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ท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมบ้านชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก 
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ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้อ านวยความสะดวกในด้านการเก็บข้อมูลทั้งพร้อม
ทั้งอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดการประชุมเพ่ือชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการท าวิจัย เก็บข้อมูลและ
เป็นสถานที่จัดการสนทนากลุ่มให้แก่กลุ่มตัวอย่าง  ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างจากหมู่บ้านไหม
บ้านชุมชนสายยาวต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และ
เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและท่านผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งที่ปรึกษาวิจัยที่
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและเนื้อหาในงานวิจัยเล่มนี้ และชาวต่างชาติที่ให้
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของภาษาที่มีประโยชน์เพ่ือน ามาใช้ในการ
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความต้องการนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวของบุคลากรการท่องเที่ยวของบ้าน
ชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับบุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับบุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมที่
พัฒนาขึ้น 3) เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับ
บุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมที่พัฒนาขึ้น 4) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการ
ใช้นวัตกรรม และ 5) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของบุคลากรการท่องเที่ยวของบ้านชุมชนสายยาว 
ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีต่อนวัตกรรมนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท่องเที่ยวส าหรับบุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมที่พัฒนาขึ้น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ 
บุคลากรการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมบ้านชุมชนสายยาว จ านวน 34 คน ซ่ึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ส าหรับการสนทนากลุ่ม ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างย่อยจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 11 คน 
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) 
แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2) แบบ
สนทนากลุ่ม 3) นวัตกรรม: ตัวเล่มคู่มือและคลิปเสียงในแผ่นซีดีจ านวน 1 ชุด 4) แบบประเมิน
นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวของบุคลากรการท่องเที่ยวของบ้านชุมชน
สายยาว 5) แบบประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูด และ 6) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของบุคลากรการท่องเที่ยวของบ้านชุมชนสายยาวที่มีต่อนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในภาพรวมในระดับมาก 
(4.45) และมีความคิดเห็นว่าทักษะการฟังมีความจ าเป็นส าหรับบุคลากรการท่องเที่ยวมากท่ีสุด 
(4.91) ผู้สนทนาส่วนใหญ่ตอบว่ามีปัญหาด้านการสื่อสารเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในด้านการฟังและการ
พูด 2) ประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ 82.94/82.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
3) ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.3190 หรือมีความก้าวหน้าทางการเรียน



 
 

คิดเป็นร้อยละ 31.90 4) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังใช้นวัตกรรมสูงกว่าก่อนใช้นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และ 5) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ระดับมากท่ีสุด (4.73) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านรูปเล่ม
มากที่สุด (4.81) ตามด้วยด้านเนื้อหา (4.71) และด้านคลิปเสียงภาษาอังกฤษ (4.65) ตามล าดับ ส่วน
นวัตกรรมที่ได้เป็นคู่มือพร้อมคลิปเสียงในแผ่นซีดี มีทั้งหมด 25 บทโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มตัวอย่างเรียงล าดับจากง่ายไปยาก ในแต่ละบทประกอบด้วยบทสนทนา ค าอ่าน และ
ค าแปล พร้อมทั้งมีค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์   
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this study were 1) to investigate problems in English 
communication and needs for innovation on tourism English communication for silk 
village tourism personnel, 2) to develop the tourism English communication 
innovation to test the efficacy of the developed innovation, 3) to find the 
effectiveness index of the developed innovation, 4) to study the learning 
achievement of the samples before and after using the developed innovation,  and 
5) to assess satisfaction toward the innovation. Population and sample group were 34 
tourism personnel in the silk village which were selected by using a purposive 
sampling method. For focus group, there were 11 persons selected from the sample 
group by using Purposive Sampling. Research instruments used to collect the data 
were 1) questionnaire on problems in English communication and the needs of 
tourism English communication innovation, 2) focus group, 3) pre and post-test in 
evaluating the sample group’s abilities in using English before and after implementing 
the innovation, 4) the innovation: a handbook and sound clips in a CD, 5) evaluation 
form to assess the innovation and 6) questionnaire concerning the satisfaction of the 
sample group towards the innovation. The statistics used in the data analysis were 
percentage, mean, Standard Deviation and t-test. And the qualitative data were 
analyzed by using content analysis.   
 The result suggested that 1) the sample group needed tourism English 
communication innovation in high level (4.45). However, the highest need was in 
listening skill (4.91). Moreover, the result from the focus group showed that listening 
and speaking skill were the most problematic. 2) The efficiency of the developed 
innovation was 82.94/82.84, which as higher than the criteria of 80/80. 3) The 



 
 

efficiency index of the developed innovation was 0.3190 or learning progress was 
31.90 percent. 4)  In addition, the data collected form pre and post-test suggested 
that the sample group got significantly higher score in the post-test at level of 
significance of 0.01. 5) For their satisfaction, the result revealed the highest level of 
satisfaction (4.73) with the design of the handbook at the highest level (4.81), the 
content (4.71) and the English sound clips (4.65), respectively. The developed 
innovation consisted of a handbook and sound clips in a CD with 25 units in total. 
The content of the innovation was in line with the needs of the users arranged from 
easy topics to more difficult topics. There were conversations, phonetics, and 
translation including useful vocabulary and phrases in each unit.   
 
Keywords: Innovation, Tourism English Communication, Sai Yao Community Silk 
Village  
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