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การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง ต�ำบลกุดหว้า อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Development of English Communicative Skill of Homestay Village
To Increase Tourism Potentials at Kok Kong Village, Kudwa Sub-District,
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาความต้องการด้านเนือ้ หา ในการพัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
ของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ (2) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยว (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านโคก
โก่ง ต�ำบลกุดหว้า อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำนวน 30 คน โดยก�ำหนด คุณสมบัติให้จบการศึกษาขั้นต�่ำใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลา 30
ชั่วโมง ครั้งละ 5 ชั่วโมง 6 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ความต้องการของเนื้อหาในการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ แบบประเมินชุดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ ที่มีต่อการฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ มีความต้องการด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ การต้อนรับนักท่องเที่ยว การแนะน�ำ
เกี่ยวกับที่พักโฮมสเตย์ แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านโฮมสเตย์ วัฒนธรรมประเพณี และอาหารท้องถิ่นตามล�ำดับ (2) หลัง
การฝึกอบรม กลุ่มชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านโคกโก่ง มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่ สารสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนการฝึกอบรมคือ 24.36 และหลังการฝึกอบรมคือ 31.10 (3) ความ
พึงพอใจในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยคือ
4.60 ซึ่งมีความเห็นว่า ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: การฝึกอบรม, ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ, หมู่บ้านโฮมสเตย์

ABSTRACT

The objectives of this research were to (1) identify English communicative content that is
suitable for the language skill development for villagers in a home stay village, (2) develop villagers’
English communicative skill in the target area in order to enhance tourism potential, and (3) study
villagers’ satisfactory toward the English communicative skill development. The target group was
thirty locals who live in Kok Kong home stay village, Kudwa sub-district, Khuchinarai district, Kalasin
province. Minimum villagers’ qualification requirement was first part of high school completion. The
target group was given thirty hours of English communicative training session; six classes, five hours
per one class. Tools used in this research were interview, pre and post test, and questionnaire. The
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data were statistically analyzed by percentage, mean, standard deviation. The findings were (1) the
English communicative content that locals need are Welcoming Tourists to Home Stay, Accommodation
in Home Stay, Tourist Attractions in Home Stay, Culture in Home Stay, Local Food in Home Stay, (2)
after the training course, there is a signification of increase in villagers’ English communicative skill
from the average of 24.36 before to 31.10 after, and (3) there is a high level of attitude and
satisfactory of participants toward the training course at the average of 4.60.
Keywords: training session, English communicative skill, Homestay village

1. บทน�ำ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน มีบทบาทส�ำคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถ
น�ำเงินตราเข้ามาสู่ประเทศได้มากกว่าห้าแสนล้านบาทต่อปี ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
ส�ำคัญทางศิลปวัฒนธรรม และมีธรรมชาติที่สวยงามมากมาย ท�ำให้มีผู้สนใจมาท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
การท่องเทีย่ วยังเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน พัฒนาสังคม อนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรม
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้แก่ประชาชนในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ จากความนิยมในด้านการท่องเทีย่ วแบบใหม่คอื
การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งนิยมท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือ
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง ตามแบบที่เรียกว่า Free Independent Travelers นักท่องเที่ยวดังกล่าวจะได้สัมผัสกับชุมชน
มากขึน้ ทัง้ นีถ้ า้ คนไทยมีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารกับชาวต่างชาติทมี่ าเยือนได้ จะมีสว่ น
ช่วยให้เกิดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
บ้านโคกโก่ง ต�ำบลกุดหว้า อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านชาวผู้ไทยที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานเป็น
เวลานานร่วมร้อยปี หมู่บ้านอยู่ท่ามกลางภูเขาล้อมรอบสามด้าน ชาวบ้านด�ำรงชีพด้วยการพึ่งพาธรรมชาติยึดมั่นใน
ประเพณีวฒ
ั นธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในปี พ.ศ. 2541 จังหวัดกาฬสินธุร์ ว่ มกับการท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย
ได้จัดตั้งบ้านโคกโก่ง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมผู้ไทย มีการน�ำรูปแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) เข้าไป
ในชุมชนที่มุ่งให้ใช้เอกลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นจุดขายแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการด�ำรงไว้ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งความร่วมมือของคนในชุมชน อันจะเป็นทางที่น�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงหรือ ระบบเศรษฐกิจทีพึ่งตนเองได้ (Self-Sufficient Economy) ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชด�ำรัสชีแ้ นะแนวทางการด�ำเนินชีวติ แก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี โดย
แนวปรัชญานีเ้ ป็นการชีแ้ นะแนวทางการปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด�ำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)
คณะผู้วิจัยซึ่งสนใจและเล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้าน
โฮมสเตย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว โดยการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแบบ เน้นทักษะการพูด ตามทฤษฎี
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purposes) เน้นเนี้อหาและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อ
ให้ผเู้ รียนสามารถน�ำทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารไปใช้ประโยชน์ เพือ่ เป็นปัจจัยในการส่งเสริม และสนับสนุน
การท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
โฮมสเตย์

1. เพื่อศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส�ำหรับชุมชนหมู่บ้าน
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2. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของชุมชนหมู่บ้าน
โฮมสเตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว

2. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้การทดลอง แบบ One Group Pretest - Posttest Design กลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชนหมู่บ้าน
โฮมสเตย์ บ้านโคกโก่ง ต�ำบลกุดหว้า อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านโฮมสเตย์ จ�ำนวน 30 คน
โดยก�ำหนดคุณสมบัติให้จบการศึกษาขั้นต�่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. สัมภาษณ์ แบบไม่มโี ครงสร้าง เกีย่ วกับความต้องการในการพัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษของชุมชน
หมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านโคกโก่ง ต�ำบลกุดหว้า อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการศึกษาน�ำร่อง โดยบันทึกและน�ำ
มาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการสร้างชุดฝึกอบรมพบว่าชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ทั้งหมดมีความต้องการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในเนื้อหาเรื่อง การต้อนรับนักท่องเที่ยว รองลงมาคือ การแนะน�ำเกี่ยวกับที่พักโฮมสเตย์ แหล่ง
ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน และอาหารประจ�ำท้องถิ่นตามล�ำดับ
2. ชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ สร้างตามทฤษฎีภาษาอังกฤษ
เฉพาะกิจ (English for Specific Purposes) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก
(Hutchinson & Waters, 1669) โดยผู้วิจัยได้ประมวลสถานการณ์ที่กลุ่มชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ จะต้องพบในขณะที่
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านโฮมสเตย์โคกโก่ง ต�ำบลกุดหว้า อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบไปด้วย
ชุดฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจ�ำนวน 5 หน่วยเรียน คือ
		 1. ต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่หมู่บ้านโฮมสเตย์โคกโก่ง (Welcoming Tourists to Homestay, Kok Kong
			 Village)
		 2. ที่พักอาศัยในหมู่บ้านโฮมสเตย์โคกโก่ง (Accommodation in Homestay, Kok Kong Village)
		 3. แนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านโฮมสเตย์โคกโก่ง (Tourist Attractions in Homestay, Kok Kong
			 Village)
		 4. วัฒนธรรมผู้ไทยในหฒู่บ้านโฮมสเตย์โคกโก่ง (Phu Thai Culture in Homestay, Kok Kong Village)
		 5. อาหารท้องถิ่นของหมู่บ้านโฮมสเตย์โคกโก่ง (Local Food in Homestay, Kok Kong Village)
		 ผู้วิจัยน�ำแบบประเมินชุดฝึกอบรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของแบบฝึกอบรม ซึ่งชุดฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00
3. แบบทดสอบ (Test) มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ
คะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยมีคำ� ตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ เพียงข้อเดียว น�ำแบบทดสอบไปหาความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content
Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ Revinelli &
Hambleton (1977) โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน แบบทดสอบมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00
4. แบบสอบถาม (Questionnaire) ความพึงพอใจในการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของชุมชนหมูบ่ า้ นโฮมสเตย์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ ว บ้านโคกโก่ง ต�ำบลกุดหว้า อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ลักษณะของแบบสอบถามมี 2 ตอนตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวประกอบไปด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชีพ เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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5
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
พึงพอใจมาก
3
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
1
หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
		 น�ำแบบสอบถามมาหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน และ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ IOC ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.76-1.00 และหาความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยน�ำแบบสอบถาม ไปทดลองใช้กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแต่มีลักษณะเหมือนกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน 30 คน โดยหาค่า
สัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมดังนี้
		 1. การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
			 บ้านโคกโก่ง ต�ำบลกุดหว้า อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
			 โดยใช้เวลา 30 ชั่วโมง ครั้งละ 5 ชั่วโมง 6 ครั้ง และทดสอบหลังการฝึกอบรม
		 2. การประเมินความพึงพอใจของชุมชนหมูบ่ า้ นโฮมสเตย์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ ว บ้านโคกโก่ง ต�ำบล
			 กุดหว้า อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากทดสอบ
			 หลังเรียนแล้ว
		 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. ผลการวิจัย

ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว บ้าน
โคกโก่ง ต�ำบลกุดหว้า อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า กลุ่มชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบก่อนการฝึกอบรมเท่ากับ 24.36 และหลังฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.10 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังฝึกอบรมมี
ผลการพัฒนาสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ส่วนความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
ชุมชนหมูบ่ า้ นโฮมสเตย์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ วบ้านโคกโก่ง ต�ำบลกุดหว้า อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุพ์ บ
ว่า ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับมากที่สุด (X = 4.67, S.D
= 0.23) รองลงมาคือ วิทยากรมีความทุ่มเทและตั้งใจในการฝึกพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับมากที่สุด
(X = 4.60, S.D = 0.75) ความรูท้ ไี่ ด้รบั ชุมชนหมูบ่ า้ นโฮมสเตย์สามารถน�ำไปใช้ในการสือ่ สารภาษาอังกฤษได้จริงในระดับ
มากที่สุด (X = 4.58, S.D = 0.19) วิทยากรมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการพูดชัดเจนในระดับมาก (X = 4.50,
S.D = 0.82) บทเรียนมีความเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษในระดับมาก (X = 4.47, S.D = 0.50)
วิทยากรสอนตรงตามเนื้อหาในระดับมาก (X = 4.40, S.D = 0.94) เนื้อหาบทเรียนมีความสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นใน
ระดับมาก (X = 4.31, S.D = 0.39) เนื้อหาในบทเรียนส่งเสริมให้ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์มีทักษะและความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับมาก (X= 4.20 , S.D = 0.69) เนื้อหาในบทเรียนช่วยให้ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์
สามารถน�ำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในระดับมาก (X = 4.15, S.D =0.76) วิทยากรจัดสื่อการสอนได้เหมาะสมกับ
เนื้อหา ระยะเวลาในการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมอยู่ระดับมากในอัตราส่วนที่
เท่ากันคือ (X = 4.10, S.D = 0.85)
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4. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว บ้าน
โคกโก่ง ต�ำบลกุดหว้า อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า กลุ่มชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบก่อนการฝึกอบรมเท่ากับ 24.36 และหลังฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.10 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังฝึกอบรม
มีผลการพัฒนาสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เพ็ญแข วงษ์สุริยา (2546) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการฟังพูดเพื่อการสื่อสารโดยใช้สถานการณ์จริง ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาความสามารถในด้านการ ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ เพือ่ การสือ่ สาร มีความสามารถเพิม่ ขึน้ จากก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
ส่วนความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษของชุมชนหมูบ่ า้ นโฮมสเตย์เพือ่ เพิม่
ศักยภาพการท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง ต�ำบลกุดหว้า อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์พึง
พอใจในด้านการได้รบั ประโยชน์จากการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษในระดับมากทีส่ ดุ (X = 4.67,
S.D = 0.23) รองลงมาคือ วิทยากรมีความทุ่มเทและตั้งใจในการฝึกพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับมาก
ที่สุด (X = 4.60, S.D = 0.75) ด้านความรู้ที่ได้รับ ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์สามารถน�ำไปใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
จริงในระดับมากที่สุด (X = 4.58, S.D= 0.19) วิทยากรมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการพูดชัดเจนในระดับมาก
(X = 4.50, S.D = 0.82) บทเรียนมีความเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับมาก (X = 4.47,
S.D = 0.50) วิทยากรสอนตรงตามเนื้อหาในระดับมาก (X = 4.40, S.D = 0.94) เนื้อหาบทเรียนมีความสอดคล้องกับ
บริบทท้องถิ่นในระดับมาก (X = 4.31, S.D = 0.39) เนื้อหาในบทเรียนส่งเสริมให้ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์มีทักษะและ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับมาก (X= 4.20, S.D = 0.69) เนื้อหาในบทเรียนช่วยให้ชุมชน
หมู่บ้านโฮมสเตย์สามารถน�ำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในระดับมาก (X = 4.15, S.D =0.76) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วาซัน (Vasan, 1994) ได้ท�ำการวิจัยการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific
Purposes) กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจในประเทศมาเลเซีย โดยท�ำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในบริษัทซาปูตา (Sapura)
พบว่า ในภาคธุรกิจการใช้ภาษา ซึ่งแตกต่างจากภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน โดยใช้ภาษาในกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะ ดังนั้น
ผู้สอนจึงต้องศึกษาภาษาที่ใช้รวมถึงวัฒนธรรมในองค์กรและพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจ โดยใช้บริบทที่ใช้
ในงานจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและจุดประสงค์ขององค์กรในด้านเนื้อหาของบทเรียนนั้นยังได้
สอดคล้องกับการศึกษาของ (Roberts and Hall, 2001) พบว่ากิจกรรมการท่องเทีย่ วเพือ่ การศึกษาธรรมชาติ เป็นกิจกรรม
ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด และจากการศึกษาของ (Brown, 2004 ) ซึ่งกล่าวว่า การท่องเที่ยวชนบทมีความจ�ำเป็นใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่ ได้แก่ การท่องเทีย่ วด้านวนอุทยาน วิถชี วี ติ ของคนในชนบทและนิเวศวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวทางด้านการเกษตร อีกทั้งยังได้มีงานวิจัยของ ( Bessiere, 2001) เรื่องความส�ำคัญของอาหารพื้นบ้าน
กับการท่องเที่ยวชนบทในประเทศฝรั่งเศส ชี้ให้เห็นว่าอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติแปลก สามารถสร้างความประทับใจให้
กับนักท่องเที่ยวได้ อาหารพื้นบ้านเป็นการบอกเล่าวัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีการด�ำรงชีวิตของผู้คนในชนบทได้อีกวิธี
หนึ่ง ซึ่งจะท�ำให้นักท่องเที่ยวประทับใจยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการน�ำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ครั้งต่อไปคือ
1. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้ท�ำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ในชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์อื่นๆ ในประเทศไทย
เพื่อขยายความรู้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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2. นักวิจัยควรเลือกชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเทีย่ ว และมีการติดตามประเมินผล หลังการพัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริงกับชุมชนนั้นๆ
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