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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ 1) เพื ่อพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื ่อการทองเที ่ยว  

ที่บูรณาการสำเนียงภาษาอังกฤษที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนและหลังจากการใชชุดการสอน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

การใชช ุดการสอนภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาชุดการสอนนั ้น ผู ว ิจ ัยใชแบบแผนงานวิจัยและพัฒนา  

(Research and Development) และใชขั ้นตอนของรัตนะ บัวสนธ (2562) ในการดำเนินการวิจัย ไดแก 

ข ั ้นตอนที ่ 1 การศึกษาขอมูลพื ้นฐาน ขั ้นตอนที ่ 2 การออกแบบ สราง และการประเมินนวัตกรรม  

ขั ้นตอนท่ี 3 การนำนว ัตกรรมไปทดลองใช  และขั ้นตอนที ่  4 การประเม ินและปร ับปร ุงนว ัตกรรม  

ชุดการสอนที่ไดพัฒนาขึ้นนำไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 

เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี โดยวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนดวย

แบบทดสอบปรนัยและความพึงพอใจตอชุดการสอน 

ผลการวิจัยสรุปวา ลักษณะของชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื ่อการทองเที่ยวที่บูรณาการสำเนียง

ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ที่ประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 1) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected 

Learning Outcomes) 2) กิจกรรมการเรยีนรู (Learning Activities) 3) เนื้อหาของชุดการสอน (Content in 

the Instructional Package) 4) สำเนียงภาษาอังกฤษที ่หลากหลาย (Variety of English Accents) และ  

5) การใชภาษาของมัคคุเทศก (Language Use of Tour Guide) หลังจากนำ ชุดการสอนไปใช พบวา 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนหลังจากใชชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสูงขึ้นกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการสอนในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีดานที่ไดรับ

ความพึงพอใจมากที่สุด 3 ดาน เรียงตามลำดับ ไดแก กิจกรรมการใช Google Map กิจกรรมการฟงสำเนียง

ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย และกิจกรรมการฝกใชภาษามัคคุเทศก ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตการ

สอนพบวา ผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวมากขึ้นเมื่อเทียบกับปที่แลว  

มีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของผูใชภาษาอังกฤษที่เปลี่ยนแปลงไป มีทัศนคติที่ดีตอความ

หลากหลายของสำเนียงภาษาอังกฤษ และผู เร ียนไดระบุถ ึงความยากเกี ่ยวกับการวิเคราะหสำเนียง

ภาษาอังกฤษที ่แตกตางดวย จากผลการวิจ ัยที ่ด ีด ังกลาวขางตน ผู ว ิจ ัยแนะนำใหคร ูภาษาอังกฤษ 

ในจังหวัดสุราษฎรธานีทานอื่นสามารถนำนวัตกรรมนี้ไปใชไดหองเรียนได หรือใชวิธีการที่ผูวิจัยใช ในการ

พัฒนานวัตกรรมท่ีเหมาะกับบริบทโรงเรียนของตนเอง  

 

 

  



  

Abstract 

 

The purposes of this study were threefold: 1) To develop an instructional package of 

English for Tourism integrated with a variety of English accents for Secondary 6 students,  

2) To compare learning achievement before and after learning with the package, and  

3) To examine students’ satisfaction after learning with the package. To develop  

the instructional package, the researcher used the Research and Development approach  

by Rattana Buason (2019), consisting of four steps as follows: 1) Investigating basic information, 

2) Designing, developing, and assessing an innovation, 3) Trying out an innovation, and  

4) Assessing and revising an innovation. The package was implemented with Secondary 6 

students at the Fourth Municipal School (Watphathawat), Educational Office of Surat Thani 

Municipality, Mueang, Surat Thani Province. Learning achievement and students’ satisfaction 

were measured. 

The results showed that the characteristics of the instructional package consisted of 

important aspects as follows: 1) Expected Learning Outcomes), 2) Learning Activities,  

3) Content in the Instructional Package, 4) Variety of English Accents, and 5) Language Use of 

Tour Guide. After implementing the instructional package, it was found that students’ learning 

achievement after studying with the package was significantly higher than before studying with 

the package. The students also reported having positive satisfaction, ranging from the high to 

the highest level. There aspects of satisfaction were revealed respectively, namely using 

Google Map, learning to a variety of English accents, and practicing the language of tour guide. 

Additionally, the data from the interview and observation pointed out that the students were 

more attentive to study English for Tourism as compared with the experiences in the past. 

They also reported having more awareness of the changing landscape of English users, 

possessing positive attitudes toward a variety of English accents. Finally, they reported having 

difficulty with the activity of analyzing a variety of English accents. As this research revealed 

positive results, the research would like to recommend other English teachers in Surat Thani 

to use the instructional package or use the research approach to develop one own innovation 

appropriate to their contexts.  
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