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ช่ือเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับประชาชนในชุมชนและ
ท�องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ 

ช่ือผู�วิจัย สันธนี  แผนดี 
คําสําคัญ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร, จังหวัดสมุทรปราการ 

บทคัดย�อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค,เพ่ือ (1) สํารวจความต�องการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ของประชาชนท�องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ (2) พัฒนาบทเรียนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามความต�องการ ของประชาชนท�องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ (3) 
ประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู�ตามชุดบทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของ
ประชาชนท�องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ ประชากร ได�แก6 ประชาชนท่ีมีความสนใจเข�าร6วมโครงการ
พัฒนาทักษะใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใช�วิธีประกาศประชาสัมพันธ,เชิญเข�าร6วม จํานวน 43 
คน  เครื่องมือท่ีใช� ได�แก6 (1) แบบสํารวจความต�องการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนตามชุดบทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (3) 
บทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สถิติท่ีใช� ได�แก6 สถิติพรรณนา (Descriptive) ค6าเฉลี่ย (Mean) 
ส6วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จํานวน (Frequency) ร�อยละ (Percentage) 
          ผลการวิจัย พบว6า ความต�องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชน
ในชุมชนท�องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวม พบว6า อยู6ในระดับมาก (ค6าเฉลี่ย = 4.13) เม่ือพิจารณา
ค6าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว6า อันดับแรก คือ การแนะนําสถานท่ีท6องเท่ียวภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท6องเท่ียว (ค6าเฉลี่ย = 4.50) รองลงมาคือ การพูดให�คําแนะนําในสถานการณ,ต6างๆ (ค6าเฉลี่ย = 4.35) 
ลําดับท่ี 3 การขออนุญาต กฎระเบียบต6าง ๆ การอ6านปYายต6าง ๆ การอ6านปYายจราจร การอ6านโฆษณา 
(ค6าเฉลี่ย = 4.25)  ลําดับท่ี 4 คือ ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาหารไทย การพูดคุยบทสนทนาในร�านอาหาร 
การสั่งอาหาร (ค6าเฉลี่ย = 4.20) ลําดับท่ี 5 คือ การชวนและการนัดหมาย (ค6าเฉลี่ย= 4.15) และข�อท่ีมี
ค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ การจองต๋ัวเครื่องบิน การซ้ือต๋ัวเครื่องบิน (ค6าเฉลี่ย= 3.90) ตามลําดับ 
 คุณภาพบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พบว6า  (1) หน6วยท่ี 1 คุณภาพ ค6าดัชนีความ
สอดคล�องอยู6ในระดับ ใช�ได� (IOC= 0.725)  และ คุณภาพความค6าความเชื่อม่ัน (α ) = .836 (2) หน6วย
ท่ี 2 คุณภาพค6าดัชนีความสอดคล�องอยู6ในระดับ ต�องมีการปรับแก� (IOC= 0.441) และ คุณภาพความ
ค6าความเชื่อม่ัน (α ) = .897 (3) หน6วยท่ี 3 คุณภาพค6าดัชนีความสอดคล�องอยู6ในระดับ ใช�ได� 
(IOC=0.668) และ คุณภาพความค6าความเชื่อม่ัน (α ) = .971 (4) หน6วยท่ี 4 คุณภาพค6าดัชนีความ
สอดคล�องอยู6ในระดับ ใช�ได� (IOC=0.835) และคุณภาพความค6าความเชื่อม่ัน (α ) = .992 (5) หน6วยท่ี 
5 คุณภาพรวมค6าดัชนีความสอดคล�องอยู6ในระดับ ใช�ได� (IOC=0.666) และคุณภาพความค6าความ
เชื่อม่ัน (α ) = .972 
 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พบว6า กลุ6มก6อนเรียน 
ค6าเฉลี่ย = 14.42 และกลุ6มหลังเรียนค6าเฉลี่ย = 30.80 ต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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Abstract 

The purposes of this study were as follows: (1) to study the needs to develop 
communicative English skills of Samutprakan local people and communities   (2) to 
develop communicative English lesson and (3) to assess the population’s achievement  
with evaluation form based on communicative English lesson for Samutprakan local 
people and communities by advertising and publicizing to invite 56 Samutprakan people 
to join the project. The instruments used were (1) the survey of the need for 
communicative English skills development (2) the evaluation form to assess 
achievement based on communicative English lesson (3) Communicative English 
lesson. The statistics used were descriptive statistics, Mean, Standard deviation, 
Frequency and Percentage.  
 The findings were as  follows: on average, the needs to develop communicative 
English skills were high (4.13) They  were  put  in  order  from  high  to  low  as  the  
following : Making recommendations about tourist attractions (average = 4.50) 
Suggesting and recommending (average = 4.35) Asking for permission, regulations 
average = 4.25)  About Thai food, ordering food at the restaurant  (average = 4.20) and 
invitations and making appointments (average = 4.15)  and the lowest mean was 
booking and buying plane tickets (average = 3.90) 
 The average index of the consistency of the 5 items of communicative English 
lesson  assessed were as follows:  Making recommendations about tourist attractions 
(IOC=0.725)  and the test’s reliability was at (α ) = .836  Suggesting and 
recommending (IOC=0.441) with the test’s reliability at  (α ) = .897 Asking for 
permission, regulations (IOC=0.668) with the test’s reliability at (α ) = .971   About 
Thai food, ordering food at the restaurant (IOC=0.835) with the test’s reliability at  (α ) 

= .992  invitations and making appointments (IOC=0.666) with the test’s reliability at (
α ) = .972 
 The achievement of communicative English lesson was found out that the 
achievement of pre-test group was at 14.42 by mean and the achievement of post-test 
group was at 30.80 by mean. The results revealed a significant difference between the 
pre-test and post-test of Samutprakan people’s communicative English ability at the .01 
level.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




