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การศึกษาวิจยั เรื่อง การพัฒ นาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าใน
จังหวัดลาปางตามวิถพี ุทธ มีวตั ถุประสงค์คอื 1. เพื่อศึกษาศักยภาพและองค์ความรูภ้ าษาอังกฤษเพื่อการ
ท่ อ งเที่ย วของสารถีร ถม้า ในจัง หวัด ล าปางตามวิถีพุ ท ธ 2. เพื่อ เสนอแนวทางในการพัฒ นาชุ ด คู่ ม ือ
“ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ วของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปางตามวิถพี ุทธ” โดยการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ น
งานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มเป้ าหมายทีใ่ ช้เป็ นผูป้ ระกอบสารถีรถม้าทีเ่ ป็ นสมาชิกและ
ไม่เป็ นสมาชิกของสมาคมรถม้าลาปาง ในเขตเทศบาลนครลาปางแบบเจาะจงจานวน 39 คน และเครื่องมือที่
ใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ วของสารถีรถม้าในจังหวัด
ลาปางตามวิถีพุทธ จากผลการวิจยั ตามวัตถุ ป ระสงค์ข้อที่ 1 สารถีรถม้ามีศกั ยภาพและองค์ค วามรู้ ด้า น
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ “ปานกลาง” และสารถีรถม้าที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างมี
ความสุขและประสบผลสาเร็จได้นัน้ จะต้องเป็ นบุคคลที่ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักพุทธศาสนา และจาก
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 แนวทางในการพัฒนาชุดคู่มอื ได้มกี ารประมวลรายละเอียดและเนื้อหา
ครบถ้ว นจากการวิเ คราะห์ ข้อ มูล โดยการสัม ภาษณ์ ประกอบด้วยค าศัพท์ สานวน และประโยคสนทนา
ภาษาอังกฤษตลอดจนคาอ่านภาษาไทยทีจ่ ดั ทาจัดทาขึน้ ในฉบับเต็มและฉบับพกพาและสารถีรถม้ามีเจตคติท่ี
ดีต่อการใช้คู่มอื ภาษาอังกฤษเนื่องจากได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การประกอบอาชีพ และมีร ายได้ เ พิ่ม มากขึ้น ส่ ง ผลให้ บุ ค คล ชุ ม ชนและสัง คม เกิด การ
เปลีย่ นแปลงและการพัฒนาทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม
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ABSTRACT
Research study the development of English language potential for tourism of horsecarriage driver in Lampang province according to the Buddhist ways. The objective were 1. To study
the potential and knowledge of English for tourism of horse- carriages driver in Lampang province in
accordance with the Buddhist ways. 2. To propose guidelines for developing a manual set "English
for travel of horse- carriages driver in Lampang province in the Buddhist ways". This research is a
qualitative research, the target group used to be a horse carriage driver operator who is a member
and not a member of the Lampang Charity Association in the area of Lampang Municipality with
specific numbers of 39 people and tools used as structured interviews .The results of the research
showed that the development of English language potential for tourism of chariot- carriages driver in
Lampang province according to Buddhist ways based on the research results according to the
objectives: No. 1, the horse carriage driver has the potential and knowledge in English for tourism at
the "moderate" level, and able to engage in a horse carriage driver that can be enjoyed in a happy
and successful career and from research results according to the objectives 2 guidelines for
developing a manual set, complete details and content are processed. From data analysis by
interview, consists of vocabulary, idioms and conversational sentences in English, as well as Thai
words prepared in full and portable versions. And horse- carriage drivers have a good attitude
towards using English language manual because of the potential development of English for tourism
is beneficial to career and earn more income. Resulting in person community and society the
correct and appropriate changes and developments.
Keywords: English potential, horse carriages, Buddhist ways

บทนา
จัง หวัด ล าปางมีแ หล่ ง ทรัพ ยากรการท่อ งเที่ย วที่สาคัญ ทางประวัติศ าสตร์แ ละโบราณคดีท่ีม ีท งั ้
สถาปั ตยกรรมแบบล้านนา พม่าและยุโรปทีน่ ่าสนใจ อีกทัง้ ยังมียานพาหนะทีใ่ ห้บริการนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือน
จังหวัดลาปางด้วย “รถม้า” แห่งเดียวในประเทศไทยทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์สาคัญในนครลาปางทัง้ นักท่องเทีย่ วชาว
ไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเทีย่ วชมนครลาปางอยูเ่ สมอ จนทาให้บุคคลภายนอกรูจ้ กั และเป็ นทีข่ นาน
นามนครลาปางว่าเป็ น “เมืองรถม้า”1 การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ยกระดับการท่องเทีย่ วด้ วยการ
จัดโครงการ“12 เมืองต้องห้าม...พลาด” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 12 จังหวัดทางเลือกจาก 5 ภูมภิ าคทัว่
ประเทศและได้เลือกจังหวัดลาปาง (เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา) เป็ น 1 ใน 12 เมืองที่มจี ุดเด่นด้านแหล่ง
1

อัศวิน วงค์หน่อแก้ว. สยามรัฐรายงานพิ เศษ: ลาปางราลึก....รถไฟ-รถม้าย้อนวิ ถีชีวิต. (ออนไลน์). สืบค้นเมือ่
วันที่ 28 มีนาคม 2558, จากเว็ปไซต์ http://www.asa.or.th
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ท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่มี ศี กั ยภาพ มีวถิ ชี วี ติ ศิลปวัฒนธรรมและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 2
เพือ่ เป็ นการรองรับโครงการดังกล่าว การให้บริการนังรถม้
่ าชมเมืองนครลาปางเป็ นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ
สาคัญในระบบการท่องเทีย่ วของประเทศไทย ทีม่ ที งั ้ ด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ วและการบริการการท่องเทีย่ ว
เนื่องจากจังหวัดลาปางมีรปู แบบการท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจคือ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมซึง่ เป็ นสิง่ ดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยว นอกจากนัน้ เทศบาลนครลาปางได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนคร
ลาปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวั ด
ลาปางให้มมี ลู ค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กบั การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ วให้คงสภาพและยังยื
่ น เสริมสร้าง
พัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากรและสถานประกอบการภาคการท่องเทีย่ วให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ทักษะด้านภาษาวัฒนธรรมข้ามชาติ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมรถม้า ลาปางทีใ่ ห้สง่ เสริมรถม้าลาปาง
ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์สร้างชื่อเสียงให้กบั จังหวัดลาปางมานานมีความจาเป็ นต้องพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบอาชีพ
สารถีรถม้าให้อยูอ่ ย่างยังยื
่ นด้วยการสร้างเอกลักษณ์ทางการท่องเทีย่ วให้เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ด้วยการพัฒนาการ
แนะนาเส้นทางท่องเทีย่ วด้วยทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริการรถม้าท่องเทีย่ วใน
จังหวัดลาปาง3 นอกจากนัน้ ยังมีสารถีรถม้าได้ให้ความเห็นถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษว่า “เป็ นการดึงดูด
ความสนใจในการนัง่ รถม้าเพื่อบอกรายละเอียดการเดินทางในเมืองลาปาง ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจ
ให้แก่ชาวต่างชาติทม่ี านัง่ รถม้าเท่านัน้ ยังสร้างความคุน้ เคยกันระหว่างการเดินทางอีกด้วย”4ผูป้ ระกอบอาชีพ
ให้บริการขับรถม้ามีความผูกพันกับม้าและรถม้า ต้องมีค วามตัง้ ใจที่จะประกอบอาชีพขับรถม้า สามารถ
แนะน าสถานที่ท่ อ งเที่ย วหรือ บรรยายเส้น ทางรถม้า เพื่อ รองรับ กลุ่ ม ลู ก ค้า ทัง้ ในและต่ า งประเทศ กลุ่ ม
นัก ท่ อ งเที่ย วจากต่ า งประเทศส่ว นมากมาจากประเทศ จีน ญี่ป่ ุ น เกาหลีใ ต้ ไต้ห วัน ฝรังเศส
่
เยอรมัน
สวิตเซอร์แลนด์ ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนจังหวัดลาปางและใช้ บริการนัง่ รถม้าคือ ช่วงเมษายน
หรือช่วงสิน้ ปี ซึง่ มีประมาณ 2-3 รายต่อสัปดาห์5
ภาษาหลักทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติคอื “ภาษาอังกฤษ” การ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีดว้ ยการใช้ภาษาอังกฤษกับผูใ้ ช้บริการรถม้าชาวต่างชาติ อีกทัง้ ยังเป็ นส่วนสาคั ญใน
การสร้างความประทับใจในการท่องเทีย่ วในลาปางมากขึน้ หากภาษาอังกฤษยังเป็ นอุปสรรคในการสือ่ สารกับ
ชาวต่างชาติ รายได้ของสารถีรถม้ายังคงไม่เพียงพอกับการดารงชีพของสารถีรถม้า คู่มอื แนะนาการท่องเทีย่ ว
มีค วามจ าเป็ นเพื่อ สร้า งแรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ย วด้ว ยรถม้า ยัง ไม่ เ พีย งพอส าหรับ การประกอบอาชีพ
สถานการณ์ ท่ีส ารถีร ถม้า ต้อ งการความรู้ภ าษาอัง กฤษเพื่อ การท่อ งเที่ย วเพิ่ม เติม ก็ย งั ไม่ม ีแ หล่ ง ความรู้
ภาษาอังกฤษที่สามารถเพิม่ พูนได้อย่างเหมาะสม 6 สอดคล้องกับนายเกรียงศักดิ ์ ใจมัน่ สารถีรถม้าสถานี
ศาลากลางหลังเก่า กล่าวว่า “มีหลายสถานการณ์ท่จี าเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนากับชาวต่างชาติ
ที่ม าติดต่อใช้บริการนัง่ รถม้าลาปาง เช่น การทักทาย ประโยคเชิญชวนให้นัง่ รถม้า หรือแนะนาสถานที่
2

ผูจ้ ดั การออนไลน์. “12 เมืองต้องห้าม...พลาด Plus” (ออนไลน์). สืบค้นเมือ่ วันที่ 2 มิถุนายน 2558, จากเว็ปไซต์
http://www.manager.co.th
3
อัครรินทร์ พิชยกุล. รายงานพิ เศษ: ลาปางราลึก.รถไฟ-รถม้าย้อนวิ ถีชีวิต. (ออนไลน์). สืบค้นเมือ่ วันที่ 28
มีนาคม 2558, จากเว็ปไซต์ http://www.asa.or.th/en/node/108583
4
สุรรี ตั น์ โอภานนท์. ผูป้ ระกอบการสารถีรถม้าจังหวัดลาปาง. สัมภาษณ์. เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2558.
5
วัฒนา ปราสาท. ผูป้ ระกอบการสารถีรถม้าจังหวัดลาปาง. สัมภาษณ์. เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2558.
6
บุญมา ชุม่ แสง. ผูป้ ระกอบการสารถีรถม้าจังหวัดลาปาง. สัมภาษณ์. เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2558.
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ท่องเทีย่ วต่างๆ ในเมืองลาปาง แม้นกั ท่องเทีย่ วจะมีหนังสือนาเทีย่ วทีพ่ กมาด้วยหรือมีมคั คุเทศก์มาด้วยก็ตาม
การใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเพียงถามคาตอบคาหรือใช้ภาษามือ จึงไม่ค่อยคุน้ เคยกับการสนทนาภาษาอังกฤษ
เท่าใดนัก”7ที่ผ่านมาสารถีรถม้ามีทกั ษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษ
เพียงถามคาตอบคาจึงไม่ค่อยคุน้ เคยกับสนทนาภาษาอังกฤษเท่าทีค่ วร บางครัง้ ก็ได้แต่เพียงยิม้ เพื่อทักทาย
หรือใช้รปู ภาพประกอบจากคู่มอื แนะนาการท่องเทีย่ วทีม่ อี ยูเ่ ดิม ซึง่ ไม่เพียงพอสาหรับการประกอบอาชีพการ
สือ่ สารกับนักท่องเทีย่ วมีความไม่มนใจนั
ั ่ ก ทาได้เพียงขับรถม้าไปสถานทีต่ ่างๆมีจานวนนักท่องเทีย่ วในแต่ละ
ช่วงฤดูกาลก็ไม่สม่าเสมอ มีมากบ้างน้อยบ้าง การใช้ ภาษาอังกฤษไม่ต่อเนื่องหากมีค่มู อื ท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสม
หรือการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอจากองค์กรภาครัฐและเอกชนทีม่ าช่วยเหลือสารถีรถม้าก็จะ
มีการพัฒนาการทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ตามทีก่ ล่าวมา ทีมงานวิจยั เล็งเห็นถึงความสาคัญในแก้ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การท่องเทีย่ วของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง จึงหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่อ งเที่ย วให้แ ก่ ส ารถีใ นจังหวัด ล าปางขึ้น ด้ว ยการพัฒ นาคู่ม ือ ภาษาอัง กฤษเพื่อ การท่อ งเที่ย วอย่า ง
เหมาะสม และเพือ่ สร้างเจตคติทด่ี ตี ่อการใช้ชุดคู่มอื ภาษาอังกฤษ ให้สารถีรถม้านาไปใช้ในการประกอบอาชีพ
อย่างเหมาะสมมีส่วนช่วยให้เพิม่ รายได้ในการประกอบอาชีพ หาแนวทางในการฝึ กฝนทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่สารถีรถม้าอย่างยังยื
่ น อีกทัง้ สร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับผูอ้ ่นื ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเป็ นการอนุ รกั ษ์รถม้าให้อยูค่ ่เู มืองลาปางรถม้าลาปาง
อันเป็ นเสน่หท์ น่ี ่าภาคภูมใิ จเป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นและยังคงเป็ นจังหวัดเดียวในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาศักยภาพและองค์ความรูภ้ าษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้านการคมนาคม ด้านการบริการการท่องเที่ยวด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเทีย่ วของสารถีรถม้าในจังหวัด
ลาปาง
2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุดคู่มอื “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัด
ลาปาง” อย่างเหมาะสมโดยการมีสว่ นรวมของสารถีรถม้าในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. เพื่อทดสอบการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ วด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ด้าน
การคมนาคม ด้านการบริการการท่องเทีย่ วด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเทีย่ วของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง
4.เพื่อเปรีย บเทียบรายได้ของสารถีรถม้า ก่อ นและหลังจากการได้รบั การอบรมการใช้ ชุ ดคู่ม ือ
“ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง”

7

เกรียงศักดิ ์ ใจมั ่น. ผูป้ ระกอบการสารถีรถม้าจังหวัดลาปาง. สัมภาษณ์. เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2558.
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ขัน้ ตอนที่ 1
-

-

รวบรวมเนื้อหาทีจ่ าเป็ นในการประกอบอาชีพของ
สารถีร ถม้า ที่ป ระกอบด้ ว ย ด้ า นกิจ กรรมการ
ท่องเทีย่ ว ด้านการคมนาคม ด้านการบริการ และ
ด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
ออกแบบทดสอบศั ก ยภาพและองค์ ค วามรู้
ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว
ประเมิน ความความสามารถทางภาษาอัง กฤษ
ก่อนการอบรมการใช้ชุดคูม่ อื ภาษาอังกฤษ

การสนทนากลุ่มกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลภาษาอังกฤษ
(Focus group) ทีจ่ าเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผูข้ บั รถม้าทีอ่ ยูแ่ ต่ละสถานีรถม้า
2. กลุ่มผูเ้ กีย่ วข้องกับสารถีรถม้า

ขันตอนที
้
่ 2 เตรียมเครือ่ งมือในการพัฒนาชุดคูม่ อื

การตรวจสอบคุณภาพรายละเอียดในการจัดทาชุดคูม่ อื ทีถ่ กู ต้อง ของชุดคูม่ อื

ขันตอนที
้
่3
คณะผูว้ จิ ยั ทาหน้าทีด่ าเนินการฝึกอบรม ใช้ชุดคูม่ อื และจัดทาคูม่ อื แนะนาคูม่ อื สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว

ขันตอนที
้
่4
- ประเมินความความสามารถทางภาษาอังกฤษจากการเข้าอบรมการใช้ชุดคูม่ อื ภาษาอังกฤษ
- สารวจรายได้ของสารถีรถม้าหลังการอบรมการใช้ค่มู อื ภาษาอังกฤษ
- สารวจเจตคติทม่ี ตี ่อการพัฒนาชุดคูม่ อื ภาษาอังกฤษ

เผยแพร่ชุดคูม่ อื ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง

ภาพประกอบที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) จึงได้กาหนด
รูปแบบเครือ่ งมือในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. รวบรวมเนื้อหาภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วจากการสารวจข้อมูลเบือ้ งต้น
2. เตรียมเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพและทดลองใช้ ชุดคู่มอื “ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเทีย่ วของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง”
3. ประชาสัมพันธ์และอบรมการใช้ชุดคูม่ อื “ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วของสารถีรถม้าในจังหวัด
ลาปาง”
4. สารวจเจตคติ ทดสอบความรู้ และสารวจรายได้ท่มี ภี ายหลังจากการได้รบั การอบรมการใช้ชุด
คูม่ อื ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วของสารถีรถม้า

ผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ที่1 เพื่อศึกษาศักยภาพและองค์ความรูภ้ าษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ ว ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านการบริการการท่องเที่ยว และด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
สารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบศักยภาพและองค์ความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ วก่อนการ
อบรม การใช้คมู่ อื ภาษาอังกฤษฯในแต่ละด้าน

ศักยภาพและองค์ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษเพือ่ การ
ท่องเทีย่ ว
ด้านการบริการ
การท่องเทีย่ ว
ด้านการคมนาคม
ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ด้านทรัพยากร
การท่องเทีย่ ว

ผลคะแนนก่อนการใช้ชุดคูม่ อื ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว
ของสารถีรถม้าลาปาง (คน)
ดีมากทีส่ ดุ
ดีมาก
ปาน
น้อย
น้อยทีส่ ดุ
รวมสารถี
กลาง
(คน)
80 - 100 70 - 79 60 - 69 50- 59 ต่ากว่า 50
1
0
4
9
25
39
7

6

0

0

26

39

23
5

0
4

0
5

0
8

16
17

39
39

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบศักยภาพและองค์ความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ วก่อนการ
อบรมการใช้ค่มู อื ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว พบว่า สารถีรถม้ามีศกั ยภาพและองค์ความรู้ ด้านกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอยู่ในระดับ “ดีมากทีส่ ุด” จานวน 23 คน และอยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด จานวน 16 คน ด้านการ
คมนาคม สารถีรถม้ามีศกั ยภาพและองค์ความรูใ้ นระดับ “ดีมากที่สุด” จานวน 7 คน อยู่ในระดับ “ดีมาก”
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จานวน 6 คน และอยูใ่ นระดับน้อยจานวน 26 คน สารถีระม้ามีศกั ยภาพและ องค์ความรูด้ า้ นทรัพยากรการ
ท่องเทีย่ วอยูใ่ นระดับ “ดีมากทีส่ ดุ ” จานวน 5 คน อยูใ่ นระดับดีจานวน 4 คน อยูใ่ นระดับ “ปานกลาง” จานวน
5 คน อยูใ่ นระดับ “น้อย” จานวน 8 คน และอยูใ่ นระดับ “น้อยทีส่ ดุ ” จานวน 17 คน สารถีรถม้ามีศกั ยภาพและ
องค์ความรู้ ด้านการบริการการท่องเที่ยว อยู่ในระดับ “ดีมากที่สุด” จานวน 1 คนอยู่ในระดับ “ปานกลาง”
จานวน 4 คน อยูใ่ นระดับ “น้อย” จานวน 9 คน และในระดับ “น้อยทีส่ ดุ ” จานวน 25 คน
ตารางที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพและองค์ความรูก้ ่อนการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ ว
ของสารถีรถม้าโดยรวมด้านการบริการการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ วและด้าน
ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว

เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน
80 - 100
ดีมากทีส่ ดุ
70 - 79
ดีมาก
60 - 69
ปานกลาง
50 - 59
น้อย
ต่ากว่า 50
น้อยทีส่ ดุ
รวมสารถี (คน)

จานวนสารถีรถม้า
ก่อนได้รบั การอบรม
0
5
10
7
17
39

ร้อยละ
0
12.82
25.64
17.95
43.59
100

จากตารางที่ 2 สารถีรถม้าจานวน 39 คน มีผลคะแนนจากการทดสอบศักภาพและองค์ความรู้
โดยรวมด้านการบริการการท่องเทีย่ ว ด้านการคมนาคม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและด้านทรัพยากร การ
ท่องเที่ยวโดยรวม ดังนี้ ลาดับแรกสารถีรถม้าจานวน 5 คน อยู่ในระดับ “ดีมาก”หรือมีคะแนนร้อยละ 70-79
คะแนน สารถีรถม้าจานวน 10 คน อยูใ่ นระดับ “ปานกลาง”หรือมีคะแนนร้อยละ 60-69 คะแนน สารถีรถม้ามี
คะแนนร้อยละต่ากว่า 50 คะแนน จานวน 17 คน หรืออยูใ่ นระดับ “น้อยทีส่ ดุ ”
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุดคู่มอื “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ วของสารถี
รถม้าในจังหวัดลาปาง” อย่างเหมาะสมโดยการมีสว่ นรวมของสารถีรถม้าในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ตารางที่ 3 ระดับความจาเป็ นโดยเฉลีย่ ของเนื้อหาภาษาอังกฤษทีม่ ตี ่อการประกอบอาชีพสารถีรถม้า
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ระดับความจาเป็ นโดยเฉลีย่ ของเนื้อหาภาษาอังกฤษ
ทีม่ ตี ่อการประกอบอาชีพสารถีรถม้า
กลุม่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ด้านการ
ด้านทรัพยากร ด้านกิจกรรม
ด้านการ
บริการการ
การท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ ว คมนาคม
ท่องเทีย่ ว
นักส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
3.7
4.0
3.7
4.0
นายกสมาคมรถม้า
3.0
5.0
4.0
4.0
ลาปาง
หัวหน้าสารถีรถม้า
4.0
4.0
5.0
4.0
ลาปาง
สารถีรถม้า
3.9
3.7
4.7
4.3
นักท่องเทีย่ ว
4.1
3.0
4.3
4.0
ชาวต่างชาติ

เฉลีย่
4.0
4.0
4.0
3.9
3.4

จากตารางที่ 3 ข้อมูลระดับความจาเป็ นโดยเฉลีย่ ของเนื้อหาภาษาอังกฤษทีม่ ตี ่อการประกอบอาชีพ
ของสารถีรถม้า ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคมและ ด้านการ
บริการการท่องเทีย่ ว จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ดงั นี้ กลุ่มนักส่งเสริมการท่องเที่ ยว นายก
สมาคมรถม้าลาปางและหัวหน้าสารถีรถม้าลาปาง ให้ระดับความจาเป็ นของเนื้อหาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับ 4
หรือมีความจาเป็ นบ้างในบางสถานการณ์ รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ระดับความจาเป็ นของ
เนื้อหาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับ 3.9 หรือมีความจาเป็ นบ้าง ในบางสถานการณ์และกลุ่มสารถีรถม้าให้ระดับ
ความจาเป็ นของเนื้อหาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับ 3.4 หรือมีความจาเป็ นพอสมควร
ตารางที่ 4 แสดงผลการสอบถามแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ ว
นักท่องเทีย่ วทีม่ าใช้บริการนังรถม้
่ าชมเมืองลาปางจานวน 64 คน
องค์ประกอบการท่องเทีย่ ว

ระดับความจาเป็ นโดยเฉลีย่ ของเนื้อหาภาษาอังกฤษทีม่ ี
ต่อการประกอบอาชีพสารถีรถม้า
`X

SD

ลาดับ

1. ด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ ว

3.80

0.88

3

2. ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว

4.00

1.04

1

3. ด้านการคมนาคม

3.90

0.94

2

4. ด้านการบริการท่องเทีย่ ว

3.70

1.14

4

4

1.0

เฉลีย่
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จากตารางที่ 4 ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะ จากบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสารถีรถม้าและนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ จานวนทัง้ สิน้ 64 คน แสดงความคิดเห็นว่า องค์ประกอบด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านการบริการการท่องเที่ยว
มี
ระดับความจาเป็ นโดยเฉลีย่ ของเนื้อหาภาษาอังกฤษทีม่ ตี ่อการประกอบอาชีพสารถีรถม้า อยูใ่ นระดับ 4 หรือมี
ความจาเป็ นพอสมควร หรือมีค่า SD อยูท่ ่ี 1.0 โดยเรียงองค์ประกอบการท่องเทีย่ วตามลาดับ ความจาเป็ น
ดังนี้ ลาดับที่ 1 หัวข้อ ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว หรือมีระดับความจาเป็ นโดยเฉลีย่ ที่ 4.00 ลาดับที่ 2 หัวข้อ
ด้านการคมนาคม หรือมีระดับความจาเป็ นโดยเฉลีย่ ที่ 3.90 ลาดับที่ 3 หัวข้อ ด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
หรือมีระดับความจาเป็ นโดยเฉลีย่ ที่ 3.80 ลาดับที่ 4 หัวข้อ ด้านการบริการการท่องเทีย่ วหรือมีระดับความ
จาเป็ นโดยเฉลีย่ ที่ 3.70
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อทดสอบการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ วด้านกิจกรรม
การท่องเทีย่ ว ด้านการคมนาคม ด้านการบริการการท่องเทีย่ ว ด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเทีย่ วของสารถีรถ
ม้าในจังหวัดลาปาง

เห็นด้วยมาก
ทีส่ ดุ (5)

เห็นด้วยมาก
(4)

เห็นด้วย ปาน
กลาง (3)

เห็นด้วยน้อย
(2)

เห็นด้วย
น้อยทึส่ ดุ (1)

ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของสารถีรถม้าทีแ่ สดงเจตคติก่อนและหลังการอบรมการใช้ชุดคู่มอื
ภาษาอังกฤษสารถีรถม้า จานวน 39 คน

จานวนสารถี (คน)

0

13

16

10

0

ร้อยละ

0

33

40

27

0

จานวนสารถี (คน)

11

23

5

0

0

ร้อยละ

27

60

13

0

0

จานวนสารถี (คน)

11

10

-11

-10

0

ร้อยละ

27

27

-27

-27

0

ระดับเจตคติของรถม้าต่อการใช้ชุดคูม่ อื
ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว
ก่อนการอบรม
หลังการอบรม
เปรียบเทียบก่อน
และหลังการอบรม

จากตารางที่ 5 แสดงถึงระดับเจตคติของรถม้าต่อการใช้คู่มอื ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการ
อบรมการใช้คู่ม ือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว พบว่าก่อนการอบรมการใช้คู่มอื ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเทีย่ วสารถีรถม้าจานวน 0 คน หรือร้อยละ 0 เห็นด้วยมากทีส่ ดุ สารถีรถม้าจานวน 13 คน หรือร้อยละ 33
คน เห็นด้วยมาก สารถีรถม้าจานวน 16 หรือร้อยละ 40 เห็นด้วยปานกลาง สารถีรถม้าจานวน 10 คน หรือ
ร้อยละ 27 เห็นด้วยน้อย และสารถีรถม้าจานวน 0 คน หรือร้อยละ 0 เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด ความคิดเห็นของ

303

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

สารถีรถม้าหลังการอบรมการใช้ชุดคู่มอื ภาษาอังกฤษ พบว่า สารถีรถม้าจานวน 11 คน หรือ ร้อยละ 27 เห็น
ด้วยมากทีส่ ดุ สารถีรถม้าจานวน 23 คน หรือร้อยละ 60 เห็นด้วยมาก สารถีรถม้า จานวน 5 คน หรือร้อยละ
13 เห็นด้วยปานกลาง สารถีรถม้าจานวน 0 คน หรือร้อยละ 0 เห็นด้วยน้อย และไม่เห็นด้วย ต่อการใช้ชุด
คู่ม ือ ภาษาอัง กฤษเพื่อ การท่ อ งเที่ย ว เมื่อ เปรีย บเทีย บระดับ เจตคติก่ อ นและหลัง การอบรมการใช้คู่ม ือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวพบว่า สารถีรถม้ามีระดับเจตคติต่อการใช้ชุดคู่ม ือภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว สารถีรถม้าเห็นด้วยมากที่สุดเพิม่ ขึ้น 11 คน หรือร้อยละ 27 สารถีรถม้าเห็นด้วยมาก เพิม่ ขึ้น
จานวน 10 คน หรือร้อยละ 27 สารถีรถม้าเห็นด้วยปานกลางลดลงจานวน 11 คน หรือลดลงร้อยละ 27 สารถี
รถม้าเห็นด้วยน้อยลดลงจานวน 10 คน หรือลดลงร้อยละ 27
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบศักยภาพและองค์ความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ วหลังการ
อบรม การใช้คมู่ อื ภาษาอังกฤษฯ ในแต่ละด้าน

ศักยภาพและองค์ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษเพือ่
การท่องเทีย่ ว

ดีมาก
ทีส่ ดุ
80 - 100
ด้านการบริการการท่องเทีย่ ว
5
ด้านการคมนาคม
10
ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
20
ด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
0

ผลคะแนนหลังการใช้ชุดคูม่ อื ภาษาอังกฤษฯ
ของสารถีรถม้าลาปาง(คน)
ดีมาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยทีส่ ดุ

70 - 79
6
6
0
1

60 - 69
12
0
0
4

50- 59
5
0
0
4

ต่ากว่า 50
11
23
19
30

รวม
39
39
39
39

จากตารางที่ 7
ผลการทดสอบศักยภาพและองความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
หลังการอบรมการใช้ค่มู อื ภาษาอังกฤษฯ พบว่า สารถีรถม้ามีศกั ยภาพและองค์ความรู้ ในระดับ “ดีมากทีส่ ุด”
ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว จานวน 20 คน ด้านการคมนาคม จานวน 10 คน ด้านการบริการการท่องเทีย่ ว
จานวน 20 คน สารถีรถม้ามีศกั ยภาพและองค์ความรู้ ในระดับ “ดีมาก” ด้านการบริการการท่องเทีย่ วและด้าน
การคมนาคม จานวน 6 คน และด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว จานวน 1 คนสารถีรถม้ามีศกั ยภาพและองค์
ความรูใ้ นระดับ “ปานกลาง” ด้านการบริการการท่องเที่ยว จานวน 12คน และด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
จานวน 4 คนสารถีรถม้ามีศกั ยภาพและองค์ความรู้ ในระดับ “น้อย” ด้านการบริการการท่องเทีย่ ว จานวน 5
คน และด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว จานวน 4 คน สารถีรถม้ามีศกั ยภาพและองค์ความรู้ ในระดับ “น้ อย
ที่สุด ” ด้านการบริการการท่องเที่ยว จานวน 11 คน ด้านการคมนาคม จานวน 23 คน ด้านกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วจานวน 19 คน และ ด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ ว จานวน 30 คน
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ตารางที่ 8 ผลการทดสอบศักยภาพของสารถีรถม้าภายหลังจากได้รบั การอบรมการใช้คู่มอื
ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ วโดยรวมทุกด้าน
เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน
80 - 100
70 - 79
60 - 69
50- 59
ต่ากว่า 50

จานวนสารถี (คน)

ร้อยละ

4
11
13
7
4
39

10
28
33
18
10
100

ดีมากทีส่ ดุ
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ดุ
รวม

จากตารางที่ 8 สารถีรถม้าจานวน 39 คน มีผลคะแนนจากการทดสอบศัก ยภาพและองค์ความรู้
หลังจากได้รบั การอบรมการใช้ชุดคูม่ อื ภาษาอังกฤษฯ ลาดับแรกสารถีรถม้าจานวน 4 คน อยูใ่ นระดับ “ดีมาก
ทีส่ ดุ ” หรือ มีคะแนนร้อยละ 80-100 สารถีรถม้าจานวน 11 คน อยูใ่ นระดับ “ดีมาก” หรือ มีคะแนนร้อยละ 7079 สารถีรถม้าจานวน 13 คน อยู่ในรถดับ “ปานกลาง” มีคะแนนร้อยละ 60-69 สารถีรถม้าจานวน 7 คน อยู่
ในระดับ “น้อย” หรือมีคะแนนร้อยละ 50-59 สารถีจานวน 4 คน มีคะแนนร้อยละต่ากว่ า 50 หรืออยูใ่ นระดับ
“น้อยทีส่ ดุ ”
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบศักยภาพและองค์ความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ วของสารถีรถ
ม้า เมือ่ เปรียบเทียบก่อนและหลังได้รบั การอบรมการใช้ชุดคูม่ อื ภาษาอังกฤษฯ
ศักยภาพและองค์ความรูด้ า้ น
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การท่องเทีย่ ว
บริการการท่องเทีย่ ว (100%)
การคมนาคม (100%)
กิจกรรมการท่องเทีย่ ว )100%)
ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว (100%)
รวม
เฉลีย่

ผลคะแนนของสารถีรถม้า
ร้อยละ

ร้อยละ

ก่อนอบรม
46%
53%
73%
56%
57%

หลังอบรม
62%
61%
69%
47%
60%

ความแตกต่าง
16%
8%
-4%
-9%
3%
11%
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จากตารางที่ 9 แสดงผลการเปรียบเทียบ ก่อนและหลัง การอบรมการใช้ชุดคู่มอื ภาษาอังกฤษ พบว่า
สารถีรถม้ามีศกั ยภาพและองค์ความรูภ้ ายหลังได้รบั การอบรมการใช้ชุดคู่มอื ภาษาอังกฤษ ด้านบริการการ
ท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16 ด้านการคมนาคมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ วลดลงร้อยละ 4 ด้าน
ทรัพยากรการท่องเทีย่ วลดลงร้อยละ 9 ศักยภาพและองค์ความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้
โดยเฉลีย่ ร้อยละ 11 ของการทดสอบทัง้ หมด
ผลทดสอบการพัฒนาศักยภาพของสารถีรถม้าโดยจาลองสถานการณ์จริงจากให้การอบรมสารถีรถ
ม้าเสร็จสิ้นลง โดยการสุ่มเนื้อหาจากคู่มอื ภาษาอังกฤษที่ได้รบั การอบรมไปแล้วนามาใช้ในการให้บริการ
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ดังประโยคและบทสนทนาตัวอย่างดังต่อไปนี้
Horse carriage driver
Passenger
Horse carriage driver
Passenger
Horse carriage driver
Passenger
Horse carriage driver
Passenger
Horse carriage driver
Passenger
Horse carriage driver
Passenger
Driver
Passenger
Horse carriage driver
Passenger
Horse carriage driver
Passenger
Horse carriage driver
Passenger
Horse carriage driver

:Hello, good morning.
: Sir, are you a horse carriage driver?
:Yes, let’s get on my hourse carriage.
:What is your name sir?
:Kreingsak
:I want to go sightseeing in Lampang city.
How much will I pay for round trip?
:Two hundred for… short trip. Three hundred for….
long trip.. and four hundred for one hour.
:What are the places that we will visit in this trip?
:Temple…very old temple in Lampang, along Lampang
road.
:How many years have you been a horse
carriage driver?
: 4-5 years
:How old is your horse? Is it a girl or boy? Horse carriage
: Um…5 years a boy
: Sir, are you enjoying being a horse carriage driver?
:…….Yes
:What is the next place we are going to?
:We go to WatPratoophong, very beaurtiful old
temple. Farang likes to see.
: Sir, what is the name of this road?
:Booyawat Road.
:Sir, what is the name of that place on your right
hand side hand side?
:It’s Assawin market, you can buy food to eat
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Passenger
Horse carriage driver
Passenger
Horse carriage driver

:Sir, can you tell me about this place? (Places along
the trip)
:Wat Chiang Rai, Clock tower, Assawin market,
Wat Sir, Chum….
:What is the most exciting festival here in Lampang?
:Pineapple fair or Lampang Trains and Horse
carriage Day,
you can shop many things.Thank you so much for
touring me around Lampang City…

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบรายได้ของสารถีรถม้า ก่อนและหลังจากการได้รบั การอบรมการ
ใช้ชุดคูม่ อื “ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง”
ผลการดาเนินงาน ขัน้ ตอนที่ 4 และสารวจรายได้ท่ไี ด้รบั ภายหลังรับการอบรมการใช้ชุดคู่มอื
ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วของสารถีรถม้า
1.1.1 สารวจรายได้ของสารถีรถม้าหลังการอบรมการใช้คมู่ อื ภาษาอังกฤษฯ
1.1.2 ประมวลผล สรุปผลจากการอบรมรายได้ก่อนและหลังการอบรมการใช้คมู่ อื ภาษาอังกฤษ
ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ทีมผูว้ จิ ยั ได้สารวจรายได้โดยการใช้แบบสารวจสารถีรถม้า ก่อน
การอบรมการใช้คมู่ อื ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วเพือ่ เปรียบเทียบกับรายได้หลังการอบรมภาษาอังกฤษฯ
กราฟที่ 1 แสดงรายได้พเิ ศษเปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรมการใช้ชุดคู่มอื ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเทีย่ วต่อ 1 เทีย่ ว ของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปางเมือ่ ให้บริการรถม้าแก่ชาวต่างชาติ
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จากกราฟที่ 1 การสารวจรายได้พเิ ศษต่อเทีย่ วหรือ Tip ของสารถีรถม้าทัง้ หมด จานวน 39 คน เมื่อ
ให้บริการรถม้าแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก่อนและหลังการอบรมการใช้ชุดคู่มอื ภาษาอังกฤษเพื่อ การ
ท่องเทีย่ วพบว่ามี สารถีรถม้ามีรายได้พเิ ศษจานวน 51-100 บาทต่อเทีย่ ว เพิม่ ขึน้ จานวน 9 คน และมีรายได้
พิเศษจานวน 151-200 บาทต่อเทีย่ ว เพิม่ ขึน้ จานวน 1 คน และมีรายได้พเิ ศษจานวนมากกว่า 200 บาทต่อ
เทีย่ ว จานวน 2 คน
กราฟที่ 2 แสดงรายได้พเิ ศษต่อครัง้ เมือ่ ให้บริการรถม้าแก่ชาวต่างชาติหลังการอบรมใช้ชุดคู่มอื
ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง

จากกราฟที่ 2 ผลรายได้ต่อเดือนของสารถีรถม้าก่อนและหลังการอบรมการใช้คมู่ อื ภาษาอังกฤษ
สารถีรถม้ามีศกั ยภาพด้านภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วทีด่ กี ว่า ก่อนการอบรมการใช้ชุดคูม่ อื ภาษาอังกฤษ
สารถีรถม้าจานวน 7 คน มีรายได้เพิม่ ขึน้ ต่อเดือนจานวน 2,001 ถึง 6,000 บาท ภายหลังได้รบั การอบรมการ
ใช้ชุดคูม่ อื ภาษาอังกฤษ สารถีรถม้ามีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 2,000 บาท ลดลงจานวน 7 คน และสารถีรถม้า
มีรายได้ต่อเดือนก่อนและหลังได้รบั การอบรมการใช้ชุดคูม่ อื จานวน 6,000 ถึง10,000 บาท จานวน 2 คน

อภิ ปรายผลการวิ จยั
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปางดาเนิน
ตามลาดับขัน้ ตอนอย่างเหมาะสมเพื่อเป็ นประโยชน์แก่การท่องเทีย่ วด้วยรถม้าในจังหวัดลาปาง ผลการวิจยั มี
ความเชื่อมันตามวั
่
ตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ คือ การสารวจศักยภาพของสารถีรถม้า วิเคราะห์เนื้อหาทีจ่ าเป็ น
ต่อการหาแนวทางการพัฒนาชุดคู่มอื ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยการศึกษาความต้องการการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ วของสารถีรถม้า การมีสว่ นร่วมในการดาเนินการวิจยั ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการ
บริการด้วยรถม้าในจังหวัดลาปาง โดยประสานงานกับเทศบาลนครลาปาง สมาคมรถม้าลาปางนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติ ได้ดาเนินการตามแผนงานและกิจกรรมของโครงการวิจยั อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริง
ของสารถีรถม้ามากที่สุด สารถีรถม้ามีเจตคติท่ีดีต่อการใช้คู่ม ือภาษาอังกฤษเนื่ องจาก ได้รบั การพัฒ นา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ ยวของสารถีรถม้าให้ได้ดยี งิ่ ขึ้น เป็ นประโยชน์ ต่อการประกอบ
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อาชีพและมีรายได้เพิม่ มากขึน้ อีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ พจน์ พจนพาณิชย์กุล ทีก่ ล่าวว่า หากมีการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรแล้วจะยังส่งผลต่อความสาเร็จหรือเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพอีกด้วยการพัฒนา
ตนเองนัน้ ถือเป็ นการแข่งขันกับตัวเองเพื่อเป็ นบันไดไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคตและเป็ นการเตรียมความ
พร้อมในการที่จะต้องแข่งขันกับคนอื่น ในโลกของการทางานที่มกี ารแข่งขันสูงเวทีการทางานจะเปิ ดโอกาส
ให้กบั คนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการทางานเสมอ และเช่นเดียวกัน “คนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการทางานสูงจากการ
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในเรื่องต่างๆ มักจะพร้อมอยู่เสมอสาหรับการแข่งขันไม่ว่าในเวทีหรือสถานการณ์
9
ใดก็ตาม” นอกจากนัน้ สมพิศ สุขแสน ได้กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพด้วยองค์ความรูม้ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ าน
ไว้ว่า การศึกษาหาความรูใ้ นเรื่องงานที่กาลังทาอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงมีวุฒกิ ารศึกษาสูงเท่านัน้ แต่ผู้ท่มี ี
ประสิทธิภาพจะเป็ นผูท้ แ่ี สวงหาความรูอ้ ยูต่ ลอดเวลาด้วยเช่นกัน หรืออาจกล่าวได้วา่ “No one is too old to
learn” หรือ “พวกน้ าไม่เต็มแก้ว” การเรียนรูท้ ไ่ี ด้จากด้วยตนเอง จากองค์กร จากผูอ้ ่นื หรือจากอินเทอร์เน็ต
หากเรียนรูใ้ ห้“รูจ้ ริงและรูแ้ จ้ง”จะสามารถนาความรูน้ ัน้ มาปรับปรุงการทางานให้ดขี น้ึ เพื่อประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของสารถีรถม้า การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรูใ้ ห้ดยี ิ่งขึน้ เป็ นสิง่ จาเป็ นที่
สารถีรถม้าต้องมีอยูต่ ลอดเวลาเพือ่ ความยังยืนของการประกอบอาชีพสารถีรถม้าลาปาง

ข้อเสนอแนะ
1. กลุ่มบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สารถีรถม้า ควรเข้ามามีบทบาทใน
การจัดระบบการให้บริการท่องเที่ยวด้วยรถม้าลาปาง ตลอดจนให้สารถีรถม้ามีการสร้างศักยภาพและองค์
ความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบอาชีพอยูเ่ ป็ นระยะ
2. การใช้คู่มอื ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้พฒ
ั นาขึน้ แล้วนัน้ ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
ควรมีการประชาสัมพันธ์จากสารถีการให้บริการท่ องเทีย่ วด้วยรถม้าให้แก่ชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การให้บริการด้วยรถม้าโดยการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

ข้อเสนอแนะการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. พื้น ฐานด้า นการใช้ภ าษาอัง กฤษของแต่ ล ะคนมีค วามแตกต่ า งกัน การอบรมใช้คู่ ม ือ
ภาษาอังกฤษนัน้ วิทยากรอบรมต้องมีความสามารถโน้นน้าวจิตใจให้สารถีรถม้าเล็งเห็นถึงความสาคัญในการ
ฝึ กฝนภาษาอังกฤษและนาคู่ม ือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ย วที่ไ ด้พฒ
ั นาให้ดีข้นึ และนาไปใช้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ ด้วยโครงการวิจยั และการบริการวิชาการของหน่ วยงานภาคการศึกษาใน
โอกาสต่อไปอย่างเหมาะสม
2.ควรมีการวิจยั เรื่องสื่อการให้บริการด้วยรถม้าแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม มีการอบรมการ
ใช้คู่มอื ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่สะดวก ควรมีการวิจยั เรื่องการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสารถีรถม้า
อย่างเหมาะสมเนื่องจากบางช่วงเวลาสารถีรถม้ามีลกู ค้าเป็ นกลุ่มหรือต้องการใช้บริการรถม้าหลายคัน ในบาง
8

พจน์ พจนพาณิชย์กุล, การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคคล, 2556, (ออนไลน์), สืบค้นเมือ่ วันที่ 8
กันยายน 2558, จากเว็ปไซต์ https://sites.google.com/site/potarticle/
9
สมพิศ สุขแสน. เทคนิ คการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ, (2556). (ออนไลน์), สืบค้นเมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2558,
จากเว็ปไซต์ https://bongkotsakorn.wordpress.com/2013/06/06/เทคนิคการทางานให้ประสบความสาเร็จ
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ช่วงขณะเข้ารับการอบรมต้องอาศัยการเรียนรูช้ ุดคูม่ อื ด้วยตนเอง และทดสอบในระหว่างการอบรม เปิ ดโอกาส
ให้องค์ความรูภ้ าษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วสารถีรถม้าสามารถซักถามข้อสงสัยในเพจสารถีรถม้าได้ทุกเมือ่
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