
บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

  
วิจัยการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้
ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพ้ืนที่น้้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก ในพ้ืนที่
น้้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิจัยตามล้าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 ขอบเขตการวิจัย  
3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
3.3 วิธีการด้าเนินการวิจัย  
3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ขอบเขตกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 3.1.1 ประชำกร ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก ในพ้ืนที่น้้าพุร้อน    

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แบบเจาะจง จ้านวน 32 คน 
  3.1.3 ชุดสื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเองส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินค้ำและของที่ระลึก   
โดยผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตของการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองดังนี้ 
  1. 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาเนื้อหาที่ศึกษาประกอบด้วย 
   หน่วยที่1 การต้อนรับและการทักทาย 
   หน่วยที่ 2 การสอบถามความต้องการของลูกค้าและการแนะน้าสินค้า 
   หน่วยที่ 3 การอธิบายลักษณะสินค้า 
   หน่วยที่ 4 การบอกราคาและการต่อรอง 
   หน่วยที่ 5 การขอบคุณและการอ้าลา 
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 3.1.4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาสภาพปัจจุบันและการส้ารวจปัญหาและ
ความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกประเภทไม้ใน รวมถึงความคาดหวังด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบการในพ้ืนที่น้้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
 3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลความรู้ด้านสภาพปัจจุบัน และความ
คาดหวังของกลุ่มประชากร รวมถึงปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ โดยท้าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสัมภาษณ์และสังเกตการณ์  ผลการวิเคราะห์ทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มประชากร ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักวิจัย ข้อมูลปฐมภูมิดังกล่าวเป็นแนวทางในการ
สร้างชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีลักษณะเฉพาะเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยแบบสอบถามถูกแบ่งเป็นแบบสอบถามแบ่งเป้นประเด็นส้าคัญ ดังนี้  
 ประเด็นที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ประเด็นที่ 2 การประเมินความสามรถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของของผู้ประกอบธุรกิจ
สินค้าและของที่ระลึกในพ้ืนที่น้้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 ประเด็นที ่3 ความต้องการและรูปแบบการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพ้ืนที่น้้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 ประเด็นที่  4 ประเด็นการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก
ในพ้ืนที่น้้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นการเก็บรายละเอียดเพ่ิมเพ่ิมเติมจากการลงพ้ืนที่และ
ร่วมสังเกตการณ์ขณะที่ผู้ประกอบการท้าการจ้าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก  โดยการสังเกตเน้น
ประเด็นในการสังเกต ดังนี้ ความสามารถด้านการสื่อสารภาษอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า มารยาทในการซื้อขายสินค้า ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา เพ่ือน้าข้อมูลดังกล่าวมา
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลและเพ่ือน้าไปใช้ในการจัดท้าชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือ ต้ารา คู่มือที่มีลักษณะใกล้เคียงเพ่ือศึกษา
แนวทางและพัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่องจุดด้อยและน้ามาออกแบบ ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
โครงการให้สอดคล้องกับบริบท การศึกษาหนังสือ ต้าราทางด้านการสื่อสารและการท่องเที่ยว คู่มือที่
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ถูกจัดท้าและเผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการศึกษา
นั้นผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นดัง ต่อไปนี้   

ส่วนที่ 1 โครงสร้างในการสร้างชุดฝึกสื่อประกอบ  
 ส่วนที่ 2 ลักษณะเนื้อหาองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้  
 ส่วนที่ 3 รูปแบบของกิจกรรมหรือชิ้นงานต่างๆ 
 ส่วนที่ 4 ความยากง่ายของภาษาที่ใช้ 
 ส่วนที่ 5 ประเภทของสื่อต่างๆที่ใช้ในการประกอบ 
 ส่วนที่ 6 การออกแบบชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และน้าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เลือกสรรลักษณะที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
 

3.3 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 โครงการวิจัยการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพ้ืนที่น้้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นกระบวนการวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาทางเลือกใหม่เพ่ือใช้
ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฟษของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกโดยมีวิธีการ
ด้าเนินการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
 
 ระยะที่ 1 กำรส ำรวจพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อศึกษำขอบเขตพื้นที่วิจัย 
 ผู้วิจัยมีการศึกษาค้นคว้าและสังเกต โดยผู้วิจัยได้ประสานกับร.ต. ประพาส บาลชมภู ผู้น้า
ชุมชน เพ่ือขอความร่วมมือในการลงพ้ืนที่เป้าหมาย และจากสถานการณ์ในปัจจุบันว่า ผู้ประกอบ
ธุรกิจอิสระเป็นกลุ่มอาชีพที่ยังต้องการความช่วยเหลือและขาดแคลนทุนทรัพย์และการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการพัฒนาตนเองจึงตัดสินใจลงพ้ืนที่เป้าหมายในพ้ืนที่น้้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือส้ารวจสภาพปัจจุบันของ พ้ืนที่และกลุ่มประชากร และเมื่อส้ารวจความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารของกลุ่มประชากรโดยการสอบถามและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ สามารถสรุป
ได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยในการจ้าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก พบว่าผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว
มีความจ้าเป็นในการสื่อสารกับชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษ ในการด้าเนินธุรกิจและประชากรไม่มี
โอกาสในการพัฒนาตนเอง และมีความต้องการที่จะหาวิธีที่เหมาะสมกับโอกาสและบริบทเฉพาะของ
กลุ่มประชากรในการพัฒนาตัวเอง จากข้อมูลดังกล่าว นักวิจัยจึงเห็นประโยชน์ที่จะน้าองค์ความรู้ จาก
การวิจัยและพัฒนาในการสร้างชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มประชากรที่
ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนในการพัฒนาด้านอาชีพ 
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 ระยะที่ 2 ลงพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและเก็บข้อมูลด้ำนสภำพปัจจุบันและ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ 
 ในระยะที่ 2 ผู้วิจัยได้ท้าการลงพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง โดย
นักวิจัยชี้แจงประเด็นส้าคัญ ดังต่อไปนี้ โครงร่างงานวิจัย จุดประสงค์ของงานวิจัย การมีส่วนร่วมของ
กลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชากร ขั้นตอนการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความคาดหวังด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเฉพาะในบริบทของพ้ืนที่ที่
ก้าหนด และน้าร่างแบบสอบถามดังกล่าวตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่า
สอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC :Index of item objective congruence) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 2 ท่านโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค้าถาม ดังนี้ 

            ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค้าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
            ให้คะแนน 0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค้าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
            ให้คะแนน -1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค้าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์                                
            แล้วน้าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค้านวณหาค่า IOC ตามสูตร 
ซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้         

ข้อค้าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต ่0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 
ข้อค้าถามท่ีมีค่า IOC ต่้ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 

และน้าไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรจ้านวน 3 คนเพ่ือตรวจสอบหากค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
และน้าแบบสอบถามมาปรับให้ตรงตามค้าแนะน้า และน้าไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรตัวอย่าง
จ้านวน 32  

 
ระยะที่ 3 กำรสร้ำงชุดสื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ในระยะที่ 3 นั้นผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมเอกสารจากแหล่งข้อมูล เช่น 
ทฤษฎี หนังสือ ต้ารา เอกสารประกอบสอน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และน้าข้อมูล
ดังกล่าวมาสังเคราะห์และรวบรวมกับข้อมูลปฐมภูมิ เพ่ือสร้างหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มี
ลักษณะเฉพาะ และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง การน้า
ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิมาศึกษาเพ่ิมเติมนั้นมีประโยชน์อย่างมาก ในการก้าหนดโครงร่างเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวผ่านการทดลองใช้ตีพิมพ์และเผยแพร่จาก
หน่วยงานที่มีคุณภาพทั้งจากภาครัฐและเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม เนื้อหารายละเอียดลักษณะของ
ภาษาที่ใช้รูปแบบและกิจกรรมสื่อการเรียนนั้น จ้าเป็นต้องวิเคราะห์จากแบบสอบถามเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่แท้จริงจึงจะท้าให้ผู้วิจัยสามารถก้าหนดและผลิตชุดสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับ
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ลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนะน้าเครื่องมือดังกล่าวไปตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 2 ท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุดสื่อ
การเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและผู้ เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศร่วมตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา  

 
ระยะที่ 4 กำรออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงต่อชุด

สื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ในระยะที่ 4 นี้ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสอบถามเพ่ือส้ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และน้าร่างแบบสอบถามดังกล่าว ตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 2 ท่านปรับปรุงตามข้อแนะน้าของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
น้าไปทดลองใช้กับประชากร 3 คนในครั้งที่ 1 เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น และ น้าไปทดลองใช้กับ ก่อน
ทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 32 คน 
 
 ระยะที่ 5 กำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 

ในระยะที่ 5 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้ท้าการลงพ้ืนที่ เพ่ือแจกชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่
กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 32 คนและอธิบายชี้แจงขั้นตอนในการฝึกพัฒนาให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีเวลาในการใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในระยะเวลา 2  เดือนโดยช่วง 
ระยะเวลาดังกล่าวผู้วิจัยได้กลับลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามความคืบหน้า และปัญหาที่เกิดขึ้น เฝ้าสังเกต
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเสริมอันจะเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนชุดฝึกเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
กลุ่มตัวอย่าง และเม่ือครบเวลา 2 เดือนตามที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้ท้าการแจกแบบสอบถาม เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองและน้าผลข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปรมิานมาวิเคราะห์เป็น ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที่ 6 กำรเผยแพร่ชุดสื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ในการเผยแพร่ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการเผยแพร่
นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาให้กับกลุ่มประชากร หมายถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสินค้า
และของที่ระลึกในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้เผยแพร่ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้กับประชากรใน
พ้ืนที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆเพ่ิมเติม และมอบชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองให้หน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนาบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและจ้าหน่ายของที่ระลึกโดยผู้วิจัยได้
แจกจ่ายนวัตกรรมดังกล่าวให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในพ้ืนที่ภาคเหนือและรวมถึงเทศบาล
จังหวัดนครเชียงใหม่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 
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3.4 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้ 
  3.4.1 แบบสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามสภาพปัจจุบันและความคาดหวังด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้ 
   3.4.1.1  การศึกษาทฤษฎีและตัวอย่างของแบบสอบถามความต้องการ 
และน้าข้อมูลที่ไดจ้ัดท้าร่างแบบสอบถาม 
   3.4.1.2 จัดท้าร่างแบบสัมภาษณ์โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ประเด็น
ส้าคัญ ดังนี้  
   ประเด็นที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
   ประเด็นที่ 2 การประเมินความสามรถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้
ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพ้ืนที่น้้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
   ประเด็นที่ 3 ความต้องการและรูปแบบการพัฒนาความสามารถด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพ้ืนที่น้้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 
   ประเด็นที่  4 ประเด็นการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาของผู้ประกอบธุรกิจ
สินค้าและของที่ระลึกในพ้ืนที่น้้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
  3.4.2 ออกแบบและจัดท้าร่างแบบสอบถามที่มีลักษณะสอดคล้องกับแบบสอบถาม
ความต้องการปัญหาของกลุ่มตัวอย่างโดยมีประเด็นที่ต้องการศึกษาดังนี้  การประเมินศักยภาพด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างและน้าเสนอผู้เชี่ยวชาญ ความคาดหวังด้านทักษะการ
สื่อสาร การฟังทักษะการพูดของกลุ่มตัวอย่าง โดยลักษณะค้าถามเป็นแบบวัดประมาณค่า  (Rating  
Scale) โดยก้าหนดน้้าหนักค้าตอบการให้คะแนนตามวิธี Arbitrary Weighting ของ Likert  (วัชรา
ภรณ์  สุริยาภิวัฒน์, 2546)   และน้าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่านเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม (IOC) และน้าไปร่วมทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวจ้านวน 3 คนเพ่ือหาจุดบกพร่องด้าน
ภาษาและปรับเปลี่ยนมีการตรวจสอบภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศและน้า ไปทดลองใช้
กับชาวต่างชาติจ้านวน 32  คนในล้าดับถัดไป โดยลักษณะค้าถามเป็นแบบวัดประมาณค่า  (Rating  
Scale) โดยก้าหนดน้้าหนักค้าตอบการให้คะแนนตามวิธีการก้าหนดน้้าหนักแบบพลการ  Arbitrary  
Weighting  ของ Likert  (วัชราภรณ์  สุริยาภิวัฒน์, 2546)  ซึ่งก้าหนดน้้าหนักค้าตอบเป็นค่าของ
คะแนนเรียงล้าดับจากน้อยไปหามาก 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด  =  1, น้อย  =  2, ปานกลาง  =  3, 
มาก  =  4, และมากท่ีสุด  =  5  และน้าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่านเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม (IOC) และน้าไปร่วมทดลองใช้กับประชากรจ้านวน 20 ท่านเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม 
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  3.4.3 ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการสร้างชุดสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองดังต่อไปนี้ 
   3.4.3.1 น้าผลวิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเห็นในประเด็นด้าน
ความรู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการ  รวมถึงผลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์และสังเกตการณ์มาจัดท้าเป็นร่างชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจ้านวน 5 บท โดยออกแบบให้
มีเนื้อ หาครอบคลุมกับความต้องการและเอ้ือให้เกิดการพัฒนาทั้งทักษะการพูดและทักษะการฟัง 
   3.4.3.2 น้าเสนอร่างทั้ง 5 บทพร้อมสื่อเสียงซีดีต่อผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 2 
ท่านเพ่ือตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือจะได้น้ามาปรับก่อนน้าไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง 
   3.4.3.3 น้าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 3 คน เพ่ือหาข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มตัวอย่างนั้นและน้าไปปรับปรุงให้สัมพันธ์กับความต้องการเฉพาะบริบท ก่อนน้าไปทดลองใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 32 คน 
   3.4.3.4 น้าชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมสื่อเสียงซีดีไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 2 เดือนโดยผู้วิจัยมีการติดตามและเฝ้าสังเกตการณ์เพ่ือคอยแก้ไขปัญหา และ
ข้อข้องใจที่เกิดขึ้น 
  3.4.4 แบบประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อการเรียนรู้โดยมี
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้ 
   3.4.4.1 วางแผนการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยแบ่งแบบประเมินความพึงพอใจเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  ประเด็นที่ 1 ด้านเนื้อหา 
  ประเด็นที่ 2 ด้านภาษา 
  ประเด็นที่ 3 ด้านกิจกรรมฝึกฝนการใช้ภาษา 
  ประเด็นที่ 4 ด้านสื่อเสียง 
  ประเด็นที่ 5 ด้านการออกแบบ 
  ประเด็นที่ 6 ด้านการใช้ประโยชน์ 
โดยลักษณะของค้าถามเป็นแบบวัดประมาณค่า  (Rating  Scale) โดยก้าหนดน้้าหนักค้าตอบการให้
คะแนนตามวิธี  Arbitrary  Weighting  ของ Likert  (วัชราภรณ์  สุริยาภิวัฒน์, 2546)    
   3.4.4.2 น้าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 2 ท่านเพ่ือตรวจสอบหาค่าความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) และให้ข้อเสนอแนะก่อนน้ามาปรับปรุงและทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก้าหนด  
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3.5 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ระยะดังต่อไปนี้ 
  3.5.1 ก่อนเก็บข้อมูลด้าเนินการดังนี้ 
   3.5.1.1 การส้ารวจพ้ืนที่เป้าหมายจ้านวน 2 ครั้งเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน
และความคาดหวังด้านทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง ร่วมสังเกตการณ์ในการ
ปฏิบัติงานจริงของกลุ่มประชากร 
   3.5.1.2 การศึกษาข้อมูลทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการท้าทบทวน
วรรณกรรม ต้าราและวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียง เพ่ือหาข้อมูลที่จะน้ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุด
สื่อ ซึ่งจากการศึกษาค้นพบว่ากลุ่มประชากรยังขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ และการขาดแคลนต้าราชุดสื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีมีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมกับบริบท 
   3.5.1.3 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการตอบแบบสอบถามและข้อมูล
การสัมภาษณ์การสังเกตการณ์และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเพ่ิมเติมและสร้างชุดสื่อการเรียนรู้จ้านวน 5 
บทพร้อมสื่อเสียงตามแผนงานวิจัยที่ก้าหนดไว้ 
  3.5.2 ระหว่างเก็บข้อมูล 
   3.5.2.1 เมื่อชุดสื่อการเรียนรู้เสร็จสมบูรณ์แล้วผู้วิจัยได้น้าไปทดลองใช้กับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 32 ท่านในระยะเวลาทดลอง 2 เดือนโดยผู้วิจัยติดตามลงพ้ืนที่ให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   3.5.2.2 ผู้วิจัยประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อ
ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการออกแบบเครื่องมือแบบสอบถามและท้าการเก็บข้อมูลดังกล่าวกับ
กลุ่มตัวอย่างประชากรจ้านวน 32 ท่าน 
  3.5.3 หลังเก็บข้อมูล 
   3.5.3.1 ท้าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

   3.5.3.2 ด้าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ดังนี้ ประมวล
รูปภาพกลุ่มต่างๆ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใน
เครื่องมือวิจัยทั้งหมด 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

3.6.1 น้าข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
พร้อมกับ น้าเสนอในการเขียนรายงานด้วยการพรรณนาประกอบตัวอย่าง 

3.6.2 น้าข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม  
แบบทดสอบระหว่างหน่วยการเรียนรู้ มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป ด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย    ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.6.3 น้าผลจากการวิเคราะห์มาจัดหมวดหมู่ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 




