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 วัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
ทางการท่องเที่ยว และเพื่อส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองในการใช้ทักษะการฟัง -การพูด 
ภาษาอังกฤษของกลุ่มผู้ ประกอบอาชีพขับเรือโดยสาร บริเวณหาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่  สร้างคู่มือ
การสนทนาภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะการฟัง การพูด ให้กับกลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบอาชีพขับเรือ
โดยสาร บริเวณหาดอ่าวนาง จ. กระบี่ และส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อสื่อคู่มือการเรียนรู้ เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิเคราะห์คือโปรแกรมเพื่อหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบอาชีพขับเรือโดยสาร บริเวณหาดอ่าวนาง จ.กระบี่ จ านวน 217 คน 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาด้านการใช้ทักษะการฟัง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(x̄ = 3.16) โดยพบว่ามีปัญหาด้านการฟังมากที่สุดคือ  ฟังนักท่องเที่ยวพูดไม่เข้าใจ ส าเนียงฟังยาก  
(x̄ =3.45) ไม่เข้าใจค าศัพท์ที่นักท่องเที่ยวใช้ (x̄ = 3.35) ส่วนปัญหาด้านการใช้ทักษะการพูด  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.92) โดยพบว่ามีปัญหามากที่สุดคือ รู้ค าศัพท์น้อย ท าให้ยากต่อ
การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้  (x̄ = 3.02) ไม่สามารถออกเสียงด้วยส าเนียงพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
และไม่เป็นที่เข้าใจของนักท่องเที่ยว (x̄ = 2.97) ความต้องการพัฒนาทักษะการฟัง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̄ = 3.21) พบว่า เฉลี่ยสูงสุดคือ การฟังประโยคอย่างง่ายที่ชาวต่างชาตินิยมใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  (x̄ = 3.30) ฟังส านวนประโยคพูดพื้นฐานในการให้บริการน าเที่ยวได้ (x̄ = 3.26)     
และประเด็นความต้องการพัฒนาทักษะการพูด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.07) โดย
พบว่า  กล่าวแนะน าตัว  เล่าเร่ืองราว และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่อหน้า



นักท่องเที่ยวได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 3.18) ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้บริการเรือน าเที่ยว ตาราง
เดินเรือ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ (x̄ = 3.12)    

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ประกอบ
อาชีพขับเรือโดยสาร โดยแบ่งตามสถานการณ์ต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจ าวัน จากนั้นท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้แบบคู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษ  
วิเคราะห์ผลที่ได้ พบว่า ผู้ใช้แบบคู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ด้านลักษณะของรูปเล่ม (x̄ = 4.41) เน้ือหา (x̄ = 4.39) ภาษาและตัวอักษร (x̄ = 4.37) การน าเสนอและ
ภาพประกอบ (x̄ = 4.36) ตามล าดับ 
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 The objectives of this research were to investigate problems and needs of self-
development in English listening and speaking skills of the public boat drivers, to create a self-
study booklet in the use of English for communication in tourism to develop listening and 
speaking skills of public boat drivers, and to assess a satisfaction survey on the English 
conversation booklet. The population was 217 public boat drivers who registered with the Longtail 
Boat Club of Tambon Aonang, Krabi province. The instruments used for data collection were 
open-ended questionnaires. Data were analyzed for percentage (%), average value (x̄ ) and 
standard deviation (S.D.). 
 The results of the research indicated that problems of self-development in English 
listening and speaking skills of the public boat drivers settled at a moderate level (x̄ = 3.16), which 
indicated that there were various problems happening in using English language for 
communication. Regarding the problems with listening skills, they were not proficient enough to 
understand the diverse accents of foreigners, (x̄ = 3.45) at a highest level. Subsequently, they 
cannot understand the terminology that foreigners use (x̄ = 3.35). For problems with speaking 
skills, they cannot communicate with foreigners because of little vocabulary (x̄ = 3.02), they could 
not speak with the correct English intonation and pronunciation in a way that a foreigner 
understand (x̄ = 2.97). The needs of self-development in English listening skills of the public boat 



riders settled at a moderate level (x̄ = 3.21), which indicated that they want to be able to 
understand basic sentences that foreigners used (x̄ = 3.30), whereas, there were an equal average 
between able to understand basic conversation about service information and able to understand 
asking foreigners about boat timetable (x̄ = 3.26). The needs in speaking skills settled at moderate 
level (x̄ = 3.07), which indicated that public boat drivers were able to introduce and state about 
many attractions to the foreigners (x̄ = 3.18), answering questions about the boat timetable, 
benefits to foreigners (x̄ = 3.12). 

From the analysis of the above results, the researchers can create the English for 
conversation booklet to give to the public boat drivers and Then to assess the satisfaction of the 
English conversation booklet. The level of satisfaction toward a conversation in English was at  
a high level. The book’s visual presentation was at highest level at (x̄ = 4.41), book’s detail  
(x̄ = 4.39), book’s language and text (x̄ = 4.37), and book’s description (x̄ = 4.36). 

 
 
 
 
 
 
 
    

 


