การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทางของพนักงานสนามกอล์ฟ (แคดดี้) ในจังหวัดเชียงใหม่
ปนัดดา จีนประชา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อ
บทเรียนภาษาอังกฤษ 2) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพื่อพนักงานสนามกอล์ฟ และวัด
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง คือ ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pre – test post – test) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ น พนักงานสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่ ม
แบบเจาะจง ( Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1. บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหา สานวน และคาศัพท์เฉพาะทางที่ช่วยในการพัฒนาทัก ษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2. แบบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีการหา IOC
(Index of Item - Objective Congruence) จาก ผู้ เชี่ยวชาญด้า นภาษาอังกฤษและกอล์ ฟรวม 3 ท่าน มีค่ า
> 0.50 ถือว่าเป็นแบบวัดที่ยอมรับได้ และมีค่าความเที่ยง Cronbach’s Alpha 0.88
ผลการศึกษาพบว่า 1. ความคิดเห็นของพนักงานสนามกอล์ฟที่มีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับระยะเวลาและสถานที่ ที่ใช้ในการฝึกอบรม และความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการอบรม
ความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ การเรีย งลาดับของเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยาก ความเหมาะสม
และง่ายต่อการเข้าใจของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเนื้อหา การบรรยายของวิทยากร และเอกสาร
หลักสูตรที่ใช้ป ระกอบการอบรม 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนก่อนเรียนภาษาอังกฤษ
เฉพาะทางในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีคะแนนหลังเรียน มากกว่า คะแนนก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าในเนื้อหา สานวน และคาศัพท์ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้
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DEVELOPMENT OF SPECIFIC ENGLISH COMMUNICATION SKILLS FOR CADDIES
IN CHIANG MAI
Panadda Jeenpracha
Faculty of Liberal Arts, Thailand National Sports University: Chiang Mai Campus
Abstract
The objectives of this research were 1) to study the opinions of caddies in Chiang Mai
towards English for specific purpose lessons 2) to develop specific English communication skills
for caddies in Chiang Mai and to assess the English communication ability 2 times, pre - test –
post -test from 30 caddies in Chiang Mai who are the sample group by using a purposive sampling
method. The research method used in this study were: 1. English lessons to improve specific
English communication skills which contains content, idioms and specific vocabulary. 2. English
communication proficiency test created by the researcher with the determination of IOC ( Index
of Item- Objective Congruence) from 3 English and golf experts with more than 0.50 is considered
an acceptable achievement test and the validity of Cronbach's Alpha is 0.88.
The results showed that 1. The opinion of caddies towards attending the training to
English for specific lessons, most agree on the duration and place of training and the suitability
of the media used in the training The knowledge gained is beneficial to the profession. Starting
content from easy to difficult, appropriate and easy to understand the appropriateness of
activities to its content, lecturer's lecture and English lessons used for training. 2. Comparing the
difference in scores before studying English for a specific purpose in 3 months, it was found that
the participants had post- test scores are higher than pre- test scores, it showed that the
participants had better knowledge of content, expressions and vocabulary according to the
objectives set by the researcher
Keywords: development, specific English communication skills, caddies
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บทนา
ในภาวะปั จ จุ บั น อิ ทธิพลของโลกาภิ วัตน์ ยั งคงมี อยู่อย่ างต่อ เนื่อง โดยเฉพาะการเรียนรู้ภ าษาของ
ประเทศอื่นย่อมได้เปรียบในการทากิจการต่างๆรวมทั้งการประกอบอาชีพด้านการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้นนี้มีหลายรูปแบบอาทิ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ที่เ ป็ น แนวโน้ ม การท่ องเที่ ย วล่ า สุ ด โครงการสายสั ม พัน ธ์ เครื อข่ า ยชุม ชนเพื่ อ การท่ องเที่ย วที่ ยั่ง ยื น ส านั ก
พัฒ นาการการท่ องเที่ย ว กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬาได้ ให้ ความหมายของคาว่าการท่อ งเที่ยวเชิงกีฬ า
(Tourism Authority of Thailand, 2016) หมายถึ ง การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เล่ น กี ฬ าตามความถนั ด
ความสนใจในประเภทกีฬาเช่น กอล์ฟ ดาน้า ตกปลา สนุกเกอร์ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นหนึ่งในธุรกิจ
หลายพันล้านดอลล่าร์ที่เติบโตอย่างเร็วมาก คาดว่าร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลก
จะมาจากอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว เศรษฐกิจของเมืองใหญ่บางเมื องและบางประเทศขึ้นอยู่กับ
ผู้ไปเล่นกอล์ฟ สกี หรือเดินทางไปชมฟุตบอล รักบี้ หรือคริกเก็ต โดยรายได้ในบางประเทศการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
คิดเป็นมูลค่าได้ถึงร้อยละ 25 ของรายได้รวมทั้งหมด
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น กีฬากอล์ฟ เป็นกีฬาหนึ่งในหลายชนิดที่นักท่องเที่ ยวนิยมเข้ามา
เล่นในประเทศไทย ธุรกิจนี้จึงมีความจาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นชาติ
ใด ๆ เพราะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมิใช่เป็นเพียงแค่การให้บริการหรือการให้ข้อมูลเฉพาะคนในประเทศ
ของตนเอง แต่ยังเป็นการให้บริการแก่คนทั่วโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าว บุคลากรที่ให้บริการจึงควรมีการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและให้ความสาคัญเพิ่มขึ้น ประโยชน์ข้อแรกที่เห็นชัด คือ ภาษาเป็นเครื่องมือของสังคม
สาหรับ ใช้เป็น สื่อกลางในการตกลงบอกกล่ าว ทาความเข้าใจกันระหว่างบุคคล และระหว่างหมู่คนใน วงการ
ปกครอง ในการทามาหาเลี้ยงชีพ ในการเรียนการสอนวิทยาการทั้งสิ้น แม้ว่าประเทศไทยจะเปิดประเทศเข้าสู่
อุตสาหกรรมบริการเชิงท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ปัญหาของความไม่พร้อมของบุคลากรในธุรกิจนี้ก็ยัง
มีปรากฏอยู่ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการใช้ ภาษาอังกฤษในการติดต่อให้บริการ (Chantach Wannathanom,
2009) แม้ว่าในการเตรี ย มความพร้ อมด้านภาษาให้ กับ บุคลากรนั้ นจะพยายามกระจายความต้อ งการภาษา
ต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน แต่ก็ยังปรากฏว่า ภาษาอังกฤษ ยังคง
เป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสาคัญ และมีประโยชน์ที่สุดในธุรกิจการท่องเที่ยว จากความจริงข้อนี้ บุคลากรที่
จะเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ปฏิบัติ จึงหันมาเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อความสาเร็จของการประกอบการมากขึ้น (Panit Boonyawathana, 1999) จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น
เห็ น ได้ว่ าภาษาอังกฤษมี ความจ าเป็ น อย่ างยิ่ งในการติด ต่อสื่ อสารในด้า นต่า ง ๆ แต่ก็ยั งพบปัญ หาในการใช้
ภาษาอังกฤษ และความไม่พร้อมของบุคลากรหรือผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวอยู่เป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวพบว่า ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวยังมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ
เมื่อต้องการสื่อสาร และให้ข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ
จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ บุคลากรที่มีคุณภาพ
และสามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษในวิ ช าชี พ ของตนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ วิ จั ยจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะพั ฒ นา
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific purposes)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสนามกอล์ฟ(แคดดี้) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพื่อพนักงานสนามกอล์ฟ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพื่อพนักงานสนามกอล์ฟและทาการวัดความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สมมติฐานของการศึกษา
1. พนักงานสนามกอล์ ฟในจังหวัดเชียงใหม่มีความคิดเห็น ต่อบทเรียนภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
2. พนักงานสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และคาศัพท์
เฉพาะทางที่ช่วยพัฒนาความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษในอาชีพของตน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. พนักงานสนามกอล์ฟมีความคิดเห็นที่ดีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
สายอาชีพได้
2. พนักงานสนามกอล์ฟได้ ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และ
มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในอาชีพได้ดีขึ้นและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานสนามกอล์ฟที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ที่มีผู้มาใช้บริการเป็นชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษ และสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้า นภาษาอัง กฤษและกอล์ ฟ รวม 3 ท่ า น โดยมีก ารหาค่ า IOC ( Index of Item- Objective Congruence)
และเก็บข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์ผลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ โดยจะเก็บข้อมูล 2 ครั้ง
คื อ ทดสอบก่ อ นเรี ย น (pre – test) ทดสอบหลั ง เรี ย น (post – test) ใช้ ร ะยะเวลา 3 เดื อ น ในการอบรม
สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มที่ผู้วิจัยใช้เหตุผลใน
การเลือกเพื่อความเหมาะสมในการวิจัย คือ พนักงานสนามกอล์ฟ(แคดดี้) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทางานในสนาม
กอล์ฟให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษรวมถึง ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศ
ไทยเป็นเวลานาน โดยมากจะเข้ามาเพื่อทางาน หรือ เรียกว่า Expat (Expatriate) จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
1. บทเรียนภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยสร้างบทเรียน และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและกอล์ฟ รวม 3 ท่าน
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา สานวน และคาศัพท์เฉพาะทางที่ช่วย
ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยจะทาการอบรมสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลา
3 เดือนในการอบรม

2. แบบวัดความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษที่ผู้ วิจั ยสร้างขึ้น โดยมีการหาค่า IOC (Index of
Item- Objective Congruence) จาก ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและกอล์ฟรวม 3 ท่าน มีค่า> 0.50 ถือว่า
เป็นแบบวัดที่ยอมรับได้ และมีค่าความเที่ยง Cronbach’s Alpha 0.88
3. แบบสอบถามความคิ ดเห็ น พนักงานสนามกอล์ ฟในจังหวั ดเชีย งใหม่ ที่มีต่อการเข้ ารับการอบรม
มีป ระเด็ น ในข้ อ ค าถาม 10 ประเด็ น คื อ ความเหมาะสมและง่ า ยต่ อ การเข้ า ใจ การเรี ย งล าดับ ของเนื้ อ หา
ความเหมาะสมของสื่อ ความเหมาะสมของกิจกรรม การบรรยายของวิทยากร การฝึกกิจกรรมภายในกลุ่มย่อย
ของผู้เข้าอบรม เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม ระยะเวลาในการอบรม สถานที่ และความรู้ที่ ได้รับเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพ มีเกณฑ์การวัดข้อมูล อันตรภาคชั้น 5 ระดับ ใช้เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจของ
ลิเคอร์ท (Likert Rating Scale)
ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมวิจัย
2. เก็บข้อมูลก่อนอบรม โดยให้กลุ่มตัวอย่างวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
และได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและกอล์ฟรวม3 ท่านช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา
ทดสอบ pre - test ก่อนเข้ารับการอบรม
3. กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการอบรมกับผู้วิจัย เป็นระยะเวลา 3 เดือน
4. เก็บ รวบรวมข้อมูลหลั งสิ้น สุดการอบรม ใช้ เวลา 3 เดือน โดยให้กลุ่มตัวอย่างวัดความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษทดสอบหลังเรียน post - test ซึ่งเป็นชุดเดียวกับทดสอบก่อนเรียน
5. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความคิดเห็นพนักงานสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการเข้ารับ
การอบรม
6. นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อประกอบ
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ในการวัดคะแนนความก้าวหน้าของ
ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานสนามกอล์ฟ จากแบบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นสถิติเบื้องต้น
ในการอภิปรายผล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
(One group, pre - test – post - test design) ทดสอบจากข้ อ มู ล กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ในกลุ่ ม เดี ย วกั น (t – test
dependent)
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาตารางที่ 1 พบว่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 1) พนักงานสนามกอล์ฟมีความคิดเห็น
ต่ อ บทเรี ย นภาษาอั ง กฤษในการพั ฒ นาทั ก ษะและมี ร ะยะเวลาที่ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก อบรม
รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตลอดจนความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการอบรมในครั้งนี้ 2) พนักงานสนาม
กอล์ฟได้มีการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่ได้อบรมเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพมีกิจกรรมทีเ่ หมาะสม

และง่ายต่อการเข้าใจของเนื้อหา การบรรยายของวิทยากร และเอกสารหลักสูตรที่ ใช้ประกอบการอบรมมีเนื้อหา
เฉพาะทางที่ชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจของผู้รับการอบรม
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานสนามกอล์ฟ (แค้ดดี้) ที่มีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษ
คาถาม
1. ความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจของ
เนื้อหา
2. การเรียงลาดับของเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยาก
3. ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการอบรม
4. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเนื้อหา
5. การบรรยายของวิทยากร
6. การฝึกกิจกรรมภายในกลุ่มย่อยของผู้เข้ารับ
การอบรม
7. เอกสารหลักสูตรที่ใช้ประกอบการอบรม
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
9. สถานที่ที่ใช้ในการอบรม
10. ความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์ตอ่ การ
ประกอบอาชีพ

กลุ่มทดลอง (n = 30)
S.D.
̅
𝒙
4.00

0.78

4.06
4.13
3.96
3.93

0.86
0.86
0.80
0.86

3.83

0.94

3.93
4.16
4.16

0.86
0.87
0.74

4.13

0.73

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนสูงสุด คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรบ และสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม
(ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.16) เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายประเด็นพบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึ กอบรบ และสถานที่ที่ใช้
ในการฝึกอบรม (𝑥̅ = 4.16) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้ในการอบรม และความรู้ที่ได้รับเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ (𝑥̅ = 4.13) การเรียงลาดับของเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยาก (𝑥̅ = 4.06) สอดคล้อง
กับ วัต ถุป ระสงค์ 1) พนั ก งานสนามกอล์ ฟมีค วามคิดเห็ นต่ อบทเรียนภาษาอัง กฤษในการพัฒ นาทั กษะ และ
มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตลอดจนความเหมาะสม
ของสื่อที่ใช้ในการอบรมในครั้งนี้ 2) พนักงานสนามกอล์ฟได้มีการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่ได้อบรม
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การประกอบอาชี พ มี กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมและง่ า ยต่ อ การเข้ า ใจของเนื้ อ หา การบรรยาย
ของวิทยากร และเอกสารหลักสูตรที่ใช้ประกอบการอบรมมีเนื้อหาเฉพาะทางที่ชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจของผู้รับ
การอบรม

ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติของระดับคะแนนทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานสนามกอล์ฟ(แคดดี้) ในจังหวัด
เชียงใหม่
คะแนนทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานแค้ดดี้
ก่อน
หลัง
36.93
53.06
30
30
6.16
6.78
25.00
31.00
47.00
64.00

ค่าสถิติ
Mean
n
S.D.
Max
Min

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ของพนั ก งานสนามกอล์ ฟ (แคดดี้ ) ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ก่ อ นและหลั ง การอบรม พบว่ า คะแนนและความรู้
ความเข้าใจหลังเรีย น post - test มีมากกว่า (53.06) คะแนนก่อนเรียน pre - test (36.93) คิดเป็นคะแนน
ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 52.35 และค่าความแตกต่างของระดับคะแนนเท่ากับ 26.17
ตารางที่ 3 แสดงความแตกต่างของระดับคะแนนอบรมทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานสนามกอล์ ในจังหวัด
เชียงใหม่

ความแตกต่างของระดับ
คะแนนอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษของพนักงาน
สนามกอล์ฟในจังหวัด
เชียงใหม่

จานวน

pre-test

post-test

ค่าความ
แตกต่าง

30

36.93

53.06

26.17

ร้อยละของ
คะแนนที่
เพิ่มขึ้น
52.35

ผลการศึกษา
การน าเสนอสรุ ป ผลการศึ ก ษา ขอน าเสนอเป็ น ภาพรวม และข้ อ สรุ ป ผลการศึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ตั้งไว้ ดังนี้
จากการอบรมพนักงานสนามกอล์ฟ ในระยะเวลา 3 เดือนพบว่า 1) พนักงานสนามกอล์ฟมีความคิดเห็น
ต่อบทเรียนภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะและมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม รวมถึง
สถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตลอดจนความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการอบรมในครั้งนี้ 2) พนักงานสนามกอล์ฟ
ได้มีการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่ได้อบรมเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพมีกิจกรรมที่เหมาะสม
และง่ายต่อการเข้าใจของเนื้อหา การบรรยายของวิทยากร และเอกสารหลักสูตรที่ใช้ประกอบการอบรมมีเนื้อหา
เฉพาะทางที่ชั ด เจนง่ า ยต่อ การเข้ า ใจของผู้ รั บ การอบรม หลั งจากเปรี ย บเที ย บก่อ นและหลั ง การอบรมจะ
แสดงความแตกต่างของระดับคะแนนการอบรมทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานสนามกอล์ฟ ในจังหวัดเชียงใหม่

ว่าคะแนนหลังเรียน (post – test) มีมากกว่า (53.06) คะแนนก่อนเรียน (pre - test) (36.93) คิดเป็นคะแนน
ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 52.35 และค่าความแตกต่างของระดับคะแนนเท่ากับ 26.17
อภิปรายผลการศึกษา
1. กลุ่มคนทางานด้านการบริการในสนามกอล์ฟส่วนใหญ่มีการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการบริการและ
การสื่อสารกับชาวต่างชาติค่อนข้างน้อยเพราะพนักงานสนามกอล์ฟบางคนขาดการฝึกฝน บางคนทักษะการใช้
คาศัพท์ยังไม่ดีเท่าที่ควร หลังจากที่พนักงานสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการอบรมและแสดงความคิดเห็น
ต่อบทเรียนภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทางแล้วมีผลตอบรับที่ดีตามคะแนน
หลังอบรม post - test มากกว่า (53.06) คะแนนก่อนอบรม pre - test (36.93)
2. หลั ง จากที่ ไ ด้ อ บรมพนั ก งานสนามกอล์ ฟ ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ และคาศัพท์เฉพาะทางในการช่วยพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ และ
ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งหลักสูตรการพัฒนาภาษายังเป็นที่นิยมสาหรับอาชีพการให้บริการสนามกอล์ฟ
แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษในการให้บริการในสนามกอล์ฟมีผลต่อคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน
ได้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเฉพาะทางที่ เ กี่ ย วกั บ อาชี พ นี้ ใ ห้ ดี ขึ้ น และสามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้อีกด้วย ตามสมมติฐานของผู้วิจัยและพนักงานได้มีการพัฒนาสาเนียงการใช้ภาษา เรียนรู้คาศัพท์
เฉพาะได้เป็ น อย่ างดี ดังนั้ น ผลการศึกษาจึ งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุ รีว รรณ ฉัตรอนันทเวช (Sureewan
Chatanantawet, 1994) ได้ทาการศึกษาผลของกิจกรรมฟัง – พูดภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม โดยการใช้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในห้องเรียน วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1)
สร้างกิจกรรมฟัง พูดภาษาอังกฤษ อังกฤษเฉพาะกิจ สาหรับนักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์ร ะหว่างนัก เรียนในห้องเรีย น 2) ทดสอบผลของกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 3) ศึกษาทัศนคติที่มีต่อ
กิจกรรม ผลการวิจัยปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม ดังนั้น อาจสรุปได้ว่ากิจกรรมที่ผู้วิจัย
สร้ างขึ้น โดยใช้การปฏิสัมพัน ธ์ร ะหว่างนั กเรีย นในห้ องเรียนมีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมที่จะใช้กับนักศึกษาการ
ท่องเที่ย วและโรงแรม ดัง ที่ ดาว แสงบุ ญ (Dao Sangboon, 2000) ได้ศึ กษาวิจัย และสร้า งเอกสารการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว สาหรับนักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการศึกษาวิ เคราะห์เอกสารและการสอบถามผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
นาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเอกสารการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว ได้ทาการทดลองใช้กับ
กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาสาขาพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว โดยใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางและการเรี ย นรู้
แบบร่วมมือพบว่า นักศึกษามีทักษะและความรู้เพิ่มขึ้นหลังการเรียนด้วยเอกสารการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น และ
ได้ป ระเมิน ความพอใจของผู้ เรี ย นพบว่าผู้ เรีย นมีความพึงพอใจเอกสารการสอนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมี
ความตรงสอดคล้องกับความต้องการที่จะนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่นเดียวกับ ปรารถนา ศรีสุข (Pratana
Srisuk, 2001) ได้ทางานพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดสมุทรปราการ โดยดาเนินการพัฒนาหลักสูตร 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างหลักสูตรโดยศึกษาข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร ขั้นที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพเบื้อต้น และปรับปรุงแก้ไข ขั้นที่3 การจัดทาวัสดุ
หลักสูตร ขั้นที่ 4 การทดลองใช้หลักสูตรเพื่อหาคุณภาพของหลักสูตร ขั้นที่ 5 การปรับปรุงหลักสูตร การทดลอง
ใช้หลักสูตรกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ผลการวิเคราะห์ป รากฏว่าความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน โดยใช้สูตรภาษาอังกฤษสาหรับท่องเที่ยวสูงกว่า

ก่อนเรียน รุจจิพร บัวแก้ว (Rujjiporn Buakaew, 2006) ได้ทาการศึกษาและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมสาหรับนักศึกษาการโรงแรมชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
โดยการวิเคราะห์ ความต้องการจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและพัฒ นา
บทเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมที่เน้นการพัฒ นาทักษะการฟังและการพูด โดยการทากิจกรรมการพูด
ทางตรง ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role - play) พบว่า แบบฝึกที่สร้างขึ้นช่วยให้นักศึกษาการโรงแรมได้ฝึก
ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น นักศึกษามีทักษะและมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น Bartow (1991) ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูต ร
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ของพนักงานโรงแรมกรีนเนลีฟรีสอร์ท และพนักงานของศูนย์จัดประชุมในเฮนส์ซิตี้, ฟลอริดา วิธีการศึกษาโดย
การสังเกตและวิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ จริงในการบริการของสถานบริการ
ทั้งสองแห่งนี้ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เพื่อฝึกอบรมพนักงาน โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบเน้น ภาระงาน โดยมีการวัดประเมินผลความสามารถด้านการสื่ อสารด้ว ยภาษาอังกฤษทั้งก่อนและหลั ง
การฝึกอบรม รวมทั้งการสารวจความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมด้วย ผลที่ได้พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นและมีความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข องตนเองได้ ดี ขึ้ น Smith, & King (1992) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ พั ฒ นา
หลักสูตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษสาหรับงานแม่บ้าน โดยสังเกตการณ์ปฏิบัติงานของแม่บ้านโรงแรมเชอราตัน
แอนชอเรจ ในอลาสกา แล้วนาข้อมูลที่ได้มาสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อฝึกอบรมแม่บ้านในโรงแรมนี้
โดยเฉพาะ โดยเน้นการสื่อสารในการปฏิบัติงาน และครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษของแม่บ้านที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นหลักสูตรระดับเริ่มต้นเท่านั้น แต่พบว่า หลังการ
ฝึ ก อบรมแม่ บ้ า นกลุ่ ม นี้ มี ก ารพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษเพี ย งพอที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ Brown & Lewis (2003) ได้
ทาการศึกษาลักษณะของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจที่ใช้ ในการสนทนาในสถานที่ทางาน ซึ่งเป็นโรงงานแห่งหนึ่ง
ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยการใช้วิธีการสังเกตและบันทึกการสนทนาของคนงานในโรงงานเป็นเวลา 10 ชั่วโมง
เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริง หลังจากนั้นก็นามาแยกแยะหน่วยความรู้ทาง
ภาษา ศัพท์สานวน และหน้ าที่ของภาษาที่ใช้เพื่อการสื่ อสาร แล้ วนาข้อมูลที่ได้มาพัฒ นาหลักสูตรการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับพนักงาน Mackey & Silver (2005) ทาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้วิธีการสอนแบบเน้นภาระงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์ให้กับนักเรียนผู้อพยพในประเทศสิงคโปร์ ซึ่ งมีอายุระหว่าง
6 - 9 ปี ใช้วิ ธี การวิจั ย ทดลอง โดยแบ่ ง นั กเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ ม แรกมี 14 คน ใช้ วิธี ก ารสอนโดยการ
ใช้คาถามเพื่อให้วิเคราะห์ผลจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเพื่อค้นหาปัญหาในการทากิจกรรม ส่วนกลุ่มที่ 2
มีจานวน 12 คน ไม่มีการถามคาถามเพื่อตรวจสอบปัญหาหรือวิเคราะห์ผ ลใดๆผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่มี
การใช้คาถามเพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิสัมพันธ์มีการพัฒนาการในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษดีกว่า สรุปได้ว่า
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมการปฏิสัมพันธ์ต่างๆกันอย่างหลากหลายช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และสามารถเรี ยนรู้ได้ร วดเร็ ว ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนขึ้น ทั้งนี้ส ถานการณ์ในการสื่อสารต้องเป็น
สถานการณ์ที่คล้ ายสถานการณ์ จ ริ งในชีวิตประจาวัน Aiguo (2007) ได้ทาการพัฒ นาหลั กสู ตรภาษาอังกฤษ
สาหรับธุรกิจการบิน รวมถึงพนักงานบริการบนเครื่องบินในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์ห ลักที่จะพัฒนาวิธีการ
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวจีน โดยหน่วยของความรู้
ทางภาษาเน็ตบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจการบินและพนักงานบริการบนเครื่องบิน จากการวิเคราะห์ความต้องการ

พบว่า ผู้เรียนมีความต้องการและมีความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษทั้งนี้เนื่องจากในธุรกิจการบิน
มีความหลากหลายของชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสูง ระบบการออกเสียงที่แตกต่างหรือผิดเพี้ยนทาให้
เกิดความยากลาบากในการทาความเข้าใจ ดังนั้นการศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษของชาติต่างๆจึงได้รับ
การบรรจุอยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว ทาให้กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้นและผู้เรียนก็มีความ
กระตือรือร้ นสนุ กสนานกับการเรียนมากขึ้น และ Shao-Wen Su (2009) ได้ทาการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมสาหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรมในมหาวิ ทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน โดยมีวิธี
การศึ ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการในบริ บ ทของการโรงแรม แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม โดยกาหนดสมรรถนะหลักของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรม
และทาการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือและผู้เรีย นเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ใช้หนังสือที่ผลิตขึ้น
ในเชิงพาณิชย์ หลังจากนั้นทาการประเมินผลด้วยการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค พร้อมทั้งสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมมากขึ้น
ตามสมรรถนะที่กาหนดไว้ นักศึกษามีความพึงพอใจกับหลักสูตรวิธีการสอนและสื่อการสอนที่นามาใช้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า
1. การฝึกกิจกรรมภายในกลุ่มย่อยของผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษยังขาดความร่วมมือและความ
กล้าแสดงออกทางภาษาเนื่องจากว่ายังขาดความมั่นใจในการตอบคาถามเป็นภาษาอังกฤษ
2. ระยะเวลาในการจัดอบรมควรจะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อย หรือช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวเพราะผู้วิจัย
ประสบกับปัญหาในเรื่องการเข้าอบรมของพนักงานกอล์ฟ ไม่สามารถเข้าอบรมได้อย่างต่อ เนื่องเพราะช่วงเวลา
อบรมตรงกับ ฤดูกาลท่องเที่ย ว High seasonจึงเสนอแนะให้ จัดอบรมในช่ว ง Low season จะมีประสิ ทธิผ ล
มากกว่านี้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาถึงความต้องการของตลาดแรงงาน และจัดอบรมภาษาต่างประเทศที่ตลาดแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวต้องการให้มากขึ้น เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่นใน ให้กับอาชีพพนักงานสนามกอล์ฟ หรือ
พนักงานอื่นที่ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
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