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จังหวัดขอนแก่ น
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งสํารวจถึ งแนวทางและความเป็ นได้ในการจัดหลักสู ตรการฝึ ก
อบรมระยะสั้นแก่บุคลากรในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดขอนแก่น
โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามจํานวน 300 กลุ่มตัวอย่างและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ ผลการ
สํารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนมาก (45.54%) เห็นว่ามีจาํ นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยีย่ มชม
และใช้บริ การในสถานประกอบการของตนในปริ มาณปานกลาง ซึ่ งสะท้อนถึงความต้องการในการใช้
ภาษาอังกฤษขององค์กรในท้องถิ่น โดยเนื้ อหาที่จาํ เป็ นได้แก่ การสนทนาทักทายในชีวิตประจําวัน การ
กล่าวต้อนรับ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผลของการศึกษาในครั้ง
นี้ ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดทําหลักสู ตรฝึ กอบรมและมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผ่านมา 2
ด้านคือ (1) ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ขอ้ มูลมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาภาษา
อังกฤษสําหรับการท่องเที่ยวของ Wannaporn Wanichanugorn (2009) และ (2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จัดอบรมควบคู่กบั การฝึ กประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวมีความสอดคล้อง
กับทิศทางการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในปั จจุบนั ซึ่ งเน้นการเรี ยนรู ้โดยผ่าน
กระบวนการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง (Hands-on education- Kirtikara, 2552) ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลที่ได้รับได้นาํ มา
ประกอบการพิจารณาจัดทําร่ างหลักสู ตรระยะสั้นในการจัดอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลากรในสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดขอนแก่น
คําสํ าคัญ : การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยน

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
ภาษาอัง กฤษเป็ นทัก ษะพื้ น ฐานที่ มี ค วามสํา คัญ อัน ดับ ต้น ๆในโลกปั จ จุ บ ัน นี้ เนื่ อ งจากเป็ น
ยุคโลกาภิวตั น์ ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดทั้งเทคโนโลยี ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว นอกจาก
นี้ ประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 ประชาชนในประเทศจึงมีความตื่นตัว
เตรี ยมพร้อมเปิ ดรับระบบการค้าเสรี และการเข้ามาเยี่ยมเยือนของชาวต่างชาติในรู ปแบบต่างๆและหนึ่ ง
ในความพร้อมของประชาชนที่มีความจําเป็ นอย่างเร่ งด่วนก็คือความรู ้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะทางด้านการสื่ อสารเนื่องจากเป็ นทักษะที่จาํ เป็ นอันดับแรกเมื่อพบปะกับชาวต่าง
ชาติ เมื่อมีการเปิ ดระบบการค้าเสรี อีกธุ รกิจหนึ่ งที่มีการเติบโตก็คือธุ รกิจการท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลัก
ที่นาํ รายได้สูงสุ ดเข้าสู่ ประเทศเป็ นเวลานาน เนื่ องจากเมื่อชาวต่างชาติเดิ นทางเข้ามาประเทศไทยแล้ว
ย่อมมีความสนใจอยากจะเยีย่ มชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญของประเทศ การอํานวยความสะดวกการให้
บริ การข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการเป็ นเจ้าบ้านที่ดีของประชาชนในพื้นที่ที่ตอ้ งมีการ
ปฏิสัมพันธ์กบั ชาวต่างชาติจึงมีความจําเป็ นเพื่อสร้างความประทับใจต่อชาวต่างชาติทาํ ให้อยากกลับมา
เยีย่ มเยือนประเทศไทยอีก
เนื่ องจากทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมีความจําเป็ นและสําคัญเป็ นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็ นภาษา
หลักในการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย แต่จากผลของการ
จัดอันดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ EF Education First (องค์กรนานาชาติ ที่เชี่ ยวชาญเรื่ อง
การฝึ กอบรมภาษา การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา หลักสู ตรการศึกษาเชิ งวิชาการและการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม) ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทยอยูล่ าํ ดับที่ 53
จากจํานวน 54 ประเทศ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าความสามารถทางด้านทักษะทางภาษาอังกฤษของประชาชน
ในประเทศยังอยูใ่ นระดับตํ่ามาก ประชาชนในท้องถิ่นจึงควรได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวให้ดียงิ่ ขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจแก่นกั
ท่องเที่ยวและส่ งเสริ มศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศชาติโดยรวม
เพื่อตอบรับความต้องการและเพื่อให้สอดคล้องกับทิ ศทางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศ
งานวิจยั ชิ้นนี้มุ่งศึกษาบทบาทและความสําคัญของทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของสถานประกอบการใน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการท่องเที่ยวเพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้รับมาพิจารณาจัดทําหลักสู ตรระยะสั้น
เพื่ออบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กบั บุคคลากรทางด้านนี้ โดยได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็ นพื้นที่
ในการเก็บข้อมูลการวิจยั เนื่องจาก
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(1) จังหวัดขอนแก่นเป็ นพื้นที่ในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกับสถานที่ดาํ เนินโครงการวิจยั ซึ่ งสะดวกใน
การเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจยั
(2) จังหวัดขอนแก่นมีสถานที่ท่องเที่ยวและประกอบการที่ให้บริ การหรื อเกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
(3) จังหวัดขอนแก่นมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดิ นทางมาเยี่ยมชมจํานวนมากทุกปี ซึ่ ง
นอกจากจะเพิ่มรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวแล้วยังส่ งเสริ มธุ รกิจด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นธุ รกิจการ
โรงแรม และอื่นๆ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในบริ บทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการ
ท่องเที่ยวในเขตจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อทราบถึงความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
3. เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาในการจัดหลักสู ตรการอบรมภาษาอังกฤษระยะ
สั้นสําหรั บบุ คคลากรท้องถิ่ นที่ ทาํ หน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการท่ องเที่ ยวเพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการให้
บริ การการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดขอนแก่นให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. การท่ องเทีย่ ว
การท่องเที่ ยว (Tourism) หมายถึ งการเดิ นทางออกจากที่ พกั เป็ นการชัว่ คราว เพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ เยีย่ มญาติ หรื อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรื อหารายได้ เพื่อให้เกิดความ
สนุ กสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความเครี ยดในยามว่าง หรื อเมื่อเวลาที่ตอ้ งการจะพักผ่อน ซึ่ งอาจ
เป็ นการท่องเที่ยวที่ให้ความรู ้และประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย (มณฑาวดี คุณารักษ์,
2546)
ธุ รกิ จท่องเที่ยวเป็ นธุ รกิ จที่สร้ างรายได้ให้กบั ประเทศในอันดับต้นๆไม่ว่าในประเทศใดก็ตาม
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ได้พยากรณ์ไว้วา่ ในศตวรรษที่ 21 จะมีจาํ นวนนัก
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในแถบ เอเชีย และลาตินเมริ กา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การท่องเที่ยว
แบบทางเลือกใหม่จะเป็ นที่นิยมมากขึ้น (ทักษิณา คุณารักษ์, 2546) คํากล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จการท่องเที่ยวควรมีการพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบุคคลากรในชุ มชน
อยูเ่ สมอ เพื่อเตรี ยมพร้อมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการบริ การ สร้าง
ความประทับใจ และความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
มณฑาวดี คุณารักษ์ (2546) กล่าวว่าการท่องเที่ ยวมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้และนําเงินตราเข้าสู่ ประเทศ ทําให้
เศรษฐกิจของประเทศชาติมนั่ คง ส่ วนด้านการส่ งเสริ มธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นจะ
เป็ นการกระจายรายได้สู่ พ้ืนที่ในระดับล่าง ส่ งเสริ มให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ พ้ืนที่ในชุมชน
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ท้องถิ่น นอกจากนี้ ธุรกิจการท่องเที่ยวยังมีความสําคัญต่อประเทศชาติดา้ นสังคม กล่าวคือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจะนํามาสู่ การพัฒนาสาธารณู ปโภคและสิ่ งอํานวยความสะดวกในแต่ละชุมชนทําให้คุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ดีข้ ึน และก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวซึ่ ง
เป็ นมรดกของชุมชน ทําให้เกิดความรักและหวงแหนชุมชนอันเป็ นภูมิลาํ เนาซึ่ งจะนําไปสู่ การอนุ รักษ์
และฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ได้รับความนิ ยมในการมาเยือนของนักท่องเที่ยวหลาย ๆ ประเทศ
ทั่ว โลกเนื่ อ งจากมี ชื่ อ เสี ย งทางด้า นความสวยงามของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว อารยธรรมประเพณี และ
ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ความคุม้ ค่าในการใช้จ่าย สิ่ งอํานวยความสะดวก และอัธยาศัยของบุคคลากร
ในชุมชนท้องถิ่นก็ยงั เป็ นอีกปั จจัยที่นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยทําให้เกิดรายได้ทาํ
เงินเข้าสู่ ประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของไทยโดย
ภาพรวมเป็ นอย่างมาก จากสถิติในปี 2554 มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย
จํานวน 19.23 ล้านคน และธุรกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กบั ประเทศเป็ นจํานวนสู งถึง 776,217 ล้าน
บาท (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2555) ซึ่ งข้อมูลนี้ยงั ไม่รวมรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่เป็ นชาว
ไทยที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจํานวนมากเช่นกัน
รู ปแบบการจัดการท่องเที่ยวในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 3 ด้านได้แก่ (1) การท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติ (Natural-based Tourism) เป็ นการเที่ ยวชมตามสถานที่ ธรรมชาติ ต่างๆ เช่ นทะเล นํ้าตก
หุ บเขา ทะเลสาป หรื ออุทยานแห่ งชาติ (2) การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural-based tourism)
เป็ นการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ หรื อ ศิลปวัฒนธรรม (3) การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ
(Special Interest Tourism) ได้แก่การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษา เชิงสุ ขภาพหรื อโฮมสเตย์ (รู ปแบบการท่อง
เที่ยว, 2554)
งานวิจยั ที่ ผ่านมาได้ศึกษาเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวในชุ มชนหลายรู ปแบบอาทิ เช่ น นิ มิต ซุ ้นสั้น
และคณะ (2557) ได้ศึกษาสถานการณ์การแข่งขันทางการท่องเที่ยวเชิ งคุณภาพพบว่าปั จจุบนั การท่อง
เที่ยวประเภทนี้ เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซ่ ึ งมาใช้บริ การในด้านต่างๆในประเทศไทยเช่น
โปรแกรมตรวจสุ ขภาพ ศัลยกรรมความงาม และทันตกรรม
สมสมัย เอี ย ดคงและคณะ (2557) ศึ ก ษาการพัฒ นาตลาดการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม
ของเกาะปู ยูซ่ ึ ง เป็ นเกาะชายแดนระหว่า งไทยและมาเลเซี ย มี ก ารเชื่ อ มโยงด้า นเศรษฐกิ จ สัง คมและ
วัฒ นธรรม ซึ่ ง มี นัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและต่ า งชาติ นิ ย มเดิ น ทางมาศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต ชาวประมงและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
มณฑาวดี คุณารักษ์ (2546) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยัง่ ยืน
ได้เสนอรู ปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมไว้ดงั ต่อไปนี้
1. ด้านปั จจัยนําเข้า ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านความสามารถของชุมชน ด้านสิ่ งจูงใจของ
ชุมชนด้านศักยภาพของชุมชน และการมีส่วนร่ วมในการลงทุน
2. ด้านกระบวนการแปรสภาพประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการจัดองค์กรด้านการบริ หาร
จัดการการมีส่วนร่ วมในการวางแผนการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมการดําเนิ นกิจกรรม
และการมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผล
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3. ด้านผลผลิต ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านเป้ าหมายในการจัดการท่องเที่ยว ด้านการควบคุม
ตัวแปรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่ วมในการบํารุ งรักษา
4. ด้านการป้ อนกลับประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวกับการป้ องกันและ
ส่ งเสริ มการจัดการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่ วมในการกําหนดระเบียบกติกา
5. ด้านสิ่ งแวดล้อมประกอบด้วยองค์ประกอบด้านผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และการมีส่วนร่ วมในการ
ใช้ประโยชน์
ขอบเขตของงานวิจยั ชิ้นนี้ ตรงกับรู ปแบบการจัดการท่องเที่ยวของมณฑาวดี คุณารักษ์ (2546)
ในรู ปแบบที่ 1 คือมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของบุคคลากรในชุมชนโดยเป็ นการศึกษา
สถานการณ์ ก ารใช้ภ าษาอัง กฤษของชุ ม ชนและผูว้ ิจ ัย ได้เ ลื อ กจัง หวัด ขอนแก่ น เป็ นแหล่ ง เก็บ ข้อ มู ล
เนื่ องจากเป็ นชุ มชนในท้องถิ่ นที่ มีสถานประกอบการที่ ให้บริ การทางด้านการท่องเที่ ยวที่ หลากหลาย
รู ปแบบและข้อมูลที่ได้รับจะถูกนําไปประกอบการพิจารณาจัดทําหลักสู ตรการจัดอบรมภาษาอังกฤษ
ระยะสั้นซึ่ งจะเป็ นหลักสู ตรที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรและหน่ วยงานด้านการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับจังหวัดขอนแก่ น
จังหวัดขอนแก่นเป็ นจังหวัดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย
ตั้งอยูใ่ นจุดที่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 209 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) ตัดผ่าน ซึ่ งเป็ นเส้นทางสําคัญในการเดิน
ทางจาก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนเข้าไปสู่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนกลางจากภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนื อตอนบนไปเข้าภาคเหนื อที่อาํ เภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเดินทางเข้าสู่ ประเทศลาวทั้ง
ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของลาว อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู และ
จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ทิศใต้ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดนครราชสี มา ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ (ชมรมศิลปวัฒนธรรม
อีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550)
ชื่อจังหวัดขอนแก่นมีที่มาในอดีตจากบ้านขาม หรื อตําบลบ้านขาม อําเภอนํ้าพองปั จจุบนั ซึ่งเป็ น
เขตแขวงร่ วมการปกครองกับบ้านชีโล้น มีตอมะขามขนาดใหญ่ที่ตายไปหลายปี แล้ว กลับมีใบงอกงาม
เกิดขึ้นใหม่อีก และหากผูใ้ ดไปกระทํามิดีมิร้ายหรื อดูถกู ดูหมิ่น ไม่ให้ความเคารพยําเกรง ก็จะมีอนั เป็ นไป
ในทันทีทนั ใด เป็ นที่น่าประหลาดและมหัศจรรย์ยงิ่ นัก
ดังนั้นบรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแถบถิ่นนั้นจึงได้พร้อมใจกันก่อเจดียค์ รอบตอมะขามนั้นเอา
ไว้เสี ย เพื่อให้เป็ นที่สักการะของคนทัว่ ไป พร้อมกับได้บรรจุพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า 9 บท
เข้าไว้ในเจดียค์ รอบตอมะขามนั้นด้วย ซึ่ งเรี ยกว่า พระเจ้า 9 พระองค์ แต่เจดียท์ ี่สร้างในครั้งแรกเป็ นรู ป
ปรางค์ หลังจากได้ทาํ การบูรณะใหม่เมื่อราว 50 ปี ที่ผา่ นมานี้ จึงได้เปลี่ยนเป็ นรู ปทรงเจดีย ์ และมีนามว่า
พระธาตุขามแก่น ปัจจุบนั ตั้งอยูใ่ นเขตวัดเจติยภูมิ บ้านขาม ตําบลบ้านขาม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น
พระเจดียข์ ามแก่นถือว่าเป็ นปูชนี ยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ของชาวจังหวัดขอนแก่น ซึ่ งจะมีงานพิธีบวงสรวง
เคารพสักการะกันในวันเพ็ญเดือน 6 ทุกปี (ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550)
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จังหวัดขอนแก่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ งอาทิเช่น วัดหนองแวง เขื่อนอุบลรัตน์ บึงแก่น
นคร ปราสาทเปื อยน้อย หมู่บา้ นงูจงอาง หมู่บา้ นเต่า ฯลฯ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556)
3. ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์ เฉพาะและการวิเคราะห์ ความต้ องการของผู้เรียน
ในปั จ จุ บ ัน ได้มี นัก ท่ อ งเที่ ย วจํา นวนมากเดิ น ทางมาเที่ ย วชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด
ขอนแก่น จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี พ.ศ. 2554 มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดขอนแก่นเป็ นจํานวน 33,666 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) ซึ่งช่วยสร้างราย
ได้ให้กบั ชุมชน และส่ งผลให้ธุรกิจกิจการบริ การท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น ธนาคาร การโรงแรม การโฆษณา การบิน หรื อกฎหมายต่างประเทศเป็ นต้น มีความต้องการในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเพื่อการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ เนื่ องจากภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การนําเที่ยวหรื อการให้บริ การเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวมีรูปแบบที่แตกต่างจากการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจําวันเพื่อการสื่ อสารทัว่ ๆไป โดยจะมีรูปแบบเฉพาะขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการให้บริ การ
ด้วยเหตุน้ ี ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purposes- ESP) จึง
มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเป็ นลําดับในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และมีความจําเป็ นที่ตอ้ งพัฒนา
ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจท่องเที่ยวให้อยูใ่ น
ระดับที่ดีเพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การท่องเที่ยว เมื่อการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆวิธีการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเช่นกันเพื่อ
ความเหมาะสมหลักทฤษฎีของการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP) เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
จริ ง โดยเน้นหลักการสําคัญ 3 ประการคือเน้นการจัดหลักสูตรโดยการวิเคราะห์ ความต้องการของผูเ้ รี ยน
(Needs analysis) เนื้อหาวิชา (Text Analysis) และความต้องการทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่ อสาร
ในสาขาอาชีพ (The enablement of learners to communicate successfully in their future academic or occupational careers)
การศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยน (Needs Analysis) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการและสนใจของผูเ้ รี ยนที่เป็ นระบบและต่อเนื่ อง การประมวลผลและตีความข้อมูลที่
ได้รับ และการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสู ตรตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู ้
เรี ยน (Graves, 2000 : 98) หลักการวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยนนี้ได้ถูกนําไปใช้อย่างแพร่ หลาย ใน
บริ บทที่มีการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign Language- EFL)
โดยเฉพาะในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP)
การศึ กษาความต้องการของผูเ้ รี ยนสามารถทําได้โดยศึ กษาปั ญหาและความต้องการของผู ้
เรี ยนในแต่ละบริ บทเพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการระบุเนื้ อหาการเรี ยนการสอนด้านภาษาอังกฤษ โดย
ประโยชน์ของหลักการนี้ คือสามารถช่วยให้ระบุได้อย่างชัดเจนถึง สถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของผู ้
เรี ยน วิธีการสอนและภาษาที่ผเู ้ รี ยนต้องการและจําเป็ นต้องใช้ในหน่วยงาน (Benech, 1996)
Rajan (2001) กล่าวว่าขั้นตอนการศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยน (Needs Analysis) ควรประกอบ
ด้วย 4 ขั้นตอนหลักคื อ (1) การกําหนดวัตถุประสงค์โดยรวมถึ งความจําเป็ นและสาเหตุที่ตอ้ งจัดทํา
หลักสูตรนี้ข้ ึนมา (2) การศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยการสัมภาษณ์ หรื อแจกแบบสอบถาม เพื่อให้
ทราบถึงความต้องการที่หลากหลาย ซึ่ งอาจจะคํานึ งถึง ความต้องการทางด้านภาษาของผูเ้ รี ยนเมื่อสําเร็ จ
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การศึกษาแล้ว (Target Needs) ความต้องการและความสนใจส่ วนตัวของผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับภาษาอังกฤษ
(Learner Needs) ความต้องการของผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในสถานประกอบการหรื อนายจ้างของผู ้
เรี ยน (Sponsor Needs) และ การวัดระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กอบรมเพื่อวัดระดับความ
สามารถ และศึกษาปั ญหาทางด้านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน (Starting Language Needs) (3) นําผลที่ได้จาก
การศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยนมากําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร (4) จัดเตรี ยมเนื้ อหาที่
ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
งานวิจยั ชิ้ นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และความต้องการทางด้านทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในเบื้องต้นเพื่อนําผลการศึกษามา
ประกอบการพิจารณาในการจัดเตรี ยมหลักสู ตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสาร โดยกระบวนการ
ศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยนใช้หลักการของ Rajan (2001) ดังอธิบายข้างต้น

วิธีดาํ เนินการวิจยั
งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่ งได้ดาํ เนิ นการในปี พ.ศ. 2555-2556
ซึ่ งเน้นการเก็บข้อมูลที่แสดงทัศนคติที่หลากหลายจากบุคลากรในหลายหน่ วยงานและองค์กร โดยได้
กําหนดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเป็ นสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออก
ไป โดยสามารถสรุ ปได้เป็ น 3 ด้านหลักดังต่อไปนี้ (1) แหล่งท่องเที่ยว (2) หน่ วยงานที่ให้บริ การทาง
ด้านข้อมูล เอกสาร และอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว (3) สถานประกอบการที่ให้บริ การในรู ป
แบบของธุ รกิจในระหว่างนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม
ตัวอย่างและสถานที่ในการเก็บข้อมูลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1 ข้างล่างนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทของธุรกิจ
(1) แหล่งท่องเที่ยว

หน่วยงาน

จํานวน (คน)

ร้อยละ

116

38.28

45

15.00

3

1.00

6

2.00

83

27.39

สนามบิน

29

10.00

บริ ษทั ทัวร์

18

6.00

รวม

300

100.00

สถานที่ท่องเที่ยว

(2) หน่ วยงานที่ ให้บริ การทางด้าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อ มู ล เอกสาร และอํา นวยความ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
สะดวกในการท่องเที่ยว
(3) สถานประกอบการที่ให้บริ การ ธนาคาร
ในรู ปแบบของธุรกิจ
โรงแรม
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จากตารางที่ 1 จะเห็ นว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนมากที่ให้ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยบุคคลากร
หรื อเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ (1) การท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นอาทิเช่น อุทยาน
แห่งชาติภูผาม่าน หมู่บา้ นงูจงอาง หมู่บา้ นเต่า พระธาตุขามแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ (53.28%) (2) หน่วยงาน
ที่ให้บริ การทางด้านข้อมูล เอกสาร และอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ได้แก่การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทยและด่านตรวจคนเข้าเมือง (16.00%) และ (3) สถานประกอบการที่ให้บริ การในรู ปแบบของ
ธุรกิจ เช่น ธนาคาร โรงแรม สนามบิน บริ ษทั ทัวร์ (45.39%) ซึ่งบุคคลากรจากหน่วยงานเหล่านี้มีลกั ษณะ
งานที่มีการติดต่อปฏิสมั พันธ์กบั นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยตรง
ในส่ วนของตําแหน่ งและหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นมัคคุเทศก์ (24.66%) เจ้า
หน้าที่บริ การด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (35.33%) และพนักงานขายประจําศูนย์แสดงสิ นค้าหรื อ
จําหน่ายของที่ระลึก (18.81%) ตารางที่ 2 ข้างล่าง แสดงข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างทางด้านตําแหน่ง
และหน้าที่รับผิดชอบ
ตารางที่ 2 ตําแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มตัวอย่าง
ตําแหน่ ง/หน้ าทีร่ ับผิดชอบ

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

มัคคุเทศก์

74

24.66

เจ้าหน้าที่บริ การด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

106

35.33

พนักงานขายประจําศูนย์แสดงสิ นค้าหรื อจําหน่ายของที่ระลึก

57

18.81

การเงิน ธุรการ

13

4.29

ตํารวจท่องเที่ยว

9

2.97

ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร

28

9.24

พนักงานเสิ ร์ฟ

13

4.29

รวม

300

100.00

เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นแบบปลายเปิ ดและเลือกตอบ และการสัมภาษณ์
อย่างไม่ เป็ นทางการในกรณี ที่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่ มเติ ม แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจประเมิ นโดยผู ้
เชี่ยวชาญและปรับแก้ตามคําแนะนําก่อนทําการเก็บข้อมูล เมื่อเก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วได้ทาํ การวิเคราะห์
และสรุ ปผลการวิจยั เพื่อนําผลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาจัดทําหลักสู ตร การฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ
ระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคคลากรในท้องถิ่นต่อไป
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ผลการวิจยั
1. สถานการณ์ การใช้ ภาษาอังกฤษ
1.1 ปริ มาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาใช้บริ การ
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับปริ มาณนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ที่เดิ น
ทางมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวหรื อใช้บริ การในรู ปแบบอื่นที่เกี่ยวข้องพบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวนมาก
(45.54%) มีความคิดเห็นว่าสถานประกอบการของตนมีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาใช้บริ การในปริ มาณ
ปานกลาง และและส่ วนหนึ่ง (29.37%) มีความเห็นว่ามีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาํ นวนมากที่เดินทางมา
ใช้บริ การในสถานประกอบการของตน ซึ่ งในโดยภาพรวมแล้วถือว่าอยูใ่ นระดับที่ค่อนข้างมาก ข้อมูล
เกี่ ยวกับการเดิ นทางมาใช้บริ การของนักท่องเที่ยวต่างชาติน้ ี แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการมีความ
ต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริ การทางด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มตัวอย่างบาง
ส่ วนที่ที่แจ้งว่ามีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริ การที่สถานประกอบการของตนจํานวนน้อย (18.15%) และ
ไม่มีเลย (5.94%) ซึ่งจากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่าสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งยังเป็ นที่นิยมสําหรับนักท่อง
เที่ยวชาวไทยในท้องถิ่นและบริ เวณใกล้เคียงเป็ นส่ วนใหญ่ และยังขาดการประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่อง
เที่ยวชาวต่างชาติ
1.2 ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นและสําคัญในสาขาอาชีพ
เมื่ อสอบถามความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างถึ งทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ จาํ เป็ นในสาขา
อาชี พที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวนมากมีความเห็นตรงกันว่าบุคลากรที่
ทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวควรจะมีความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการ
สนทนาพูดคุยและทักทายกับนักท่องเที่ยว การกล่าวต้อนรับและสนทนาเกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ๆไป (65.00%)
เนื่องจากบุคคลากรในสาขาอาชีพนี้ตอ้ งพบปะ สื่ อสาร และให้บริ การกับนักท่องเที่ยวโดยตรง นอกจากนี้
บุคคลากรหลายคน (19.80%) ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทักษะทั้ง 4 ด้านทางภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
มีความจําเป็ นเท่าๆกันในสาขาอาชีพทางด้านนี้ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ทักษะทีจ่ าํ เป็ น

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

การพูดคุยทักทายในชีวติ ประจําวัน การกล่าวต้อนรับ

195

65.00

การให้คาํ แนะนําแก่นกั ท่องเที่ยว

20

6.60

การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลทัว่ ๆไป

10

3.30

การบอกทาง

2

0.66

การใช้ทกั ษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

60

19.80

การใช้รหัสหรื อคําศัพท์เฉพาะทางเพื่อสื่ อสารกับลูกค้าหรื อ
นักท่องเที่ยว เช่น a = apple

13

4.62
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1.3 วัตถุประสงค์ในการใช้ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์การใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการเป็ นข้อมูลอีกด้านหนึ่ งที่ช่วยสะท้อน
ความต้องการและความจําเป็ นในการใช้ภาษาอังกฤษของสถานประกอบการ จากผลการสํารวจข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างได้ระบุวตั ถุประสงค์การใช้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันออกไปสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4 ข้าง
ล่างนี้
ตารางที่ 4 วัตถุประสงค์ในการใช้ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์ ในการใช้ ภาษาอังกฤษ

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

การทักทายและ สนทนาสื่ อสารทัว่ ไป

115

38.33

ให้คาํ แนะนําและข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว

97

32.33

เพื่อบอกทาง

19

6.33

ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอาหาร

4

1.33

การโดยสาร เดินทาง จองตัว๋

10

3.33

การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับของที่ระลึก การขาย และแนะนําสิ นค้า

31

10.33

เพื่ออธิบายและให้คาํ แนะนําทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎระเบียบในการเยีย่ มชม

8

2.66

การให้ขอ้ มูลและแนะนําเกี่ยวกับที่พกั

14

4.66

การอธิบายและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประเพณี และวัฒนธรรม

2

0.66

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็ นว่าวัตถุ ประสงค์ในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการที่
เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวในเขตภูมิภาคอีสานตอนบนส่ วนใหญ่คือเพื่อการติ ดต่อสื่ อสารทักทายและ
สนทนาทัว่ ๆไป (38.33%) และเพื่อให้คาํ แนะนําและข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว (32.33%)
นอกจากนี้ ยงั เป็ นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ขอ้ มูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิเช่น การซื้ อ
ของที่ระลึก (10.33%) การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่พกั (4.66%) หรื อการเดินทาง (6.33%) ผลการสํารวจเกี่ยว
กับวัตถุประสงค์การใช้ภาษาอังกฤษมีความใกล้เคียงกับผลสํารวจทางด้านทักษะที่จาํ เป็ นและสําคัญใน
สาขาอาชีพ ซึ่ งพบว่าบุคคลากรส่ วนมากเห็นว่าทักษะทางด้านการสื่ อสารและทักทายในชีวิตประจําวันมี
ความสําคัญและจําเป็ นมากที่สุด จากผลสํารวจทางด้านนี้ พบว่ามีขอบเขตและเนื้ อหาที่ใกล้เคียงกับตํารา
หรื อเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่จดั ทําขึ้นโดยสถาบันอื่น
อาทิเช่น Wannaporn Wanichanugorn (2009) แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของงานวิจยั ชิ้นนี้กบั บริ บท
การศึกษาและเรี ยนรู ้อื่นๆ
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2. ความต้ องการในการเข้ ารับการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ
ในส่ วนสุ ดท้ายของแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ได้สาํ รวจความต้องการและสนใจของกลุ่มตัวอย่างในการ
เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรระยะสั้นการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลากรในสถานประกอบการทางด้านการ
ท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาที่มีความจําเป็ นมากที่สุดได้แก่การให้ขอ้ มูลทางด้าน
สถานที่ ท่องเที่ยว (79.53%) การเดินทาง (70.95%) ที่พกั (67.65%) ประเพณี วฒั นธรรม (59.07%) และการ
ซื้ อของที่ระลึก (58.08%) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมอีกว่าผูเ้ ข้าร่ วมอบรมควรได้รับความ
รู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและตะวันตกเพื่อจะได้ให้คาํ แนะนําที่ถูกต้องและ
เหมาะสมแก่นกั ท่องเที่ยว
ตารางที่ 5 เนื้อหาที่จาํ เป็ นในการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ
การให้ ข้อมูล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

สถานที่ท่องเที่ยว

241

79.53

การเดินทาง

215

70.95

ที่พกั

205

67.65

การซื้อของที่ระลึก

176

58.08

วัฒนธรรมประเพณี

179

59.07

การจัดทัวร์

140

46.02

กลุ่มตัวอย่างจํานวนมากยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่าควรมีการจัดกิจกรรมฝึ กทดลอง
การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริ งเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผูเ้ ข้าอบรม (34.65%) และได้ฝึก
ใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่จริ ง (53.46%) อันจะเป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางด้านนี้ ข้อมูลที่
ได้รับทางด้านนี้ สอดคล้องกับหลักการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ กประสบการณ์ตรง (Hands-on education- Kirtikara, 2552) ซึ่ งเป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นส่ งเสริ มและเพิ่มพูนประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนนอก
ห้องเรี ยน (Walker, 1995) ซึ่ งในปั จจุบนั การเรี ยนการสอนแบบดังกล่าวกําลังได้รับความนิ ยมอย่างแพร่
หลาย ประกอบกับได้มีการศึกษาผลของการจัดการเรี ยนการสอนในลักษณะนี้พบว่าช่วยส่ งเสริ มการเรี ยน
รู ้ของผูเ้ รี ยนได้จริ งโดยเฉพาะผูเ้ รี ยนในสาขาวิชาเฉพาะทางเช่น วิศวกรรมโยธา (Gomba, 2009) แฟชัน่
ดีไซน์ (Shin, 2009) วิทยาศาสตร์ อาหาร (Nopharatana, 2009) และการส่ งเสริ มภาวะความเป็ นผูน้ าํ และ
การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการให้ครู ผสู ้ อน (Pathamathamakul, 2009) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่ เป็ นบุคคลากรในสถานประกอบการที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จการท่องเที่ ยวตระหนักถึ งความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ มีความตื่นตัวและสนใจในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูน
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
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การอภิปรายผล
จากข้อมูลที่สาํ รวจสรุ ปได้ว่าเนื้ อหาทางด้านภาษาอังกฤษที่มีความจําเป็ นและสําคัญต่อบุคคลา
กรในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคอีสานตอนบนคือการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสนทนาสื่ อสารในชี วิตประจําวันทัว่ ไป และเพื่อให้คาํ แนะนําและข้อมูลต่างๆกับนักท่องเที่ยว
ซึ่ งในรายละเอียดของข้อมูลเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวที่ จาํ เป็ นมี ความสอดคล้องและใกล้เคียงกับสื่ อหรื อ
เนื้ อหาบางส่ วนในหนังสื อเรี ยนที่จดั ทําในบริ บทอื่น ๆ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังเห็ นว่าทักษะการฟั ง
และการพูดมีความจําเป็ นในสาขาอาชีพนี้ และเนื้ อหาที่จดั อบรมควรเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กสนทนา
ในสถานการณ์จาํ ลองและฝึ กปฏิบตั ิในสถานที่จริ ง จากข้อมูลที่ได้รับเนื้ อหาที่เหมาะสมในการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษระยะสั้นสําหรับบุคลากรในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขตจังหวัด
ขอนแก่นควรประกอบไปด้วยรู ปแบบภาษาดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 หลักสู ตรระยะสั้นการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขต
จังหวัดขอนแก่น
การให้ ข้อมูล

ร้ อยละ (%)

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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ตารางที่ 6 แสดงเนื้อหาที่จาํ เป็ นสําหรับบุคคลากรในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขต
ภูมิภาคอีสานตอนบนซึ่ งควรประกอบไปด้วย การให้ขอ้ มูลทัว่ ไป การต้อนรับ การให้ขอ้ มูลและการจัด
ทัวร์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. Introduction เน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการทํางานด้านการท่องเที่ยวหรื อธุ รกิจการให้บริ การ
ทัว่ ไป การเป็ นเจ้าบ้านที่ดี จรรยาบรรณไกด์หรื อมัคคุเทศก์ ความแตกต่างของวัฒนธรรม และ Airline
Code หรื อการใช้รหัสโค้ดในการสื่ อสารทางธุรกิจ (เช่น P = Peter)
2. Welcoming a visitor เน้นการทักทายและกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อเจอกันครั้งแรก โดย
ใช้รูปแบบภาษาในการสนทนาโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับชี วิตประจําวัน เน้นการสร้างความประทับใจและการ
ให้การต้อนรับที่อบอุ่นเนื้อหาเน้นบทสนทนาเกี่ยวกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวหรื อการใช้ภาษาอังกฤษใน
การกล่าวต้อนรับ
3. Giving information on attractions and famous places เน้นการให้ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาน
ที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในท้องถิ่น ความเป็ นมาและความสําคัญของสถานที่การปฏิบตั ิตนที่ถูกต้องเมื่อมา
เยือนสถานที่
4. Giving information on transportation เน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
โดยเนื้ อหาจะเน้นการอธิ บายเกี่ยวกับวิธีการเดินทางที่หลากหลาย การอ่านตารางเดินรถหรื อการเดินทาง
ประเภทต่างๆ
5. Giving information on accommodation เน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่พกั แต่ละประเภทที่เปิ ดให้
บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
6. Giving information on culture and traditions เน้นการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับประเพณี และ
วัฒนธรรมที่สาํ คัญรวมทั้งการให้ขอ้ มูลเหล่านั้นแก่นกั ท่องเที่ยว
7. Giving information on shopping and souvenirs เน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการซื้ อของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่น การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการซื้อของและการต่อรองราคา
8. Organizing a tour เน้นการฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทัวร์ การนําเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดทัวร์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
โดยเนื้อหาที่นาํ เสนอข้างต้นนี้ผสู ้ อนควรจัดการเรี ยนการสอนควบคู่ไปกับการปลูกฝังทางด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ การเสริ มสร้างให้พนักงานมีความมุ่งมัน่ ในการทํางาน และมีจิตบริ การ

สรุปผล
งานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ เป็ นการสํา รวจความต้อ งการและสถานการณ์ ก ารใช้ภ าษาอัง กฤษของสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคอีสานตอนบนเพื่อนําข้อมูลที่ได้รับมาประกอบ
การพิจารณาจัดทําหลักสู ตรฝึ กอบรมระยะสั้นการใช้ภาษาอังกฤษผลการวิจยั พบว่าการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสนทนาและสื่ อสารในชีวิตประจําวันรวมทั้งการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็ นที่ตอ้ งการ
ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคอีสานตอนบน ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวสะท้อน
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ความต้องการทางด้านภาษาอังกฤษของบุคคลากรในสาขาอาชีพนี้ อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้ อหา
ที่ กาํ หนดไว้ในตําราเรี ยนจากสถาบันอื่ น อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิ ดความหลากหลายในการเก็บข้อมูล
และเพื่อให้ผลการวิจยั มีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้เพิ่มมากขึ้นและครอบ
คลุมบุคคลากรที่สังกัดหน่ วยงานในหลากหลายอาชี พในทุกจังหวัดของภาคอีสานหรื อทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย
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