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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามข้อมลูพื้นฐานเกีย่วกบัสือ่สารภาษาอังกฤษของผูป้ระกอบธรุกจิร้านอาหาร  
ภายใตโ้ครงการวจิัย การพฒันาชดุสื่อการเรยีนภาษาอังกฤษดว้ยตนเองของผูป้ระกอบธรุกิจรา้นอาหาร ใน

พื้นทีน่้้าพุรอ้นดอยสะเกด็ จังหวดัเชยีงใหม่ 
 

ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูป้ระกอบธรุกจิรา้นอาหาร 
ค้าชี้แจง:  กรุณาท้าเครื่องหมาย √  ลงใน (   ) หน้าข้อความที่ตรงตามความเป็นจริง เกี่ยวกับตัวท่าน

มากที่สุดเพียงค้าตอบเดียว และเติมข้อมูลลง ในช่องค้าตอบส้าหรับตัวเลือกบางข้อ  
  
ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม : ………………………………………………………………………………………………… 
1. เพศ   
 (   ) ชาย   (   ) หญิง  
2. อายุ  
 (   ) ไม่เกิน 20  ปี       (   )  21-25  ปี       (   )  26-30  ปี      (   )  31-35  ปี     

(   )  36-40  ปี   (   )  41-45  ปี       (   )  46-50  ปี      (   )  51-55  ปี     
(   )  56-60  ปี           (   )  มากกว่า  60  ปี   

3. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน   
(   ) ประถมศึกษาตอนต้น  (   ) ประถมศึกษาตอนปลาย  (   ) มัธยมศึกษาตอนต้น   
(   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย (   ) ปวช. / ปวส. 
(   ) ปริญญาตรี สาขา ...........……………………………..........  
(   ) สูงกว่าปริญญาตรี สาขา ..............................…….............  
(   ) อ่ืนๆ .........................................................…..................  

 
ตอนที่ ๒ แบบส้ารวจทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การฟังและการพูด) 
1. ท่านคิดว่าทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การพูดและการฟัง) ของท่านอยู่ในระดับใด  

(   )  ดีมาก   (   )   ดี    (   )   ปานกลาง        (   )  พอใช้   (   )  ควรปรับปรุง  
2. ท่านคิดว่าทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การพูดและการฟัง) ของท่านเพียงพอต่อความต้องการใน การ
สื่อสารหรือไม่    

(   )  เพียงพอ     
(   )  ไม่เพียงพอ เพราะ.....……....................................….................................  

3. ระยะเวลาที่ท่านได้ศึกษาภาษาอังกฤษในระบบโรงเรียน   
(   ) 1-2 ปี    (   ) 3-4 ปี   (   ) 5-6  ปีขึ้นไป  (   ) 7  ปีขึ้นไป 
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4. ปัจจุบันท่านก้าลังศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรือไม่   
  (   )  ใช่ (โปรดระบุหลักสูตรหรือวิธีการ).....…….....................................……………   

(   )  ไม่  
5. ท่านเคยศึกษาภาษาอังกฤษหรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งใดบ้าง  

(   )  สอบถามผู้รู้หรือผู้ที่มีความเชียวชาญ  
(   )  ศึกษาด้วยตนเองผ่านตารางหรือคู่มือ  
(   )  ศึกษาด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดี เว็บไซต์ แอบพลิเคชัน 

 
ตอนที ่3  ทักษะภาษาองักฤษสา้หรับผูป้ระกอบธรุกจิรา้นอาหารประเดน็ทีต่้องการพฒันา 

ค้าชี้แจ้ง: โปรดท้าเครื่องหมาย √  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับประเด็น/
หัวข้อทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

5=มากทีส่ดุ  4=มาก  3=ปานกลาง  2=น้อย  1=น้อยทีส่ดุ 
ประเด็นการสอบถาม มากทีส่ดุ 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

1. การต้อนรบัลูกคา้เบื้องตน้ 
          1.1 การทักทายลูกค้า      
          1.2 ถามจ้านวนลูกค้า      
          1.3 ถามเรื่องการส้ารองโต๊ะ      
          1.4 ถามความต้องการพิเศษของลูกค้า      
          1.5 น้าลูกค้าไปที่โต๊ะอาหาร      
          1.6 การบอกลูกค้าให้รอ      
          1.7 การบอกทางไปห้องน้้า      

2. การรบัรายการอาหาร 
          2.1 น้าแนะรายการอาหาร      
          2.2 รับรายการอาหาร      
          2.3 การบอกรสชาติอาหารแก่ลูกค้า      
          2.4 ถามการแพ้/ไม่แพ้ของชนิดอาหาร 
               หรือส่วนประกอบของอาหาร 

     

          2.5 อาหารปกติ หรือ มังสวิรัติ      
          2.6 ถามสิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม      
          2.7 การทวนรายการอาหาร      
          2.8 การยกเลิกรายการอาหาร      
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ประเด็นการสอบถาม มากทีส่ดุ 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

3. รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการอาหาร/สว่นประกอบอาหาร 
          3.1 วัตถุดิบ      
          3.2 เครื่องเทศ      
          3.3 เครื่องปรุงรส      
          3.4 น้้ามันและไขมันที่ใช้ท้าอาหาร      
          3.5 ชนิดของวัตถุให้ความหวาน      
          3.6 เครื่องเคียงอาหาร      
4. ขัน้ตอนการปรงุอาหาร/ประกอบอาหาร 
          4.1 การปรุงอาหารด้วยวิธีการผัด      
          4.2 การปรุงอาหารด้วยวิธีการตุ๋น      
          4.3 การปรุงอาหารด้วยวิธีการนึ่ง      
          4.4 การปรุงอาหารด้วยวิธีการทอด      
          4.5 การปรุงอาหารด้วยวิธีการย่าง      
5.การเกบ็เงนิ 
          5.1 การชี้แจงราคาค่าอาหาร      
          5.2 การบอก/แนะน้าวิธีการช้าระเงิน      
          5.3 การทอนเงิน      
          5.4 การกล่าวขอบคุณ      
          5.5 การกล่าวค้าลา/อวยพร      

 
6. ขอ้เสนอแนะอืน่ ๆ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. ................................................................... 

__________________________________ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ตี่อ 
ชดุสื่อการเรยีนรู้ดว้ยตนเองของผูป้ระกอบธรุกจิรา้นอาหาร 

ในพืน้ทีน่้า้พรุ้อนดอยสะเกด็ อ้าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
------------------------------------------------------------------------- 

ค้าชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบประเมิน 5 ระดับ ขอความอนุเคราะห์ท่านท้าเครื่องหมาย  ในช่องผล

ความคิดเห็น โดย  5 = มากท่ีสุด    4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด 

รายการ ความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านเนื้อหา      

1.1 เนื้อหาของชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
1.2 เนื้อหาของชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองครอบคลุมประเด็นส้าคัญครบถ้วน      
1.3 เนื้อหาของชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ 

     

1.4 การจัดล้าดับของชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความเหมาะสม      
2. ด้านภาษา      

2.1 ค้าสั่งที่ใช้ในชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความชัดเจน      
2.2 ภาษาท่ีใช้ในชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความชัดเจน      
2.3 ภาษาท่ีใช้ในชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความถูกต้องและสอดคล้องกับ

สถานการณ์จริง 
     

3. ด้านกิจกรรมฝึกฝนการใช้ภาษา      
3.1 กิจกรรมต่อเนื้อหาของชุดสื่อมีความเหมาะสม      
3.2 ปริมาณของกิจกรรมเหมาะสมต่อการฝึกฝนด้วยตนเอง      
3.3 ความยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสมต่อการฝึกฝนด้วยตนเอง      

4. ด้านการออกแบบ      
4.1 ขนาดของชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความเหมาะสม      
4.2 รูปภาพประกอบมีความเหมาะสม      
4.3 แบบและขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 
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รายการ ความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

5. ด้านการใช้ประโยชน์      
5.1 ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ      
5.2 ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีประโยชน์และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ใน

การประกอบธุรกิจ 
     

5.3 ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสะดวกต่อการน้าไปใช้ในทุก
สถานการณ์ 

     

 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงส้าหรับการอนุเคราะห์ข้อมูลของท่าน 
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ภาคผนวก ค 

แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

การพฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษสา้หรบัผู้ประกอบธรุกิจรา้นอาหาร 

ในเขตพืน้ทีน่้า้พรุ้อน ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 
แบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใช้ประเมินก่อนและหลังการใช้บทเรียนการ ชุดสื่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ในเขตพ้ืนที่น้้าพุ
ร้อน ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  แบบทดสอบการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมีจ้านวนทั้งหมด 50  
ข้อ   

 

ค้าชี้แจง   

Part I (30 items) 
 
Direction: Choose the best answer (จงเลือกค้าตอบที่ถูกต้องที่สุด) 
1.  At 6.00 am, we say ‚…………………………….to greet each other. 
  a. Good morning            b. Good afternoon  

c. Good evening            d. Goodbye 
2.  Staff:  Good morning. My name is Somsri Chairatana.       
    Customer: …………………………….My name is Jack Robertson.              

a. Hey!         b. Hi    
c. Good morning              d. How are you?   

3. คุณพบชาวอเมริกัน Mr. Jack Robertson ช่วงเย็น  คุณจะทักทายว่าอย่างไร    
         a. Hi, how are you?      b. Hi, how are you doing?           

c. Good morning, how are you?   d. Good evening, how are you? 
4. Staff: …………………………………………………………………..? 
   Customer: We are five people. 
 a. How much is it?  
 b. How much does it cost? 
 c. How many people are there? 
 d. How many people are there in your group? 
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5. Customer: There are five people in our group. We need a table for five. 
   Staff: ………………………………………………………………….. 

a. Follow me, please. 
b. Go ahead, please. 
c. Take care, please. 
d. Be careful, please. 

6. At Doisaket restaurant. 
Staff:       Good afternoon, sir,…………………………..?   
Customer:  Good afternoon, I would like to get some more water, please. 
a. No, I’m not. I’m too busy.  
b. Just fine, thanks.  
c. Can I help you?                      
d. How have you been?   

7.  Customer:  Good afternoon. Is that Doisaket restaurant? 
Staff: Good afternoon. Yes, it is. …………………………….. . 
Customer: I would like to order two chicken fried rice. We will arrive at your 

restaurant in 5 minutes. 
Staff: Great, we can certainly help you with that. 
 a. May I help you?   

b. What should I do for you? 
 c. How can I help you?  

d. All are correct. 
8.   Staff: ………………………………………………………………….. 

 Customer:  I’d like to go to your restaurant.   How far is it from the city?   
   a. Can I help you, sir?       

b. What would you like to do?      
   c. What do you want?                

d. Why do you want? 
9.   Staff: ………………………………………………………………….. 

Customer:   I’d like fried fish and papaya salad.   
a. What would you like to order?   
b. Do you like local food?  
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c. Would you like fried fish?   
d. What can I do for you, Paul? 

10.   Customer:   I’d like to try some local food.  What would you recommend?         
Staff: ………………………………………………………………….. 

a. I should try spicy food. 
b. Babecued chicken and Papaya salad. 
c. It’s spicy food.    
d. I think you’d like local food. 

11.  What is Khao Niew  called in English?  
a. rice     
b. local food  
c. noodles     
d. sticky  rice. 

12.  Staff: ………………………………………………………………….. 
 Customer: I am alone, please. 
  a. Are you alone, sir/madam? 
  b. Table for two. 
  c. We are three people. 
  d. May I help you? 

13.  Staff: For how many people, please? 
  Customer: ………………………………………………………………….. 
  a. Table for three, please. 
  b. I would like to have fried rice. 
  c. This way, please. 
  d. Three bottles of coca cola, please. 

14 Customer: Excuse me, I would like to order some drinks. 
Staff: ………………………………………………………………….. 
  a. Could you follow me? please. 
  b. One moment, please. 
   c. Would you like to have Thai noodles? 
  d. Take your time, please. 
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15.  Staff: This is menu, please.  
 Customer: Thank you. Let me have a look for a few minutes. 
 Staff: ………………………………………………………………….. 
  a. Just a second, please. 
  b. It is one hundred and fifty baht please.    

c. Anything else. 
  d. I will be back in a few minutes to take your order. 

16.  Customer: Could you tell me where the toilet is? 
 Staff: ………………………………………………………………….. 

a. Go straight and turn left. It will be on your right. 
  b. It is very interesting.    

c. I don’t know. 
  d. It is not available here. 

17.  Staff: What would you like to order? Please. 
 Customer A: I would like to have papaya salad and grilled chicken. 
 Staff: and you? 
Customer B: Sorry, I don’t have any idea. 
Staff: ………………………………………………………………….. 
Customer: Yes, please. 

a. Just a minute, please. 
  b. Is there anything else?    

c. Can I repeat your order? 
  d. Would you like to hear about the specials today? 

18.  What is it called?  

             
 a. It’s chicken coconut soup  
 b. It’s fish and vegetables in hot spicy soup      
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 c. It’s soup with chicken and vegetables 
 d. It’s minced pork salad with lime juice 

19. What is it called?  

            
a. Steamed fish       
b. Bamboo shoot Salad with pickled    
c. Minced pork salad with lime juice  
d. Papaya salad  

20.  What is papaya salad made from?     
a. It is made from coconut milk, galangal, kaffir lime leaves, lemon grass and 
chili paste as well as fresh chilies  
b. It is made from papaya, tomato, yard long beans and chili with fresh sauce 
and lemon juice.          
c. It is made from dried shrimp paste, chili and palm sugar.       
d. It is made from vegetable and grilled chicken. 

21.  Staff: ……………………………………………………………………… 
 Customer: I’m allergic to peanuts. 

a. What kind of food do you like? 
  b. Are you allergic to anything?    

c. Are you ready to order? 
  d. Where would you like to sit? 

22.  Staff: ……………………………………………………………………… 

 Customer: Yes, I don’t eat meat. 
a. Are you a vegetarian? 

  b. What would you like to order? 
c. How many people are there in your group? 

  d. Are you non-vegetarian? 
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23. What is steamed rice? 
  a.ข้าวสวย 
  b.ข้าวต้ม 
  c.ข้าวผัด 
  d.ข้าวเหนียว 

24. ลาบหมู มีความหมายตรงกับข้อใด? 
  a. Chicken Drumstick   
  b. Fried Pork   

c. Dried beef 
d. Spicy minced pork salad 

25. ส่วนประกอบหลักของข้าวผัดกะเพรา คือ ข้อใด? 
a. Lemon grass 

  b. Basil  
c. Ginger 

  d. Tamarind 
26. คะน้าหมูกรอบ มีความหมายตรงกับข้อใด? 

a. Fried pork with garlic over rice 
  b. Stir-fried glory morning with crispy pork over rice 

c. Chinese kale fried in oyster sauce over rice 
  d. Stir-fried kale vegetable with crispy pork over rice 
27. Fried Egg with sunny side up มีความหมายตรงกับข้อใด? 

a. ไข่ทอดแบบกลับด้าน ไข่แดงไม่สุก 
  b. ไข่เจียว    

c. ไข่ที่ทอดแบบไม่กลับด้าน 
  d. ไข่ต้มที่ไข่แดงสุกเต็มท่ี 

28. ผัดไทย มีความหมายตรงกับข้อใด? 
a. Fried thin noodles with soy sauce 

  b. Thai Fried Noodles 
c. Noodles soup 

  d. Thai Fried Noodles with fresh prawn 
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29.  Customer: ………………………………………………….. 

Staff: They are altogether 120 baht. 

a. How much is it? 
  b. Your change is 80 baths. 

c. How many are there? 
  d. Is that all? 

30.   Customer:  How much does it cost?      
Staff: …………………………………………………………… 

a. There are some restaurants.  
b. It’s about 700 baht. 
c. There are many restaurants in Doisaket.  
d. It’s about one hour and a half. 

 
Part II (15 items) 

Direction: Match the words in the left column with their meanings in the right 
column. (จงจับคู่ค้าท่ีอยู่ด้านซ้ายและค้าท่ีอยู่ด้านขวาที่มีความหมายตรงกัน) 

 
Tastes 

................. 31. รสเปรี้ยว   a. sweet 

................. 32. รสหวาน   b. bland 

................. 33. รสเค็ม   c. bitter 

................. 34. รสจืด   d. sour 

................. 35. รสขม   e. salty 
Seasoning 

................. 36. พริกไทย   a. Chili sauce 

................. 37. น้้าปลา   b. Cayenne pepper 

................. 38. น้้าตาล   c. Fish sauce 

................. 39. ซอสพริก   d. Sugar 

................. 40. พริกป่น   e. Pepper 
Cooking 

................. 41. ทอด   a. Grilled 

................. 42. ย่าง    b. Steamed 
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.................. 43. นึ่ง    c. Simmered 

................ 44. ปิ้ง    d. Toasted 

................. 45. ตุ๋น    e. Fried   
Materials 

................. 46. ปลา    a. Shallot 

................. 47. ใบมะกรูด   b. Fish 

.................. 48. ตะไคร้   c. Beef 

................ 49. หัวหอม   d. Lemon grass 

................. 50. เนื้อวัว   e. Kaffir lime leaves 
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