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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุด   

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและ

เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ      

การส่ือสารเร่ือง การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2555 ของโรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา 

ในพระอุปถัมภฯ ซึ่งผูวิจัยใชนักเรียนท่ีเรียนโปรแกรมคณิตศาสตร-อังกฤษ ซึ่งมีจํานวน 

1 หอง จํานวนนักเรียน 38 คน ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือ ท่ีใชใน      

การวิจัยมีดังน้ี 1) ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวใน              

เขตเทศบาลนครภูเก็ต จํานวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ือง  การทองเที่ยวในเขตเทศบาลภูเก็ต มีคาความยากงาย

ระหวาง 0.24 - 0.77  มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.21 – 0.48  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81 
 

1วิทยานิพนธ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต 2555 
2นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
3อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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3) แบบวัดเจตคติที่มีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ือง การทองเท่ียวใน

เขตเทศบาลนครภูเก็ต มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.86 วิเคราะหขอมูลโดยการหา              

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยทาง

สถิติพบวา 1) ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขต

เทศบาลนครภูเก็ตมีประสิทธิภาพ 80.87/80.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว 80/80              

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ              

การสื่อสารเรื่องการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) เจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตโดยรวมอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ กิจกรรมการสอนกลุมภาษาอังกฤษ  ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ        

การส่ือสาร 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the efficiencies of 

learning package on communicative English on tourism in Phuket municipality 

to meet the 80/80 standard criteria, to study the result of learning activities on 

communicative English on tourism in Phuket municipality, and to study 

students’ attitudes towards learning package on communicative English on 

tourism in Phuket municipality. The sample consisted of 38 students in Math -

English program of Matayomsuksa 3 studied in the first semester of 2012 

academic year at Plukpanya municipal school under the royal patronage.              

The sampling method was the purposive sampling. The instruments used in 

this study were 5 learning packages with difficulty value at 0.24 – 0.77, 

discrimination value at 0.21 – 0.48, and reliability value at 0.8117, a learning 

achievement test, and questionnaires about the students’ attitudes toward 

using learning package with the reliability value at 0.8560. The statistics used 
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in analysis the data were mean, percentage, standard deviation and t-test. 

This research was found that the efficiencies of the learning package on 

tourism in Phuket municipality were at 112.80/80.00. The students’ learning 

achievement after experiment was significantly higher than those before at               

a .01, and the attitudes of the students studied with learning package was in 

high level. 
 
Key word : Learning Package in Communicative English 

 
บทนํา 

สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมขอมูล ขาวสาร ความกาวหนา ความเคล่ือนไหว

และ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีผลกระทบท่ัวถึงอยางรวดเร็ว 

บุคคลในสังคมตองมีการติดตอ พบปะ เพื่อดําเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 

ภาษาอังกฤษจึงกลายเปนเคร่ืองมืออันสําคัญยิ่งในการสื่อสารความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิด

ความเขาใจกันและกัน ในการศึกษาหาขอมูลความรูและถายทอดวิทยาการตางๆ แกกัน 

ในดานเศรษฐกิจ ภาษาจึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการเจรจาตอรองดานการคาและ                      

การประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเรียนรูภาษาตางประเทศจะชวยสราง

สัมพันธภาพเพราะมีการเขาใจวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของแตละเช้ือชาติทําใหสามารถ

ปฏิบัติตอกันไดอยางถูกตองและเหมาะสมมีความเขาใจและภาคภูมิใจในภาษาและ

วัฒนธรรมไทย  สามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลก  (กรมวิชาการ, 

กระทรวงศึกษาธิการ; 2544: 1) ดังน้ัน การเรียนรูภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญย่ิงใน              

การติดตอส่ือสาร และ นําประเทศไทยสูความเปนนานาชาติเพราะภาษาอังกฤษเปน

ภาษาสากลท่ีใชในการติดตอส่ือสารกันมากท่ีสุด การพัฒนาใหคนในประเทศ มีความรู

ภาษาอังกฤษ จึงมีความสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยเปนเมืองทองเที่ยวมีชาวตางชาติเขามาทองเท่ียวในแต

ละปจํานวนมาก คนไทยจึงไดมีโอกาสพบปะติดตอ ส่ือสารกับชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้น 
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 เทศบาลนครภูเก็ต เปนจุดศูนยรวมความเจริญในหลายดาน เชน ดาน

การศึกษา ดานเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ซึ่งมีคาย่ิงใน   

การอนุรักษและถายทอดใหกับคนในทองถิ่นรวมทั้งนักทองเท่ียวและชาวตางชาติ คนใน

ทองถิ่นทุกอาชีพมีโอกาสในการติดตอส่ือสารกับนักทองเท่ียวเปนประจํา จึงไมควร

มองขามถึงภาษาท่ีใชในการส่ือสาร และ  เชิญชวนชาวตางชาติหรือนักทองเท่ียวมาเท่ียว 

รวมทั้งประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เร่ืองราวของเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเปนทองถ่ิน

ตนเองใหชาวตางชาติ ไดรูและเขาใจคนไทยและคนในทองถิ่นมากข้ึน การจัดการเรียนรู

เนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในขอมูลตางๆ ท่ีสําคัญและมีประโยชนที่อยูในทองถิ่น

ตนเองและสามารถส่ือสารกับนักทองเท่ียวได เทศบาลนครภูเก็ตมีแนวทางในการพัฒนา

ใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาตางประเทศจนพูดภาษาอังกฤษไดเปนภาษาท่ีสอง  

 แนวการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสาร (Communicative approach) ชวย

ใหผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสารไดเปนอยางดี ซ่ึงผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษาใน

ลักษณะและสถานการณท่ีเปนจริง โดยการจัดส่ือการเรียนการสอนหรือกิจกรรมหลาย ๆ 

รูปแบบ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหนักเรียนสามารถติดตอ ส่ือสารกัน และรูจักถายโอน 

ประสบการณที่ตนเคยพบเห็นในหองเรียนไปสูสถานการณจริงในชีวิตประจําวันได 

(Littlewood, 1981 : 1) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรูของธอรนไดด ที่กลาววา              

ควรเรียนรู จากสภาพความเปนจริงและของจริงกอน  ฉะน้ันแนวคิดดังกลาวจึงเนนท่ี

การส่ือความหมายใหผูอื่นเขาใจตรงกับจุดประสงคที่ตนตองการ มีการสงเสริมให

แสดงออกทางภาษาโดยใชกลวิธีในการส่ือความหมายและเพ่ือใหการส่ือสารดําเนินไปได

อยางมีประสิทธิภาพ (สุภัทรา อักษรานุเคราะห, 2536 : 5) การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร

ควรสอนใหผูเรียนคุนเคยกับการใชภาษาในชีวิตประจําวันและนําภาษาที่คุนเคยไป

ใชได แนวคิดน้ีสอดคลองกับความเห็นของวินโดวซัน (Widdowson , 1978 : 11) ที่วา 

ความสามารถในการเรียบเรียงประโยค มิใชความสามารถในการส่ือสาร การส่ือสารจะ

เกิดข้ึนก็ตอเม่ือสามารถใชประโยคไดหลายชนิดในโอกาสตางๆ กัน เชน การอธิบาย            

การแนะนํา          การถาม ตอบ การขอรอง การออกคําส่ัง เปนตน ความรูในการแตง

ประโยคเปนเพียงความรูในการใชประโยคเทาน้ัน อาจจะเปนประโยชนอยูบาง แตถา        
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จะใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ก็ตองสามารถนําความรูในการใชประโยคไปใชใหเปนปกติ

วิสัยไดตามโอกาสตางๆ ของการส่ือสาร กิจกรรมการส่ือสารตามแนวการสอนภาษาเพ่ือ

การส่ือสารจึงเปนกิจกรรมท่ีอาศัยทฤษฏีทางภาษาหลายๆทฤษฏี ผสมผสานกัน 

(Richards & Rodgers,1995 : 28) วิธีการสอนท่ีไดรับการยอมรับในปจจุบัน คือวิธี 

การสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (The communicative 

approach) ซึ่ง คเนล และ สเวน (Canale & Swian, 1980 อางถึงใน วรียา  สุริยันวงศ

, 2544 : 2) ไดกลาวถึงการสอนตามแนวการสอน เพื่อ การส่ือสารวา เปนการสอนท่ีจัด

ตามหนาท่ีของภาษาซึ่งเนนการสนทนา (Conversation) ตามสถานการณหลัก ทําให

ผูเรียนสามารถนําไปใชในการส่ือสารไดจริงเพราะจุดมุงหมายหลักของวิธีการสอนน้ี คือ

ความสามารถในการส่ือสาร  

 ดังน้ัน การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารจึงมีความสําคัญและจําเปนใน 

การเตรียมความพรอมผูเรียนใหมีทักษะในทางภาษาเพ่ือการส่ือสารและเปนพื้นฐานใน

การเรียนในระดับสูงข้ึนตอไป ผูวิจัยจึง มีความสนใจในการพัฒนาชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ  
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

เร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุด   

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเรื่องการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

 3.  เ พ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขต

เทศบาลนครภูเก็ตมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
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 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนักเ รียนท่ี เ รียนดวยชุดการเ รียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต หลังเรียนสูง

กวากอนเรียน 

 3.  เจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเร่ือง

การทองเที่ยวในเขตเทศบาลภูเก็ต โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัย เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่อง  

การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

เทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนและวิธีการศึกษาคนควา

เกี่ยวกับประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2555 ในจังหวัดภูเก็ต  

 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2555 ของโรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ ซ่ึงผูวิจัยใชนักเรียนที่เรียน

โปรแกรมคณิตศาสตร-อังกฤษ ซึ่งมีจํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 38 คน ผูวิจัยใช

วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัย เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่อง   

การทองเท่ียว ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

เทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชใน      

การวิจัยไวดังนี้ 

 1. ชุดการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเที่ยวในเขต

เทศบาลนครภูเก็ต จํานวน 5 ชุด การเรียนรู มีดังน้ี ชุดท่ี 1 เร่ืองแผนที่เมืองภูเก็ต (Map 

of Phuket town) ชุดที่ 2 เร่ืองสถานที่ดึงดูดใจ (Attractive places) ชุดที่ 3 เรื่อง 
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การซื้อขาย (Shopping) ชุดที่ 4 เรื่องอาหารทองถิ่น (Local food) ชุดท่ี 5 เร่ือง

เทศกาล (Festivals) 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเ ร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อ          

การส่ือสารเรื่อง การทองเท่ียวในเขตเทศบาลภูเก็ต จํานวน 30 ขอ มีความยากงาย (P) 

ระหวาง 0.24 - 0.77 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.21-0.48 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 

0.81 

 3. แบบวัดเจตคติท่ีมีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่อง  

การทองเท่ียว ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจํานวน 20 ขอ มีคาความยากงาย (P) ระหวาง 

3.1 - 4.5 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.22 – 0.60 และคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.86 

 การดําเนินการวิจัย  มีลําดับขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

 1.  ปฐมนิเทศนักเรียน เพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียนรูและ

การใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาล           

นครภูเก็ต 

 2.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสาร ใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทดสอบกอนเรียน 

 3.  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 โดยผูวิจัยเปน

ผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง 

 4.  นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

เร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ทดสอบหลังเรียน 

 5.  นําแบบวัดเจตคติ ที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ     

การสื่อสาร เร่ือง การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ใหนักเรียนทําเพ่ือวัดเจตคติหลังเรียน 

 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยใชสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

 1.  คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉล่ีย  คาความแปรปรวน  และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
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        2.  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเร่ือง

การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ตามเกณฑมามาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร 

E1/E2 

 3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุด   

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดย

ใชสูตรสถิติที (t-test for dependent samples) 

 4.  การศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพ่ือ     

การส่ือสารเร่ือง การทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยใชสูตรสถิติที (One sample t-

test) 
 

ผลการศึกษา 
  ผู วิ จัยได ทํ าการวิ เคราะหขอมูล โดยแบ งเปน  2 ตอน  คือ  ตอนท่ี  1               

ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ือง  

การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และ ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบกอนเรียนและ               

หลังเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาล            

นครภูเก็ต 

 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ     

การส่ือสารเร่ือง การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปรากฏผลดังตาราง 1-4 
 

ตาราง 1 การวิเคราะหขอมูลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 

ชุดการเรียนรู คะแนนเต็ม Χ  SD เกณฑรอยละ E1 % 

1. แผนท่ีเมืองภูเก็ต 45 36.42 3.76 80 80.94 

2. สถานทีดึงดูดใจ 55 44.00 3.23 80 80.00 

3. การซื้อขาย 60 48.79 5.75 80 81.32 

4. อาหารทองถิ่น 51 41.03 3.72 80 80.44 

5. เทศกาล 55 44.87 4.29 80 81.58 

รวม 266 43.02 4.15 80 80.87 
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 จากตาราง 1 พบวาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ      

การสื่อสารเรื่อง การทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตระหวางเรียนเทากับ 80.87 

เปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว 

 

ตาราง 2 การวิเคราะหขอมูลของคะแนนหลังเรียนของชุดการเรียนรู 

ชุดการเรียนรู คะแนนเต็ม Χ  S.D เกณฑรอยละ E2 % 

1. แผนท่ีเมืองภูเก็ต 20 16.03 1.74 80 80.15 

2. สถานทีดึงดูดใจ 20 16.05 1.451 80 80.25 

3. การซ้ือขาย 20 16.26 1.622 80 81.30 

4. อาหารทองถิ่น 20 16.13 1.166 80 80.65 

5. เทศกาล 20 16.03 1.524 80 80.15 

รวม 100 80.50 6.62 80 80.50 

 

 จากตาราง 2 พบวาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ      

การส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตหลังเรียนเทากับ 80.50 เปนไป

ตามเกณฑท่ีตั้งไว 

 

ตาราง 3 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูระหวางเรียนและหลังเรียน 

ชุดการเรียนรู E1 E2 ผลลัพธ 

เกณฑ 80/80 

1. แผนท่ีเมืองภูเก็ต 80.94 80.15 ตามเกณฑ 

2. สถานทีดึงดูดใจ 80.00 80.25 ตามเกณฑ 

3. การซ้ือขาย 81.32 81.30 ตามเกณฑ 

4. อาหารทองถิ่น 80.44 80.65 ตามเกณฑ 

5. เทศกาล 81.58 80.15 ตามเกณฑ 

รวม 80.87 80.50 ตามเกณฑ 
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 จากตาราง 3 พบวาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ      

การสื่อสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตระหวางเรียนและหลังเรียน

เทากับ 80.87 /80.50 เปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว 80/80 

 

ตาราง 4 เปรียบเทียบการหาสัมประสิทธิ์ของชุดการเรียนรู 

คาสัมประสิทธ์ิ N Χ  S.D t p 

คาประสิทธิภาพ E1 38 43.02 18.10 34.85 .000** 

คาประสิทธิภาพ E 2   38 16.10 6.62 0.49 0.63 

**p< .01 

 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ

ระหวางเรียน/หลังเรียนเทากับ 80.87 /80.50 ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 เปนไป

ตามเกณฑท่ีตั้งไว ประสิทธิภาพของกระบวนการ E 2 เปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เ รียนดวยชุด         

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ การสื่อสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

ปรากฏผลดังตาราง 5 ตอไปนี้ 

 

ตาราง 5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร        

กอนเรียนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N Χ  S.D. t p 

กอนเรียน 38 11.87 1.61   

    37.08 .000** 

หลังเรียน 38 24.26 2.20   

**p< .01 
 

 จากตาราง 5 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อ        

การส่ือสารของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร          
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เรื่อง  การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ไดคะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 11.87 

และไดคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 24.26 และมีคาสถิติทีเทากับ 37.08 คา p = .000 

แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เร่ืองการทองเท่ียว

ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรูมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 การศึกษาเจตคติของนักเรียน ท่ีมีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ              

การส่ือสารเร่ือง การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปรากฏผลดังตาราง 6 ตอไปนี้ 

 

ตาราง 6 ผลการทดสอบเจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ           

การส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

ประเด็น N 
Χ  S.D. ระดับ t p 

เจตคติท่ีมีตอชุดการเรียนรู 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ือง 

การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนคร

ภูเก็ต 

38 4.12 0.31 มาก 12.96 .000** 

**p<.01 

 จา กตา ร า ง  6  พบว า เ จ ตคต ิข อ งน ัก เ ร ีย น ที ่ม ีต อ ช ุด ก า ร เ ร ีย น รู

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่องการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ไดคะแนน

เฉล่ีย เทากับ 4.12 และไดคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 และมีคาสถิติท่ี

เทากับ 12.96 และคา p = .000 แสดงวา เจตคติของนักเรียน ท่ีมีตอชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ผลการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเท่ียวในเขตเทศบาล

นครภูเก็ตสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 แสดงวาชุดการเรียนรูทําใหผล          

การเรียนรูสูงขึ้น 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ      

การส่ือสารเร่ือง การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได

ดังตอไปนี้ 

 1.  ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเ ร่ืองการทองเที่ยวใน              

เขตเทศบาลนครภูเก็ตมีประสิทธิภาพ(E1/E2) เทากับ 80.87/80.50 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ

ท่ีตั้งไว 80/80 และเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวขอท่ี 1 ผลการวิจัยสอดคลองกับ              

นิตยา กัณหา (2554 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรู เร่ือง

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.06/88.88 ซึ่ง

สูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว สอดคลองกับ กรรณิการ หุนทอง (2554 : บทคัดยอ) ทําการวิจัย

เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองการอนุรักษแหลงทองเท่ียวในจังหวัดนครสวรรค กลุม

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรูเร่ือง การอนุรักษแหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค 

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

มีประสิทธิภาพ 80.11/88.53 เน่ืองจาก 

 1.1 ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวใน          

เขตเทศบาลนครภูเก็ต ไดรับการตรวจสอบปรับปรุงและไดผานการประเมินตรวจสอบ

ความเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญท้ังดานคูมือ ดานชุดการเรียนรู ดานแบบทดสอบสําหรับ

ประเมินผลการเรียนรู และไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําและขอเสนอแนะจาก

ผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหไดชุดการเรียนรูท่ีมีความสมบูรณและมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

 1.2 ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวใน 

เขตเทศบาลนครภูเก็ตไดผานกระบวนการขั้นตอนในการสรางอยางเปนระบบและ

วิธีการท่ีเหมาะสมคือ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 วิเคราะห
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สาระเพ่ือกําหนดขอบขายของหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ศึกษาเอกสาร 

ตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางชุดการเรียนรู ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี 

วิเคราะหเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และผลิตชุดการ

เรียนรู 

 1.3 ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขต

เทศบาลนครภูเก็ต ไดผานการทดลองความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาและเวลา เพื่อ

นําไปปรับปรุงแกไขและนําไปใชทดลองคร้ังท่ี 2 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา

ในการทํากิจกรรมใหเหมาะสมยิ่งข้ึนแลวจึงนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

 ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ      

การส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้ง

ไว เหมาะสําหรับนําไปใชในการจัดกิจกรรม    การเรียนรูกลุมสาระภาษาอังกฤษไดเปน

อยางดี 

 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนดวยชุด

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จาก

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ไดคะแนน

เฉล่ียกอนเรียนเทากับ 12.87 และไดคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.26 แสดงใหเห็น

วา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ    

การส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  ขอท่ี 2 ท่ีตั้งไว สอดคลองกับ

ผลการวิจัยที่ กรรณิการ หุนทอง (2554 : บทคัดยอ)ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนา ชุด   

การเรียนรูเร่ืองการอนุรักษแหลงทองเท่ียวในจังหวัดนครสวรรค กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ท่ี

เรียนโดยใชชุดการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สอดคลองกับผลการวิจัยของ เสาวลักษณ นิ่มตลุง (2549 : บทคัดยอ) ทํา            

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองแรงและการเคล่ือนที่ กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู เร่ืองแรงและการเคล่ือนที่หลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 ชุดการเรียนรูสงผลใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์การเรียนที่สูงขึ้น ท้ังน้ีเปนผลสืบเนื่องจาก 

 2.1 การใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเที่ยว

ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งประกอบดวย 5 หนวยการเรียนรู คือ 1) แผนที่เมืองภูเก็ต 

(Map of Phuket Town) 2) สถานท่ีดึงดูดใจ (Attractive Places) 3) การซ้ือขาย 

(Shopping) 4) อาหารทองถ่ิน (Local food) 5) เทศกาล (Festivals) ซึ่งประกอบดวย

คูมือในการใชชุดการเรียนรู ในชุดการเรียนรูจะมีแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 

ทักษะ การส่ือสาร หลักไวยากรณ คําศัพท (Vocabularies) แบบทดสอบทายบท (Post-

test) พรอมท้ัง แบบฝก ซึ่ง มีท้ังฝกเปนรายบุคคลและเปนคู และแผนการจัดการเรียนรู

ประกอบชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาล            

นครภูเก็ต จํานวน 5 แผนการเรียนรู ท่ีมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามวิธีการ

สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงฝกทักษะของผูเรียนเพ่ือใชภาษาเพ่ือ

การส่ือสาร 4 ดาน คือ ทักษะการฟง  ทักษะการอาน  ทักษะการพูด และทักษะการเขียน โดย

มีลําดับของการจัดกิจกรรมเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสรางบรรยากาศ หรือ Warm-up 

เปนการเลนเกมดวยภาษาอังกฤษเพื่อสรางความสนุกสนานกอนการนําเขาสูบทเรียน ให

ผูเรียน ไมเครียดกับการเรียนภาษาอังกฤษ 2) ขั้นนําสูบทเรียน หรือ Present เปนการให

นักเรียนศึกษาความรูดวยตนเอง จากใบความรู โดยมีครูเปนผูคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนํา 

ตอบคําถามขอสงสัยท่ีนักเรียนตองการรู เพ่ือฝกใหนักเรียนมีนิสัยใฝเรียนรู สามารถตั้ง

คําถามที่ตองใชการคิดวิเคราะหในการตอบ 3) ขั้นฝก หรือ Practice เปนการเนน            

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน การฝกสนทนาดวย

ตนเอง การอานบทสนทนาเปนคู การเขียนคํา ประโยคและขอความเปนภาษาอังกฤษ 

การ ตั ้งคําถามและตอบคําถามที ่หลากหลายเ กี ่ยวข องก ับการท อง เ ที ่ยวใน            
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เขตเทศบาลนครภูเก็ต  การจับคู  เพ่ือฝกการฟงและการพูดสนทนาส่ือสารดวย

ภาษาอังกฤษ และการฝกอานเน้ือเร่ือง คําศัพท โดยมีครูคอยเปนผูใหคําแนะนําและ

ชวยเหลือในกรณีท่ีนักเรียนซักถามและใหแรงเสริม และ 4) ขั้นนําไปใช หรือ Product 

เปนการแสดงประสิทธิผลในการแสดงความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือส่ือสาร

ในระดับชั้นเรียน ซึ่งเปนการส่ือสารระหวางเพื่อนกับเพื่อน นักเรียนกับครู จากผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตามวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนี้ ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการของนักเรียนสูงข้ึนตามลําดับ เนนใหผู เ รียนมีความสามารถในการพูด                   

กลาแสดงออก มีความมั่นใจในการส่ือสาร กิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู

เปนไปลําดับขั้นตอน นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เน้ือหาที่ลําดับในแผนการจัดการเรียนรู 

มีการลําดับเน้ือหาจากงายไปสูยาก ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดงายและใชไดจริง 

 3. อภิปรายผลการศึกษาเจตคติของนักเรียน ท่ีมีตอการเรียนดวยชุด     

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จาก

ผลการวิจัยท่ีไดตามสมมติฐานขอท่ี 3 พบวา คะแนนเจตคติของนักเรียนที่เรียนดวยชุด

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ได

คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.12 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 แปลผลระดับคาเฉล่ีย

ของเจตคติอยูในระดับมาก คืออยูในระหวาง 3.51-4.50 แสดงใหเห็นวา เจตคติของ

นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขต

เทศบาลนครภูเก็ต อยูในระดับมากท้ังนี้เปนผลสืบเน่ืองจากการใชชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวย

ภาพ ส่ือ กิจกรรมหลายรูปแบบ มีท้ังกิจกรรมเด่ียว กิจกรรมกลุมและกิจกรรมคู ทําให

นักเรียนกระตือรือรน ซึ่งตางไปจากการเรียนเนื้อหาอยางเดียว จึงชวยเสริมสรางเจตคติ 

ความรูสึกที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยการใชชุดการเรียนรู สงผลใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยที่ นิตยา ขันดวง (2549 : 

บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองผลการใชชุดการเรียนรูมาตราตัวสะกด กลุมสาระ

ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนสวนใหญมี

เจตคติในระดับเห็นดวยตอการใชชุดการเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชลธิชา ศรีสุข 
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(2553 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องชุดการเรียนดวยคอมพิวเตอรผานเครือขายกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา

นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูในระดับเห็นดวยมาก 

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารเรื่อง การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเที่ยวใน              

เขตเทศบาลนครภูเก็ต เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตาม

มาตรา22 ที่สงเสริมผูเรียนอยางเต็มศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

และสอดคลองกับมาตรา 23 และ 24 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ที่ใหความสําคัญในการจัดการเรียนรูใหสงเสริมทั้งดานความรูภาษา วัฒนธรรม

ชาวตางชาติ พรอมท้ังสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวในทองถ่ินจังหวัดภูเก็ตของตนเอง

เปนเนื้อหาท่ีอยู ใกล ตัวผู เ รียนและเกี่ยวของกับชีวิตของผู เรียน  ในดานการจัด

กระบวนการเรียนรู ไดใชวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีฝกใหผูเรียนคิดเปน 

ทําเปนไดประสบการณจริงในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เนนใหนักเรียนไดฝก

ทักษะการส่ือสารทั้ง 4 ดาน คือการฟง พูด อาน และเขียน ซึ่งชวยใหนักเรียนใชภาษา

เพื่อการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและไดรับประสบการณตรงในการเรียนรู มีการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนอยางเหมาะสม ชุด       

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารมีประโยชนและมีคุณคาตอการเรียนรูของผูเรียน

อยางย่ิงหากผูเรียนไดรับการฝกฝนและไดรับวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสม การเรียนรูโดย

การใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเรื่องการทองเท่ียวในเขตเทศบาล            

นครภูเก็ต เปนชุดการเรียนรูที่มีการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานภาษาเพ่ือการส่ือสารท่ี

สูงขึ้นตามลําดับ นักเรียนมีองคความรูและพัฒนาศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารไดอยางเหมาะสม โดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนรูรวมกับผูอ่ืน
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ไดอยางมีความสุข ผูเรียนไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองตองการ เกิดประโยชนตอตนเอง 

ผูเรียนเรียนรูไดเร็ว ประสบความสําเร็จสูง ซึ่งเปนไปตามความมุงหมายของการจัด

การศึกษาของชาติท่ีมุงพัฒนาใหนักเรียนเปนคนเกง  คนดี และมีความสุข มีความรูมี

คุณธรรมและวัฒนธรรมในการดําเน ินชีว ิต  สามารถอยู ร วมกับผู อื ่นได อยางมี 

ความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 5-14) 
 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่อง     

การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3โรงเรียน

เทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ ผูวิจัยมีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
  ขอเสนอแนะทัว่ไป 
 1. โรงเรียนควรสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู

ตางๆ เขาเปนหนวยการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร เร่ืองการทองเท่ียวในเขต

เทศบาลนครภูเก็ต 

 2. ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถดาน

การใชภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เชน 

ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวทุกระดับตามความยากงายของเนื้อหา 

 3.  จังหวัดภูเก็ตหรือองคการทองเท่ียวแหงประเทศไทยควรจัดทําส่ือ

ประกอบการเรียนการสอน   ท่ีหลากหลายสอดคลองกับหลักสูตรหรือมีประโยชนตอครู

และนักเรียนหรือผูประกอบการไดศึกษา เชน ภาษาอังกฤษเก่ียวกับภูเก็ตในดานตางๆ 

เชน อาหาร ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่ทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง 

 4.  หลังจากนักเรียนเรียนจบในแตละกิจกรรม ควรเปดโอกาสใหนักเรียนได

ซักถามและไดนําชุดการเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารไปศึกษาเพิ่มเติมนอก

เวลา 

 5.  การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรุแตละแผนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใช

เวลา 3 ช่ัวโมง ครูผูสอนควรพิจารณาการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมเพื่อใหนักเรียนได

ปฏิบัติไดครบถวนตามข้ันตอนที่กําหนด 
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  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นในเรื่องอ่ืน ๆ ให

เพิ่มมากขึ้น  

 2.  ควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนทองถิ่นมากขึ้นทั้งสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม และสาระภาษาตางประเทศ รวมท้ังสาระอื่น ใหมีการบูรณาการ

ความรูทองถิ่นเขาไปในหลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
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