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การด าเนินการวิจัยในหัวข้อ “การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่” เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน 

ดังนี้ 

3.1 ขอบเขตการวิจัย  

3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

3.3 วิธีการด าเนินการวิจัย  

3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ขอบเขตการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

 3.1.1 ประชากร 

                  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ในพ้ืนที่น้ าพุร้อน               

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  

        ผู้ศึกษาได้คัดเลือกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ในพ้ืนที่น้ าพุร้อน ดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 35 คน 
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3.1.3  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาที่ผู้ วิจัยน ามาจัดท า ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเ พ่ือพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาใน

การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ 

   หน่วยที่ 1 การต้อนรับลูกค้าเบื้องต้น 

   หน่วยที่ 2 การรับรายการอาหาร 

   หน่วยที่ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการอาหาร/ส่วนประกอบอาหาร 

   หน่วยที่ 4 ขั้นตอนการปรุงอาหาร/ประกอบอาหาร 

   หน่วยที่ 5 การเก็บเงิน 

 

3.1.4 ขอบเขตด้านพื้นที่  

         ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลทั่วไป ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความต้องการ

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาบริบท ความต้องการ  โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การประชุม

กลุ่มย่อยร่วมกับผู้น าชุมชนและตัวแทนกลุ่มประชากร และแบบสอบถาม เพ่ือน ามาประกอบในการ

จัดท าชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ

ร้านอาหารซึ่งมอัีตลักษณ์เฉพาะ ในเขตน้ าพุร้อน ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  

 

3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้ข้อมูลประกอบการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

  ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลซึ่งรวบรวมจากการลงส ารวจพ้ืนที่เป้าหมาย เก็บข้อมูลจาก

การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการร่วมประชุมกับผู้น า/ตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจ

ร้านอาหารในเขตน้ าพุร้อน ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

  ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการ

รวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปจัดท าเครื่องมือในการวิจัย และ
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สร้างชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจ

ร้านอาหารในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้ครอบคลุมเนื้ อหาตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย 

 

3.3 วิธีด าเนินการวิจัย  

 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” ผู้วิจัย

ได้แบ่งการด าเนินการวิจัยเป็น  4   ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การส ารวจพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

  การลงพ้ืนที่เป้าหมาย ผู้วิจัยได้ประสานและขอความอนุเคราะห์จากผู้น าชุมชน ใน

เขตน้ าพุร้อน ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อท าการเก็บข้อมูลวิจัย ได้แก่ ร้อยตรีประภาส พานชมภู 

อดีตผู้ใหญ่บ้านโป่งกุ่มสามัคคี และผู้ใหญ่อาษา ศรีค ามา ผู้ใหญ่บ้านโป่งกุ่มสามัคคี  และตัวแทนผู้

ประกอบธุรกิจร้านอาหาร เพ่ือส ารวจสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่และกลุ่มประชากร และส ารวจความ

ต้องการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของกลุ่มประชากรโดยการสังเกต การสอบถามและสัมภาษณ์

อย่างไม่เป็นทางการ สามารถสรุปได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารมีความต้องการพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษของตนเองเพ่ือใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติในการด าเนินธุรกิจ และผู้ประกอบ

ธุรกิจร้านอาหารดังกล่าวมีโอกาสน้อยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง และมีความ

ต้องการสื่อภาษาอังกฤษเฉพาะ และเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มประชากรในการพัฒนาตนเอง 

ระยะที่ 2 ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการวิจัย 

  กิจกรรมในระยะที่ 2 นี้ ผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่เป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

สร้างความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง โดยนักวิจัยชี้แจงประเด็นส าคัญ ได้แก่ โครงร่างงานวิจัย จุดประสงค์

ของการวิจัย การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชากร ขั้นตอนการ

พัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้การ

สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและลูกค้าต่างชาติที่มาใช้บริการในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย มีขั้นตอน

ในการด าเนินการ ดังนี้ 
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   1) ขอความอนุเคราะห์จากผู้น าชุมชน ในเขตน้ าพุร้อน ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

เพ่ือท าการเก็บข้อมูลวิจัย 

  2) เข้าไปสังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

กับลูกค้าต่างชาติที่มาใช้บริการในแต่ละวันในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย 

  3) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยในขั้นตอนการสัมภาษณ์นั้น ผู้ศึกษาได้มีการแบ่ง

รูปแบบการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ  

    (1) การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  

        ผู้ศึกษาได้ประสานกับผู้น าชุมชนเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

ข้อมูลวิจัย เมื่อผู้น าชุมชนมีการประชุมชุมชน จึงแจ้งให้ผู้ศึกษาได้ทราบ เพ่ือมาพบปะชุมชนและแจ้ง

วัตถุประสงค์ในการวิจัย ท าให้ได้รู้จัก คุ้นเคยกับชุมชนมากขึ้น มีความสัมพันธ์ มีความไว้วางใจกัน

ระดับหนึ่ง ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยผ่านการสอบถามประเด็นการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ค าถามปลายเปิด เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็น

อย่างเต็มที่ ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้ในช่วงพักการท างานหรือในช่วงว่างจากลูกค้า ซึ่งการสัมภาษณ์นี้ เป็น

เหมือนการพูดคุยกันปกติในแต่ละวัน 

    (2) การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ 

        ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับกลุ่มตัวอย่างเป็น

รายบุคคล โดยมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้า ได้แก่ ระยะเวลาในการท างาน 

ภูมิหลังของบุคคลากร แบ่งเป็นด้านการศึกษา และด้านการท างาน ลักษณะการท างานในแต่ละวัน 

ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อสารที่ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม และแนวทางในการพัฒนา

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ประเด็นในการสัมภาษณ์อาจมีการยึดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ 

เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนได้หากการสัมภาษณ์นั้นมีการไปสู่ประเด็นอ่ืนที่น่าสนใจ โดยในการ

สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในการให้ข้อมูลแก่ผู้ศึกษา 

   4) การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

      ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสังเกตเพ่ือเก็บข้อมูลการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับผู้

ประกอบธุรกิจร้านอาหารในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารจ าเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนา

เพ่ือน ามาประกอบในการสร้างชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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5) ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการเก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์  

และการร่วมประชุมกับผู้น า/ตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในเขตน้ าพุร้อน ดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเก็บข้อมูลข้อมูลทั่วไป การส ารวจทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การฟังและ

การพูด) และความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้

ได้มาซึ่งข้อมูลเฉพาะในบริบทของพ้ืนที่ที่ก าหนด เป็นข้อมูลความรู้ด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ

ความต้องการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างชุดสื่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเองท่ีมีลักษณะเฉพาะเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมาก

ยิ่งขึ้น  ผู้ศึกษาได้จัดท าแบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้  

ประเด็นที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ประเด็นที่ 2 การส ารวจทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การฟังและการพูด) 

  ประเด็นที่ 3 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารประเด็นที่ต้อง

พัฒนา  

หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าร่างแบบสอบถามดังกล่าวตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC :Index of item 

objective congruence) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่านโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อ

ค าถาม ดังนี้ 

            ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

            ให้คะแนน 0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

            ให้คะแนน -1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์                                

            แล้วน าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร 

ซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้         

ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต ่0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได ้

ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 

และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรจ านวน 3 คนเพ่ือตรวจสอบหากค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

และน าแบบสอบถามมาปรับให้ตรงตามค าแนะน า และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรตัวอย่าง

จ านวน 35  
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ระยะที่ 3 การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

   กิจกรรมในระยะที่ 3 นี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิที่

ได้จากการลงส ารวจพ้ืนที่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้น าและตัวแทน

กลุ่มเป้าหมาย และแบบสอบถาม ผนวกกับข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งรวบรวมเอกสารจากแหล่งข้อมูล เช่น 

ทฤษฎี หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบสอน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลที่

ได้มาสังเคราะห์ เพ่ือสร้างชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประกอบด้วย

หน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีลักษณะเฉพาะ และสอดคล้องกับบริบทชุมชน และความต้องการของ

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

ระยะที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของร่างชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

   กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม

ของชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจ

ร้านอาหาร เช่น  โครงสร้างในการสร้างชุดฝึกสื่อประกอบ  ลักษณะเนื้อหาองค์ประกอบของหน่วย

การเรียนรู้  ความยากง่ายของภาษาที่ใช้   ประเภทของสื่อต่าง ๆที่ใช้ในการประกอบ และ การ

ออกแบบชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ มาให้ค าแนะน าในการปรับเนื้อหา รูปแบบของเนื้อหา ความยากง่ายของภาษาที่

ใช้ ความเหมาะสมของกิจกรรมประกอบ และแบบของสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างของ

ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ผลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม คือ ได้ค าแนะน าในการปรับภาษาให้

สละสลวย การจัดเรียงล าดับเนื้อหาให้เป็นระบบ การเพ่ิมกิจกรรมและปรับเปลี่ยนลักษณะของ

กิจกรรม 

ระยะที่ 5  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

             ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

ต่อชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจ

ร้านอาหารและน าร่างแบบสอบถามดังกล่าว ตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ( IOC) 

จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่านปรับปรุงตามข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าไปทดลองใช้กับ

ประชากร 3 คนในครั้งที่ 1 เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น และ น าไปทดลองใช้กับ ก่อนทดลองใช้จริงกับกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 35 ค 
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ระยะที่ 7 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น 

            กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไปแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

35 คนและแนะน าขั้นตอนในการฝึกพัฒนาให้กับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีเวลาในการใช้ชุด

สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นเวลา 24  ชั่วโมงในระยะเวลา 1  เดือน (เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 

2561) อย่างไรก็ตามในระหว่าง ก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดให้ ผู้วิจัยได้กลับไปลงพ้ืนที่เพ่ือ

สอบถามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการชุดสื่อกาเรียนรู้

ดังกล่าว เพ่ือน าผลมาปรับปรุงให้ชุดสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หลัง จากครบ

ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดให้แล้ว   ผู้วิจัยจึงได้ท าการแจกแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองและน าผลข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมานมา

วิเคราะห์เป็น ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที่ 8 การเผยแพร่ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  ในการเผยแพร่ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการ

เผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาให้กับกลุ่มประชากร หมายถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ

สินค้าและของที่ระลึกในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้เผยแพร่ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้กับ

ประชากรในพ้ืนที่ท่องเที่ยวอื่น ๆเพิ่มเติม และมอบชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองให้หน่วยงานรัฐที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับร้านอาหาร โดยผู้วิจัยได้แจกจ่ายนวัตกรรม

ดังกล่าวให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในพ้ืนที่ภาคเหนือและรวมถึงเทศบาลจังหวัดนคร

เชียงใหม่ 

 

3.4 การสร้างเครื่องมือใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพดังนี้ 

  

 3.4.1 แบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการลงพ้ืนที่ จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย
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ร่วมกับผู้น าและตัวแทนประชากรกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี

และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

 3.4.1.1 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 

   ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ เพ่ือสอบถามข้อมูลทั่วไป ทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของกลุ่ม

ตัวอย่าง เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ดังต่อไปนี้ 

 1) ศึกษาข้อมูลจาการลงพื้นที่วิจัยพ้ืนฐานจาก เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ

ผู้ให้ข้อมูล และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 

   2) คัดเลือกประเด็นค าถามที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหา

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ

ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ในเขตน้ าพุร้อน ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  

3) จัดท าร่างแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามมีลักษณะสอดคล้องกับ

แบบสอบถามความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างโดยมีประเด็นที่

ต้องการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นส าคัญ ดังนี้  

   ประเด็นที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

   ประเด็นที่ 2 การส ารวจทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจ

ร้านอาหารในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

   ประเด็นที่ 3 ความต้องการการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษประเด็นต่าง ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่ 

     

 โดยลักษณะค าถามเป็นแบบวัดประมาณค่า  (Rating  Scale) โดยก าหนดน้ าหนักค าตอบ

การให้คะแนนตามวิธี Arbitrary Weighting ของ Likert  (วัชราภรณ์  สุริยาภิวัฒน์, 2546)   โดย

ลักษณะค าถามเป็นแบบวัดประมาณค่า  (Rating  Scale) โดยก าหนดน้ าหนักค าตอบการให้คะแนน

ตามวิธีการก าหนดน้ าหนักแบบพลการ  Arbitrary  Weighting  ของ Likert  (วัชราภรณ์  สุริยา
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ภิวัฒน์, 2546)  ซึ่งก าหนดน้ าหนักค าตอบเป็นค่าของคะแนนเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก 5 ระดับ 

คือ น้อยที่สุด  =  1, น้อย  =  2, ปานกลาง  =  3, มาก  =  4, และมากที่สุด  =  5  และน าเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ( IOC) และน าไปร่วมทดลองใช้

กับประชากรจ านวน 20 คนเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

  4)  น าร่างแบบสอบถามเสนอผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนเพ่ือตรวจสอบ ให้

ข้อเสนอแนะ หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ( IOC) และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากร

จ านวน 10 คน เพ่ือหาจุดบกพร่องด้านภาษาและปรับเปลี่ยน เพ่ือให้ได้มาซึ่งแบบสอบถามที่

ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เป้าหมาย 

  5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญแล้วน าเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ความครอบคลุมเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยอีกครั้ง แล้วน าไป

ทดลองใช้กับกลุ่มประชากร ก่อนน าแบบสอบถามฉบับปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปให้กลุ่มตัวอย่าง

ตอบ 

3.4.2 ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

       ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม

ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ เป็นชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร  

3.4.2.1 ขั้นตอนในการสร้างชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

          ในการสร้ า งชุดสื่ อการ เรี ยนรู้ ด้ วยตน เอง เ พ่ือ พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 

   1) น าผลวิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเห็นในประเด็นด้านความรู้ที่

ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการ รวมถึงผลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ

สังเกตการณ์มาจัดท าเป็นร่างชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจ านวน 5 บท โดยออกแบบให้มีเนื้อ หา

ครอบคลุมกับความต้องการและเอ้ือให้เกิดการพัฒนาทั้งทักษะการพูดและทักษะการฟัง 

   2) น าร่างชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทั้ง 5 บทเสนอพร้อมสื่อเสียงซีดีต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  
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2 ท่านเพ่ือตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ได้มาซึ่งชุดสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและครอบคลุม 

สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง 

3)  ปรับปรับแก้ ไขชุดสื่ อการ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง เ พ่ือ พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนน าไป

ทดลองใช้กับกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

   4)  น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน เพ่ือหาข้อเสนอแนะจาก

กลุ่มตัวอย่างนั้นและน าไปปรับปรุงให้สัมพันธ์กับความต้องการเฉพาะบริบท ก่อนน าไปทดลองใช้จริง

กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน 

   5) น าชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมสื่อเสียงซีดีไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นเวลา 2 เดือนโดยผู้วิจัยมีการติดตามและเฝ้าสัง เกตการณ์เพ่ือคอยแก้ไขปัญหา และข้อ

ข้องใจที่เกิดขึ้น 

3.4.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

       การสร้างแบบทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนจาก

การใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

 1) ศึกษาเนื้อหาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างละเอียด  รวมทั้ง

จุดมุ่งหมายของชุดสื่อการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ จ านวน 5 ด้าน ที่ผู้ประกอบธุรกิจ

ร้านอาหารต้องการพัฒนา 

 2)  สร้างแบบทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษครอบคลุมเนื้อหาและ

จุดมุ่งหมายของคู่มือทั้ง 5 ด้านชนิดจ ากัดค าตอบ (Restricted-respond type) จ านวน 50 ข้อ  

 3) น าแบบทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นเสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

 4) น าข้อเสนอแนะและค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไ ข

แบบทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้จริง 

3.4.4 แบบประเมินความคิดเห็นต่อชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

         การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ผู้วิจัยได้ สร้างขึ้นเพ่ือ

ประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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3.4.4.1 ขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินความคิดเห็น 

            ในการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุด

สื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ผู้วิจัยได้

ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

   1) วางแผนการสร้ างแบบประเมินความคิด เห็นให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยแบ่งแบบประเมินความพึงพอใจเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ 

  ประเด็นที่ 1 ด้านเนื้อหา 

  ประเด็นที่ 2 ด้านภาษา 

  ประเด็นที่ 3 ด้านกิจกรรมฝึกฝนการใช้ภาษา 

  ประเด็นที่ 4 ด้านการออกแบบ 

  ประเด็นที่ 5 ด้านการใช้ประโยชน์ 

โดยลักษณะของค าถามเป็นแบบวัดประมาณค่า  (Rating  Scale) โดยก าหนดน้ าหนักค าตอบการให้

คะแนนตามวิธี  Arbitrary  Weighting  ของ Likert  (วัชราภรณ์  สุริยาภิวัฒน์, 2546)    

   2)  น าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรง

ของแบบสอบถาม (IOC) และให้ข้อเสนอแนะ 

3) ปรับปรับแก้ไขแบบประเมินตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนน าไป

ทดลองใช้กับกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

   4)  น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน เพ่ือหาข้อเสนอแนะจาก

กลุ่มตัวอย่างนั้นและน าไปปรับปรุงให้สัมพันธ์กับความต้องการเฉพาะบริบท ก่อนน าไปทดลองใช้จริง

กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน 

 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ในเขตน้ าพุร้อน ดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิธีการด าเนินการแบ่งเป็น 4  ระยะ ดังต่อไปนี้ 
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 3.5.1 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

ระยะแรกเป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาก าหนดกรอบ

แนวทางในการศึกษาและเตรียมการวิจัย ตลอดจนสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย

กิจกรรม ดังนี้ 

  1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการฟังและพูดที่ใช้ในการ

สื่อสารส าหรับบุคคลผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทั่วไปและภัตตาคาร  

  2) ประสานงานกับผู้น าชุมชนถึงความเป็นไปในการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจในการด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัย และเข้าร่วมประชุมกับผู้น าชุมชนและตัวแทนเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการสร้างเครื่องมือวิจัย 

 3.5.2 ระยะที่ 2 ขั้นศึกษาบริบทชุมชนและถอดบทเรียน 

         ระยะที่ 2 เป็นการศึกษาบริบทชุมชนและเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการวิจัย โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

   1) การส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่เป้าหมาย 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และร่วมสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานจริงของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

   2) การศึกษาข้อมูลทฤษฎีองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยการท าทบทวน

วรรณกรรม ต าราและวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียง เพ่ือหาข้อมูลที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุด

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีมีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมกับบริบทของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

   3)  รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การประชุม

กลุ่มย่อยร่วมกับผู้น าชุมชนและตัวแทนกลุ่มประชากร  แบบสอบถาม และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ

เพ่ิมเติม และสร้างชุดสื่อการเรียนรู้จ านวน 5 บทพร้อมสื่อเสียงตามแผนงานวิจัยที่ก าหนดไว้ 

 3.5.2 ระยะที่ 3 ขั้นปฏิบัติการ 

   ระยะที่ 3 เป็นการน าผลจากการศึกษาข้อมูล บริบท และองค์ความรู้มา

ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์และน าไปใช้ โดยประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

   1) เมื่อชุดสื่อการเรียนรู้ เสร็จสมบูรณ์แล้วผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับ

ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 ท่านในระยะเวลาทดลอง 1 เดือนโดยผู้วิจัยติดตามลงพ้ืนที่ให้ความ

ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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   2) ผู้วิจัยประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อชุดสื่อ

การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการออกแบบเครื่องมือแบบสอบถามและท าการเก็บข้อมูลดังกล่าวกับกลุ่ม

ตัวอย่างประชากรจ านวน 35 ท่าน 

 3.5.3 ระยะที่ 4 สรุปผลการวิจัย 

         ระยะนี้เป็นขั้นตอนการประเมินโครงการ และสรุปผลการวิจัย ประกอบด้วย

กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

   1)  ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อการเรียนรู้

ด้วยตนเอง สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย 

   2) ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และตรวจสอบความ

ถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลในเครื่องมือวิจัยทั้งหมด แล้วน าเสนอผลการวิจัย 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1)  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วเขียน

รายงานด้วยการพรรณนาประกอบตัวอย่าง  

2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยการจัดเนื้อหา ประเด็น             

ต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่   

3) วิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  (X  ) ค่าร้อยละ (Percentage)  และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม แบบ

ประเมินข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ มาวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป ด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4) เปรียบเทียบความสามารถทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียน

โดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการหาค่าที (t-test)   

5) น าผลจากการวิเคราะห์มาจัดหมวดหมู่ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 




