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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญของป�ญหา  
 การสื่อสารมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการดํารงชีวิต การติดต�อสื่อสาร คือ กระบวนการถ�ายทอด
หรือแลกเปลี่ยนความคิด ข#อมูล ข#อเท็จจริง หรือความรู#สึกซ่ึงอาจเป)นรูปของคํา ตัวอักษร สัญลักษณ, 
เรียกว�า ข�าวสาร บุคคลฝ/ายหนึ่งเรียกว�า ผู#ส�งสาร ส�งไปยังบุคคลอีกฝ/ายหนึ่ง เรียกผู#รับสาร (ราตรี พัฒน
รังสรรค,, 2542 : 165)  ในการสื่อสารนั้น ภาษาคือเครื่องมือและสื่อกลางท่ีใช#ในการสื่อสาร เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข#อมูลข�าวสาร ข#อเท็จจริง ความคิด ความรู#สึก โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ภาษาอังกฤษมีบทบาท
สําคัญในฐานะภาษาสากลท่ีใช#สื่อสารกันท่ัวโลก  การท่ีบุคคลมีความรู#ในทักษะภาษาอังกฤษในระดับท่ี
สามารถสื่อสารได# จะทําให#เท�าทันต�อสังคมโลกยุคดิจิตอล ทําให#สามารถเข#าถึงองค,ความรู# ข#อมูล
ข�าวสารต�าง ๆ และเกิดการสร#างความร�วมมือระหว�างกันเป)นไปได#อย�างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทย
ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการใช#ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   

กระทรวงศึกษาธิการจึงได#กําหนดให#ภาษาอังกฤษเป)นวิชาบังคับในระดับการศึกษาพ้ืนฐาน และ
เป)นวิชาพ้ืนฐานในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับ
การศึกษาจึงมีจุดมุ�งหมายเพ่ือพัฒนาผู#เรียนให#มีความสามารถในการใช#ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
กรรณิการ, กาญจันดา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 19) เพ่ือให#การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
เป)นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ครูผู#สอนจําเป)นจะต#องมียุทธวิธีในการสอน (Instructional Strategy) ซ่ึง
หมายถึง แนวคิด แนวทาง วิธีการ หรือเส#นทาง หลักท่ีนําไปสู�การจัดกระบวนการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผลการเรียนการสอน ซ่ึงได#มาจากการวิเคราะห,ผู#เรียน เปWาหมายการเรียนรู# สาระการ
เรียนรู# และบริบทการเรียนรู# รวมถึงบริบทเง่ือนไข และข#อจํากัดด#านผู#สอน และการเลือกหลักการ 
แนวคิด และวิธีการต�าง ๆ ให#สามารถนําผู#เรียนไปสู�เปWาหมายท่ีต#องการ กรรณิการ, กาญจันดา และคณะ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2555: 291) ภาษาอังกฤษเป)นภาษาสากลและเป)นเครื่องมือสําคัญ อย�างไรขีดจํากัด 
ภาษาอังกฤษเป)นสื่อกลางในการเผยแพร�แลกเปลี่ยนข#อมูลข�าวสารและความรู#ในแขนงต�างๆ  

ดังนั้นเพ่ือให#ประเทศก#าวทันโลก และมีความเจริญก#าวหน#าในทุกด#าน จึงจําเป)นอย�างยิ่งท่ี
จะต#องพัฒนาศักยภาพด#านภาษาอังกฤษให#ประชากรของชาติไทยสามารถสื่อสารกับนานาชาติด#วย
ภาษาอังกฤษท้ังทางด#านการฟZง การพูด การอ�าน และการเขียน (สมร พงษ,พานิช, 2551) โดยเฉพาะ
อย�างยิ่ง ศักยภาพด#านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในชุมชนและท#องถ่ิน จังหวัด
สมุทรปราการ ควรได#รับการพัฒนาอย�างจริงจัง เพ่ือเตรียมความพร#อมในการเข#าสู�ประชาคมอาเซียน 
เพ่ือให#การสื่อสารกับประเทศสมาชิกอาเซียนสัมฤทธิ์ผล  

ผู#วิจัยจึงต#องการศึกษาความต#องการใช#ภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชนท#องถ่ินจังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือสร#างบทเรียนสําหรับพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนท#องถ่ินให#สามารถใช#
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได# และรวมถึงการใช#กลยุทธ,ต�าง ๆ เพ่ือพัฒนาการสื่อสารโดยใช#
ภาษาอังกฤษอย�างเต็มศักยภาพ และเป)นสังคมท่ีเรียนรู#โดยพ่ึงตนเอง จึงนําไปสู�สังคมแห�งการเรียนรู#ท่ี
ยั่งยืน โดยมีผู#เรียนเป)นศูนย,กลางแห�งการเรียนรู# เพ่ือให#ประชาชนในชุมชนท#องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ
ได#รับการพัฒนาศักยภาพด#านภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร#อมและรู#เท�าทันการเปลี่ยนแปลงคือการ
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เข#าสู�ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกในด#านต�าง ๆ ท้ังในด#านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง และการศึกษา เป)นต#น  

ท้ังนี้จังหวัดสมุทรปราการ เป)นจังหวัดท่ีมีศักยภาพ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมบริการ เช�น 
ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท�องเท่ียว เพ่ือให#การประกอบการ และดําเนินธุรกิจ เป)นไปตามมาตรฐานสากล
รวมท้ังพัฒนามาตรฐานบุคลากรท่ีเก่ียวข#องกับการท�องเท่ียว ตลอดถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลใน
ชุมชนเพ่ือการจัดการด#านการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน เป)นต#น (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, 
2555 - 2559 หน#า 21) อีกท้ังเป)นเมืองแห�งนิคมอุตสาหกรรมประเภทต�าง ๆ ด#วยลักษณะทางกายภาพ
ดังกล�าว จําเป)นอย�างยิ่งท่ีจะต#องมีการเตรียมความพร#อมด#านทรัพยากรบุคคลให#มีศักยภาพ ทักษะ
ความรู#ความสามารถในการติดต�อสื่อสารกับชาวต�างชาติ ด#วยเหตุผลดังกล�าว ในการศึกษานี้จึงมุ�งท่ีจะ
ศึกษาความต#องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  อีกท้ังมุ�งพัฒนาบทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให#สอดคล#องกับความต#องการของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ และประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู#
ตามบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน เป)นต#น   
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความต#องการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของประชาชนท#องถ่ิน 
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือพัฒนาบทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามความต#องการ ของ
ประชาชนท#องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ  
 3. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู#ตามชุดบทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร ของประชาชนท#องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ด#านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร ได#แก�  ประชาชนผู#ให#ข#อมูลเก่ียวกับความต#องการการพัฒนาทักษะใช#ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และประชาชนผู#เข#าร�วมกิจกรรมการเรียนรู#การพัฒนาทักษะใช#ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร  
  
 กลุ�มตัวอย�าง ได#แก�  
 กลุ�มตัวอย�าง คือ ผู#ให#ข#อมูลเก่ียวกับความต#องการการพัฒนาทักษะใช#ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และประชาชนผู#เข#าร�วมกิจกรรมการเรียนรู#การพัฒนาทักษะใช#ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
เป)นผู#ให#ข#อมูลเก่ียวกับความต#องการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะใช#ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดย
วิเคราะห,ประเด็นความต#องการ หรือจัดเรียงลําดับความต#องการจากมากไปหาน#อย ใช#เป)นข#อมูลสําหรับ
พัฒนาบทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รวมถึงกลุ�มตัวอย�างผู#ตอบแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์การเรียนตามชุดบทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จํานวน  56 คน   
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ขอบเขตด#านเนื้อหา 
 เนื้อหาการพัฒนาทักษะการใช#ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประกอบด#วย (1) การพูดโทรศัพท, 
การเขียนจดหมายธุรกิจ อีเมล, (2) การถามเส#นทาง บอกทิศทาง การบอกตําแหน�งท่ีต้ัง (3) การซ้ือของ 
ต�อรองราคา การบอกรายละเอียดสินค#า ผลิตภัณฑ,ท#องถ่ิน ของท่ีระลึก การบอกราคา (4) การแนะนํา
สถานท่ีท�องเท่ียว ภาษาอังกฤษเพ่ือการท�องเท่ียว (5) การจองต๋ัวเครื่องบิน การซ้ือต๋ัวเครื่องบิน  (6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม การจองท่ีพัก check in, check out, room service (7) 
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาหารไทย การพูดคุยบทสนทนาในร#านอาหาร การสั่งอาหาร  (8) การเจ็บไข#ได#
ป/วย การอ�านฉลากยา  (9) การชวนและการนัดหมาย   (10) การพูดแสดงความรู#สึกในสถานการณ,
ต�างๆ เช�น การแสดงความรู#สึกชอบ/ไม�ชอบ แสดงความเสียใจ เห็นใจ การพูดอวยพรและแสดงความ
ยินดี การพูดชมเชย การพูดขอบคุณ ขอโทษ ขออภัย   (11) บทสนทนาในการประชุมกลุ�มย�อย การพูด
แสดงความคิดเห็น เห็นด#วย ไม�เห็นด#วย การพูดในท่ีประชุมชน การพูดนําเสนอ  (10) การพูดให#
คําแนะนําในสถานการณ,ต�างๆ  (11) การขออนุญาต กฎระเบียบต�างๆ การอ�านปWายต�างๆ การอ�านปWาน
จราจร การอ�านโฆษณา  (12) การพูดเสนอให#ความช�วยเหลือ เสนอความช�วยเหลือ การขอร#อง ขอ
รบกวน ขอความช�วยเหลือ  
 
 ขอบเขตด#านพ้ืนท่ี  
  เทศบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 
 ขอบเขตด#านระยะเวลา  
  มิถุนายน 2558 ถึง มิถุนายน 2559  
 
ประโยชน�ที่ได'รับ  
 1. ได#ทราบถึงความคิดเห็นของกลุ�มประชาชนในชุมชนและส�วนท#องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ 
เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาศักยภาพด#านภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชนและส�วนท#องถ่ินจังหวัด
สมุทรปราการ  
 2. ได#แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ และกําหนดกลยุทธ,ในการพัฒนาศักยภาพการใช#
ภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชนท#องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ  
 3. ได#รูปแบบในการกําหนดการสร#างนวัตกรรมในการเสริมทักษะภาษาอังกฤษอย�างง�าย เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพสู�การเป)นสังคมแห�งการเรียนรู#ตลอดชีวิตอย�างยั่งยืน  
 
นิยามศัพท� 
 ความต'องการการพัฒนาทักษะการใช'ภาษาอังกฤษ หมายถึง การรายงานหรือการประเมิน
ความต#องการตนเอง ของกลุ�มประชาชนว�ามีความต#องการท่ีจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด#านใดบ#าง 
 บทเรียนการพัฒนาทักษะการใช'ภาษาอังกฤษ หมายถึง ชุดบทเรียนการพัฒนาทักษะการใช#
ภาษาอังกฤษตามความต#องการ หรือตามกรอบความต#องการท่ีได#จาการสํารวจของประชาชน  
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 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการใช'ภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินตนเอง หรือการทํา
แบบวัดหลังกิจกรรมการเรียนรู#การพัฒนาทักษะการใช#ภาษาอังกฤษ ตามคะแนนท่ีได#มีผลตามมากกว�า
เกณฑ,เฉลี่ยหรือน#อยกว�าเกณฑ,เฉลี่ย เป)นต#น 
 คุณภาพบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร หมายถึง การพัฒนาบทเรียนโดยผ�าน
กระบวนการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาจากผู#ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเป)นการพัฒนาบทเรียนท่ีมีความ
สอดคล#องกับความต#องการของประชาชนโดยผู#ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นว�า มีความเหมาะสม เป)นต#น  
 




