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1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 ที่มีการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคต่างๆ ข้อตกลงเขตการค้าเสรีและความร่วมมือในการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ในประเทศ
ไทย จากสถิติพบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ใน ในช่วงปี พ.ศ. 2559 มี
จ านวน 2,563,983 คน และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ช่วงปี พ.ศ.
2558-2559 เฉลี่ยปีละ 47,263 ล้านบาท โดยปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพ่ิมมาก
ขึ้น 14.75% โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็น 25,255.69 ล้านบาท จากสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสภาพ
เศรษฐกจิโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ที่พ่ึงพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อีกท้ังการมีบทบาทของประเทศ
ไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนไทยที่เป็นพลเมืองอาเซียนต้องเร่ง
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากในกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ท างานของอาเซียน ซึ่งหมายความว่า ภาษาอังกฤษถูกก าหนดให้เป็นภาษากลางในการสื่อสารใน
ประชาคมอาเซียน ทางภาครัฐจึงมีนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การฝึก
ทักษะและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้เป็นเรื่องปกติ เพ่ือเตรียมรับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ แต่อย่างไรก็ตามจากการจัดท าดัชนีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
(EF English Proficiency Index : EF EPI) ของผู้ใหญ่ในประเทศต่างๆที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่ โดย EF Education First ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาชั้นน าระดับโลก เป็นการส ารวจจาก
ประชาชนกว่า 2 ล้านคนในปี 2554 จากจ านวน 44 ประเทศ ผลการส ารวจพบว่า ประเทศในเอเชีย
โดยรวมคะแนนต่ ากว่าที่คาดเอาไว้และประเทศไทยเองอยู่ในอันดับ 42 จาก 44 ประเทศที่ EF 
Education First ได้ท าการส ารวจทั้งหมด ผลการส ารวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของไทยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันยังต่ ากว่าหลายประเทศ เช่น 
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 9 อินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ 34 และเวียดนาม อยู่ในอันดับที่ 39 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทักษะภาษาอังกฤษเป็นปัญหาส าคัญส าหรับคนไทย ที่จะเข้าสู่การเป็นประชากร
อาเซียน ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นที่แต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาให้พ้ืนที่ของตนให้มี
ความมั่นคงความเท่าเทียมกันด้านการศึกษากับประเทศอ่ืนๆ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2554)  



จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในช่วยปี 2555-2559 
พบว่าภาพรวมของการท่องเที่ยวในประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตในเชิงปริมาณท้ังใน
แง่มุมของรายด้านจากการท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพของการ
ท่องเที่ยวยังปรากฏในหลายประเด็น เช่น ปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวยังขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ถึงแม้
ในภาพรวมแล้วบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย มีความสามารถในการแข่งขันในระดับ
ท้องถิ่นหรือในประเทศแต่ยังขาดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ทั้งนี้เนื่องด้วยสาเหตุ
หลายประการ เช่น ข้อจ ากัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ท่องเที่ยวของไทย
ส่วนใหญ่ยังขาดการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ขาดการประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลางใน
เรื่องการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว ขาดความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการ เนื่องจาก ธุรกิจ
ส่วนมากเติบโตมาจากธุรกิจในครอบครัว ซึ่งมักขาดความรู้ในด้านการจัดการ หรือการบริหารงานที่มี
ระบบ ไม่สามารถท าการตลาดเชิงรุกได้  อีกทั้งอุปสรรคด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี  ที่พบว่า
ผู้ประกอบการจ านวนมากยังขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  และทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศ (ICT)  

การหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงโอกาส
ในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งพ้ืนที่อ าเภอดอยสะเก็ดนั้นเป็นอีกอ าเภอหนึ่งใน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจากพ้ืนที่
ดังกล่าวตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นอ าเภอที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจในล าดับ
ต้นๆ ของจังหวัด อีกท้ังเป็นเส้นทางส าคัญที่ผ่านจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดเชียงราย เป็นพ้ืนที่ที่
มีความน่าสนใจ กล่าวคือ เป็นพื้นที่ท่ีรองรับการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ ด้วยเส้นทางการคมนาคม
และความเจริญทางด้านเศรษฐกิจจากองค์กรภาคเอกชนต่างๆที่เข้ามามีการลงทุนเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งยัง
เป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความหลากหลาย อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา โป่งน้ าร้อนธรรมชาติ และน้ าตกส าคัญต่างๆอีกมากกมาย และจากการ
สัมภาษณ์เบื้องต้นจากผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าผู้ประกอบการมีความสนใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เนื่องจาก
ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ กอปรกับจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากทางภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ให้มีมาตรฐาน และอีกท้ังกระตุ้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ 

การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจึงมีความ
จ าเป็นเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบอาชีพอิสระจ าหน่ายธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกสามรถสร้างรายได้
ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถึงแม้ลักษณะงานจะสามารถสร้างรายได้ดีให้กับผู้ประกอบการ แต่
จ านวนรายได้ไม่แน่นอน และขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพ่ือสร้างโอกาสให้กับบุคลากรด้านการ
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ท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพอิสระ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน นักวิจัยจึงเล็งเห็นแนวทาง
ในการร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพตรงตามความ
ต้องการ ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและชุมชน 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองส าหรับผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกใน
พ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
1.2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก ในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

1.3  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.3.1 ไดชุ้ดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองส าหรับผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก 
จ านวน 5 บท 
1.3.2 ไดค้วามคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองส าหรับผู้
ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในจังหวัดในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่  

 
1.4  ประเภทของกำรวิจัย     การวิจัยเชิงพัฒนา  (Research and Development) 

 
1.5  ค ำส ำคัญ (Keywords) ของแผนงำนวิจัย 
ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก 

 

1.6  ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.6.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.6.1.1  ประชากร ได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพ้ืนที่น้ าพุร้อน

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 
 1.6.1.2   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก ณ พ้ืนที่น้ าพุ

ร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (Purposive Sampling)  
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1.6.2  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 1.6.2.1  หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 5 บท ดังนี้ 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การต้อนรับและการทักทาย 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสอบถามความต้องการของลูกค้า 
   และการแนะน าสินค้า 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การอธิบายลักษณะสินค้า 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบอกราคาและการต่อรอง 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การขอบคุณและอ าลา 

 1.6.2.2  ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองส าหรับผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและ
ของทีร่ะลึกในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

  
 1.6.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ 

  1.6.3.1  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  คู่มือเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองส าหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
1.6.3.2  ตัวแปรตำม  ได้แก่  1) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารผู้
ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
และ 2) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

 1.6.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2560 –  เดือนธันวาคม 2560 

1.6.5 ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 
พ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด อ าเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.7.1  ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก หมายถึง ผู้ประกอบธุกิจสินค้าและ
ของที่ระลึก ในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด อ าเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ 
 1.7.2  ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หมายถึง ชุดสื่อการเรียนรู้ ที่ได้
พัฒนาองค์ความรู้ขึ้นจากการส ารวจสภาพและต้องการในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ทางภาษาอังกฤษของ ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก ณ อ าเภอดอยสะเก็ต จังหวัด
เชียงใหม่ 
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1.8 กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
   
 
    
 
      แผนภูมิที่  1.1    

กรอบแนวทางการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจ
สินค้าและของที่ระลึก ณ พ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือใช้ในการสร้างคู่มือเพ่ือ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
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1.9 ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย ระยะเวลา

ด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  เมษายน 2560–  เดือนมีนาคม 2561 

 

 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ส ารวจความต้องการของชุมชนใน
การจัดคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก  

            

2. การศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ  ที่

ได้รับจากการรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอนการวิจัยที่ได้วางแผนไว้มา
จัดท าหน่วยการเรียนรู้   

            

3. ประชุมชี้แจงร่วมกับผู้ประกอบ
ธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก สินค้า
และของที่ระลึก 

            

4. จัดท าสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเองส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ
สินค้าและของที่ระลึก สินค้าและ
ของที่ระลึก 

            

5.เผยแพร่              

6. น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์             

7. วิเคราะห์ประเมินผล สรุป
ผลการวิจัย 

            

8. ประชาสัมพันธ์งานวิจัยและ
เผยแพร่ 

            

 




