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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการท�ำงานของแม่บ้านโรงแรมชาวไทย 2) หาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานที่แม่บ้านโรงแรม
ชาวไทยจ�ำเป็นต้องพัฒนาและ 3) เสนอแนวทางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงาน
ของแม่บ้านโรงแรมชาวไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ แม่บ้านโรงแรมชาวไทยที่ท�ำงานในประเทศไทย
จ�ำนวน 400 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม
ปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานของแม่บ้านโรงแรมชาวไทย สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็น
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งยอมรั บ ว่ า ตนเองมี ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษในระดั บ ต�่ ำ ที่ สุ ด ใน
ทุกด้านและต้องการพัฒนาทักษะด้านการพูดสูงที่สุด 2) ทักษะที่จ�ำเป็นต้องพัฒนามากที่สุด ได้แก่ การพูด
3) แนวทางการฝึกอบรมประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้รับผิดชอบการจัดการฝึกอบรมและกิจกรรม
ด้านวิธีการฝึกอบรมและการท�ำกิจกรรม ด้านระยะเวลาการฝึกอบรมและการท�ำกิจกรรม ด้านช่องทาง
การสื่อสาร ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ค�ำส�ำคัญ: แม่บ้านโรงแรมชาวไทย การฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to identify problems and need to develop
the English skills among Thai hotel housekeepers, 2) to prioritize the needs of English
skills development for Thai hotel housekeepers, and 3) to purpose the guidelines for
English skills development training for Thai hotel housekeepers. The samples consisted of
400 Thai hotel housekeepers in Thailand that were selected through purposive sampling.
The data were analyzed by the percentage, mean, standard deviation, and priority needs
index. The research instrument was the problems and needs of developing Thai hotel
housekeepers’ English language skills questionnaire.
The results revealed that: 1) Thai hotel housekeepers admitted that they had very
low English language skills and wanted to improve their English speaking skills, 2) The most
important English skill that they needed to be developed was also speaking skill, and
3) The English skills development training guidelines for Thai hotel housekeepers consisted
of 6 aspects: the respective person for training and activities, training and activities
approach, training and activities length and time commitment, communication channels,
learning assessments, and training and activities evaluation.
Keywords: Thai hotel housekeeper, training, English for specific purposes
บทน�ำ

จากการจัดอันดับ 10 ประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกประจ�ำปี 2017 โดยนิตยสารท่องเที่ยวชั้นน�ำ
ของโลก (Condé Nast Traveller, 2017) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยว
ที่สุดอันดับ 8 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย จากข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 มีจ�ำนวนสูงถึง 32.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ในอัตรา
เกือบร้อยละ 9 สร้างมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจไทยสูงถึง 1.64 ล้านล้านบาท (Reuters, 2017) เนื่องด้วย
ความส�ำคัญของการท่องเที่ยว คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติให้ปี พ.ศ. 2561 เป็นปีท่อง
เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ เพื่อน�ำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
ที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย น�ำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
เพื่ อ บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้ ป ระเทศไทยเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพชั้ น น� ำ ของโลกที่ เ ติ บ โตอย่ า งแข็ ง แรง
(Tourism Authority of Thailand, 2018)
หากกล่าวถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่พักแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ส�ำคัญใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในปี พ.ศ. 2559 มีชาวไทยและต่างชาติเข้าพักแรมในโรงแรมและ
ที่พักแรมทั่วประเทศจ�ำนวนถึง 117.8 ล้านคน และจากการส�ำรวจจ�ำนวนสถานที่พักแรมและห้องพักใน
ปีเดียวกันพบว่า มีจ�ำนวนที่พักทุกประเภททั้งประเทศ ทั้งสิ้นประมาณ 12,654 แห่ง และมีจ�ำนวนห้องพัก
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รวม 481,529 ห้อง (National Statistical Office, 2016) จึงกล่าวได้ว่าธุรกิจโรงแรมนั้นสร้างรายได้ให้
แก่ประเทศไทยและท้องถิ่นเป็นมูลค่ามหาศาล ทั้งยังสร้างงานให้คนไทยก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น
เกิดการพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นน�ำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น น�ำมาซึ่ง
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
นอกเหนือจากการจัดการและให้บริการที่พักแรมแล้วนั้น พันธกิจที่ส�ำคัญของธุรกิจโรงแรมและ
ที่พักแรมคือ การส่งมอบบริการที่ดี สร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจ มอบความปลอดภัย สะดวกสบาย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและแสดงออกถึงไมตรีจิตของคนไทย อันสอดคล้องกับ
นโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ภาครัฐก�ำหนด เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวการพัฒนาบุคลากรสายงานบริการ
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องการบุคลากรกลุ่มนี้เปรียบเสมือนผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่
ผู้ใช้บริการโรงแรมและที่พักแรม อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจ และความพึงพอใจให้แก่
ผู้ใช้บริการอีกด้วย หนึ่งในบุคลากรสายงานดังกล่าวที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในจัดการห้องพัก เป็นผู้ส่งมอบ
ประสบการณ์อันน่าประทับใจ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการโรงแรมคือ แม่บ้าน
โรงแรม พบว่าบ่อยครั้งแม่บ้านโรงแรมจ�ำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ ตอบสนองค�ำร้องขอและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการโรงแรมชาวต่างชาติ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและการปฏิบัติตามค�ำสั่งผู้บังคับ
บั ญ ชาซึ่ ง อาจเป็ น ชาวต่ า งชาติ เช่ น เดี ย วกั บ พนั ก งานต้ อ นรั บ ส่ ว นหน้ า จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า แม่ บ ้ า นโรงแรม
เปรียบเสมือนพนักงานที่มีหน้าที่ต้องพบปะลูกค้าเช่นกัน ด้วยเหตุนี้การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็นในการท�ำงานของแม่บ้านโรงแรม
ปัจจุบันยังคงมีหลายโรงแรมและที่พักแรมที่ไม่ได้ก�ำหนดคุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่จะ
เข้ามาเป็นแม่บ้านโรงแรมจึงพบว่า พนักงานกลุ่มนี้ยังขาดความรู้และทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถสื่ อ สารกั บ ผู ้ ใช้ บ ริ ก าร เพื่ อ นร่ ว มงานและผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาชาวต่ า งชาติ ไ ด้ ส่ ง ผลให้
ไม่สามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติงานตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เช่นกัน
อันจะกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมกัน และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจหาแนวทางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของแม่บ้าน
โรงแรมที่มีสัญชาติไทยและท�ำงานให้กับโรงแรมหรือที่พักแรมในประเทศไทยให้มีทักษะภาษาอังกฤษ
พื้นฐานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงานกลุ่มดังกล่าว
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กระตุ้นการเห็นคุณค่าในตนเอง
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย อันจะเป็นการยกระดับองค์กรและการบริการให้มีความเป็นสากล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานของแม่บ้านโรงแรม
ชาวไทย
2. เพื่อหาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานที่แม่บ้านโรงแรมชาวไทยจ�ำเป็นต้องพัฒนา
3. เพื่อเสนอแนวทางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานของแม่บ้านโรงแรม
ชาวไทย
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นิยามศัพท์เฉพาะ
แม่บ้านโรงแรมชาวไทย หมายถึง พนักงานสัญชาติไทยทั้งชายและหญิงที่ท�ำงานให้กับโรงแรมหรือ
ที่พักแรมในประเทศไทย ทั้งที่เป็นลูกจ้างที่ว่าจ้างโดยโรงแรมหรือที่พักแรมโดยตรงหรือที่มาจากบริษัท
ภายนอก มีหน้าที่ปูเตียง ท�ำความสะอาดห้องพัก ท�ำความสะอาดพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ในโรงแรม จัดเตรียมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ อ�ำนวยความสะดวกตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และการฝึกอบรม
1. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน มีการก�ำหนดเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนให้เป็น
ไปตามเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก (Hutchison & Walters, 1987) มีการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้เรียนเพื่อให้เนื้อหา และรูปแบบการเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน (Brumfit, 1984)
ในปัจจุบันการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษมีความส�ำคัญและได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
นักการศึกษาพบว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบเดิมนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรในองค์กรของตนเองได้ (Moore, 2012)
ในไต้หวันมีการบรรจุการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษไว้ในการฝึกอบรมอาชีพด้านอุตสาหกรรม
การบริการ (Hsu, 2011)  
2. การศึกษาตามอัธยาศัยคือ การศึกษาตามอัธยาศัยว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ�ำวัน
ของบุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ
โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล (Ministry of Education, 2008)
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยบุคคลท�ำการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะ มีทัศนคติ
และความเข้าใจที่ชัดเจนในประสบการณ์ในชีวิต (Coombs & Ahmed, 1974)
3. การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Knowles, 1984a, 1984b) กล่าวถึงลักษณะเด่นของผู้ใหญ่ที่มีผลท�ำให้
ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ 5 ประการ ดังนี้
1) มโนทัศน์ของผู้เรียน ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่เติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ มีวุฒิภาวะ เปลี่ยนจากการ
พึ่งพาผู้อื่นมาเป็นการน�ำตนเอง
2) ประสบการณ์ของผู้เรียน ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ มีประสบการณ์ ถือเป็นแหล่งทรัพยากร
ของการเรียนรู้
3) มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ ผู้ใหญ่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อตนคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อ
ตนเองในด้านบทบาททางสังคม
4) แนวทางการเรียนรู้ เนื่องจากผู้ใหญ่เป็นผู้มีวุฒิภาวะ ผู้ใหญ่จึงยึดตนเองเป็นศูนย์กลางใน
การเรียนรู้ และมุ่งที่จะน�ำความรู้ไปใช้ได้ทันที
5) แรงจูงใจที่จะเรียนรู้ เนื่องจากผู้ใหญ่เป็นผู้มีวุฒิภาวะ ผู้ใหญ่จึงมีแรงจูงใจที่ต้องการเรียนรู้
อยู่ภายในตนเอง
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Wilcox (1996) กล่ า วถึ ง ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ข องผู ้ ใ หญ่ ไว้ ว ่ า ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ข องผู ้ ใ หญ่ นั้ น
ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ประสบการณ์ ที่ ผู ้ ใ หญ่ มี อ ยู ่ และถื อ เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของการเรี ย นรู ้ น� ำ ไปสู ่
การเรี ย นรู ้ แ บบน� ำ ตนเอง โดยการเรี ย นการสอนผู ้ ใ หญ่ นั้ น ต้ อ งยึ ด ผู ้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางโดยมี ผู ้ ส อน
เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้
4. การฝึกอบรม Hoffer et al. (2011) ได้ให้ความหมายการฝึกอบรมไว้ว่าคือ การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ที่หลากหลายในงานด้านต่าง ๆ ที่ตนเองมีหน้าที่ต้องปฏิบัติในองค์กร และให้มีความสามารถ
ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องน�ำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความช�ำนาญ และ Tawisuwan (2002) ได้ให้
ความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์เกี่ยวกับงาน
น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเกิดการปรับปรุงงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Beach
(1980) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญของการฝึกอบรม โดยสรุปได้ว่าการฝึกอบรมช่วยลดเวลาการเรียนรู้
เพื่อปฏิบัติงาน การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมจะ
ท�ำงานได้ดีขึ้น การฝึกอบรมนั้นไม่เพียงแต่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับพนักงานใหม่เท่านั้น แต่ยังมีความส�ำคัญกับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่โดยการฝึกอบรมจะท�ำให้พนักงานกลุ่มนี้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การฝึก
อบรมยังช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงาน เสริมสร้างความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรอีกด้วย ช่วยแก้
ปัญหาการลาออก ขาดงาน และลดอุบัติเหตุในการท�ำงาน ช่วยวางแผนการจัดก�ำลังคน มอบหมายบุคคลให้
ปฏิบัติงานตามความต้องการขององค์กร สร้างความรับผิดชอบ ส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานให้แก่
พนักงาน สร้างทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่พนักงาน อันจะส่งผลดีต่อพนักงานด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
อีกด้วย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานของแม่บ้านโรงแรม
ชาวไทย
2. ได้ทราบถึงทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานที่แม่บ้านโรงแรมชาวไทยจ�ำเป็นต้องพัฒนา
3. ได้แนวทางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานของแม่บ้านโรงแรมชาวไทย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แม่บ้านโรงแรมชาวไทยทั้งชายและหญิงที่ท�ำงานร่วม
กับโรงแรมและที่พักแรมทุกระดับในประเทศไทย ทั้งที่เป็นพนักงานที่ว่าจ้างโดยโรงแรม และพนักงานจาก
บริษัทภายนอก
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แม่บ้านโรงแรมชาวไทยทั้งชายและหญิงที่ท�ำงานร่วมกับโรงแรมและ
ที่พักแรมทุกระดับในประเทศไทย ทั้งที่เป็นพนักงานที่ว่าจ้างโดยโรงแรมและพนักงานจากบริษัทภายนอก
จากโรงแรมหรื อ ที่ พั ก แรมในจั ง หวั ด ที่ มี จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ม าพั ก แรมมากเป็ น อั น ดั บ 1
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ในแต่ละภูมิภาครวม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น และชลบุรี อ้างอิงจาก
จ�ำนวนและร้อยละของผู้เข้าพักชาวไทยและชาวต่างประเทศจ�ำแนกตามจังหวัด ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดละ 80 คน รวม 400 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานของแม่บ้านโรงแรมชาวไทยประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถามแบบให้เลือกตอบ
ส่วนที่ 2 การประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของแม่บ้านโรงแรมชาวไทยด้วยตนเองเป็น
แบบประเมิน 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 ปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของแม่บ้านโรงแรมชาวไทยเป็น
แบบประเมิน 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 ลักษณะการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานที่
แม่บ้านโรงแรมชาวไทยต้องการเป็นแบบประเมิน 5 ระดับ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของแม่บ้าน
โรงแรมด้วยตนเอง ปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของแม่บ้านโรงแรมชาวไทยและ
ลักษณะการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานที่แม่บ้านโรงแรมชาวไทยต้องการได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานของแม่บ้านโรงแรมชาวไทยที่จ�ำเป็นต้องพัฒนา ผู้วิจัย
ใช้สูตรค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็นในการวิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็นดังกล่าว
ผลการวิจัย
1. ปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การท�ำงานของแม่บา้ นโรงแรมชาวไทย
1.1 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง (ร้ อ ยละ 93.5) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ ่ ม ใหญ่ สุ ด ส� ำ เร็ จ
การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ 47.9)
1.2 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่สุดประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของตนเองว่าอยู่ในระดับ
ต�่ำที่สุดในทุกทักษะ ประกอบด้วยทักษะการฟัง (ร้อยละ 87.8) ทักษะการพูด (ร้อยละ 88.8) ทักษะการอ่าน
(ร้อยละ 90.5) และทักษะการเขียน (ร้อยละ 95.3)
1.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ส่วนใหญ่มีความจ�ำเป็นที่ต้องสื่อสารแบบเผชิญหน้าด้วยภาษาอังกฤษกับผู้ใช้บริการเป็นประจ�ำ 
(ร้ อ ยละ 68.4) และกั บ ผู ้ ร ่ ว มงาน รวมถึ ง ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาเป็ น บางครั้ ง (ร้ อ ยละ 74.1) ไม่ เ คยสื่ อ สาร
ผ่านการเขียนกับผู้ใช้บริการเลย (ร้อยละ 92.7) แทบจะไม่เคยสื่อสารผ่านการเขียนกับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 55.7) และให้ความเห็นว่าการอ่านเพื่อปฏิบัติตามค�ำสั่งและคู่มือภาษาอังกฤษ
(ร้อยละ 87.2) และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ร้อยละ 97.4) นั้นยากที่สุด
1.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาทักษะด้านการฟัง (ร้อยละ 69.5) และทักษะ
ด้านการพูด (ร้อยละ 72.5) ในระดับสูงที่สุดมีความต้องการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน (ร้อยละ 42.8)
ในระดับสูง และทักษะด้านการเขียน (ร้อยละ 31) ในระดับปานกลาง
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2. ลักษณะการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานที่แม่บ้าน
โรงแรมชาวไทยต้องการ
2.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานของตนผ่านการฝึก
อบรมหรือการเรียนอย่างไม่เป็นทางการ (ร้อยละ 81.7) โดยการฝึกอบรมหรือการเรียนควรเป็นเวลานอก
เวลาท�ำงาน (ร้อยละ 73.5) ต้องไม่กระทบภาระและชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไป (ร้อยละ 76.1) และเห็นด้วย
กับการฝึกอบรมหรือการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการท�ำงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ตนเอง เนื่องจากสามารถเรียนที่ใดก็ได้และเวลาใดก็ได้ตามที่ตนสะดวก (ร้อยละ 74.2)
2.2 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้มีการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ เนื่องจากรู้สึกกลัวการสอบ (ร้อยละ 83.7) รู้สึกอายที่ตัวเอง
และเพื่อนร่วมงานจะทราบผลคะแนนการทดสอบ (ร้อยละ 78.3) และเกรงว่าจะมีผลต่อการประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 71.8)
3. ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานที่แม่บ้านโรงแรมชาวไทยจ�ำเป็นต้องพัฒนา
จากการวิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็นในทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานที่แม่บ้านโรงแรมชาวไทย
จ�ำเป็นต้องพัฒนาพบว่า พนักงานกลุ่มดังกล่าวมีความจ�ำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ
มากที่สุดโดยมีดัชนีความต้องการจ�ำเป็น (3.165) และทักษะด้านอื่น ๆ ตามล�ำดับ ได้แก่ ทักษะด้านการฟัง
(2.730) ทักษะด้านการอ่าน (2.492) และทักษะด้านการเขียน (1.755)
4. แนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อน�ำไปจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของแม่บ้านโรงแรมสัญชาติไทย
4.1 ผู้รับผิดชอบการจัดการฝึกอบรมและกิจกรรม องค์กรควรจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลที่
รับผิดชอบการจัดการการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของแม่บ้านโรงแรม
หรือที่พักแรมของตนให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้และก�ำหนดให้แม่บ้านโรงแรมที่ต้องการเข้ารับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเป็นผู้เรียนหรือผู้ร่วมกิจกรรม และให้ผู้เรียนหรือผู้ร่วมกิจกรรมเป็นศูนย์กลางการฝึก
อบรมหรือการเรียนรู้ โดยผู้สนับสนุนการเรียนรู้จะท�ำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิด
การเรียนรู้ รวมถึงให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะ พฤติกรรม ค่านิยม และทัศนคติ
ซึ่งผู้สนับสนุนการเรียนรู้จะไม่สอนโดยตรงในสิ่งต่าง ๆ แต่จะช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และ
ตกผลึกเอง (Ratana–ubol, 2008) ทั้งนี้ผู้สนับสนุนการเรียนรู้มีหน้าที่ดูแลกระบวนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ท�ำการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ชี้แจงให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับ สร้างแรงจูงใจในการเข้าฝึกอบรม ทั้งนี้ควรให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้ารับการฝึกอบรม
ด้วยความสมัครใจมีการติดตามการเข้าฝึกอบรม กระตุ้นเตือนอย่างฉันท์มิตรให้ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าฝึกอบรมเกิด
ความสนใจที่จะร่วมกิจกรรม และผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรบให้ร่วมกิจกรรมต่อจนจบโดยไม่เป็นการบังคับ
สร้างแรงจูงใจโดยการให้ค�ำชมเชย การมอบประกาศนียบัตรหรือรางวัลแก่ผู้ที่ร่วมกิจกรรมจนจบ โดยไม่
ค�ำนึงถึงคะแนนผลการเรียนหรือการสอบตก สอบผ่าน เป็นการสร้างความสบายใจ สร้างขวัญและก�ำลังใจ
ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แบ่งปันประสบการณ์ และสอบถามข้อสงสัยใน
การฝึกอบรมหรือการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยกิจกรรมเหล่านี้ผู้สนับสนุนการเรียนรู้สามารถท�ำได้ขณะที่
ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าร่วมประชุมก่อนปฏิบัติงานในแต่ละวัน
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4.2 วิ ธี ก ารฝึ ก อบรมและการท� ำ กิ จ กรรมควรยึ ด แนวคิ ด การฝึ ก อบรมหรื อ การเรี ย นทางไกล
โดยประยุกต์วิธีการสอนทางไกลมาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ โดยผู้ฝึกอบรมและผู้รับการฝึกอบรม
ไม่จ�ำเป็นต้องพบกันหรือมีการพบปะกันน้อยมาก (Brahmawong, 1983) และใช้สื่อคอมพิวเตอร์เป็น
สื่อหลักในการถ่ายทอดเนื้อหาลักษณะต่าง ๆ และใช้สื่ออื่น ๆ เสริม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ การสอนเสริม การฝึก
ปฏิบัติ เป็นต้น (Sungsri, 2006) ส�ำหรับสื่อหลักที่ใช้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการท�ำงานของแม่บ้านโรงแรมชาวไทย ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
โดยแม่บ้านโรงแรมสามารถเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมผ่านอุปกรณ์ดังกล่าวที่ใดและเวลาใดก็ได้
เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งแม่บ้าน
โรงแรมส่ ว นใหญ่ มี อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วติ ด ตั ว ตลอดเวลา ควรให้ ผู ้ ร ่ ว มกิ จ กรรมเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมและ
ร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ควรจัดการประชุมร่วมหรือปฐมนิเทศ ผู้ร่วมกิจกรรม
ก่อนการฝึกอบรมหรือการท�ำกิจกรรม เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมทราบว่า
องค์กรของตนได้จัดการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะตน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อเองและการปฏิบัติงาน น�ำไปสู่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมถึงชี้แจงวิธีการฝึกอบรม
และร่วมกิจกรรมพร้อมแจกคู่มือให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากค่าดัชนีความต้องการ
จ�ำเป็นพบว่า ทักษะภาษาอังกฤษที่แม่บ้านชาวไทยจ�ำเป็นต้องพัฒนา คือ ทักษะด้านการพูดเป็นทักษะที่
แม่บ้านโรงแรมมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนามากที่สุด ทั้งนี้เนื้อหาการฝึกอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจึงควร
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูดเป็นส�ำคัญ รองลงมาได้แก่การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการฟัง
และทักษะด้านการเขียน ตามล�ำดับ
4.3 ระยะเวลาการฝึกอบรมและการท�ำกิจกรรม ไม่ควรก�ำหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมหรือ
การท�ำกิจกรรมที่ตายตัว เนื่องจากแม่บ้านโรงแรมไม่คุ้นชินกับการฝึกอบรมหรือการเรียนอย่างเป็นทางการ
และมีภาระและชีวิตส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบ จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าเรียนตามความสมัครใจตาม
ศักยภาพและความพร้อมของตน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงการศึกษาตามอัธยาศัยว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในชีวิตประจ�ำวันของ
บุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส
ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล (Ministry of Education, 2008)
4.4 ช่องทางการสื่อสารควรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม และผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ โดยอาจใช้ช่องทางที่ผู้ร่วมกิจกรรมนิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น กลุ่มสนทนา LINE เฟซบุ๊ก และ
โทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อ ซักถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม
ด้วยกัน และผู้สนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
4.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ไม่ควรจัดให้มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นทางการ
เช่น การเข้าสอบเพื่อวัดระดับความรู้และการเข้าสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ เนื่องจากผู้ร่วมกิจกรรม
ส่วนใหญ่ไม่คุ้นชินและละทิ้งการศึกษาในระบบมาเป็นเวลานาน ท�ำให้รู้สึกกดดัน ไม่สบายใจในการเข้าสอบ
อีกทั้งยังรู้สึกอับอายหากตนเองสอบได้คะแนนไม่ดีหรือสอบตก และยังกลัวว่าผลการสอบจะมีผลต่อ
การประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของตนในอนาคต ดังนั้นจึงควรใช้วิธีการประเมินความรู้อย่างไม่เป็น
ทางการ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้น โดยให้
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ผู้ร่วมกิจกรรมท�ำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนในแต่ละเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทราบ
ความก้ า วหน้าของตนผ่านโทรศัพ ท์เ คลื่อนที่ ทั้ ง นี้ ผู ้ ส นั บสนุ นการเรี ย นรู ้ จะต้ อ งสร้ า งความมั่ นใจให้ แ ก่
ผู้ร่วมกิจกรรมถึงความเป็นส่วนตัว โดยจะมีแต่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ท�ำแบบทดสอบ และผู้สนับสนุนการเรียนรู้
เท่านั้นที่ทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนของตน และผลการประเมินการเรียนรู้จะไม่มีผลต่อการประเมิน
ประสิทธิภาพการท�ำงานของผู้ร่วมกิจกรรมอย่างแน่นอน
4.6 การประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ควรด�ำเนินการเก็บ
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีต่อการฝึกอบรมและกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยเก็บข้อมูล
จากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งที่เข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมจนจบ และจากผู้ร่วมกิจกรรมที่หยุดเข้ารับ
การฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมกลางคัน เพื่อน�ำผลของการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุง
การฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของแม่บ้านโรงแรมให้มีความเหมาะสม และตรง
ตามความต้องการของผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป
สรุปและอภิปรายผล
ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลตามประเด็นต่อไปนี้
1. ปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การท�ำงานของแม่บา้ นโรงแรมชาวไทย
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นแม่บ้านโรงแรมสัญชาติไทยที่ท�ำงานร่วมกับโรงแรมในประเทศไทยได้ประเมิน
ตนเองว่ามีทักษะภาษาอังกฤษอันประกอบด้วยทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน
อยู่ในระดับต�่ำที่สุดทั้ง 4 ด้าน ทั้งที่ในการปฏิบัติงานนั้นแม่บ้านในโรงแรมมีความจ�ำเป็นต้องสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษแบบเผชิญหน้าโดยใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับผู้ใช้บริการ เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับ
บัญชา อันจะสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ สามารถสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน และปฏิบัติงานตาม
ค� ำ สั่ ง ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ถู ก ต้ อ ง ส่ ง ผลต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรม ความพึ ง พอใจของผู ้ ใช้ บ ริ ก ารและ
ประสิทธิภาพ การท�ำงานของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pongkhomfoei et al. (2016) ที่ศึกษา
เรื่องการถอดบทเรียนของพนักงานแผนกแม่บ้านในธุรกิจโรงแรมบูติคที่ประสบความส�ำเร็จในจังหวัด
เชียงราย และพบว่าพนักงานแผนกแม่บ้านต้องมีความรู้และทักษะด้านภาษาพอที่จะติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าได้ เช่น การกล่าวทักทายหรือการสอบถามความต้องการของลูกค้า การกล่าวขอโทษลูกค้าการขอ
อนุญาตในการรบกวนลูกค้า เป็นต้น
ในทางกลับกันหากแม่บ้านโรงแรมไม่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการเนื่องจากไม่มีความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ อาจส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและการกลับมาใช้บริการโรงแรมอีกครั้ง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Gammasit (2008) ที่ศึกษาเรื่องคุณสมบัติพนักงานโรงแรมบูติคที่ประสบความส�ำเร็จใน
จังหวัดเชียงใหม่พบว่า คุณสมบัติในการพูดภาษาต่างประเทศได้ของพนักงานโรงแรมมีผลต่อการประสบ
ความส�ำเร็จของธุรกิจโรงแรมและที่พัก ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างตระหนักถึงความส�ำคัญของภาษาอังกฤษที่ตนเอง
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานและมีความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนผ่านการฝึกอบรมในองค์กร
โดยทักษะที่ต้องการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Pongjumpa (2011) ที่ได้ศึกษาเรื่อง A Survey of the Needs of English Proficiency of Five–Star
Hotels’ Staff and Representatives in Bangkok and the Aspect of Needs Referring to Hotel
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English and General English พบว่า พนักงานโรงแรมใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท�ำงานมากที่สุด
และมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างต้องการรับการฝึกอบรม
หรือท�ำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ โดยเข้ารับการฝึกอบรม
หรือท�ำกิจกรรมด้วยความสมัครใจ ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหรือท�ำกิจกรรมนอกเวลาท�ำงาน ไม่ต้องการ
เข้าชั้นเรียนตามตารางที่ก�ำหนด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างต้องท�ำงานเป็นกะ มีตารางการท�ำงานที่ไม่แน่นอน
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนที่มีการก�ำหนดระยะเวลา และตารางเรียนที่แน่นอนได้ อีกทั้งยังมี
ภาระและชีวิตส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่ต้องการให้การฝึกอบรมหรือการท�ำกิจกรรมกระทบต่อชีวิต
ส่วนตัวและเป็นภาระมากจนเกินไป และเกรงว่าหากมีการฝึกอบรมหรือต้องเข้าฝึกอบรมตามตาราง
ที่ก�ำหนด ตนเองจะไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมหรือท�ำกิจกรรมได้จนจบ สอดคล้องกับ Tangsawanit
(2004) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงานพบว่า พนักงานมีความพร้อมในการเรียนด้วย
ตนเอง และเวลาเรียนควรเป็นไปตามความต้องการของตน ไม่มีการบังคับในเรื่องเวลา เนื่องจากพนักงาน
ต้องปฏิบัติงานในเวลาท�ำงาน หากมีการก�ำหนดเวลาในการฝึกอบรมหรือการเรียนจะท�ำให้ไม่อยากเรียนรู้
นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในการฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เชื่อม
ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่ที่สุดมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวตลอดเวลา ท�ำให้
สามารถเรียนได้ทกุ ทีแ่ ละทุกเวลาตามต้องการ สอดคล้องกับ Ally (2009) ในหนังสือเรือ่ ง Mobile Learning:
Transforming the Delivery of Education and Training ซึ่งสรุปถึงประโยชน์ของโทรศัพท์เพื่อการศึกษา
หรือ M–Learning ได้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือนั้นมีขนาดกะทัดรัดและน�้ำหนักเบา ผู้เรียนจึง
สามารถพกพาติดตัวไปได้ทุกที่และตลอดเวลา อีกทั้งการใช้งานยังมีความยืดหยุ่นสูง ส่งผลให้ผู้เรียนและ
ผู ้ ส อนสามารถเข้ า ถึ ง เนื้ อ หาการเรี ย นได้ ทุ ก ที่ แ ละทุ ก เวลาตามที่ ต ้ อ งการ ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล
การเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นทางการ เช่น
การเข้าสอบวัดระดับก่อนเรียนและการเข้าสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน เนื่องจากรู้สึกเป็นกังวลและ
เป็นการเพิ่มภาระในการเตรียมตัวเข้าสอบ กลัวการถูกหัวเราะเยาะและอายเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับ
บั ญ ชาหากตนเองเรี ย นไม่ ส� ำ เร็ จ ได้ ค ะแนนน้ อ ยกว่ า ผู ้ อื่ น หรื อ สอบไม่ ผ ่ า น รวมถึ ง เกรงว่ า จะมี ผ ลต่ อ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของตนโดยผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา ส่ ง ผลให้ ต นไม่ อ ยากและไม่ ก ล้ า ที่ จ ะเรี ย นรู ้
สอดคล้องกับ McKay & Northedge (1995) ที่กล่าวว่าผู้ใหญ่มักหลีกเลี่ยงการเข้าชั้นเรียน เนื่องจากกลัว
การถูกหัวเราะเยาะจากสังคม เพื่อนร่วมชั้นและผู้สอนส่งผลให้หยุดเรียนกลางคัน
2. ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานที่แม่บ้านโรงแรมชาวไทยที่จำ� เป็นต้องพัฒนา พบว่า ทักษะ
การพู ดภาษาอังกฤษเป็นทัก ษะที่แม่บ้านโรงแรมชาวไทยมี ความจ� ำเป็นต้อ งพั ฒนามากที่ สุด จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษในระดับต�่ำสุด และมีความจ�ำเป็นต้อง
ใช้ทักษะดังกล่าวในการปฏิบัติงานต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kalasin & Charumanee (2015) ที่ศึกษาเรื่องความจ�ำเป็น
ในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ของไทยในการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2018 พบว่าทักษะการฟังและการพูดมีความจ�ำเป็นสูงสุดส�ำหรับพนักงาน
ต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม
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3. แนวทางการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส�ำหรับแม่บ้านโรงแรมชาวไทย ประกอบด้วย 6 ประเด็น
ส�ำคัญ ได้แก่
3.1 ผู้รับผิดชอบการจัดการการฝึกอบรมและกิจกรรมองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัด
ให้ มี ผู ้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ดู แ ลกระบวนการฝึ ก อบรมและกิ จ กรรม กระบวนการเรี ย นรู ้ อ� ำ นวย
ความสะดวกแก่ผู้ร่วมกิจกรรม เป็นที่ปรึกษาสร้างขวัญและก�ำลังใจ เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม
และองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นเพื่อนคู่คิดของผู้ร่วมกิจกรรม ท�ำให้ผู้ร่วมกิจกรรมไม่รู้สึก
โดดเดี่ยว และมีก�ำลังใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมจนแล้วเสร็จ สอดคล้องกับ Brookfield
(1986) ที่กล่าวถึงแนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ใหญ่ไว้ว่า ผู้ใหญ่ต้องการได้รับการปฏิบัติในฐานะเป็น
ผู้ที่มีความสามารถ และสามารถน�ำตนเองได้ ผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ควรสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ท�ำให้ผู้ใหญ่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีอยู่ในตัว
3.2 วิธีการฝึกอบรมและการท�ำกิจกรรม องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการฝึกอบรม
ตามแนวคิดการศึกษาทางไกล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต เนื่องจากผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ดังกล่าวติดตัวและใช้งานเป็น
ประจ�ำ  ผู้ร่วมกิจกรรมจึงสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเองเข้าฝึกอบรมได้ทุกที่ และทุกเวลาตาม
ความต้องการ สอดคล้องกับ Hashim et al. (2014) ที่ศึกษาเรื่อง Adult Learners’ Intention to Adopt
Mobile Learning: A Motivational Perspective พบว่าผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่และมีงานท�ำ  มีความต้องการ
เป็นอย่างมากที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา เนื่องจากผู้ใหญ่มีความจ�ำเป็นด้านการท�ำงานและ
ต้องรับผิดชอบครอบครัว นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังเป็นประโยชน์ในการเป็นสื่อกลาง
เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองอีกด้วย ทั้งนี้เนื้อหาการฝึกอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องควร
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูดเป็นส�ำคัญ รองลงมาได้แก่การพัฒนาทักษะด้านการฟัง ทักษะด้านการอ่าน
และทักษะด้านการเขียน ตามล�ำดับ สอดคล้องกับ Pandamrongsatit (2013) ที่ศึกษาเรื่องความต้องการใช้
ภาษาอังกฤษของบุคลากรในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม จังหวัดปทุมธานี พบว่าพนักงานโรงแรมใช้
ทักษะด้านการพูดมากที่สุด และใช้ทักษะด้านการเขียนเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการและเพื่อนร่วมงานน้อยที่สุด
3.3 ระยะเวลาการฝึกอบรมและการท�ำกิจกรรม เนื่องจากผู้เรียนหรือผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มี
งานท�ำและมีภาระด้านอื่น ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรก�ำหนดระยะเวลา
การเข้ารับการฝึกอบรมและท�ำกิจกรรมและควรให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ สอดคล้องกับ
Baharudin et al. (2013) ที่ศึกษาเรื่อง Challenges of Adult Learners: A Case Study of Full
Time Postgraduates Students พบว่าอุปสรรคของนักศึกษาแบบเต็มเวลาที่ท�ำงานแล้วส่วนใหญ่ คือ
ความจ�ำเป็นในการจัดการด้านเวลา โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าวต้องจัดสรรเวลาของตนให้แก่ครอบครัว
การท�ำงานและการเรียน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องยอมสละเวลาพักผ่อน และเวลาส่วนตัวให้แก่การศึกษา
ส่งผลให้เกิดความเครียดตามมา
3.4 ช่องทางการสือ่ สาร เนือ่ งจากผูร้ ว่ มกิจกรรมใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน ผูส้ นับสนุน
การเรียนรู้จึงควรใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน และผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ใช้ ถือเป็นการสื่อสาร 2 ทางที่ผู้ร่วมกิจกรรมและ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วและประหยัด สอดคล้องกับการศึกษาของ
46

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

Van Rooyen (2014) ที่พบว่าการใช้สื่อสังคม เช่น WhatsApp เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบัญชีในรูปแบบการศึกษาทางไกลของ University of South Africa
ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรจัดการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นทางการ แต่ควรประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ร่วมกิจกรรมระหว่าง
การฝึกอบรมหรือท�ำกิจกรรมในรูปแบบของแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมในแต่ละเนื้อหาหรือ
กิจกรรมเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของตนเองเป็นระยะ โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถท�ำแบบทดสอบผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่และทราบผลความก้าวหน้าของตนเองทันที โดยจะมีแต่ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้สนับสนุน
การเรียนรู้เท่านั้นที่ทราบผลการท�ำแบบทดสอบของตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ Catanzaro (1996)
ที่พบว่าความวิตกกังวลในการสอบมีผลต่อการเรียนของผู้เรียน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Moran
(1997) ที่กล่าวว่าการใช้การประเมินผลระหว่างการเรียนในการศึกษานอกระบบนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตนและ Moyer (2016) ได้ข้อสรุปจากการศึกษาเรื่อง Engaging
Students in 21st Century Skills through Non–Formal Learning ไว้ว่าการจัดการการเรียนรู้
กิจกรรมที่มีความหมาย สภาพแวดล้อมในการเรียนที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินผลระหว่างการเรียน
อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นส�ำหรับการจัดการศึกษานอกระบบ
3.6 การประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบบรมและกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�ำหรับแม่บ้าน
โรงแรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่ร่วมกิจกรรมจนจบและไม่จบ เพื่อน�ำไปพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมการฝึก
อบรมให้ตรงตามความต้องการของผู้ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมต่อไป สอดคล้องกับ
Sproule (2000) ที่ได้กล่าวไว้ใน Student Evaluations of Teaching: A Methodological Critique
of Conventional Practices ว่าวัตถุประสงค์หลักของการประเมินการเรียนการสอน คือ การน�ำผลที่ได้
จากการประเมินไปปรับปรุงเนื้อหาและประสิทธิภาพของการสอนอย่างต่อเนื่องและ Edstrom (2008)
ที่กล่าวไว้ใน Doing Course Evaluations as if Learning Matters Most ว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากผู้เรียน
สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการเรียนตามที่ต้องการได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษส�ำหรับ
แม่บ้านโรงแรมชาวไทยให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการโรงแรมและที่พักแรม บริบท
ขององค์กร สภาพปัจจุบัน และผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งได้แก่แม่บ้านโรงแรมชาวไทย
1.2 องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและท�ำกิจกรรม
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษส� ำ หรั บ แม่ บ ้ า นโรงแรมชาวไทย โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความสามารถด้ า นการใช้
เทคโนโลยีของผู้ร่วมกิจกรรม ความสามารถของเทคโนโลยี ราคา และวิธีการใช้งานที่เหมาะสมกับผู้ร่วม
กิจกรรม

47

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมหรือที่พักแรมที่มีต่อทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของแม่บ้านโรงแรมก่อนและหลังการฝึกอบรมหรือท�ำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�ำหรับแม่บ้าน
ในโรงแรมชาวไทย เพื่อน�ำไปประกอบการพัฒนาการฝึกอบรมและกิจกรรมในครั้งต่อไป
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