
ชื่อเร่ือง  การศึกษาผลการใชชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับนกัเรียนชัน้ 
  มัธยมศึกษาปที่หก โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
ผูวิจัย  นายอํานวย ปพุเพตะนันท  
หนวยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต  สังกดัเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ต  กระทรวงศึกษาธิการ 
เวลา  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2550 
 
    บทคัดยอ 
 การจัดกจิกรรมการศึกษาผลการใชชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวมจีุดประสงค  
1) ศึกษาประสทิธิภาพของชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว   2 ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางดาน
การใชภาษาเพือ่การทองเที่ยวหลังจากการใชชุดการสอน 3 ) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่หกที่เรียนดวยชุดการสอน  
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการทํากจิกรรมครั้งนี้ไดแก  นกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6/12 ของ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ( อ 43101 ) ในภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 
2550 ไดมาโดยการสุมแบบกลุม  ( cluster random sampling )   1 หองเรียน จํานวน 45 คน 
ผูรายงานผลกิจกรรมไดใชชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเพื่อฝกทักษะการพูดใน
สถานการณการทองเที่ยว โดยสอดแทรกในระหวางการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอยางปกติ 
เปนเวลา 2 เดือน ( กรกฏาคม – สิงหาคม 2550 ) ในภาคเรียนที่หนึ่ง และเกบ็ขอมูลคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิในการทํากิจกรรมการพูดของนักเรียน เครื่องมือที่ใชในการดําเนินกจิกรรมคือ                   
( 1 ) แบบทดสอบกอนและหลังเรียนเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ว   ( 2 ) เอกสารการฝกและ
เตรียมประสบการณจริงกับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศพรอมแบบฝกทดสอบจํานวน 5 หนวย  
( 3 )  แบบสํารวจความคดิเห็นของนักเรียนดานการใชชุดการสอนภาองักฤษ  ( 5 ) บันทึกแสดง
ความรูสึกของ นักเรียนที่มกีารจัดกิจกรรมการอานเพื่อพฒันาทักษะการเขียนภาษาองักฤษ  สถิติที่
ใชวิเคราะหขอมูลคือ รอยละคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที่ ( t-test ) 
 ผลการจัดกิจกรรมปรากฏวา 1.) ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาทักษะการใชภาษาของนักเรยีนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 2.) คะแนน
สัมฤทธิ์ในดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยว ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 6/12 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ( อ 43101 ) ในภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2550 จํานวน 45 คน ทุก
คนผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด  3.) นักเรียนที่พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการพดู
เพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยวเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค 
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Abstract 

The purpose of this research is to (1) to study the effectiveness of an instructional 
teaching package to help build students’ English communicative skills  (2) to study  students’ 
ability to use language related to foster communicative skill. 

The sample size of this study was 45 students of mattayomsuka 6 in the Japanese 
program at Satree Phuket School, Muang District , Phuket. They are studying the core English 
(Eng.43001) in their first semester of the 2007 academic year. The samples were selected by 
using cluster random sampling. The researcher has used some supplementary materials to foster 
students’ speaking skills during classroom learn activities and outside activities to foster to the 
students learning process. The materials used were 1)  the questionnaires used for the pre and post 
tests about tourism 2) Speaking materials for all 5 units materials 3) the surveys from both foreign 
tourists and students about ways to improve students’ language proficiency.  4 ) the students note-
taking during the communicative activities.  The collected data were analyzed by calculating the 
arithmetic mean, standard deviation and t-test. 

The results of this study were   ( 1 )  The communicative achievement of the students 
after doing the activities were higher than before the activities.  There was a 0.05 levels of 
significance  ( 2 ) The students developed their speaking skill and could finally complete the 
criterions of measurement.  ( 3 ) Most of the students found that doing speaking activities with an 
instructional package made learning interesting.  The students showed more interest in practicing 
their speaking skills with these activities.  The students were satisfied with new because of the 
interesting ways were combined with other.  

 


