
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาความตองการการใชคูมือ และเพื่อสรางและหา

ประสิทธิภาพคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระนอง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะ       

การอานภาษาอังกฤษของครูกอนและหลังใชคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของครูผูสอน

ภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองระนอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและเพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กลุมตัวอยางคือครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษา

ในอําเภอเมืองระนอง ที่ไมมีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ จํานวน 30 คน ซึ่งไดมา

โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิระหวางใชคูมือ 3 ชุด ๆ ละ 10 ขอแบบประเมินทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

กอนและหลังการใชคูมือ (Pretest -Posttest) จํานวน 30 ขอ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ    

1 ชุด การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเพื่อการ

ทดสอบไดแกการทดสอบทีสามารถสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะดังน้ี 

 

สรุปผล 

 

ผลการวิจัยสรปุตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  เพื่อสรางและพัฒนาประสิทธิภาพคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

  ผลการเพื่อสรางและพัฒนาประสิทธิภาพคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

สําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดําเนินการวิจัยอิงกรอบแนวคิด  

การวิจัยและกระบวนการพัฒนาคูมือประกอบดวยการ วิเคราะหกลุมเปาหมาย ความตองการและ

สถานการณ การพัฒนาเน้ือหาและออกแบบ และทดลองใช คูมือที่สรางและพัฒนาข้ึนประกอบดวย

เอกสารคูมือที่แบงเน้ือหาออกเปน 3 Instructional Module ไดแก Instructional Module 1 การ

อานวลีเพื่อความเขาใจ (Module 1.1 ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ a-e-i-o-u and (y), 

Module 1.2 หลักเกณฑการอานและทับศัพทภาษาอังกฤษ) Instructional Module 2 การอานเรื่อง 
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อานขาว และอื่น ๆ เพื่อความเขาใจ (Module 2.1 การอานภาษาอังกฤษจากขาว, Module 2.2 การอาน 

The Idiom of two-word verbs) และ Instructional module 3 การอานออกเสียงคํา พยัญชนะ 

สํานวน คําคม สุภาษิตเพื่อความเขาใจ (module 3.1 การอานคํา ITU Phonetic alphabets, 

module 3.2 การอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน สุภาษิต) โดยการสรางโครงรางเครื่องมือ

แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญเพื่อใหคําแนะนํา และจึงนําไปหาคุณภาพคูมือโดย

ครั้งแรกทดลองแบบเด่ียว (1:1) โดยครั้งแรกนําคูมือไปใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน จาก

กลุมครูที่อานภาษาอังกฤษเกง ครูที่ฟง-พูดภาษาอังกฤษปานกลาง และครูที่อานภาษาอังกฤษออน 

แลวนําผลมาปรับปรุงคูมือ ครั้งที่สองนําไปทดลองแบบกลุม (1:10) โดยนําคูมือไปใชกับครูที่ไมใชกลุม

ตัวอยางจํานวน 6 คน จากกลุมครูที่อานภาษาอังกฤษคละกันแลวนําผลมาปรับปรุงคูมือใหดีข้ึน        

แลวจึงนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 30 คน ผลการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุด

ฝกอบรมโดยการทดลองใช เบื้องตนพบวาคูมือทั้งสามหนวยมีประสิทธิภาพเทากับ 80.33/80.22         

ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว  

 2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษ กอนและ

หลังใชคูมือกอนและหลังการทดลองใชคูมือของกลุมตัวอยาง ไดมีการทดสอบโดยใชแบบประเมิน

ทักษะการอาน ซึ่งเปนเครื่องมือทดสอบกอนและหลังการใชคูมือ (Pretest-Posttest) เพื่อเปรียบเทียบ

คะแนนกอนและหลังการใชคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูในอําเภอเมืองระนอง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลัง

การศึกษาจากคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ พบวา ผลสัมฤทธ์ิของผูทดลองหลังใชคูมือ      

สูงกวากอนใชคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูทดลองใชคูมือพบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ตอคูมือที่ไดพัฒนาข้ึนในระดับมากทั้งโดยรวม ( X = 4.17) และทุกขอเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย  

ที่กําหนดไววาความพึงพอใจที่มีตอคูมืออยูในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีขอนาสังเกตดังน้ี 

 1.  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดพัฒนาคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสาํหรบัครูสงักดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยกําหนดสมมุติฐานไวคือคุณภาพของคูมือมีความ
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เหมาะสมอยูในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 80/80 ทักษะการอานภาษาอังกฤษหลังการใชคูมือสูงกวา

กอนการใชคูมือ และความพึงพอใจที่มีตอคูมืออยูในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐาน         

ที่กําหนดไว 

  คูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรบัครสูังกัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาระนอง ที่ไดสรางและทดลองใช ไดเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับ “การอานวลีเพื่อความเขาใจ  

การอานเรื่อง อานขาว และอื่น ๆ เพื่อความเขาใจและการอานออกเสียงคํา พยัญชนะ สํานวน คําคม 

สุภาษิตเพื่อความเขาใจ” รายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

  การที่ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในอําเภอเมืองระนองไดทดลองใช

คูมือพัฒนาทักษะดังกลาวเปนการสรางความมั่นใจในการอาน โดยมีโอกาสไดแสดงออกทางทักษะ 

การอานไดมากที่สุดซึ่งวิธีการดังกลาวจะชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาในดานทักษะการอาน และสามารถ

นําสิ่งที่ไดมีประสบการณ ไปใชในสถานการณจริงไดซึ่งครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา     

ในอําเภอเมืองระนองซึ่งสวนใหญไมมีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ และไมมีความมั่นใจ

ในการออกเสียงสามารถเรียนรูโดยคูมือและเกิดความมั่นใจในการอานและสามารถนําความรูที่ไดไปใช

ในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรยีนเพือ่เปนการถายทอดความรูไดอีกดวย สอดคลองกับงานวิจยั

ของ อุชุพร บถพิบูลย (2550) ไดวิจัยเรื่องศึกษาผลของวิธีการสอนแบบ MIA ที่มีตอความสามารถ   

ในการอานภาษาอังกฤษและพฤติกรรมในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ลดาวรรณ สุทธิสินธุ (2551) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

ทั่งทวิสเตอรคําคลองจองและโคลงเพื่อฝกการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ อุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ (2551) ไดวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของแบบฝกการวิจัยครั้งน้ี

พบวา 1) ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ

เทากัน 81.97/84.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ อยูในเกณฑดีมาก และคาประสิทธิภาพตัวหลัง

สูงกวาคาประสิทธิภาพแรก หมายความวานักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบทายบทเรียน 

ทั้ง 8 บท โดยภาพรวม 84.75 คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน              

คาประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังจากเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษสูง ความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษกอนการใชแบบฝกที่สรางข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลการ 

ศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษพบวานักเรียนมีความ

คิดเห็นที่ดีตอสื่อที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยมีคาระดับเฉลี่ย ( X ) อยูระหวาง 4.67 - 4.83 และมีคาระดับ

ความคิดเห็นเฉลี่ยรวม 4.75 ( X = 4.75, S.D. = 0.17) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ลลนา ปฏมชัยวัฒน (2550) ไดวิจัยเรื่องการอานวาเปนกระบวนการที่มีความซับซอน      

ในการเรียบเรียงความหมายของสิ่งที่อานการอานยังมีองคประกอบถอดรหัสความคิดของผูเขียน      
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ที่ถายทอดเปนตัวอักษะไดอยางถูกตองในขณะที่ประสบการณหรือความรูเดิมของผูอานจะชวยใหการ

ถอดรหัสน้ันรวดเร็วย่ิงข้ึนการอานจึงเปนการเช่ือมโยงกันระหวางความสามารถทางการอานและ

ความรูเดิมเพื่อนําไปสูงความเขาใจบทอานหรือสิ่งพิมพตาง ๆ ไดตามที่ผูเขียนถายทอดไวรวมทั้งเกิด

ความรูสึกรวมกับผูเขียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ Glenn (2005) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนา

ภาษาอังกฤษและความคิดรวบยอดโดยรวมโดยใชวิธีสอนแบบเชลเตอร จุดประสงคของการวิจัยน้ี  

เพื่อดูการเรียนรูภาษาอังกฤษกลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่พูดภาษาสเปน 30 คน ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 4 สายการเรียนแบบสองภาษาของโรงเรียนรัฐบาลในเมืองนิวยอรกในจํานวนกลุมตัวอยางน้ีรอยละ 

90 มาจากสาธารณรัฐโดมินิกันและรอยละ 10 มาจากประเทศอื่น ๆ ในอเมริกาใตระยะเวลาที่ใช

ทดลอง 8 สัปดาห กลยุทธที่ใชสอนเปนแบบเชลเตอร (Sheltered Content Approach) เพื่อหา

แนวคิดหลักและไดขยายทักษะทางภาษาผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึน

ในการใชภาษาอังกฤษไดพัฒนาความรูความสามารถดานวิชาการมากข้ึนมีการพัฒนาความคิดรวบยอด 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอกลยุทธการสอนทั้งทางดานเน้ือหา ภาษา และการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ

มีความพึงพอใจตอครูผูใหความสะดวกนอกจากน้ีผูเรียนยังไดเช่ือมโยงความคิดหลักและศัพทใหม ๆ 

จากความรูเดิมงานวิจัยน้ีบงช้ีวาการใชวิธีการสอบแบบเชลเตอรไดชวยพัฒนาภาษาและเน้ือหา     

ของกลุมตัวอยางอยางไรก็ตามผูวิจัยระบุวางานวิจัยน้ีไดกระทํากับกลุมตัวอยางขนาดเล็กและไมมีกลุม

ควบคุมจึงยังไมสามารถหาเหตุและผลไดอยางชัดเจนมากไปกวาน้ี สอดคลองกับงานวิจัยของ รอสนี  

บูซามัน (2552 : 118) ไดวิจัยเรื่องความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการอาน

แบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ

ในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษทีต้ั่งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนสมวงศ นิลพัฒน (2552) 

ไดวิจัยเรื่องการนํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานมีแนวทางการเสริมสรางนิสัยรัก

การอานที่ต้ังไวสอดคลองกับงานวิจัยของ Rodriguez (2005) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการอาน     

ของนักเรียนช้ันมธัยมปลายทีไ่ดรับการซอมเสริมการอานภาษาอังกฤษในช้ันเรียนและการเรียนดวยตนเอง

พบวา นักเรียนทั้งสองกลุมสามารถพัฒนาทักษะการอานของตนเองไดดีข้ึนและยังพบวานักเรียนที่ได

ศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อการอานดวยตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการอานดวยตนเองสูงกวานักเรียน     

ที่เรียนซอมเสริมการอานในช้ันเรียนโดยมีครูเปนผูสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ ตีรณาหลวงศร วงษา 

(2555) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะชุดภาษาเพื่อการ

สื่อสาร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา 1) คาประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบฝกทักษะ ชุดภาษาเพื่อการ

สื่อสาร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 และประสิทธิภาพ (E1/E2) มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 84.21/84.60           



 69

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 36 คน โดยใชแบบฝกทักษะชุด

ภาษาเพื่อการสื่อสารกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หลังเรียนสูงกวากอนเรยีน

คิดเปนรอยละ 16.74 ที่กําหนดไว 

 2.  เปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษ กอนและหลังใช

คูมือกอนและหลังการทดลองใชคูมือของกลุมตัวอยาง ไดมีการทดสอบโดยใชแบบประเมินทักษะ    

การอานซึ่งเปนเครื่องมือทดสอบกอนและหลังการใชคูมือ (Pretest Posttest) เพื่อเปรียบเทียบ

คะแนนกอนและหลังการใชคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูในอําเภอเมืองระนอง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

  ผลการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

โดยการทดลองใช เบื้องตนพบวา เมื่อนําไปหาคุณภาพคูมือกับกลุมตัวอยางที่ทดลองแบบเด่ียว (1.1) 

กลุมตัวอยาง 1 - 3 คน กับกลุมตัวอยางที่ทดลองแบบกลุม (1.10) กลุมตัวอยาง 6 คน และนําไป

ทดลองกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 30 คน สอดคลองกับความตองการของครูผูสอนภาษาอังกฤษ           

มีจุดเดนที่สามารถใชเปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก ชวยในการฝกทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ เปนเครื่องมือชวยใหครูผูสอนไดฝกฝนทักษะทางการอานภาษาอังกฤษที่สามารถทบทวน

ไดดวยตนเอง และยังสงผลใหครูผูสอนภาษาอังกฤษที่ไมมีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ 

และหรือดานการสอนภาษาอังกฤษมองเห็นปญหาตาง ๆ ทางการอานของนักเรียนไดชัดเจนและ

สามารถปรับปรุงแกไขปญหาน้ันไดทันที ซึ่งเน้ือหาของคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู

แตกตางจากคูมือพัฒนาทักษะอื่น และแตกตางจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 คูมือทั้งสามหนวยมีประสิทธิภาพเทากับ 80.33/80.22 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ตาม

สมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว โดยผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการศึกษาจากคูมือพัฒนา

ทักษะการอานภาษาอังกฤษ พบวา ผลสัมฤทธ์ิของผูทดลองหลังใชคูมือสูงกวากอนใชคูอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากกอนที่ครูผูสอนภาษาอังกฤษจะใชคูมือน้ันครูขาดประสบการณในการ

อานภาษาอังกฤษทั้งน้ีเปนเพราะครูผูสอนสวนใหญไมไดจบเอกภาษาอังกฤษโดยตรงทําใหมีความรู

และทักษะไมมากนัก หลังจากที่ไดศึกษาคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครูแลวทําใหมี

ความรูและมีแนวทางในการอานภาษาอังกฤษมากข้ึนทําใหคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 3.  จากผลการสอบถามกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอคูมือ

พบวา ครูมีความพึงพอใจตอคูมืออยูในระดับมากทุกดานสงผลใหคูมือพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษสําหรับครูเกิดประโยชนตอสถานศึกษาเมื่อนําไปปรับนโยบายเนนทักษะดานการสอนอาน 

ครูผูสอนมีความถนัดทางการสอนอานเพิ่มข้ึน และชวยใหครูพบปญหาทางการเรียนรูของนักเรียน   

ในดานการอาน สอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 3 ที่กําหนดไว โดยดานที่มีความคิดเห็นเหมาะสม        

มีคาเฉลี่ยมากเรียงตามลําดับ คือ ความพึงพอใจที่มีตอเน้ือหาที่ทําใหครูไดรับการเพิ่มพูนพัฒนาทักษะ



 70

การอานภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 รองลงมาไดแกความพึงพอใจในดานประโยชนที่ไดรับจาก

การทดลองใชคูมือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และความพึงพอใจดานวิทยากรในการใชภาษาที่มีความ

ชัดเจนและเขาใจงาย คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะคูมือมีการปรับปรุงจาก

ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเช่ียวชาญ และผูอํานวยการสถานศึกษาและครู 

ดังน้ันจึงไดนําเสนอเน้ือหาที่มีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของครูและสามารถชวยพัฒนาทักษะการ

อานภาษาอังกฤษไดจริงซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีของ Risser (1975 : 45 - 51) ที่กลาววาความพึงพอใจ

ของแตละคนเกิดจากการไดรับประสบการณหรือบรรลุในสิ่งที่คาดหวัง 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.  คูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรบัครสูังกัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาระนอง ที่จัดทําเปนคูมือซึ่งครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ไมมีวุฒิทาง

การศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ สามารถนําไปใชไดจริง 

 2.  ควรสนับสนุนใหมีการนํานวัตกรรมไปใชในการพัฒนาครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  ดานเน้ือหา จํานวนเน้ือหาที่นํามาใชในการอบรมยังมีนอยเกินไปตองเพิ่มจํานวน

เน้ือหาใหมากข้ึนและหลากหลาย 

 4.  ดานวิทยากร วิทยากรที่นํามาใหความรูควรเพิ่มความแมนยําในการใหความรู

มากกวาน้ี 

 5.  ดานการวัดประเมินผล ควรจัดหาขอสอบที่มีความหลากหลายสามารถนําความรู        

ที่ไดไปประยุกตใชไดจริง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  คูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรบัครสูังกัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาระนองควรมีการศึกษาความตองการของครูในอําเภออื่น ๆ ใหครอบคลุมทั้งจังหวัด

เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชน ตอการเรียนรูเพิ่มเติมของครูผูสอน นโยบายของสถานศึกษา และเด็ก

นักเรียนผูที่ไดรับการถายทอดจากครูผูสอนใหไดรับการพัฒนาดานการอานที่เพิ่มข้ึน ตอไป 

 2.  ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามผลการใชคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองวากลุมตัวอยางไดรับการฝกและมีทักษะ       

ในการอานภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะนําประสบการณไปใชฝกฝนนักเรียนเพื่อเปนเยาวชนที่มีคุณภาพ  

ของสังคมไทยและสังคมโลก 


