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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานขายทัวร์ในจังหวัดตรัง และ
เพื่อนาเสนอแนวทางในการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงานขายทัวร์ในจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานขายทัวร์จาก
สานักงานนาเที่ยวบริเวณสถานีรถไฟตรัง สานักงานนาเที่ยวบริเวณท่าเรือหาดปากเมง และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวบริเวณหาดปาก
เมง จานวน 35 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามปัญหาและความจาเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษจานวน 5 ด้าน ประกอบด้วยการสนทนาระหว่างการซื้อขายทัวร์ การฟังภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไป การพูดภาษาอังกฤษ
เรื่องทั่วไป การอ่านเอกสารการซื้อขายทัวร์ และการเขียนเอกสารการซื้อขายทัวร์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างประจาสานักงานนาเที่ยวบริเวณสถานีรถไฟตรังมีปัญหา
และความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไปมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างประสานักงานนาเที่ยวบริเวณท่าเรือ
หาดปากเมงมีปัญหาและความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการสนทนาระหว่างการซื้อขายทัวร์มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างที่
ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีปัญหาและความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียนเอกสารการซื้อขายทัวร์มากที่สุด
คาสาคัญ: ปัญหาและความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ, พนักงานขายทัวร์, ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

Abstract
This study aimed 1). to investigate the problems and needs of English usage of tour agents in Trang
province 2). to design guidelines for developing an English course suitable for tour agents’ needs in Trang
province. The participants were 35 staffs from the tour companies around Trang railway station, tour
companies at Pak Meng pier, and private tour agents at Pak Meng beach. The participant was collected by
purposive sampling. A problem and need questionnaire including conversation in buying and selling tour,
listening to general topics, speaking in general topics, reading tour document, and writing tour document was
administered to all participants. Semi-structured interview was conducted with some participants to provide
additional information. The statistical devices used for data analysis was descriptive statistics (mean and
standard deviation). The findings revealed that the tour agents around Trang railway station expressed major
problem and need as listening to general topics. Conversation in buying and selling tour was the highest level
of problem and need for tour agents at Pak Meng pier. Finally, the private tour agents found that the major
problem and need were writing tour document.
Keywords: Problem and need of English usage, Tour agent, English for specific purposes.
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บทนา
ภาษาอังกฤษถือเป็นเครื่องมือสาคัญและได้รับการยอมรับให้ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก บางประเทศใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย บางประเทศใช้เป็นภาษาที่สองหรือภาษาราชการ
เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเป็นภาษาต่างประเทศในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เช่น จีน รัสเซีย เยอรมัน
รวมถึงประเทศไทย (Crystal, 2003) จากความสาคัญของภาษาอังกฤษที่ได้รับให้เป็นสื่อกลางของการสื่อสารนั้น จึงเป็น
สิ่งจาเป็นที่คนไทยควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซีย น แต่
อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีจุดด้อยในเรื่องของการสื่อสาร ดังที่เลขาธิการอาเซียนในวาระ พ.ศ. 2551-2555 สุรินทร์ พิศ
สุวรรณ (2555) กล่าวว่าประชาชนของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ มีความได้เปรียบในธุรกิจภาคบริการและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมากกว่าประเทศไทย เพราะพวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดี นอกจากนี้ผลการจัดลาดับ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มประเทศในเอเชียจาก EFI หรือ English Proficiency Index ประจาปี 2559
ปรากฏว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 47.21 ระดับความสามารถต่ามาก อยู่ในลาดับที่ 15 จาก 19 ประเทศ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศศรีลังกา มองโกเลีย กัมพูชา และลาวเท่านั้น และอยู่ในลาดับที่ 56 จาก 72 ประเทศทั่วโลก (EF
EPI, 2017)
สุรินทร์ พิศสุวรรณ (2555) กล่าวว่า การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อตอบสนองนโยบายการก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ผ่านมานั้นประเทศไทยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับคนในชาติ
เพราะถึงแม้ในแต่ละประเทศจะมีภาษาของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลางในการสื่อสารของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจการท่องเที่ย วและบริการ เพราะประเทศไทยได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน (Country Coordinator) สาขาการท่องเที่ยวทั้งด้านที่พักและการเดินทาง (ศูนย์ข้อมูล
ความรู้ประชาคมอาเซียน, 2560) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศให้มี
ศักยภาพมากขึ้น

ภาพที่ 1 ค่าใช้จ่ายระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 จังหวัดตรัง
ที่มา: สถิตินักท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ปี 2555 – 2558
โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด เพื่อขยายฐานการ
ท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ (ผู้จัดการออนไลน์ , 2557) ซึ่งจังหวัดตรังเป็น 1 ใน 12 เมือง
ต้องห้ามพลาดตามโครงการนี้ ส่งผลทาให้จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของจังหวัดเพิ่มขึ้น จากข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน
ต่อวันของกรมการท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ระหว่างปี
พ.ศ. 2555 – 2558 ดังภาพที่ 1 พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินารายได้เข้าสู่จังหวัดตรังมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและ
เพิ่มสูงขึ้นในทุกปี (กรมการท่องเที่ยว, 2560) และหากศึกษาถึงรูปแบบการเดินทางโดยเปรียบเทียบจานวนผู้เข้าพักแรม
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จาแนกตามประเภทที่พักและยานพาหนะ ดังภาพที่ 2 พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เลือกการเดินทางแบบการจัดการ
การเดินทางด้วยตัวเอง (Non Package Tour) มีจานวนมากกว่าการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว (Package Tour) (กรมการท่องเที่ยว, 2560)

ภาพที่ 2 การเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยวและแบบจัดการเดินทางด้วยตัวเองระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558
ที่มา: สถิตินักท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ปี 2556 – 2558
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวเบื้องต้นพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มที่สอง คือ นักท่องเที่ยวที่มีกาลังการใช้
จ่ายสูงกว่าแต่มีจานวนน้อยกว่ากลุ่มแรก นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะซื้อบริการนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายผ่านผู้ประกอบการนาเที่ยวจาก
ประเทศของตนให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง ส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกจะวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเอง เลือกซื้อบริการนา
เที่ยวเฉพาะบริเวณที่ตนสนใจโดยติดต่อที่พัก การเดินทาง หรือบริการนาเที่ยวกับผู้ประกอบการนาเที่ยว หรือพนักงานขายทัวร์
(Tour Agent) โดยตรง จึงทาให้พนักงานเหล่านี้เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญต่อธุรกิจการท่องเที่ยว เพราะเป็นสื่อกลางในการนาเสนอ
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดและประเทศ การนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวแต่ละครั้งจะสาเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
แต่อย่างหนึ่งที่สาคัญมาก คือ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ (English for Specific Purposes)
เพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ พนักงานขายทัวร์จะต้องทราบถึงรายละเอียด และข้อมูลสาคัญของ
โปรแกรมการท่องเที่ยวของตน ในบริบทที่มีความเฉพาะตัวและแตกต่างจากบริบทอื่นๆ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในบริบทดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นการศึกษาถึงปัญหาและความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
เฉพาะนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมหรือการสร้างบทเรียนสาเร็จรูปสาหรับพนักงานขายทัวร์
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัญหาและความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานขายทัวร์ในจังหวัดตรัง
2. เพื่อนาเสนอแนวทางในการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงานขายทัวร์ในจังหวัดตรัง

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. พนักงานขายทัวร์ หมายถึง พนักงานประจาสานักงานนาเที่ยวหรือบุคคลที่ประกอบธุรกิจนาเที่ยวส่วนตัว ทา
หน้าที่อธิบายและขายโปรแกรมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ บริเวณสถานีรถไฟตรัง อาเภอเมือง จังหวัด
ตรัง และบริเวณท่าเรือหาดปากเมง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ที่เป็นชาวไทยเท่านั้น
2. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP: English for Specific Purposes) คือ การใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึงภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กับพนังงานขายทัวร์ชาวไทย ในบริบทของการซื้อขายโปรแกรมการท่องเที่ยว
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การทบทวนวรรณกรรม
ผู้ วิ จั ย ท าการทบทวนวรรณกรรม 3 หั ว ข้ อ คื อ ข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว (ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว และผู้รับบริการด้านการท่องเที่ยว) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for
Specific Purposes) และการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน (Need Analysis)
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง มี 3 ประเภทหลักๆ คือ 1). ผู้ให้บริการด้านการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ ประกอบด้ ว ย เครื่ องบิน รถทัว ร์ รถไฟ รถตุ๊ ก ๆ มอร์ เตอร์ ไ ซด์ รับ จ้ าง รถบัส รถตู้ และเรื อโดยสาร
2). ผู้ให้บริการด้านที่พัก ประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล โฮสเทล เกสเฮาส์ และโฮมสเตย์ ทั้งบริเวณตัวเมืองตรัง ชายหาด
แหล่งท่องที่ยวสาคัญ และบนเกาะต่างๆ 3). ผู้ให้บริการด้านการนาเที่ยว ประกอบด้วย สานักงานนาเที่ยวบริเวณท่าเรือหาดปาก
เมง บริเวณสถานีรถไฟตรัง และผู้ประกอบการที่ตั้งสานักงานที่บ้าน จึงทาให้บุคลากรผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวมีจานวนมาก
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้ให้บริการด้ านการนาเที่ยว เนื่องจากบุคลากรด้านนี้มีความสาคัญต่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพราะเป็นผู้ที่ดูแลทั้งการเดินทาง ที่พัก และการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ แต่ได้รับ
การฝึกอบรมหรือการเรียนภาษาอังกฤษน้อยกว่าบุคลากรด้านการโรงแรม เป็นผู้ที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
บุคลากรที่ให้บริการด้านการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ อีกทั้งระบบโครงสร้างองค์กรมีความหลากหลายและน่าสนใจ
ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง (2559) ได้สรุปข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวในจังหวัดตรังที่ขึ้น
ทะเบียนเพื่อต่ออายุใบประกอบการ ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีจานวนทั้งหมด 62 ราย สามารถจาแนกตามสถาน
ที่ตั้งได้ 3 บริเวณ คือ 1). บริเวณท่าเรือหาดปากเมง 2). บริเวณสถานีรถไฟตรัง 3). ผู้ประกอบการที่ตั้งสานักงานที่บ้าน (Home
office) บริเวณแรกคือท่าเรือหาดปากเมง บริเวณนี้จะเป็นท่าเรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ซื้อทัวร์แบบไปเช้าเย็นกลับ (One
day trip) และเป็นจุดลงเรือสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะไหง ผู้ประกอบการที่ตั้งสานักงานนาเที่ยวบริเวณนี้มีจานวน
8 ราย และผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ไม่มีสานักงานนาเที่ยวจานวน 14 ราย ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวดาเนินธุรกิจแบบครอบครัว ไม่มีตาแหน่งงานที่ชัดเจน ส่วนมากจะทาหน้าที่เป็นพนักงานขายทัวร์ เป็นมัคคุเทศก์และ
ขับเรือเอง จึงทาให้บริเวณท่าเรือหาดปากเมงมีผู้ประกอบการนาเที่ยวทั้งหมด 22 ราย นอกจากท่าเรือหาดปากเมงแล้วยังมี
ท่าเรืออีก 3 แห่งที่ให้บริการนักท่องเที่ยว คือ ท่าเรือหาดยาวเดินทางไปเกาะลิบง ท่าเรือควนตุ้งกูเดินทางไปเกาะมุกและเกาะ
กระดาน และท่าเรือหาดสาราญเดินทางไปเกาะสุกร แต่ท่าเรือทั้งสามแห่งนี้ไม่มีผู้ประกอบการนาเที่ยวเหมือนท่าเรือหาดปาก
เมง มีเพียงเรือหางยาวให้บริการรับส่งลูกค้าเท่านั้น จึงไม่มีกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้
บริเวณที่สอง คือ ชุมชนเศรษฐกิจหน้าสถานีรถไฟตรัง ในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางการเดินทางและการค้า
มีชุมชนเก่าแก่ ร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักหนาแน่นกว่าบริเวณอื่นๆ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดตรังก็มักจะหาที่
พักบริเวณนี้ เพราะมีแหล่งอานวยความสะดวกมากมาย จากนั้นผู้ประกอบการนาเที่ยวจึงเข้าไปตั้งสานักงานเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับนักเดินทาง จึงทาให้บริ เวณนี้กลายเป็นเป็นจุดรับส่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดตรัง หรือต้องการ
เดินทางต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น กระบี่ พังงา ภูเก็ต สตูล หรือสุราษฎร์ธานี ผ่านผู้ประกอบการนาเที่ยวของแต่ละ
จังหวัด บริเวณนี้มีผู้ประกอบการจานวน 13 ราย โดยบางรายมีสานักงานที่บริเ วณท่าเรือหาดปากเมงด้วย และจากการที่
ผู้วิจัยสอบถามข้อมูลการดาเนินงานในแต่ละสถานประกอบการ สามารถแบ่งประเภทของการประกอบธุรกิจได้เป็น 3
ประเภท คื อ 1).
ผู้ ป ระกอบการที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ระกอบการน าเที่ ย วให้ บ ริ ก ารน าเที่ ย วอย่ า งเดี ย ว
2). ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นโรงแรมหรือเกสเฮาส์และจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนาเที่ยวด้วย ให้บริการที่พัก
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เป็ น หลั ก แต่ ห ากผู้ เ ข้ า พั ก สนใจบริ ก ารน าเที่ ย วก็ จ ะเป็ น ผู้ ป ระสานงานเพื่ อ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง ผู้ ป ระกอบการน าเที่ ย วอื่ น
3). ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทตามเกาะต่างๆ จะรับเฉพาะลูกค้า ที่ซื้อบริการนาเที่ยวพ่วงกับ
ห้องพักของตนเท่านั้น หากลูกค้าต้องการซื้อบริการนาเที่ยวอย่างเดียวก็จะส่งต่อไปให้ผู้ประกอบการนาเที่ยวอื่นด้วยเช่นกัน
บริเวณสุดท้าย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวที่ตั้งสานักงานที่บ้าน เป็นผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจที่บ้าน ไม่มี
สานักงานนาเที่ยวให้เห็นเด่นชัด และไม่ได้ตั้งสานักงานอยู่บริเวณท่าเรือหาดปากเมงหรือบริเวณหน้าสถานีรถไฟตรัง ให้บริการ
นาเที่ยวโดยการติดต่อกับนักท่องเที่ยวโดยตรง ทาการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นักท่องเที่ยวที่สนใจจะติดต่อโดยการพูดคุย
ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์
ผู้รับบริการด้านการท่องเที่ยว
ผู้รับ บริ การด้า นการท่ องเที่ย วหรือ นักท่ องเที่ย วที่ เดิ นทางมาจั งหวั ดตรัง มี ทั้งชาวไทยและชาวต่า งชาติ โดย
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเลือกซื้อบริการนาเที่ยวในจังหวัด เพราะการท่องเที่ยวหลักของจังหวัดตรัง คือ การท่องเที่ยวทาง
ทะเล นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ด้วยตัวเอง จากการสอบถามผู้ประกอบการนาเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เคยเดินทางมาจังหวัดตรัง มักจะมาซ้าในปีต่อๆไปและจะเลือกซื้อบริการนาเที่ยวจากสานักงานนาเที่ยวเดิม ทาให้
ผู้ประกอบการมีลูกค้าประจา โดยเป็นการซื้อบริการนาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จทั้งการเดินทาง ที่พัก และการท่องเที่ยว ส่วน
นักท่องเที่ยวชาวไทยมักจะเดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยยานพาหนะส่วนตัว จึงเลือกซื้อบริการนาเที่ยวเฉพาะการท่องเที่ยว
เท่านั้น และจะพักอาศัยอยู่ในจังหวัดตรังเป็นระยะเวลาน้อยกว่าชาวต่างชาติ โดยช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น คือ
ช่วงฤดูเปิดการท่องเที่ยว (พฤศจิกายน – เมษายน) ส่วนในช่วงฤดูปิดการท่องเที่ยว (พฤษภาคม – ตุลาคม) นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจะน้อยกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยมักเลือกทากิจกรรมอื่นแทนการท่องเที่ยวทางทะเล
เช่น เข้าพักในโรงแรมเนื่องจากอัตราค่าห้องพักและบริการอื่นๆมีราคาถูก และเลือกท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในตัว
เมือง หรืออาเภออื่นๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP: English for Specific Purposes)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP: English for Specific Purposes) ได้กาเนิดขึ้นราวปี ค.ศ. 1960 จาก
การที่กลุ่มคนจานวนมากเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ทั้งนี้เพื่อต้องการนาไปใช้ใน
การทางานด้านต่างๆ Hutchinson and Waters (1987) กล่าวว่า ผู้เรียนมีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษต่างกันตาม
วัตถุประสงค์ในการเรียนของตน ทาให้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกลายเป็นรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่
สาคัญและได้รับการนิยมมากในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือเป็นภาษาต่างประเทศ Rahman (2015) กล่าวว่า
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษทั่วไป (GE: General English) ทั้งในด้านกระบวนการ
เรียนการสอน สภาพแวดล้อม และวัตถุประสงค์ในการเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะส่วนใหญ่
จะเป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว และต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพตามสายงานของตน
ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนจึงอยู่ภายใต้พื้นฐานของความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งมีความแตกต่าง
กันไปตามสถานการณ์เฉพาะ ทั้งนี้จะเน้นภาษาอังกฤษในบริบทเฉพาะมากกว่าการเรียนไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษา
ในขณะที่ภาษาอังกฤษทั่วไปจะเน้นการเรียนการสอนทุกทักษะเท่าๆกันทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่ในภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะจะเน้นทักษะภาษาอังกฤษตามความต้องการของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ (EAP:
English for Academic Purposes) และภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาชีพ (EOP: English for Occupational
Purposes หรือ EVP: English for Vocational Purposes) โดยภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ หมายถึง การสอน
ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องการเชิงวิชาการ Dudley-Evans and St John (1998) ได้ให้ตัวอย่างไว้ เช่น
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ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ESP: English for Science and Technology) ภาษาอังกฤษทางการแพทย์
(EMP: English for Medical Purposes) หรือภาษาอังกฤษทางกฎหมาย (ELP: English for Legal Purposes) ก็จะเน้นการ
เรียนการสอนในห้องเรียนที่ต่างกันไปตามบริบท ส่วนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาชีพ หมายถึง การเรียนที่เน้นความ
ต้องการที่สอดคล้องกับงานที่ผู้เรียนกาลังทาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้ านวิชาชีพ Robinson (1991) and
Dudley-Evans & St John (1998) ให้ความหมายว่า เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทางด้านวิชาชีพต่างๆ เช่น
ภาษาอังกฤษทางการแพทย์เน้นการฝึกฝนอบรมแพทย์ หรือภาษาอังกฤษธุรกิจก็จะเน้นการพัฒนาด้านการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
เป็นต้น และเหมาะสาหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทางานหรือผู้เริ่มต้นทางานใหม่ๆ
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน (Need Analysis)
Stevens (1980), Hutchinson and Waters (1987), and Robinson (1991) กล่าวว่า การวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้เรียนถือเป็นกระบวนการพื้นฐานของการเรียนภาษาและเป็นขั้นตอนที่มีความจาเป็นต้องทาเป็นขั้นตอนแรกในการออกแบบการ
สอนด้านภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ Dudley-Evans and St John (1998) and Hamp-Lyons (2001) กล่าวว่าการ
วิเคราะห์ความต้องการเป็นปัจจัยพื้นฐานในการออกแบบบทเรียน ทาให้ทราบว่าควรออกแบบบทเรียนอะไรและอย่างไรซึ่งมี
ประโยชน์สาคัญ 3 ประการคือ 1). เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนเป็นใคร 2). เพื่อให้ทราบว่าควรฝึกทักษะทางการเรียนใดแก่ผู้เรียน
3). เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์เป้าหมายและสภาพแวดล้อมในการเรียนของผู้เรียน จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ความต้องการมี
ความสาคัญต่อการออกแบบและพัฒนาการเรียน การผลิตสื่อ รวมถึงการออกข้อสอบ ผู้สอนจึงควรวิเคราะห์ความต้องการก่อนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง และแหล่งข้อมูลสาคัญที่จะช่ วยวิเคราะห์ความต้องการ ได้แก่ ผู้เรียน ศิษย์เก่า เอกสารที่
เกี่ยวข้อง ลูกค้า นายจ้าง เพื่อนร่วมงาน และรวมถึงนักวิจัยในด้านนี้ Rahman (2015) กล่าวว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจาการวิเคราะห์ความต้องการ โดยเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม แบบทดสอบ การอภิปราย การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการประเมินค่า การวิเคราะห์ความ
ต้องการแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ 1). การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย (TSA: Target Situation Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ความต้องการในการเรียน โดยมุ่งเน้นไปยังความต้องการใช้ภาษาของผู้เรียนทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ ว่าเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว
ผู้เรียนต้องการนาภาษาไปใช้อย่างไรและมากน้อยแค่ไหน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสอบถาม
(Robinson, 1991; Evans & St John, 1998) 2). การวิเคราะห์สถานการณ์ในการเรียน (LSA: Learning Situation Analysis) เป็น
การวิเคราะห์ความต้องการส่วนบุคคลที่ผู้เรียนแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกัน และเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษา
และทักษะต่างๆ เพื่อหาคาตอบที่ว่าทาไมผูเ้ รียนต้องการเรียน ความต้องการนี้เป็นปัจจัยภายในและมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
คิดของแต่ละคน (Dudley-Evans & St John, 1998) 3). การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (PSA: Present Situation Analysis)
อธิบายว่าเป็นการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการเรียนภาษา ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนที่ผู้เรียนมีติดตัวมาก่อน
หน้าที่จะเริ่มเรียน (Dudley-Evans & St John, 1998; Robinson, 1991) ทั้งนี้ Richterich and Chancerel (1980) เพิ่มเติมว่า
แหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ตัวผู้เรียน รูปแบบการสอน และสถานบันที่เรียน ดังนั้นผู้สอนจะต้องพิจารณาถึงระดับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ข้อมูลพื้นฐาน และทัศนคติเกี่ยวกับการเรียน ทั้งนี้ควรศึกษาถึงสังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียน เช่น
ทัศนคติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การเรียน และการใช้ภาษาต่างประเทศ McDonounh (1984) กล่าวว่า การวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามควร
จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 อย่างเท่าๆกัน
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลและ
แนวทางพื้นฐานในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมผู้เรียนที่ประกอบธุรกิจเฉพาะด้านการท่องเที่ยว โดยวิเคราะห์ความต้องการ
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ครบทั้ง 3 ประเด็น คือ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์ในการเรียน และการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันในรูปแบบของแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์

ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วยกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ข้อจากัดในการกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบเครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานนาเที่ยวบริเวณหน้าสถานีรถไฟตรัง อาเภอเมือง
จังหวัดตรัง จานวน 13 แห่ง บริเวณท่าเรือหาดปากเมง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง จานวน 8 แห่ง และผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวบริเวณหาดปากเมง จานวน 14 แห่ง รวมทั้งหมด 35 แห่ง เจ้าหน้าที่ทั้งหมดประกอบด้ วยพนักงานขายทัวร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานบัญชี พนักงานขับรถ/เรือ และมัคคุเทศก์ โดยกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้คิดจากจานวน
พนักงานทั้งหมดของสานักงานนาเที่ยวจานวน 75 คน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานขายทัวร์ทาหน้าที่เสนอขายโปรแกรมท่องเที่ย วให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ทั้งการแนะนาโปรแกรม อธิบายรายละเอียด ต่อรองเรื่องราคา และสรุปรายละเอียดทั้งหมดโดยการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะขององค์กรดังนี้ 1). เจ้าหน้าที่ขายทัวร์ประจา
สานักงานนาเที่ยว 2). เจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรือเกสเฮาส์ทาหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับส่วนหน้าและเป็น พนักงานขายทัวร์
ด้วย 3). เจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรือรีสอร์ทบนเกาะทาหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับและเป็นพนักงานขายทัวร์ด้วย 4). พนักงาน
ขายทัวร์ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวทาหน้าที่ขายทัวร์ บางคนอาจเป็นมัคคุเทศก์ และเป็นพนักงานขับเรือด้วย จานวนทั้งหมด
35 คน (สถานประกอบการละ 1 คน) คิดเป็น 46.67% ของกลุ่มประชากรทั้งหมด มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 33 คน
คิดเป็น 94.29% ของกลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มตัวอย่างของสานักงานนาเที่ยวบริเวณท่าเรือหาดปากเมงปิดสานักงานชั่วคราว 2 แห่ง)
ได้รับแบบสอบถามคืน 33 ชุด คิดเป็น 100% ของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามไม่สมบูรณ์จานวน 4 ชุด คิดเป็น
12.12% ของแบบสอบถามที่ได้คืน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างและจานวนผู้ที่เข้าร่วมศึกษา
จานวนสถาน
กลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบการ ประชากร
และได้รับคืน
ไม่สมบูรณ์
สานักงานนาเที่ยวสถานีรถไฟตรัง
13
41
13 (31.70%)
13 (100%)
2 (15.38%)
สานักงานนาเที่ยวท่าเรือหาดปากเมง
8
20
8 (40.00%) 6 (75.00%), 6 (100%) 2 (33.33%)
ธุรกิจส่วนตัวหาดปากเมง
14
14
14 (100%)
14 (100%)
รวม
35
75
35 (46.67%)
33 (94.29%)
4 (12.12%)
หมายเหตุ: 1. จานวนสถานประกอบการ คือ จานวนสานักงานนาเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้
2. กลุ่มประชากร คือ พนักงานทั้งหมดของบริษัทนาเที่ยว 3. กลุ่มตัวอย่าง คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมวิจัยคานวณจากกลุ่มประชากร 4. ผู้ตอบ
แบบสอบถามและได้รับคืน คือ ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามคานวณจากจานวนผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยและร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับคืน
คานวณจากจานวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 5. แบบสอบถามไม่สมบู รณ์ คือ ร้อ ยละของแบบสอบถามที่ขาดข้อ มูลบางเรื่องคานวณจาก
แบบสอบถามที่ได้คืน
แหล่งข้อมูล
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การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อมาศึกษาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) 2 ครั้ง ดังนี้
1. สุ่มแบบเจาะจงเฉพาะสานักงานนาเที่ยวบริเวณหน้าสถานีรถไฟตรัง บริเวณท่าเรือหาดปากเมง และผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวบริเวณหาดปากเมงเท่านั้น โดยผู้วิจัยได้ตัดกลุ่มตัวอย่างบริเวณสถานีรถไฟตรังออกไปจานวน 2 แห่ง เนื่องจาก
เป็นสานักงานขายตั๋วเครื่องบินไม่ได้ขายโปรแกรมนาเที่ ยว รวมถึงท่าเรือหาดยาว ท่าเรือควนตุ้งกูและท่าเรือหาดสาราญ
เนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีสานักงานนาเที่ยว เป็นเพียงจุดลงเรือสาหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อบริการนาเที่ยวจากสานักงานนา
เที่ยวบริเวณอื่นเรียบร้อยแล้ว และไม่รวมถึงผู้ประกอบการนาเที่ยวที่ตั้งสานักงานที่บ้าน เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้
ติดต่อกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์มากกว่าการสื่อสารแบบเผชิญหน้าจึงไม่ตรงตามจุดประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้
2. สุ่มแบบเจาะจงอีกครั้งโดยการเลือกเฉพาะพนักงานที่ทาหน้าที่ขายโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก เนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีโอกาสในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุด แต่เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างบางคนมีหน้าที่อื่นด้วย เช่น
เป็นพนักงานต้องรับส่วนหน้าของโรงแรม เป็นมัคคุเทศก์หรือเป็นพนักงานขับเรือ ผู้วิจัยจึงแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบ
ขอบเขตของการเก็บข้อมูล โดยการตอบคาถามในส่วนของสถานการณ์ซื้อขายทัวร์เท่านั้น
ข้อจากัดในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากงานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกาหนดขอบเขตการ
วิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557-2559 โดยได้กาหนดกรอบการวิจัยไว้ทั้งหมด 5 ด้าน งานวิจัยนี้
สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยที่ 5 เรื่องการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคใต้ แผนวิจัยที่
5.2 การพัฒนาศักยภาพด้านจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการเพื่อรองรับ AEC กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2559) ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดตรังเนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ผู้วิจัยสังกัดอยู่ และเพื่อเป็นแนวทางในการบริการวิชาการให้แก่
บุคลากรในชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้การกาหนดกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์การกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane (1973) หรือ Krejcie and Morgan (1970) ซึ่งเป็นข้อจากัดของการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ขายทัวร์
กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างแบบสอบถามโดยการจาลองสถานการณ์การซื้อขายโปรแกรมการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และด้านปัญหาและความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยแบ่งเป็น 5 ประเด็นประกอบด้วยการสนทนาระหว่างการซื้อขายทัวร์จานวน 10 ข้อ การฟังเรื่องทั่วไปจานวน 5 ข้อ
การพูดเรื่องทั่วไปจานวน 11 ข้อ การอ่านเอกสารการซื้อขายทัวร์จานวน 4 ข้อ และการเขียนเอกสารการซื้อขายทัวร์
จานวน 6 ข้อ เครื่องมือนี้มีมาตราวัดค่า 5 ระดับ เรียงจาก 5, 4, 3, 2, 1 โดยกาหนดการแปรผลและค่าเฉลี่ยซึ่งค่าเฉลี่ย
4.50-5.00 มีลาดับการแปรผลมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 มีลาดับการแปรผลมาก ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 มีลาดับการแปร
ผลปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 มีลาดับการแปรผลน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 มีลาดับการแปรผลน้อยที่สุด ตามลาดับ
2. คาถามปลายเปิดจานวน 3 ข้อ ใช้ในการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหลังจาก
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเสร็จแล้ว
การทดสอบเครื่องมือวิจัย
เมื่อผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วจึงนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจานวน 2 คน และพนักงานขายทัวร์
จานวน 1 คนตรวจสอบโครงสร้างทางภาษาและความถูกต้องของเนื้อหา จากนั้นจึงแก้ไขตามคาแนะนา
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การเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
ขั้นตอนแรกผู้วิจัยเดินทางไปยังสานักงานนาเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างบริเวณหน้าสถานีรถไฟตรังและบริเวณท่าเรือหาดปาก
เมง เป็นผู้แจกแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทาวิจัยและวิ ธีการตอบคาถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบ กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการทาแบบสอบถามประมาณคนละ 15-20 นาที จากนั้นผู้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถาม
ทั้งหมดคืน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะไม่มีสานักงานให้เห็นเด่นชัด บางครอบครัวเปิดเป็นร้านค้า
ร้านอาหาร หรือเป็นบ้านพักอาศัยทั่วไปบริเวณริมหาดปากเมง ผู้วิจัยจึงต้องมีคนในพื้นที่นาทางพาเข้าไป โดยเป็นนักศึกษา
สาขาภาษาต่างประเทศที่ครอบครัวประกอบธุรกิจนี้ และใช้กระบวนการในการเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
แรก แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนาย 2560 ซึ่งเป็นช่วง low season มีผู้ประกอบการบางราย
ปิดสานักงานชั่วคราวเนื่องจากมีจานวนนักท่องเที่ยวน้อย กระบวนการนี้จึงต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 สั ป ดาห์ ส่งผลทาให้
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้ไม่ครบ และหลังจากเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลแล้วกลั บไปยังสถาน
ประกอบการเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเชิงลึกอีกครั้ง โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ใช้คาถามปลายเปิดจานวน 3
ข้อ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณคนละ 15-20 นาที โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างบริเวณสถานีรถไฟตรัง ท่าเรือหาดปากเมง
และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างละ 2 คน รวมทั้งหมด 6 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของพนักงานขายทัวร์ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลจากการสัมภาษณ์โดย
การเขียนบรรยาย

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยสรุปเฉพาะประเด็นสาคัญจานวน 4 ประเด็น
1. ด้านวุฒิการศึกษาพบว่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ประจาสานักงานนาเที่ยวทั้งบริเวณสถานีรถไฟตรังและ
ท่าเรือหาดปากเมงมีผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยกลุ่มตัวอย่างบริเวณสถานีรถไฟตรั งมีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสองระดับรวมกันจานวน 9 คนจาก
ทั้งหมด 13 คน (69.23%) กลุ่มตัวอย่างบริเวณท่าเรือหาดปากเมงมีผู้สาเร็จผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสองระดับรวมกัน 6 คน
จากทั้งหมด 6 คน (100%) แต่ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสองระดับรวมกัน 4 คน จากทั้งหมด 14 คน (28.57%)
2. โอกาสในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ประจาสานักงานทั้งบริเวณสถานีรถไฟตรังและท่าเรือ
หาดปากเมง สามารถคัดเลือกบุคคลเข้าทางานได้ตรงตามความต้องการ ทั้งด้านวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติทั่วไป แต่ผู้
ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นชาวบ้านที่ มีเรือเป็นของตัวเอง จึงต้องประกอบอาชีพไปตามสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย และ
หลายคนประกอบอาชีพประมงร่วมด้วย จึงไม่มีโอกาสในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
3. จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการในแต่ละวัน กลุ่มตัวอย่างที่ประจาสานักงานนาเที่ยวบริเวณสถานี
รถไฟตรังเป็นผู้ที่มีโอกาสพบเจอกับชาวต่างชาติมากที่สุด เพราะบริเวณนั้นคือจุดรับส่งนักท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างบริเวณท่าเรือ
หาดปากเมงมีโอกาสได้พบเจอชาวต่างชาติในปริมาณที่น้อยกว่าเนื่องจากลักษะของการประกอบธุรกิจ เพราะบริเวณนี้เน้นขาย
ทัวร์แบบไปเช้าเย็นกลับ ออกเดินทางด้วยเรือใหญ่ ส่วนมากจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวพบว่ามีปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในปริมาณเท่าๆกันแต่น้อยกว่าบริเวณสถานีรถไฟ
4. ความต้องการในการเข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างประจาสานักงานนาเที่ยวบริเวณสถานีรถไฟตรัง
หลายคนเคยเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวทั้งจากองค์กรของรัฐและเอกชน โดยหลายคนมีทักษะการสื่อสารใน
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ระดับดี แต่หากทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมก็มีความสนใจเข้าร่วมอีก กลุ่มตัวอย่างบริเวณท่าเรือหาดปากเมงและกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวยังไม่เคยได้รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสานักงานนาเที่ยว
ตั้งอยู่ไกล มีอุปสรรคในเรื่องสถานที่จัดอบอรมและการเดินทาง โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเนื่องจาก
เป็นชาวบ้านไม่ได้มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กร จึงทาให้หลายๆหน่วยงานมองข้ามไป กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้จึงมีความต้องการเข้าร่วม
อบรมมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้ข้อมูลตรงกันว่าการจัดอบรมควรมีความต่อเนื่อง และควรจัดในหน้า low season
เนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวน้อย และควรจัดหลายรอบเพราะจะต้องสลับกันเข้าอบรมไม่สามารถปิดสานักงานได้
ตอนที่ 2 ปัญหาและความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษประกอบด้วยข้อมูล 5 ด้าน คือการสนทนาระหว่างการซื้อขายทัวร์ การ
ฟังเรื่องทั่วไป การพูดเรื่องทั่วไป การอ่านเอกสารการซื้อขายทัวร์ และการเขียนเอกสารการซื้อขายทัวร์ รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปัญหาและความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ
สถานการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ
1. การสนทนาระหว่างการซื้อขายทัวร์
2. การฟังภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไป
3. การพูดภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไป
4. การอ่านเอกสารการซื้อขายทัวร์
5. การเขียนเอกสารการซื้อขายทัวร์

สานักงานนาเที่ยวสถานีรถไฟ
ตรัง
ปัญหา
ความจาเป็น
S.D.
𝑥̅
S.D.
𝑥̅
2.56 1.46 3.45 1.44
3.32 1.27 3.52 1.13
2.75 1.53 3.14 1.26
2.57 1.23 3.17 1.20
2.64 1.24 3.36 1.34

ท่าเรือหาดปากเมง
สานักงานนาเที่ยว
ธุรกิจส่วนตัว
ปัญหา
ความจาเป็น
ปัญหา
ความจาเป็น
𝑥̅
S.D.
𝑥̅
S.D.
𝑥̅
S.D.
𝑥̅
S.D.
3.38 1.17 4.69 .71 3.87 1.01 4.08 1.05
3.16 1.07 3.76 1.14 3.98 1.10 4.08 .93
2.99 .79 4.05 .95 3.81 1.16 4.11 1.21
2.75 .93 3.99 1.39 3.91 1.06 4.30 1.04
2.14 1.34 3.80 1.45 4.15 .90 4.38 .93

ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาและความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง โดยยกประเด็นปัญหาและความ
จาเป็นที่แต่ละกลุ่มมีมากที่สุดและน้อยที่สุดดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างประจาสานักงานบริเวณสถานีรถไฟตรังพบว่ามีปัญหาด้านการฟังภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไปมาก
ที่สุด (𝑥̅ = 3.32) และมีปัญหาในสนทนาระหว่างการซื้อขายทัวร์น้อยที่สุด (𝑥̅ = 2.56) ส่วนความจาเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษพบว่าการฟังภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไปมีความจาเป็นสูง สุด (𝑥̅ = 3.52) และการพูดภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไปมี
ความจาเป็นน้อยที่สุด (𝑥̅ = 3.14)
2. กลุ่มตัวอย่างประจาสานักงานนาเที่ยวบริเวณท่าเรือหาดปากเมงพบว่ามีปัญหาด้านการสนทนาระหว่างการซื้อ
ขายทัวร์มากที่สุด (𝑥̅ = 3.38) และมีปัญหาด้านการเขียนเอกสารการซื้อขายทัวร์น้อยที่สุด (𝑥̅ = 2.14) ส่วนความจาเป็นใน
การใช้ภาษาอังกฤษสูงสุดคือการสนทนาระหว่างการซื้อขายทัวร์ (𝑥̅ = 4.69) และการฟังภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไปมีความ
จาเป็นน้อยที่สุด (𝑥̅ = 3.76)
3. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว พบว่ า มี ปั ญ หาด้ า นการเขี ย นเอกสารการซื้ อ ขายทั ว ร์ ม ากที่ สุ ด
(𝑥̅ = 4.15) และมีปัญหาด้านการพูดภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไปน้อยที่สุด (𝑥̅ = 3.81) ส่วนความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ
สูงสุดคือการเขียนเอกสารเรื่องการซื้อขายทัวร์ (𝑥̅ = 4.38) และการสนทนาระหว่างการซื้ อขายทัวร์และการฟัง
ภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไปมีความจาเป็นน้อยที่สุด (𝑥̅ = 4.08)
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังวิเคราะห์ปัญหาและความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งสาม
กลุ่ม โดยหยิบยกประเด็นย่อยของสถานการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษแต่ละด้าน ประกอบด้วยปัญหาและความจาเป็นที่มาก
และน้อยที่สุดดังนี้
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1. ด้านการสนทนาระหว่างการซื้อขายทัวร์พบว่า การฟังเพื่อจดบันทึกข้อความและการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
โปรแกรมทัวร์มีปัญหามากที่สุด (𝑥̅ = 3.41) และการกล่าวอาลาลูกค้ามีปัญหาน้อยที่สุด (𝑥̅ = 2.72) ส่วนความจาเป็นใน
การใช้ภาษาอังกฤษพบว่าการฟังความต้องการของลูกค้าด้านการท่องเที่ยวมีความจาเป็นมากที่สุด (𝑥̅ = 4.13) และการ
กล่าวอาลาลูกค้ามีความจาเป็นน้อยที่สุด (𝑥̅ = 3.45)
2. ด้ า นการฟั ง ภาษาอั ง กฤษเรื่ อ งทั่ ว ไปพบว่ า การฟั ง ส านวนและค าแสลงภาษาอั งกฤษมี ปั ญ หามากที่ สุ ด
(𝑥̅ = 3.69) และการฟังเพื่อโต้ตอบเรื่องทั่วไปมีปัญหาน้อยที่สุด (𝑥̅ = 3.30) ส่วนความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษพบว่า
การฟังภาษาอังกฤษสาเนียงต่างๆและการฟังเพื่อโต้ตอบเรื่องทั่วไปมีความจาเป็นมากที่สุด (𝑥̅ = 3.93) ส่วนการฟังเรื่อง
ทั่วไปที่ลูกค้าทักท้วงมีความจาเป็นน้อยที่สุด (𝑥̅ = 3.66)
3. ด้ า นการพู ด ภาษาอั งกฤษเรื่ อ งทั่ ว ไปพบว่ า การออกเสี ย งค าในภาษาอั งกฤษได้ ถู ก ต้ อ งมี ปั ญ หามากที่ สุ ด
(𝑥̅ = 3.48) และการพูดเพื่อแสดงการตอบรับเมื่อลูกค้ากล่าวชมเชยมีปัญหาน้อยที่สุด (𝑥̅ = 2.90) ส่วนความจาเป็นในการ
ใช้ภาษาอังกฤษพบว่าการพูดเพื่ออธิบายแนวทางการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีความจาเป็นสูงสุด (𝑥̅ = 4.00) และการ
กล่าวแสดงความต้องการด้วยความสุภาพและการพูดเพื่อแสดงการตอบรับเมื่อลูกค้ากล่าวชมเชยมีความจาเป็นน้อยที่สุด
(𝑥̅ = 3.51)
4. ด้านการอ่านเอกสารการซื้อขายทัวร์พบว่าการอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ของบริษัทมีปัญหามากที่สุด (𝑥̅ = 3.36)
และการอ่านข้อมูลการจองทัวร์ของลูกค้ามีปัญหาน้อยที่สุด (𝑥̅ = 3.03) ส่วนความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดพบว่า
มีประเด็นที่เท่ากัน 3 ด้านคือการอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ของบริษัท การอ่านข้อมูลการเดินทางของลูกค้า และอ่าน
ข้อมูลยืนยันการจองทัวร์ (𝑥̅ = 3.81) และการอ่านข้อมูลการจองทัวร์ของลูกค้ามีความจาเป็นน้อยที่สุด (𝑥̅ = 3.72)
5. ด้านการเขียนเอกสารการซื้อขายทัวร์พบว่าการเขียนบันทึกข้อความสาคัญของลูกค้าจากการสนทนาท าง
โทรศัพท์มีปัญหามากที่สุด (𝑥̅ = 3.42) และการกรอกแบบฟอร์มต่างๆของโปรแกรมทัวร์ที่ลูกค้าจองมีปัญหาน้อยที่สุด ส่วน
ความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษพบว่าการเขียนบันทึกข้อความสาคัญของลูกค้าจากการสนทนาทางโทรศัพท์มีความจา
เป็นมากที่สุด (𝑥̅ = 4.00) และการเขียนบันทึกข้อมูลการซื้อทัวร์ของลูกค้าและการกรอกแบบฟอร์มต่างๆของโปรแกรมทัวร์
ที่ลูกค้าจองมีความจาเป็นน้อยที่สุด (𝑥̅ = 3.72)

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนของแบบสอบถามผู้วิจัยจึงอภิปรายผลร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างบริเวณสถานีรถไฟตรังมีปัญหาและความจาเป็นในการฟังภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไปมากที่สุด ทั้งนี้
เพราะโอกาสในการสื่อสารกับชาวต่างชาติมีมาก จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่าการฟังมีความจาเป็นมากกว่าการพูด
เพราะหลายคนมีประสบการณ์การทางานมานานกว่า 10 ปี การพูดหรือการสนทนาในเรื่องการซื้อขายทัวร์จะเป็นเรื่อง
เดิมๆ จึงทาให้ปัญหาด้านการสนทนาระหว่างการซื้อขายทัวร์และความจาเป็นในการพูดเรื่องทั่วไปมีทั้งความจาเป็นและ
ปัญ หาน้ อ ยที่ สุ ด หลายคนบอกว่ า ปั ญ หาในการฟั งที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ การฟั งภาษาอั งกฤษจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เนื่องจากการใช้สานวน คาแสลง และสาเนียงที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มพบว่าทักษะการฟังด้านนี้มีปัญหาสูงสุด
2. กลุ่มตัวอย่างประจาสานักงานนาเที่ยวบริเวณท่าเรือหาดปากเมงมีปัญหาและความจาเป็นในการสนทนา
ระหว่างการซื้อขายทัวร์มากที่สุด จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่าปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการนาเที่ยว
บริเวณนี้มีน้อย ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสในการฝึกทักษะด้านนี้น้อยไปด้วย หากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปใช้บริการจึง
พบว่ า มี ปั ญ หาและความจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ทัก ษะด้ า นนี้ ม ากที่ สุ ด แต่ เ นื่ อ งจากนั ก ท่อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ น้ อ ยจึ งท าให้ ใ น
สถานการณ์ของการทางานจริงทักษะการฟังภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไปมีความจาเป็นต้องใช้น้อยที่สุดเพราะจะฟังภาษาไทยมากกว่า
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3. กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวพบว่ามีปัญหาและความจาเป็นในการเขียนเอกสารการซื้อขายทัวร์มาก
ที่สุด จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กล่าวว่าตนจบการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ 6 เท่านั้น ไม่
สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ดี จึงทาให้มีปัญหาและความจาเป็นสูงสุด แต่นอกจากการเป็นพนักงานขายทัวร์แล้วหลายคน
ยังเป็นมัคคุเทศก์และพนักงานขับเรือด้วย จึงทาให้มีประสบการณ์หลากหลายช่วยให้การทางานง่ายขึ้น ส่งผลให้การพูด
ภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไปมีปัญหาน้อยที่สุด ส่วนการสนทนาระหว่างการซื้อขายทัวร์และการฟังภาษาอังกฤษเรื่องทั่วไปมี
ความจาเป็นต้องใช้น้อยที่สุดเช่นกัน กลุ่มตัวอย่างบอกว่าการเป็นมัคคุเทศก์ช่วยพัฒนาการสื่อสารด้านการฟังและพูดให้ดี
ขึ้น ประสบการณ์จากการทางานช่วยพัฒนาวิชาชีพได้มากกว่าการเรียนในห้องเรียน

ผลสรุป ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ
ผลสรุป
จากผลการวิเคราะห์ที่ได้ผู้วิจัยจึงสรุปและเสนอแนวทางในการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. รูปแบบการจัดอบรม ควรจัดอบรมโดยแยกกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่ (สถานีรถไฟตรัง ท่าเรือหาดปากเมง และผู้
ประกอบธุรกิจส่วนตัว) เพื่อให้จานวนผู้เข้าอบรมไม่มากจนเกินไปทาให้สามารถฝึกทักษะได้อย่างทั่วถึง และนอกจากนี้
ทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษและความต้องการเรียนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างต่างกันด้วย
2. ระยะเวลาในการจัดอบอรม ควรจัดอบรมในฤดูปิดการท่องเที่ยว (พฤษภาคม – ตุลาคม) โดยมีกาหนดการจัด
อบรมมากกว่า 1 วันต่อกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมอบรมได้ทุกคน และควรจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อทดสอบ
พัฒนาการทางการเรียน
3. เนื้อหาในการจัดทาคู่มือ ควรเน้นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีทั้งปัญหาและความจาเป็นสูงสุดจากทุกๆด้านไป
พร้อมกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างมีมากที่สุดจากทุกด้าน โดยเรียงจากประเด็นที่มีปัญหามากสุดไป
น้อยสุด ประกอบด้วย การฟังสานวนและคาแสลงภาษาอังกฤษ การออกเสียงคาในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การเขียนบันทึก
ข้อความสาคัญของลูกค้าจากการสนทนาทางโทรศัพท์ การฟังเพื่อจดบันทึกข้อความสาคัญ อ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ของบริษัท และผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความจาเป็นที่กลุ่มตัวอย่างมีมากที่สุดจากทุกด้าน โดยเรียงจากประเด็นที่มี
ความจาเป็นมากสุดไปน้อยสุด ประกอบด้วยการฟังความต้องการของลูกค้าด้านการท่องเที่ยว การพูดเพื่ออธิบายแนว
ทางการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การเขียนบันทึกข้อความสาคัญของลูกค้าจากการสนทนาทางโทรศัพท์ การฟัง
ภาษาอังกฤษสาเนียงต่างๆและการฟังเพื่อโต้ตอบเรื่องทั่วไป การอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ของบริษัท การอ่านข้อมูล
การเดินทางของลูกค้า และอ่านข้อมูลยืนยันการจองทัวร์
4. ในการจัดอบรมควรเพิ่มเติมเนื้อหาและทักษะให้กลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันตามความต้องการดังนี้
4.1 กลุ่มตัวอย่างบริเวณสถานีรถไฟตรัง ควรเพิ่มเนื้อหาด้านการให้ข้อมูลการเดินทาง (แผนที่และระบบขนส่ง
สาธารณะ) ที่พัก และร้านอาหาร และควรเน้นทักษะการฟังสาเนียงต่างๆโดยเฉพาะการฟังภาษาอังกฤษจากชาวจีนและ
รัสเซียที่เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน
4.2 กลุ่มตัวอย่างบริเวณท่าเรือหาดปากเมงควรเน้นการแสดงบทบาทสมมติด้านการสนทนาระหว่างการซื้อขาย
ทัวร์ โดยใช้วิทยากรชาวต่างชาติเป็นคู่สนทนา
4.3 กลุ่มตัวที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวควรฝึกทักษะทุกด้านเนื่องจากเป็นกลุ่มมีปัญหาในการใช้ภาษามากที่สุด โดย
เน้นการเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทัวร์ และควรเพิ่มเติมข้อมูลการท่องเที่ยวทางทะเล
ข้อจากัด
1. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างประจาสานักงานนาเที่ยวบริเวณท่าเรือหาดปากเมงมี จานวนน้อยที่สุด คือ 8 แห่ง แต่
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้เพียง 6 แห่งเนื่องจากอีก 2 แห่งปิดสานักงานชั่วคราว และแบบสอบถามจานวน 2 ใน 6 ฉบับที่เก็บได้ไม่
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สมบูรณ์ โดยขาดข้อมูลเรื่องความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการสนทนาระหว่างการซื้อขายทัวร์ จึงทาให้ผลที่
ออกมาอาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมในทุกๆสถาน
ประกอบการร่วมด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากสานักงานนาเที่ยวในจังหวัดตรังมีจานวนไม่มากหากเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงอื่นๆ จึงทาให้กลุ่มประชากรในการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีน้อย อีกทั้งผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างเฉพาะพนักงานขายทัวร์
ไม่ได้ครอบคลุมถึงบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด ข้อมูลที่ได้จึงมีความเฉพาะกลุ่ม ดั งนั้นเพื่อให้ข้อมูลมีความ
น่าเชือ่ ถือมากขึ้น การวิจัยครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลกับบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวในภาพรวม ทั้งนี้จากการสังเกตการณ์
ขณะเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ทาหน้าที่หลากหลายไม่ได้ทาเฉพาะในตาแหน่งงาน
ของตน เช่น พนักงานบัญชีจะต้องพูดคุยกับนักท่องเที่ยวเรื่องค่าใช้จ่าย มัคคุเทศก์บางคนจะต้องทาหน้าที่ขายทัวร์ เป็นต้น
ดังนั้นบุคลากรทุกคนจึงควรได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน และควรเก็บข้อมูลกับพนักงานขาย
ทัวร์ที่ตั้งสานักงานที่บ้านร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทดสอบสมมุติฐานและทาการ
อ้างอิงผลการวิจัยไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกันได้
2. ปัจจุบันจังหวัดบริเวณทะเลฝั่งอันดามันได้เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางเรือ บริษัทเรือเอกชนหลายแห่งทา
ความร่วมมือกับสายการบินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงเรื อจากจังหวัดภูเก็ต
ผ่านพังงา กระบี่ มาจังหวัดตรัง และต่อไปยังสตูล รวมถึงเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยไม่ต้องขึ้นฝั่ง ทาให้จานวนการ
ใช้บริการนาเที่ยวในจังหวัดตรังลดลง งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานที่
ให้บริการด้านระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะสถานการณ์ในการให้บริการนาเที่ยวในเรือโดยสาร
3. เนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวมากขึ้นโดยเฉพาะชาวพม่า การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัญหาและ
ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษกับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย เพื่อจะได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในภาพรวม
4. งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยว (พฤษภาคม – ตุลาคม) ทาให้ไม่สามารถเก็บข้อมูล
ได้ครบ เนื่องจากบางสานักงานปิดสานักงานชั่วคราว เพื่อลดการจ้างงาน ดังนั้นงานวิจัยครั้งต่อไปควรวางแผนการเก็บ
ข้อมูลในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เพราะจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว และยังมีโอกาสในการสังเกตการทางานของกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างละเอียด
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