
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

โลกยุคแหงนวัตกรรมและสารสนเทศเปนความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

ปจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) เปนศาสตรที่วาดวย

วิธีการทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงระบบการนําวิธีการทางเทคโนโลยีมาปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการศึกษา ครอบคลุมไปถึงองคประกอบดานวัสดุอุปกรณ และวิธีการ นวัตกรรมทาง

การศึกษาเปนลักษณะหน่ึงของเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่เนนการประยุกตความรูทางการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพที่สูงข้ึน เปนสิ่งที่เอื้อตอกันในการปรับปรุงองคความรู กระบวนการและผลผลิตทางการ

ศึกษาใหมีประสิทธิผลสูงข้ึนสงัคมแหงความรู (Knowledge-based Society) เปนองคความรูที่เกิดข้ึน

อยางตอเน่ืองและแพรหลายรวดเร็ว การใชภาษาตางประเทศก็ไดรับความนิยมและถูกใชเปนเครื่องมือ

ในการเผยแพรความรูคือภาษาอังกฤษ ทักษะทางภาษาอังกฤษจึงเปนทักษะที่สําคัญในการใชเปน

เครื่องมือสําหรับแสวงหาความรู เปนการใชประสบการณและมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูตลอดชีวิต 

เพราะภาษาอังกฤษนับวันจะมีบทบาทมากข้ึนในสังคมไทย ทั้งในดานการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ 

การศึกษาตอโดยเฉพาะการศึกษาในระดับสูงเน่ืองจากเอกสารตําราทางวิชาการสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ 

ผูเรียนจึงตองมีความสามารถและสามารถเขาใจขอมูลตาง ๆ เหลาน้ันได (นันทิยา แสงสิน และคณะ, 

2549 : 1) 

ภาษาอังกฤษ ไดรับความนิยมและถูกใชเปนเครื่องมือติดตอสื่อสารในการเผยแพร เพราะ

ภาษาอังกฤษ เปนคุณภาพชีวิตและเปนความตองการของผูใช ผูที่มีความสนใจสามารถเรียนรู       

ดวยตนเองจากตําราหรือ จากเอกสาร จากสื่อทางวิทยุโทรทัศน รวมถึงการสื่อสารทางอินเตอรเน็ท  

สิ่งสําคัญสําหรบัการใชภาษาอังกฤษใหถูกตองและเปนภูมิความรูที่มีมาตรฐานอันสมบูรณควรเกี่ยวของกับ

การศึกษาการใชภาษาอังกฤษดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ จึงเปน

ทักษะที่ถูกตองตามหลักภาษาและภาษาอังกฤษเปนองคประกอบหลักในการใชเปนเครื่องมือสําหรับ

แสวงหาความรู สงผลกอใหเกิดความสามารถเขาใจขอมูลตาง ๆ ไดอยางชัดเจนย่ิง ๆ ข้ึน ผูที่รัก

การศึกษามีความสามารถเขาใจทักษะทางภาษาโดยเฉพาะดานการอานอังกฤษ จะทําใหมีความสามารถ  

ในการใชภาษาสูงข้ึน ดังน้ันบุคคลย่ิงมีนิสัยรักการเรียนรูภาษาอังกฤษมากเทาใด ก็จะมีโอกาสประสบ

ความสําเร็จในดานการศึกษา หนาที่การงาน และการดําเนินชีวิตมากเทาน้ัน ในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติไดใหความหมาย การศึกษาวาเปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงาม  
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ของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรูการฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม               

การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 

สังคม การเรียนรูและปจจัยใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 

2542 : 2) 

หลักสูตรและการสอนในสถานศึกษามีการพัฒนาทางเลือกหลายรูปแบบ เปาหมายสําคัญ

เพื่อตอบสนองตอความตองการสําหรับบุคคลซึ่งเปนผูนําองคกรและผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน

ในสถานศึกษา บุคคลในองคกรที่เกี่ยวของทางการศึกษาองคกรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคล  

ทั่ว ๆ ไป นักศึกษา และนักเรียน (บุคคลที่เกี่ยวของทางการศึกษาฯ) เปนสําคัญการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเปนความตองการที่จําเปนในการพัฒนาตนเอง และตอบุคคลที่เกี่ยวของทางการศึกษาฯ

ผูเปนหน่ึงในทรัพยากรหลักขององคกรที่สําคัญ ๆ ในการพัฒนาของประเทศ บุคคลที่เกี่ยวของทาง

การศึกษาฯ ในยุคแหงโลกที่ไรพรหมแดน จะตองเปนบุคคลที่เกี่ยวของทางการศึกษาฯที่มีคุณภาพ       

มีความรูความสามารถมีความพรอมแขงขันและทัดเทียมนานาประเทศดานทักษะทางภาษาอังกฤษ

สถานศึกษาเปนหนวยงานตามกฎหมายที่มีหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารยรวมทั้งบุคลากรทาง 

การศึกษาหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนของภาครัฐหรือภาคเอกชนมีความพรอม

และมีความเขมแข็งในการเตรียมหรือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง ใหมีความพรอม

ทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรมสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในกลุม

อาเซียน เพื่อพัฒนาใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีข้ึน สถานศึกษาจะตองมีผูบริหารที่มีความพรอม

ทั้งสมรรถนะ ทักษะ ความรูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

(2542 : 15) “ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยการกํากับและประสาน

ใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลติและพฒันาครคูณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอม และ

มีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเน่ือง”  

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเปนการพัฒนาการอยางย่ังยืนตอความเขาใจความหมายถึง 

แกนแทตามบทบาทของภาษามุงใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค (Learner Profile) เทียบเคียง

มาตรฐานสากล (World Class Standard) ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) มีความ

จําเปนในการพัฒนาประเทศที่กอปรดวยประชาชนที่สามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมีคุณภาพ สามารถ

แขงขันและทัดเทียมนานาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 : 3, 1) เพื่อ

ยกระดับโรงเรียนใหมีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารระบบคุณภาพ มุงใหผูเรียนมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงคเทียบเคียงมาตรฐานสากล และผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลกการเรียนรูภาษาอังกฤษให

ครบทั้ง 4 ดาน คือ บั้นปลายของการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียน

ภาษา คือ 1) ทักษะการฟงเพื่อพัฒนาตนสูความเปนเลิศในสิ่งที่ตนสนใจ เปนผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการ
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เรียนรูภาษาอังกฤษ การแสดงทักษะการฟง ที่เกิดจากการเรียนรู การตัดสินใจ การรับรูขอมูลอยาง

รอบคอบในการฟง 2) ทักษะการพูดชวยในการวัดและประเมนิผลสมัฤทธ์ิดานการเรยีนภาษาอังกฤษข้ันตน 

รวมถึงการรูจักตัวตนเอง การตัดสินใจ ความเขาใจกระบวนการคิดวิเคราะหภาษา เขาใจบทบาท    

ของภาษา ทางการพูดสื่อสารระหวางตัวเองกับบุคคลอื่น ใหเกิดความเขาใจได 3) ทักษะการอาน   

เปนทักษะที่สําคัญมากทักษะหน่ึง เพราะเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูความรูทั้งปวง ทําใหไดรับรูขาวสาร 

ชวยเสริมสรางความคิดและประสบการณของผูเรียนรูและผูเรียนเมื่อสามารถเขาใจภาษาอังกฤษ     

จะชวยใหเกดิความเพลดิเพลนิ เสริมสรางความคิดดานประสบการณไปกับสือ่สารความรอบรูดานตาง ๆ  

เปนประโยชนสําหรับชวยในการแสวงหาความรู และชวยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคม           

4) ทักษะการเขียนผูเรียนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนสื่อความใหผูอานเขาใจความเปนมาของช่ือเรื่อง

เขียนเน้ือหาเกี่ยวกับองคประกอบที่ใชสําหรับการเขียนความเรียง การเขียนกําหนดประเด็นปญหา 

การใชภาษาในการเขียนที่สื่อความหมายชัดเจน และผูเรียนที่เขาใจภาษาอังกฤษจะสามารถเขียนและ

เรียบเรียงความคิดขอความเห็น การใหขอเสนอเชิงวิชาการ และเขียนโดยใชภาษาไดอยางถูกตอง 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 : 25) 

ปจจุบันสถานศึกษาขาดแคลนครูซึ่งมีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ และ

วิชาเอกดานการสอนภาษาอังกฤษตรงสาขาที่สอน ผลการสํารวจจากการสัมภาษณเพื่อศึกษาความ

ตองการของครูดวยแบบสอบถาม ผูวิจัยไดจัดทําข้ึนเพื่อหาความเปนมาและความสําคัญของปญหาดวย 

แบบสํารวจประสบการณการสอนและปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบวา โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองสวนใหญขาดครูสอนภาษาอังกฤษที่จบตรงสาขา 

และบางระดับช้ัน ครูคนเดียวตองสอนทุกวิชา ฉะน้ัน ถึงเวลาแลวที่ครูทุกคนจะตองพัฒนาตนเอง     

ในการเรียนรูใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการดําเนินชีวิตที่สมบูรณ ใหสามารถเขาสูประชาคมอาเซียน

อยางเต็มความภาคภูมิใจ ณ วันน้ีเปนตนไปผูบริหาร และสถานศึกษาจะมีบทบาทสําคัญในการสรางครู

หรือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงใหมีความเขาใจ

ตนเองและผูอื่นดีข้ึน มีความพรอมทั้งสมรรถนะ ทักษะ ความรูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สอดคลองกับ

ขอกําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 หมวด 7 ครูคณาจารย และ 

บุคลากรทางการศึกษาดังน้ัน ครูจึงตองมีความรู ความเขาใจและมีทัศนคติและเจตคติที่ดีตอการเรียนรู

ภาษาและการใชภาษาอังกฤษในสถานศึกษา และในการสื่อสารทั่วไปในสังคมปจจุบัน ใหตนเอง         

มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดอยางมีคุณภาพ สามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงาย และ

กวางข้ึน เน่ืองจากครูเปนบุคคลที่เปนที่พึ่งหวังของเด็กและสังคม ฉะน้ัน ทําอยางไรใหครูมีความมั่นใจ

และพัฒนาตัวเองในดานภาษาโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในการอานภาษาอังกฤษ เน่ืองจากเปนทักษะ 

ที่สําคัญที่สุดในการสื่อสารปจจุบันบางประเทศในกลุมอาเซียน เชน สิงคโปร มาเลเซีย หรือฟลิปปนส

ซึ่งสามารถใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองของการสื่อสารภายในประเทศ ตามที่มีรายงานดัชนี
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ความสามารถดานภาษา (PISA) ป 2012 ไดจัดใหความสามารถดานภาษาอังกฤษของไทยอยูในอันดับ

ที่ 42 จาก 44 ประเทศ อยูในกลุมที่ 5 ประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตํ่ามาก (Very 

Low Proficiency) ไดแก ชิลี เวเนซูเอลา เอซาลวาดอร ซีเรีย เอวาดอร แอลจีเรีย คูเวต บลาซิล 

กัวเตมาลา อียิปต สหรัฐอาหรับเอมิเรต โคลัมเบีย ปานามา ซาอุดิอาระเบีย ไทย และลิเบีย เมื่อเทียบ

เฉพาะประเทศในทวีปเอเชียที่ทําการวิจัยมี 13 ประเทศ ปรากฏวาประเทศที่มีความสามารถ ดาน

ภาษาอังกฤษสูงสุด ไดแก มาเลเซีย รองลงมา คือ ฮองกง เกาหลีใต ญี่ปุน ไตหวัน ซาอุดีอาระเบีย จีน 

อินเดีย รัสเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย คาซคัสถาน ตามลําดับ 

จากการสํารวจสังเคราะหสภาพปญหาและความตองการเกี่ยวกับสภาพความขาดแคลน 

และความตองการครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนจบตรงสาขา มีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกหรือโท

ภาษาอังกฤษ และหรือดานการสอนภาษาอังกฤษผลการสํารวจความพึงพอใจ จากการสัมภาษณดวย

แบบสอบถามจากแบบสํารวจประสบการณการสอนและปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ความ

แตกตางทางความรูความสามารถใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองของการสื่อสารสอดคลองกับรายงาน

ดัชนีความสามารถดานภาษา PISA Thailand ป 2012 จัดอันดับของคนไทยอยูในอันดับที่ 12 ของ

กลุมประเทศในทวีปเอเชีย จากทั้งหมด 13 ประเทศ พบวาประเทศไทยมีความแตกตางทางความรู 

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองของการสื่อสารอยูในระดับที่รองสุดทายของกลุม

ประเทศ ซึ่งมีทักษะการใชภาษาอังกฤษอันเน่ืองจากประชากรในอาเซียนมีภาษาที่หลากหลาย ดังน้ัน

เพื่อใหสอดคลองกับอาเซียน “หน่ึงวิสัยทัศน หน่ึงอัตลักษณ หน่ึงประชาคม” แผนงานสรางและ

กระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปนธรรม ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรสนับสนุนนโยบายให

ครูผูสอนไดรับการพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกดานเนนทั้งทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเนนทักษะการอานภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาองคความรูการจัดการศึกษา         

ทุกรูปแบบ โดยแกไขปญหาจากภายในสูภายนอก เริ่มจากภายในกอน คือ ผลักดันโครงการพัฒนา

ดานภาษาอังกฤษใหกับครูผูสอน ไดมีคุณภาพ และ มาตรฐานที่เหมาะสมใหสําเร็จ เนนพัฒนาครูผูสอน 

ในสถานศึกษาลําดับแรกซึ่งเปนกําลังสนับสนุนสําคัญในการบริหารจัดการและสามารถสงตอความรู

ความเขาใจไปสูเด็กนักเรียนใหเกิดการพัฒนา 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวทางการแกไขปญหาทักษะการอาน และ

พบวามีการใชคูมือหรือแบบฝกทักษะในการพัฒนาทักษะดานภาษาเปนวิธีที่ทําใหเกิดการพัฒนา          

จึงสนใจที่จะศึกษาการสรางและพัฒนาคูมือเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู โดยการ

พัฒนาคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระนอง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาและชวยสงเสริมการพัฒนาตนเอง

ของครูในการเรียนรูภาษาที่สองใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.  เพื่อศึกษาความตองการการใชคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

2.  เพื่อสรางคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระนองที่มีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังใชคูมือพัฒนาทักษะ

การอานภาษาอังกฤษสําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

สําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

ความสําคัญของการวิจัย มีดังน้ี 

 1.  ไดคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูที่มีประสิทธิภาพ 

 2.  เปนแนวทางสูการสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาของครูผูปฏิบัติการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษและครูทั่วไปใหมีทักษะการอานภาษาอังกฤษ  

 3.  เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพอยาง

เปนเอกภาพตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

1.  ขอบเขตดานเน้ือหา 

 เน้ือหาการพัฒนาคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ใชเน้ือหาที่แตกตางจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 เปนเน้ือหาดานทักษะการอานภาษาอังกฤษฯ ที่ไดจากการสํารวจสังเคราะห    

แนวทางการพัฒนาคูมือจากสภาพปญหาและความตองการเกี่ยวกับสภาพความขาดแคลนและความ

ตองการครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เรยีนจบตรงสาขา มีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ 

และหรือดานการสอนภาษาอังกฤษ และจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยเพื่อที่จะหาคําตอบ

เกี่ยวกับสภาพความขาดแคลนและความตองการนวัตกรรมใหม ใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการ
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ของกลุมเปาหมายที่จะตองใชนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนในช่ือเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะดวย

กิจกรรมการอานใหคลองแบบทั่วไปดวย My Life and My Self สําหรับครู” มีจํานวน 3 หนวย 

(Instructional Module) คือ 

 Instructional Module 1 การอานวลีเพือ่ความเขาใจ 

 Instructional Module 2 การอานเรือ่ง อานขาว และอื่น ๆ เพื่อความเขาใจ 

 Instructional Module 3 การอานออกเสียงคํา พยัญชนะ สํานวน คําคม สุภาษิตเพื่อ

ความเขาใจ 

2.  ขอบเขตดานเวลา 

 เวลาทดลองใชเปนเวลา 5 สัปดาห สปัดาหละ 12 ช่ัวโมง รวม 60 ช่ัวโมง  

3.  ขอบเขตดานสถานที ่

 สถานที่การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะครูสอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองระนอง

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

4.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก ครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระนอง ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 28 โรงเรียน จํานวน 540 คน  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาในอําเภอ

เมืองระนอง ที่ไมมีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีเลือก

แบบ (Simple Random Sampling) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2555 : 24)  

5.  ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรตน ไดแก คูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรบัครู  

 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพของคูมือและผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

และความพึงพอใจตอคูมือ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคูมือพัฒนาทักษะ

การอานภาษาอังกฤษสําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ผูวิจัยไดกําหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อนํามากําหนดเปน ขอบเขตและแนวทางการพัฒนาคูมือ ยกรางเน้ือหา

คูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระนอง ใชเน้ือหาที่แตกตางจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากสภาพ

ปญหาเกี่ยวกับสภาพความขาดแคลนและความตองการครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนจบตรงสาขา 
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มีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ และหรือดานการสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

ผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1.1  

 

 ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม  

คูมือพัฒนา 

ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

สําหรับครู สังกัดสาํนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระนอง 

   

1. ประสิทธิภาพของคูมือ 
  

   

  2.  ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการอาน 

   ภาษาอังกฤษ 

   

   

3. ความพึงพอใจตอคูมือ 
  

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

1.  ความตองการใชคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูสังกัดสํานักงาน         

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง อยูในระดับมาก 

2.  ประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.  ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการอานภาษาอังกฤษของครู หลังการใชคูมือพัฒนาทักษะ        

การอานภาษาอังกฤษสําหรับครูสูงกวากอนใชคูมือ 

4.  ความพึงพอใจของครูตอคูมือ อยูในระดับมาก 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

การพัฒนาคูมือ หมายถึง กระบวนการปรับปรุงยกรางคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

สําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กอใหเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต

การสื่อสารทางภาษา ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเปนการเขียนตนฉบับกําหนดแนวทางการเขียนอยางมี

หลักเกณฑโดยการวางโครงเรื่องอยางเปนระบบและ เลือกใชวิธีการเขียนหรือภาษาใหเหมาะกับ
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เน้ือหาสาระที่ตองการนําเสนอ แลวนําคูมือ มาทดลองใชกับกลุมเปาหมายแลวนําผลการวิเคราะห

ขอมูลหลังการใชคูมือมาพัฒนาปรับปรุงใหเปนคูมือฉบับสมบูรณตอไป 

ความตองการในการใชคูมือ หมายถึง การสํารวจความตองการ ความจําเปนของครูดวย

แบบสอบถาม 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจประสบการณการสอนและปญหาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 แบบสอบถามปญหาและความตองการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับ

ครู ผูวิจัยไดจัดทําข้ึนเพื่อหาความเปนมาและความสําคัญของปญหาพบวาครูผูสอนภาษาอังกฤษ     

ในสถานศึกษาสวนใหญสอนภาษาอังกฤษแตไมมีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ และ

หรือดานการสอนภาษาอังกฤษ และเปนผูมีประสบการณการสอนภาษาอังกฤษ หรือเรียนจบตรงสาขา

ที่สอน ปจจุบันโรงเรยีนในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองสวนใหญขาดครูสอน

ภาษาอังกฤษที่เรียนจบตรงสาขา หรือมีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ และหรือดาน

การสอนภาษาอังกฤษตรงสาขาที่สอน 

ความพึงพอใจของผูเรียน หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรู

และทักษะขอเสนอแนะในการอาน จากคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ ผูวิจัยสรางข้ึน 5 ระดับ 

คือ มากที่สุด (พึงพอใจมากที่สุด) มาก (พึงพอใจมาก) ปากกลาง (พึงพอใจปากกลาง) นอย (พึงพอใจ

นอย) และนอยทีสุ่ด (พึงพอใจนอยที่สุด) โดยใชมาตราสวนประมาณคาของ Cronbach และมีรายการ

ประเมินใน 4 ดาน ไดแก ดานเน้ือหา ดานเทคนิคการนําเสนอกิจกรรมเพื่อฝกการเรียนการอาน ดาน

รูปแบบของการจัดทําคูมือ และดานการวัดและการประเมินผล 

คูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับคร ูหมายถึง แบบฝกพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษรายละเอียดขอมูลเฉพาะเปนสัมพันธระหวางกระบวนการทางความคิดหรือการรับรู  

ของสมอง การตีความสารการสื่อทางสติปญญา ที่ผูอานสามารถรับรูสารจากการตีความตัวอักษร   

การจินตนาการการอานในเรื่องที่อาน จากประสบการณเดิม ความรูเดิม (Schema) ความสามารถ   

ในการคาดเดา (Expectation) รวมถึงทักษะทางภาษาศาสตร ซึ่งผูอานจะสามารถตีความในเรื่อง       

ที่อานไดมากนอยเทาใดน้ัน ก็ข้ึนอยูกับความเขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อสารออกมาไดอยาง

ถูกตองและงายตอการปฏิบัติและสามารถดําเนินการในเรือ่งน้ันดวยตนเองไดถูกตอง สามารถปรับปรุง

ใหสอดคลองกับระเบยีบวิธี และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคต เปนชุดพัฒนาทักษะที่ไดจากการรวม

รวมความรูจากประสบการณ และพัฒนาข้ึนเพื่อการอานภาษาอังกฤษดวยตนเอง ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึน

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

ประสิทธิภาพของคูมือ หมายถึง ความสามารถที่จะทําใหคูมือพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษมีผลงานที่คุณภาพสูงมีผลสําเร็จ มีประโยชนอยางมีคุณคาเปนไปตามเกณฑของคูมือ ที่มี

ความมุงหวัง (Purpose) ตามวัตถุประสงค (Objective) ตามเปาหมาย (Goal) และเปาหมายเฉพาะ 

(Target) ของคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู ที่สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล
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จะพิจารณาจากเกณฑชุดการเรยีนรูทีก่ําหนดข้ึนเปนคารอยละของผลเฉลีย่ของคะแนนแบบฝกหัดหรอื

กิจกรรมอื่นใดที่กําหนดไวในชุดการเรียนรูของผูเรียนทุกคน (E1) และคารอยละของผลเฉลี่ยของผล

การสอบหลังบทเรียนของผูเรียน (E2) น่ันคือ E1/E2 การที่จะกําหนดเกณฑ E1/E2 มีคาเทาใด ผูผลิตชุด

การเรียนรูจะเปนผูพิจารณาต้ังไวตามความเหมาะสม โดยปกติเน้ือหาวิชาที่เปนความรู ความจํา 

กําหนดเกณฑไวที่ 80/80 ซึ่งใหความหมายวา เมื่อผูเรียนเรียนจากชุดการฝกทักษะอานภาษาอังกฤษ

แลวคํานวณผลคะแนนเฉลี่ยที่ผูเรียนทุกคนสามารถทําแบบฝกหัดไดผลเฉลี่ยรอยละ 80 และทํา 

แบบทดสอบหลังเรียนไดผลเฉลี่ยรอยละ 80 

ทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู หมายถึง ความสามารถทางการรับสารและตีความ 

อาศัยความรูดานเสียง ทักษะดานภาษาศาสตร ประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อานถายทอดความคิด

ออกมาในรูปแบบของภาษาโดยสื่อสารผานขอเขียนที่ปรากฏเปนขอความ เปนภาษาที่มีรูปแบบและ

จุดประสงค ความสามารถที่จะแปลความคิดที่อยูในสัญลักษณที่เขียนไวโดยตรง ในขณะที่พบเห็นก็

สามารถรูความหมายของคําน้ัน ๆ ซึ่งผลลัพธที่ไดจากการอานและเรียนรูจากคูมือพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ถายทอดออกเปน

ปฏิสัมพันธระหวางภาษากับความคิด เปนกระบวนการทางความคิดที่มีการสื่อสารความหมายแลกเปลี่ยน

ความคิดและความรูระหวางผูอานกับคูมือพัฒนาทักษะการอาน 

ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ หมายถึง คะแนนที่ไดจากการ

ทําแบบทดสอบหลังการเรียนรูจากคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูเรื่อง การพัฒนา

แบบฝกเสริมทักษะดวยกิจกรรมการอานใหคลองแบบทั่วไปดวย My Life and My Self สําหรับครู 

คร ูหมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอําเภอเมืองระนอง ซึ่งเปน   

ผูที่ไมมีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ และหรือดานการสอนภาษาอังกฤษ และเปนผูมี

ประสบการณการสอนภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาซึ่งสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

เปนสถานศึกษาซึ่งมีที่ต้ังของโรงเรียนอยูในเขตอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวน 28 โรงเรียน 

 

 

 


