีอยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
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