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บทคัดย่อ
  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวส�าหรับผู้ประกอบการ
ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เกาะเกร็ด โดยมี 5 ขั้นตอนหลักคือ 1) การศึกษาความต้องการด้านเนื้อหา
และรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการ 2) การออกแบบและสร้างนวัตกรรม
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 3) ทดลองใช้และ 4) ประเมินผลและปรับปรุง 5) ศึกษาความพึงพอใจ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
ทดลองมี 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 2) แบบประเมินความสามารถด้านการฟังและ
พูดภาษาอังกฤษ 3) แบบประเมินนวัตกรรมผู้เชี่ยวชาญ 4) นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ 5) แบบประเมินความพึง
พอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหา
โดยรวมที่ผู้ประกอบการมีความต้องการคือค�าศัพท์และบทสนทนาเฉพาะในการค้าขายที่มีบทแปลและค�าอ่านภาษาไทย
ในรูปของหนังสือเล่มเล็กและซีดีคลอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายและการต้อนรับและการสอบถามความต้องการของ
ลูกค้าเป็นต้น ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษพบว่ามีคะแนนสูงขึ้นในทุกองค์ประกอบของทั้งทักษะ
การฟังและพูดภาษาอังกฤษ ผลจากการประเมินความพึงพอใจจากผู้ประกอบการพบว่าได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.73 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่านวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจใน
ระดับดีและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ค�ำส�ำคัญ: นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ  การพัฒนา ผู้ประกอบการ  เกาะเกร็ด
  
Abstract
  The objectives of this research were: 1) to find out the need of English Usage for local vendors 
at Koh Kret , Nonthaburi, 2) to develop Innovation of Tourism English communication, and 3) to assess 
their satisfaction towards such innovation. The target were 20  local vendors selling souvenirs, food 
and/or drink at Koh Kret, Nonthaburi Province. The tools used for this study were questionnaire for 
need analysis, English Listening and Speaking Assessment, Innovation Assessment, Innovation of English 
Communication and satisfaction form. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
mean and standard deviation.
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The result revealed that 1) Vocaburaly and English conversation for specific purposes along with Thai 
translation and Thai phonetics were mostly required, 2) the most desirable English communicative 
innovation were booklet and a CD, 3 ) greeting and asking for customer requirement were the top two 
ranked topics.After the implementation of such communicative innovation there was a significant 
increase in result of score both English lishtening and speaking. Overall the resultt of mean value 
derived from questionnaire for satisfaction went up to 4.33 and standard deviation was 0.73. This result 
indicated that such developped   Innovation of Toursim English Communication was ranked at the 
level of “Good” and  proved workable for local vendors at Koh Kret.

Key words: English Communicative  Innovation, Development, local vendor, Kohkret

ความส�าคัญของปัญหาการวิจัย
  ในยุคโลกาภิวัฒน์ภาษาอังกฤษมีบทบาทมากใน
การสื่อสาร เนื่องจากเป็นภาษาสากล (international lan-
guage) ที่ทั่วโลกใช้ในการสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษถึง 1.2  ถึง 
1.5 พันล้านคนจาก 75 ประเทศทั่วโลก  ในประเทศไทยนั้น
มีการใช้กันในทุกวงการ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรม 
และต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อกับชาวต่าง
ชาติ  ในธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นพบว่า ความต้องการพัฒนา
ทักษะการฟังและการพูดเป็นที่ต้องการพัฒนามากที่สุดใน
บรรดาทักษะอื่น ผู้ประกอบการชาวบ้านต้องการใช้ภาษา
อังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติด้านต่างๆ เช่น
การพูดคุยในชีวิตประจ�าวัน การทักทาย การกล่าวแสดง
ความขอบคุณ เป็นต้น จากการส�ารวจการพัฒนาตนเองของ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและโฮมสเตย์ท่ีอัมพวาพบว่า
ความต้องการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษนั้น การฟังและ
พูดมาเป็นอันดับต้นต้น (วารสารการบริการและการท่อง
เที่ยวไทย)   
  นอกจากนี้การเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 นั้น ได้ย�้า 
ความส�าคัญของภาษาอังกฤษเน่ืองจากประภาษาอังกฤษ
ได้รับการประกาศในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)  
ข้อ 34 ให้เป็นภาษาท�างาน (working language) ของ
ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน  ในปี 2555 ประเทศไทย
มีจ�านวนนักท่องเที่ยวจากอาเซียนจ�านวนทั้งสิ้น 6.3 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 28 ของจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด
ของในประเทศไทย (อัทธ์ พิศาลวานิช, 2556)
  การท่องเที่ยวที่เกาะเกร็ด ได้รับความนิยมอย่าง
รวดเร็วจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดย

จ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี  ท�าให้ทางจังหวัดนนทบุรี
เล็งเห็นถึงความส�าคัญจึงก�าหนดให้พื้นที่เกาะเกร็ดเข้ามา
รวมอยู่กับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด มีการรณรงค์ 
ฟื้นฟูประเพณีที่ส�าคัญ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญที่เกาะเกร็ดขึ้นมาใหม่เพื่อ
เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว ชุมชนเกาะเกร็ดมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวในเรื่องของที่ตั้งที่เข้าถึงได้ทางเรืออย่างเดียว และ 
มีวัดวาอารามสไตล์รามัญก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
และของกิน ขนมหวาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ด้วยความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และวิถีด�ารงชีพดังกล่าวเกาะเกร็ด 
จึงมีจุดขายที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งกลุ่ม 
เป้าหมายแต่ละแห่งมีความต้องการทางด้านภาษาอังกฤษ
ตามพื้นที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป กล่าวคือความต้องการ
ในสถานการณ์เดียวกัน เช่น การซื้อขายสินค้า การอธิบาย
เกี่ยวกับตัวสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
น้ัน แต่จากการศึกษางานวิจัยก่อนหน้าน้ีพบว่า อุปสรรค
ทางด้านภาษา เป็นปัจจัยหลักในการสื่อสารของผู้ค้าแผงลอย 
และร้านค้าที่เกาะเกร็ด (รัชรินทร์ นุตยกุล, 2554) นอกจากนี้ 
ในบรรดาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนั้นในธุรกิจการท่องเที่ยว 
น้ัน การขาดการอบรมด้านภาษาอังกฤษ และไม่สามารถ
ส่ือสารอย่างเข้าใจ การขาดคู่มือที่ทันสมัยและน�าไปใช้ได้
จริงซึ่งเอื้อต่อการตอบโจทย์อุปสรรคด้านการส่ือสารภาษา
อังกฤษและสนองตอบต่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 
10 ปีของการท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด
  ผู ้วิจัยเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงสนใจที่จะพัฒนา
นวัตกรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษให้กับผู้ประกอบการที่
เกาะเกร็ดเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างมี 
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ประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร 
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเติบโตภาคการท่องเที่ยว
เมื่อเปิดอาเซียนอีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอัน
เป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งและรักษาคนให้อยู่ในชุมชนอีก
ด้วย 

ค�าถามการวิจัย
  1) ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ประกอบ
การร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารและเครื่องดื่มที่
เกาะเกร็ดเป็นอย่างไรบ้าง และอยู่ในระดับใด 
  2) รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษา
อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท่ีเหมาะสมส�าหรับผู้ประกอบการ
ร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เกาะ
เกร็ด ควรเป็นอย่างไร 
  3) ความเห็นเก่ียวกับการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวของผู้ประกอบการร้านขาย
ของที่ระลึกและร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เกาะเกร็ดเป็น
อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1) เพื่อศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของผู้
ประกอบการร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ที่เกาะเกร็ด
  2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยวส�าหรับผู ้ประกอบการร้านขายของที่
ระลึก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เกาะเกร็ด 
  3) เพื่อศึกษาความความพึงพอใจของผู้ประกอบ
การร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารและเครื่องดื่ม เกี่ยว 
กับนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ขอบเขตของการวิจัย
  กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการนวัตกรรม
การสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบด้วยผู้ประกอบการร้าน
ขายของที่ระลึก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เกาะเกร็ด จ�านวน 
140 คน กลุ่มทดลองใช้ (Try out) 25 คน และกลุ่มเป้า-
หมายจ�านวน 20 คนซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการประเมินความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
  การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพื่อการท่องเที่ยวส�าหรับผู้ประกอบร้านขายของที่ระลึก 
ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เกาะเกร็ด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะของฮัทชินสันและ 
วอเตอส์ (Hitchinson & Waters, 2010), สเตรเวนส ์
(Strevens, 1988), โรบินสัน (Robinson, 1990) ที ่
คลอบคลุมถึงการวิเคราะห์ความจ�าเป็นของผู้เรียนและ 
การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรของนูแนน (Nunan, 
1988) และจอร์แดน (Jordan, 1997) รวมทั้งแนวคิด 
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของ สุนันทา 
สมุทรประเสริฐ (2547) ที่แบ่งขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรม 
การเรียนการสอนออกเป็น 1 การสร้าง 2 การน�านวัตกรรม
ไปใช้ และ 3 การประเมินผล ซึ่งใก้ลเคียงกับมนสิช สิทธิ
สมบูรณ์ ที่กล่าวว่าการพัฒนาสื่อที่น�ามาใช้ในการเรียนการ
สอนมีหลายแนวทางเช่นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
คือ 1. ขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการ 
ในขั้นตอนย่อยๆ คือศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ยกร่างนวัตกรรม/สื่อการสอน เสนอผู้เชี่ยวชาญ และทดลอง 
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 2. ขั้นการศึกษาผลการ 
น�าไปใช้ โดยน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย ท�าการ 
ทดลองและประเมินผลการใช้โดยเปรียบเทียบก่อนและ
หลังการใช้ หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด และ 3  
ขั้นการประเมินผล โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจ แบบวัด
ทัศนคติ แบบวัดความคิดเห็น หรือใช้รูปแบบประเมินใดๆ 
เพื่อการประเมินผลการใช้นวัตกรรม   
  แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษา
อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวส�าหรับผู้ประกอบการ ร้านขาย
ของที่ระลึก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เกาะเกร็ดนั้น ผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะของ
นวัตกรรมของอัจฉรา จันทร์ฉาย (2553 : 54) กล่าวว่า 
องค์ประกอบที่ส�าคัญของนวัตกรรมมีอยู่ 3 ประการ คือ
  1. ความใหม่ (Newness) คือคุณลักษณะที่จะเป็น
นวัตกรรมได้นั้นจะต้องมีความใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่
ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์บริการ 
หรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือ
พัฒนาขึ้นใหม่เลยก็ได้
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  2. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์  (Know-
ledgeand Creativity Idea) หมายความว่า สิ่งที่จะถือ
เป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความ
คิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ไม่ใช่
เกิดจากการลอกเลียนแบบการท�าซ�้า เป็นต้น
  3. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Bene-
fits) และสังคม (Social Benefits) ก็คือ การให้ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสร้างความส�าเร็จในเชิงพาณิชย์ 
กล่าวคือ นวัตกรรม จะต้องสามารถท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น
ได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้นๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
สามารถวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง และในเชิงสังคมเป็นการ
สร้างคุณค่า ซึ่งไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้
  สุนันทา แก้วพันธ์ช่วง (2553: 37-38) ที่กล่าวว่า 
นวัตกรรมมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ
  1. ความคิดและการกระท�าหรือวิธีการท่ีแม้จะเก่า
มาจากที่อื่นแต่ยังใหม่ส�าหรับอีกแห่งหนึ่ง
  2. เป็นสิ่งที่เคยน�าไปใช้แล้วแต่ไม่ได้ผล แล้วมีการ 
น�ามาฟื้นฟูใหม่
  3. เป็นสิ่งใหม่ เพราะมีส่วนประกอบของสถาน-
การณ์ต่างๆ รวมกันเข้าแล้วท�าให้กลายเป็นระบบใหม่ ที่เอื้อ 
ต่อการท�างานให้บรรลุเป้าหมายได้ดีกว่า
  4. เป็นสิ่งเก่าแต่กลายเป็นสิ่งใหม่ เพราะแนวคิด
หรือทัศนคติในการมองหรือการน�ามาใช้นั้นเปลี่ยนไป
  5. เป็นสิ่งใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากความคิดใหม่ๆ ยังไม่มี
ใครคิดหรือท�ามาก่อนและได้แบ่งการสร้างนวัตกรรมท้อง-
ถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับ
บุคลากรท่องเที่ยวออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักคือ
   1. การสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ
ต่างๆ ของบุคลากรท่องเที่ยวในประเทศไทยและสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้าง
นวัตกรรมท้องถิ่น
   2. การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อระดมความคิด
เห็นในการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ส่วนขั้นตอนในการสร้าง
นวัตกรรมท้องถิ่นนั้นดังนี้คือ
    1. สร้างนวัตกรรมท้องถิ่นฉบับร่าง
    2. ได้นวัตกรรมท้องถิ่นส�าหรับ 3 กลุ่ม 
     เป้าหมาย

    3. น�าไปให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ 
     แก้ไขเพื่อให้ได้นวัตกรรมท้องถิ่นที ่
     เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  ขั้นตอนในการทดลองใช้นวัตกรรมท้องถิ่นคือ
  1. ท�าการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นวัตกรรม
ท้องถิ่นไปยังบุคลากรท่องเที่ยวเพื่อรับสมัครกลุ่มทดลอง 
  2. ประชุมชี้แจงการใช้นวัตกรรมท้องถิ่นกับกลุ่มผู้
ทดลอง โดยการแนะน�าวิธีการศึกษาและการใช้นวัตกรรม
และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง หลังจากนั้นจึงท�าการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม
  ด้านเน้ือหาและรูปแบบนวัตกรรมการส่ือสารภาษา
อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของปัทมา 
สุวรรณเทศ (2555) ที่กล่าวว่าผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 
บ้านนาทุ่ม-หนามแท่ง อ�าเภอด้านซ้าย จังหวัดเลย มีความ
ต้องการภาษาอังกฤษโดยแบ่งตามหน้าที่ได้ 15 เรื่อง ได้แก่ 
1. การทักทาย 2. การแนะน�าตัว 3. การกล่าวแสดงความ
ขอบคุณ 4. การกล่าวค�าขอโทษ 5. การขออนุญาตและขอ
ความช่วยเหลือ 6. การพูดเมื่อฟังไม่เข้าใจ 7. การถามทาง 
8. สถานที่ท่องเที่ยว และอื่นอื่นเป็นต้น และสุนันทา 
แก้วพันธ์ช่วง (2553: 53-61) กล่าวว่ากลุ่มอาชีพที่เกี่ยว
เนื่องกับการท่องเที่ยวคือพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการ
ร้านอาหารมีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษหัวข้อต่อไปน้ี
คือ 1. การทักทาย 2. การโต้ตอบ 3. การเชิญลูกค้าเข้าร้าน
ซื้อสินค้า 4. การแนะน�าสินค้าต่างๆ 5. การบอกลักษณะ
สินค้า 6. การต่อรองราคา 7. การลดราคา 8. การคิดเงินทอน 
9. การถามเกี่ยวกับปริมาณความต้องการในการซ้ือสินค้า 
10. การพูดเพื่อเป็นทางเลือกส�าหรับลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ 
11. การแนะน�ารายการอาหาร 12. การเชิญลูกค้าเข้าร้าน 
13. การบอกราคาค่าอาหาร 14. การบอกชื่อรายการอาหาร 
  ส่วนความต้องการนวัตกรรมท้องถิ่นนั้น สุนันทา  
แก้วพันธ์ช่วง, 2553: 70) ส่ือหรืออุปกรณ์ในการส่งเสริม
การใช้ภาษาอังกฤษที่มีขนาดเล็ก ประเภทหนังสือเล่มเล็ก 
หรือหนังสือพกพา (Pocket book) ฉบับกระเป๋าที่มีขนาด
กะทัดรัด สะดวกต่อการพกพาเป็นที่ต้องการของบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด พร้อมทั้งมีค�าอ่านภาษาไทย
ก�ากับไว้ และอัญชลี อติแพทย์ (2553: 55) กล่าวรูปแบบ
การรู้ที่ผู ้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร คือการท�าสมุดบันทึกส่วนตัว การใช้สมุดภาพ
ค�าศัพท์บทสนทนา เทปบันทึกเสียงหรือ CD/VCD ฝึกพูด
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ด้วยตัวเอง และโครงการเรียนรู้รายบุคคล โดยผู้ใช้บริการ
ต้องการสมุดภาพค�าศัพท์สนทนามากที่สุด โดยสมุดภาพ
นั้นควรประกอบด้วยค�าศัพท์หรือค�าอธิบายที่มีทั้งภาษา
อังกฤษและภาษาไทย แต่ละเล่มจัดท�าเป็นชุดแยกตามกลุ่ม 
อาชีพ นอกจากค�าศัพท์แล้ว การจัดท�าเอกสารภาษาอังกฤษ 
ฉบับย่อเพื่ออธิบายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ของชุมชน หรือ
ประวัติย่อๆ ของสถานที่ส�าคัญในชุมชน และมัณฑนา มีมาก, 
2545 (www.culi.chula.ac.th/e-Journalt/rsearch_01.
ht) กล่าวว่าหนังสือหรือคู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับต�ารวจท่องเที่ยวควรจะเป็น
แบบเรียนหรือจัดท�าขึ้นมาเองโดยจ�าลองมาจากเนื้อหา
และสถานการณ์จริง (in house: Authentic Materials) 
เพื่อที่ว่าเนื้อหาหรือวิธีการสอนที่ที่ปรากฏในแบบเรียนนั้น
จะสอดคล้องกับความต้องการและความจ�าเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษของต�ารวจท่องเที่ยวมากที่สุด
  แนวคิดเรื่องกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือการเรียนรู้ที่เกิดจากแรง
จูงใจของแต่ละบุคคล เหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคม
ปัจจุบัน ความส�าเร็จของการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นมีเงื่อนไข
และปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวผู้เรียน ที่ต้องมีวินัย ความมุ่งมั่นและ
นิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยสถาบันทางสังคม
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะครอบครัวและสถานศึกษาที่ส่งเสริม 
หรือจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองถือว่า
สุดยอดของการเรียนรู้ การจะสร้างกระตุ้นให้เกิดการเรียน
รู้ด้วยตนเองได้ โดยมากมักจะเริ่มต้นการเรียนรู้จากสิ่งที่ตัว
เองรักและชอบก่อน ซึ่งจะเป็นตัวปลุกเร้าให้เกิดความสนใจ 
ที่จะศึกษาเรียนรู้ในรายละเอียดต่อไป (หัสชัย สิทธิรักษ์, 
2013: Online)
  ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตและการตัดสินใจของผู้คน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ที่สามารถเข้าถึง และมีความแม่นตรง 
ของข่าวสารและข้อมูลมากกว่า จะตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสมและถูกต้อง การรับรู้ข่าวสารและข้อมูล
เหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้น
ฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง มี

แนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
ซึ่งเชื่อในเรื่องความเป็นอิสระ และความเป็นตัวของตัวเอง
ของมนุษย์ที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดี มีความ 
เป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง 
มีศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีด 
จ�ากัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นแนว 
คิดที่สอดคล้องกับนักจิตวิทยามานุษยนิยม (Humanistic 
Psychology) ที่ให้ความส�าคัญในฐานะที่ผู้เรียนเป็นปัจเจก 
บุคคล และมีแนวคิดว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ และมี
ความโน้มเอียงที่จะใส่ใจ ใฝ่รู้ ขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง
มนุษย์สามารถรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองและถือว่า
ตนเองเป็นคนที่มีค่า (http://www.banprak-nfe.com/
webboard/index.php?topic=463.0)
  กระบวนการการเรียนรู ้ด้วยตนเองเริ่มจากการ 
ประเมินความต้องการของตนเอง (Assessing Needs) แล้ว 
ก�าหนดจุดมุ่งหมาย (Setting goals) ก�าหนดสิ่งที่ต้องการ
เรียนรู้ (Specifying learning content)โดยก�าหนดระดับ
ความยากง่าย ชนิดของสิ่งที่ต้องการเรียน พิจารณาเกี่ยวกับ 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเรียน ความต้องการความช่วยเหลือ 
แหล่งทรัพยากร ประสบการณ์ที่จ�าเป็นในการเรียน รูปแบบ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองมีหลายลักษณะ เช่น การท�าสมุด
บันทึกส่วนตัว เพื่อใช้บันทึกข้อมูล ความคิดเรื่องราวต่างๆ 
ที่เราได้เรียนรู้หรือ เกิดขึ้นในสมองของเรา เป็นการเก็บสะสม 
เพิ่มพูนความคิดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไว้เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดให้กว้างไกลออกไปโดยก�าหนด
วางแผนโครงการเรียนรู้รายบุคคล 
  การเรียนรู ้ด้วยตนเองเป็นส่ิงที่ส�าคัญอย่างมาก 
เพราะจะท�าให้กลายเป็นคนที่ขยันแสวงหาความรู้ใส่ตัวเอง 
และความรู้ที่ได้มาอาจจะน�ามาใช้ประโยชน์ได้เมื่อมีความ
จ�าเป็น เพราะการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่ิงที่ไม่ ยากถ้ามี
ความขยันหมั่นเพียร การเรียนรู้ด้วยตนเองมีหลากหลายวิธี
การขึ้นอยู ่กับความสามารถและความสนใจของแต่ละ
บุคคล (อัญชลี  อติแพทย์, 2553:21-22)
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สนทนากลุ่ม ผู้ประกอบการ

กรอบแนวคิดส�าหรับการวิจัยครั้งนี้สามารถประมวลได้ ดังต่อไปนี้

กรอบด�าเนินงานวิจัย

ผู้ประกอบการแบบสอบถาม

-ส�ารวจความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ 

ของผู้ประกอบการร้านขายของ

ที่ระลึกและร้านอาหารที่เกาะเกร็ด  

-ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการ

สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ส�าหรับผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

สร้างนวัตกรรม

ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
 ประชุมวิพากษ์นวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ

น�านวัตกรรมไปทดลองใช้

ปรับปรุงแก้ไข

ชาวต่างชาติทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการ

ใช้นวัตกรรมกับผู้ประกอบการโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ (post-test)

สอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ แบบสอบถาม

ได้รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ส�าหรับผู้ประกอบการ

หนังสือเล่มเล็ก
ซีดีเสียงภาษาอังกฤษ

ภาพ 1 กรอบด�าเนินงานวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ 1) แบบ 
สอบถาม 2) แบบประเมินความสามารถด้านการฟังและ
การพูด 3) แบบประเมินนวัตกรรมผู้เชี่ยวชาญ 4) นวัตกรรม
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 5) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
  ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
  3.1 น�าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ศึกษาความต้องการพื้นฐานด้านเนื้อหาและสื่อที่เหมาะสม
  3.2 น�าข ้อมูลที่ ได ้จากแบบสอบถามมาเป ็น
แนวทางสร้างสื่อนวัตกรรมการการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  3.3 เสนอผู ้ เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมิน
นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ และปรับปรุงสื่อนวัตกรรม 
และน�าเสนอนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ผู ้
เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ
  3.4 น�าเสนอนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษให ้
ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพ
  3.5 ปรับปรุงเนื้อหาในนวัตกรรมการสื่อสารภาษา
อังกฤษฉบับสมบูรณ์ตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
2 ด้าน คือ
  4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการเนื้อหาในนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ส�าหรับผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารและ
เครื่องดื่มที่เกาะเกร็ด และหาค่าร้อยละของความต้องการ 
ค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อ (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตร-
ฐาน (S.D) น�าผลที่ได้มาวิเคราะห์ส�าหรับเป็นแนวทางในการ 
สร้างนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบ
การร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เกาะเกร็ด

  ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้านการวิเคราะห์คุณภาพและ
ความเหมาะสมของนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษโดย
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านรูปเล่ม 
เนื้อหาและสื่อ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในการประเมินทักษะการฟัง 
และพูดภาษาอังกฤษ โดยหาค่าเฉลี่ย  X และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 
  4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา 
ซึ่งเป็นการบรรยายเชิงสรุปของประเด็นเนื้อหาต่างๆ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  5.1 สถิติที่ใช ้ในการศึกษาความต้องการของผู ้
ประกอบการโดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้
ประกอบการร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ที่เกาะเกร็ด จะใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า พึงพอใจ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่าพึงพอใจ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า 
พึงพอใจน้อย และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความ
ว่า พึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
  1. ผู้ประกอบการมีความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหา
เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษมากที่สุด ค�าศัพท์และบทสนทนา 
เฉพาะส�าหรับการค้าขาย (x =4.53) และ ค�าอ่านภาษาไทย
ประกอบ (x=4.57) และด้านนวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ 
ที่มีความเหมาะสมส�าหรับผู้ประกอบการน้ันเรียงจากมาก
ไปหาน้อยคือ หนังสือเล่มเล็ก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
เทปเสียงซีดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 แผ่นพับได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.01 นวัตกรรมรูปแบบอื่นๆ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และ
วิดีโอเทปมีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ 3.46  ดังตารางที่ 1 และ 2  
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ตาราง 2 ความต้องการนวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก

 ควำมต้องกำรนวัตกรรมกำรเรียนภำษำอังกฤษที่มีควำมเหมำะสม  M SD

 1 หนังสือเล่มเล็กมีความเหมาะสมส�าหรับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ 4.58  0.72
 2 เทปเสียงซีดีมีความเหมาะสมส�าหรับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ 4.15 0.77
 3 แผ่นพับมีความเหมาะสมส�าหรับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ 4.01 0.8
 4 วิดีโอเทปมีความเหมาะสมส�าหรับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ 3.46 1.03
 5 นวัตกรรมรูปแบบอื่นๆ มีความเหมาะสมส�าหรับการฝึกฝนทักษะ 3.63 0.58
  ภาษาอังกฤษ

ตาราง 1 ความต้องการเนื้อหาเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก

 ควำมต้องกำรเนื้อหำเพื่อฝึกทักษะภำษำอังกฤษ M  SD

 1 ค�าศัพท์และการสนทนาทั่วๆ ไปมีความจ�าเป็นในการฝึกทักษะ 4.16 0.96
  ภาษาอังกฤษ 
 2 ค�าศัพท์เฉพาะส�าหรับการค้าขายมีความจ�าเป็นในการฝึกทักษะ 4.36 0.77
  ภาษาอังกฤษ
 3 บทสนทนาเฉพาะส�าหรับการค้าขายมีความจ�าเป็นในการฝึกทักษะ 4.47 0.82
  ภาษาอังกฤษ 
 4 ค�าศัพท์และบทสนทนาเฉพาะส�าหรับการค้าขายมีความจ�าเป็นในการ 4.53 0.78
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
 5 หลักไวยากรณ์มีความจ�าเป็นในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3.74 1.15
 6 เนื้อหาอื่นๆ มีความจ�าเป็นในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3.82 1.07
 7 ค�าอ่านภาษาไทยมีความจ�าเป็นในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 4.57 0.69
 8 บทแปลภาษาไทยมีความจ�าเป็นในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 4.41 0.75

  2. ผลกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรสื่อสำรภำษำ
อังกฤษ
  ได้ก�าหนดโครงสร้างเน้ือหาท่ีได้ท�าปรับปรุงและ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลปรากฏว่าความสอดคล้องของ 
เนื้อหาในแต่ละขั้นตอนมีข้อค่าดัชนีความสอดคล้องอยู ่
ระหว่าง .067-1.00 โดยมีข้อเสนอแนะให้ย่อเนื้อหาให้กระชับ 
ขึ้นในส่วนของการทักทาย และเพิ่มเติมค�าศัพท์ ปรับแก้
เครื่องหมายวรรคตอน เนื้อหาคลอบคลุมหัวข้อ เช่น การ
ทักทายและต้อนรับ การปฏิเสธอย่างสุภาพ การขอชมสินค้า 
การแนะน�าเกี่ยวกับสินค้า การสอบถามความต้องการของ

ลูกค้า การถามหาสินค้าและสอบถามราคา การบอกราคา
สินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนการโน้มน้าวให้ซื้อสินค้า การบอก 
คุณลักษณะของสินค้า การชมลูกค้า การบอกวิธีใช้สินค้า  
การต่อรองราคาสินค้า การคิดเงินและทอนเงิน การขอและ
ให้ความช่วยเหลือ การขอใหลูกค้าพูดซ�้า การถามและบอก
ทิศทางการอธิบายขั้นตอนการท�าสินค้า การสั่งอาหารและ
เครื่องดื่ม การกล่าวขอบคุณ เป็นต้น และในแต่ละหัวข้อ
ประกอบด้วยบทสนทนา ค�าถ่ายเสียงภาษาไทย ค�าแปล
ภาษาไทย และค�าศัพท์และส�านวน นอกจากนี้มี CD เพื่อ
การฝึกฝนภาษาอังกฤษ 
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  นวัตกรรมนี้เป ็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยผ่าน
กระบวนการวิจัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและก่อให้เกิด 
ประโยชน์ทั้งในแง่ของการสร้างรายได้และการคงไว้ซึ่งคุณค่า 
เอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชนในเกาะเกร็ด 
  3. ผลกำรทดลองใช้นวัตกรรมกำรสื่อสำรภำษำ
อังกฤษ
  ผู้วิจัยได้น�านวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษส�าหรับ 
ผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก ที่เกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยทดลองกับกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 20 คน 
รวมระยะเวลาในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ
จ�านวน 4 สัปดาห์ ได้มีการท�าการทดสอบ ก่อนการใช้
นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษและหลังการใช ้
นวัตกรรมภาษาอังกฤษ โดยชาวต่างชาติ จากการประเมิน
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษพบว่า ผลสัมฤทธ์ิด้าน
การฟังของผู้ประกอบการร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร 
และเครื่องดื่มมีความแตกต่างกันในช่วงก่อนใช้นวัตกรรม
และหลังการใช้นวัตกรรมในทุกๆ ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปานกลางถึงมาก พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการสื่อสาร
ทั้งทางวัจนภาษาและอวัจนภาษา (x= 3.90) รองลงมาคือ 
การจับประเด็น (x= 3.60) ความเข้าใจสาระและใจความ 
(x =3.65) และการตอบโต้ (x =3.35)  และเพื่อพิจารณา
ผลต่างจะเห็นได้ชัดเจนผู้ประกอบการมีการพัฒนามาก
ที่สุดในเรื่องของการจับประเด็น รองลงมาคือการสื่อสาร
ทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา ความเข้าใจสาระและ
ใจความ และการตอบโต้ นอกจากนี้พบว่าผลสัมฤทธ์ด้าน
การพูดของผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร 
และเครื่องดื่มนั้นมีความแตกต่างกันในช่วงก่อนใช้นวัตกรรม 
และหลังการใช้นวัตกรรมในทุกๆ องค์ประกอบ โดยมีค่า
เฉลี่ยในระดับปานกลางถึงระดับมากเรียงตามล�าดับค่า
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ค�าศัพท์ (X= 3.52) การออก
เสียง น�้าเสียง (x= 3.30) ความคล่องแคล่วในการเรียบเรียง 
(X= 3.25) และไวยากรณ์ (X= 3.17) และการแสดงท่าทาง
ประกอบการสนทนา (X= 3.10) และเมื่อพิจารณาจากผล
ต่างพบว่าค่าเฉลี่ยที่เพิ่มข้ึนหลังการทดลองใช้นวัตกรรม
การสื่อสารมีค่าผลต่างมากข้ึนใกล้เคียงกันในทุกองค์-
ประกอบ ในขณะที่การแสดงท่าทางประกอบการสนทนามี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยต�่าสุดอยู่ที่ 1.20

  4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อนวัตกรรม
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
  4.1 โดยภาพรวมผู ้ประกอบการมีระดับความ
คิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อนวัตกรรมในระดับมากที่สุดทั้ง
ทางด้านรูปเล่ม เนื้อหา และสื่อดังนี้ เนื้อหาสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ได้ (x= 4.60) เนื้อหามีความทันสมัย ( x=4.65 ) 
และมีการเรียงล�าดับเน้ือหาจากง่ายไปยาก เข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน (x=4.55) และผู้ปประกอบการมีความพึงพอใจ 
ในระดับมากในความครอบคลุม ครบถ้วนของเนี้อหา ด้าน
รูปเล่มสวยงามน่าอ่าน (x=4.55) ความสะดวกพกพา น�้า- 
หนักเบา และขนาดกระทัดรัด สื่อมีการออกแบบสวยงาม 
(x=4.40) ด้านคุณภาพเสียงชัดและความสะดวกในการ 
พกพาและบทสนทนาชัดเจน (x=4.25) 
     
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  การส�ารวจความต้องการของผู้ประกอบการร้านขาย 
ของที่ระลึก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เกาะเกร็ดเพื่อน�า
ผลมาสร้างนวัตกรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษซึ่งครอบคลุม 
เน้ือหา และหัวข้อรวมไปถึงการส�ารวจความพึงพอใจของ 
ผู้ประกอบการที่เกาะเกร็ด มีผลการวิจัยที่น�ามาอภิปราย
ดังนี้
  1. ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการในการ
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับอัญชลี อติแพทย์ ที่กล่าวว่าความต้องการ
พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษของผู้ให้บริการที่
ต�าบลท่าคา อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คือทักษะ
การฟังและทักษะการพูด และใกล้เคียงกับฮาเทม อิบบราฮิม 
อัลโด (2557) ที่พบว่าทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 
มีความจ�าเป็นมากที่สุดในการท�างานของต�ารวจท่องเที่ยว
จอร์แดน รองลงมาคือการอ่านและการเขียน และจากงาน
วิจัยของนวมิน ประชานันทร์ (2555) ที่พบว่าทักษะการพูด 
และการฟังมีความจ�าเป็นในการท�างานส�าหรับของบุคลกร
ท่องเที่ยวที่ท�างานในบริษัททัวร์ 5 แห่งกรุงเทพ เชียงใหม่ 
ภูเก็ต สมุยและพัทยา รองลงมาคือทักษะการอ่านและการ
เขียน ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าส่ือที่มีความเหมาะสมใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุดคือ สมุดเล่มเล็กซ่ึงสะดวก
ในการพกพา กะทัดรัด ซึ่งสอดคล้องกับสุนันทา แก้วพันธ์
ช่วงที่กล่าวว่าความต้องการนวัตกรรมท้องถิ่นส่ือหรือ
อุปกรณ์ในการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่มีขนาดเล็ก 
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ประเภทหนังสือเล่มเล็ก หรือหนังสือพกพา (Pocket book) 
ฉบับกระเป๋าที่มีขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการพกพาเป็นที่
ต้องการของบุคลากรท่องเที่ยวมากที่สุด
  2. นวัตกรรมดังกล่าวก�าหนดโดยความต้องการ
ของผู้เรียนโดยเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์
เฉพาะ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้ที่ใช้
นวัตกรรมได้ เพราะเนื้อหา และรูปแบบนวัตกรรมก�าหนด
โดยความต้องการผู้เรียนท่ีเน้นบริบทด้านการค้าขาย การ
ประกอบอาชีพของผู้เรียนซึ่งต้องการสื่อสารกับลูกค้าใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การปฏิเสธอย่างสุภาพ การขอชม
สินค้า การแนะน�าเกี่ยวกับสินค้า การสอบถามความต้องการ 
ของลูกค้า การถามหาสินค้าและสอบถามราคา การบอก
ราคาสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยน และการโน้มน้าวให้ซื้อ
สินค้า การกล่าวทักทาย การสอบถามความต้องการของ
ลูกค้า การกล่าวปฏิเสธอย่างสุภาพ การกล่าวแสดงความ
ขอบคุณและการลาการบอกราคาสินค้าและอัตราแลก
เปลี่ยน การโน้มน้าวให้ซื้อสินค้า และอื่นๆ ซึ่งสอดคล้อง 
กับแนวคิดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของ 
ฮัทชินสัน ซึ่งกล่าวว่า การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
เฉพาะต่างจากการเรียนท่ัวไป โดยผู้เรียนส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ใหญ่ และมีก�าหนดระยะเวลาที่แน่นอน นอกจากนี้เนื้อหา
ก็เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนซ่ึงสอดคล้องกับฮัทชินสันที่
กล่าวว่ากระบวนการในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุ-
ประสงค์เฉพาะเริ่มจากความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ส�าคัญและนูแนน ที่ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการในการออกแบบ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ     
  3. การประเมินผลความพึงพอใจในด้านรูปเล่ม 
เนื้อหา และสื่อมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับสูง
จากผู ้ประกอบการเพราะว่ากระบวนการให้ได ้มาซ่ึง
นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นไปตามขั้นตอนการ
สร้างนวัตกรรมโดยสุนันทา แก้วพันธ์ช่วง คือมีการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง 
ตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญในการสร้างนวัตกรรมมี
การแก้ไขปรับปรุงเพื่อน�าไปทดลองใช้ตลอดจนประเมินผล  

และใกล้เคียงกับสุนันทา สมุทรประเสริฐ และมนสิช สิทธิ
สมบูรณ์ ที่ให้ภาพรวมของขั้นตอนในการพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนไว้ว่าประกอบด้วยการสร้าง ทดลองใช้ และ
ประเมินผล การที่ผลสัมฤทธ์ในการเรียนของผู้ประกอบการ 
ที่เกาะเกร็ดสูงขึ้นอาจเป็นเพราะว่าผู้เรียนมีความสนใจ
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และต้องการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหัสชัย สิทธิรักษ์ (2013: Online) 
ที่กล่าวว่าการเรียนรู้เกิดจากแรงจูงใจข้างในและผู้เรียน
ต้องมีความมุ่งมั่นจึงจะเกิดการเรียนรู้ที่ดี
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  เห็นสมควรให้สถานศึกษาและ/หรือหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลชุมชน หรือท้องถิ่นในแต่ละ
จังหวัดไปวางนโยบายเรื่องการพัฒนา ฝึกอบรมทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรท่องเที่ยวทุกกลุ่มอาชีพ
ซ่ึงต้องใช้ภาษาอังกฤษในการหารายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ 

ข้อเสนอแนะส�าหรับปฏิบัติ
  1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรน�านวัตกรรมการ
สื่อสารภาษาอังกฤษไปพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของประชากร และที่ตั้ง
  2. ควรน�าส่ือนวัตกรรมไปพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นเช่น การจัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ ร้านค้า ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยต่อไป
  ควรขยายผลการวิจัยนี้โดยท�าวิจัยแบบอื่นๆ เช่น 
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื่นๆ อาทิ อายุ ระดับการศึกษาต่างกัน 
มีผลต่อความต้องการนวัตกรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษ
แตกต่างกันหรือไม่
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