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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตํารวจภูธร เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูล
พ้ืนฐาน 2) พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 3) การทดลองใช
หลักสูตร และ 4) การประเมินผล โดยไดทดลองใชหลักสูตรกับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 50 นาย 
รูปแบบการทดลอง คือ One Group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามขอมูล
พ้ืนฐาน แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว แบบประเมินความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวกอนและหลังการอบรม (Pretest - Posttest) แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบ
บันทึกพฤติกรรมเฉพาะกิจ (Ad - hoc approach to Observation) ทําการวิเคราะหโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t- test dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบวา 
                 1. ตํารวจมีความตองการใหมีการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสม่ําเสมอ โดยเนนการ
อบรมแบบบรรยาย และปฏิบัติควบคูกันจากวิทยากรชาวไทยและชาวตางประเทศ 
                 2. หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย 
หลักการ ความคาดหวังของหลักสูตร ผูเขารับการฝกอบรม เนื้อหา วิธีการฝกอบรม อุปกรณและสื่อ การวัดและ
การประเมินผล เนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย Unit 1 Asking and Offering Helps Unit 2 Expressing Feelings and 
Describing People Unit 3 Asking and Reporting Information Unit 4 Asking and Giving Direction  Unit 5 
Tourist Attractions in the Local และหลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคลอง 
                 3. ตํารวจผูเขารับการอบรม 50 นาย มีความกระตือรือรน ใหความสนใจในการเรียนรู ซักถาม และให
ความรวมมือในการบรรยายและฝกปฏิบัติ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายผลการฝกปฏิบัติ 
                 4. กอนและหลังการฝกอบรม ตํารวจมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการอบรม ตํารวจมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวสูงกวากอนการอบรม และผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับ
เหมาะสมมาก คือ เนนประโยชนตอการนําไปใชในการปฏิบัติงาน ผลของการติดตามผลหลังการอบรม สามารถ
นําความรูที่ไดมาปรับใชในชีวิตประจําวัน กับชาวตางชาติได 
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               The purpose of this research was to develop the training program on English for 

tourism for local police in Phetchaburi. The program development processes were as follows: 

1) a study of fundamental data, 2) the development of the training program, 3) the 

implementation of the training program and 4) the evaluation of the training program. The 

samples were 50 local police in Phetchaburi. Research design was one group pretest-posttest 

design. The instruments employed were a questionnaire to collect the fundamental data, 

interview forms for the experts, a training program, the program evaluation questionnaire, the 

knowledge and comprehension test, and the follow-up English using observation form. 

Percentage, Mean, Standard Deviation, Content Analysis, and t-test dependent were the 

statistical methods used to analyze the data. 

              The results were as follows: 

              1. The fundamental data investigation for the training program revealed that there 

was a need from the police to have English for tourism by using various kinds of activities and 

situations from both Thai and foreigner instructors. 

              2. The training program on English for tourism for local police consisted of principle, 

objectives, trainees, contents, training methodologies, training materials and media, 

measurement and evaluation. Contents consisted of Unit 1) Asking and Offering Helps Unit 2) 

Expressing Feelings and Describing People Unit 3) Asking and Reporting Information Unit 4) 

Asking and Giving Direction and Unit 5) Tourist Attractions in the Local. 

              3. The results of training curriculum revealed that the trainees were interested in all 

sessions of training, they were actively involved in the activities by asking questions, 

practicing and participating in discussion. 

              4. It was revealed that before and after the training the trainees’ ability towards about 

English for tourism were statistically significantly different at .05 level. The training program in 

all topics were appropriate at a high level. The results of the follow-up of the using English for 

tourism observation revealed that the trainees were able to apply the knowledge from the 

training program to improve their knowledge. The contents of the training program were 

revised and adjusted to have only the most important parts trainees needed to know and use 

in their daily work. 
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