
บทที ่4 

ผลการวจิัย 

 

 ในการด าเนินการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้วยตนเองส าหรับผู้

ประกอบธุรกิจร้านอาหารในพ้ืนที่น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่และศึกษาความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยผลการวิจัยสามารถ

แบ่งเป็น 2 ตอน ได้ดังนี้ 

4.1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การส ารวจทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การฟังและ

การพูด) ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และส่วนที่ 3 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ

ร้านอาหารประเด็นที่ต้องการพัฒนา พร้อมทั้งผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการทดสอบก่อนและ

หลังเรียนจากการใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อชุดสื่อการเรียนรู้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 

 ผู้วิจัยได้ท าแบบสอถามเพ่ือเก็บข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอนด้วยกัน คือ  ตอนที่ 

1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ตอนที่ 2 การส ารวจทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

(การฟังและการพูด) ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และ ตอนที่ 3  ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้

ประกอบธุรกิจร้านอาหารประเด็นที่ต้องการพัฒนา  ในตอนที่  3  มีลักษณะค าถามเป็นแบบวัด

ประมาณค่า  (Rating  Scale) โดยก าหนดน้ าหนักค าตอบการให้คะแนนตามวิธี  Arbitrary  

Weighting  ของ Likert  (วัชราภรณ์  สุริยาภิวัฒน์, 2546)  ซึ่งก าหนดน้ าหนักค าตอบเป็นค่าของ
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คะแนนเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด  =  1 ,      น้อย  =  2, ปานกลาง  =  

3, มาก  =  4, และมากท่ีสุด  =  5ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 

         
สว่นที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผู้วิจัยได้ได้แบ่งข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น  4 ด้าน คือ เพศ  อายุ ระดับ

การศึกษา และระยะเวลาในการศึกษาภาษาอังกฤษในระบบโรงเรียน โดยมีผลการวิเคราะห์ในแต่ละ

ด้าน ดังนี้ 

ตารางที ่4.1  ค่ารอ้ยละสถานภาพแยกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ชาย 6 17.10 
2. หญิง 29 82.90 

รวม 35 100.00 
  

จากตารางที่ 4.1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 29 คน คิดเป็น                     

ร้อยละ 82.90 ซึ่งเมื่อกล่าวโดยอาชีพและหน้าที่แล้วในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมชนบทรวมทั้งพ้ืนที่

เป้าหมาย ผู้หญิงส่วนใหญ่ท าหน้าที่เป็นแม่บ้าน ประกอบอาหารให้แก่สมาชิกในครอบครัว ดูแลรับส่ง

บุตรหลานไปเรียนหนังสือ ประกอบอาชีพใกล้บ้าน และเป็นเพศชายมีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.10    

ตารางที ่4.2  ค่ารอ้ยละสถานภาพแยกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. ไม่เกิน 20  ปี 8 22.86 
4. 21-25  ปี 2 5.71 
5. 26-30  ปี 3 8.57 
6. 31-35  ปี 3 8.57 
7. 36-40  ปี - - 
8. 41-45  ปี 3 8.57 
9. 46-50  ปี 4 11.43 
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อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
10. 51-55  ปี 5 14.29 
11. 56-60  ปี 6 17.14 
12. มากกว่า  60  ปี 1 2.86 

รวม 35 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 20 ปี จ านวน 8 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.86  รองลงมามีอายุมากกว่า 56-60 ปี  จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.14 และ 

51-55 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามล าดับ 

ตารางที ่4.3  แสดงค่ารอ้ยละสถานภาพแยกตามระดบัการศึกษาสงูสดุ 

ระดบัการศกึษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ประถมศึกษาตอนต้น 3 8.57 
2. ประถมศึกษาตอนปลาย 5 14.29 
3. มัธยมศึกษาตอนต้น  3 8.57 
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 13 37.14 
5. ปวช. / ปวส. 7 20.00 
6. ปริญญาตรี 4 8.57 
7. สูงกว่าปริญญาตรี - - 
8. อ่ืน ๆ - - 

รวม 35 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนละ 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.14  รองลงมามีระดับการศึกษาอยู่ใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวนละ 7 คน คน  คิด

เป็นร้อยละ 20.00 ประถมศึกษาตอนปลาย จ านวนละ 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29 อย่างไรก็ตามมี

กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57   
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ตารางที ่4.4  แสดงคา่ร้อยละของระยะเวลาในการศกึษาภาษาองักฤษในระบบโรงเรยีน 

ระยะเวลา จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. 1-2 ปี  5 14.29 
2. 3-4 ปี 6 17.14 
3. 5-6 ปี 10 28.57 
4. 7 ปีขึ้นไป 10 28.57 
5. ไม่ระบุ 4 11.43 

รวม 35 100.00 
  

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ศึกษาภาษาอังกฤษในระบบโรงเรียน

เป็นระยะเวลา  5-6 ปี และ 7 ปีขึ้นไป จ านวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.57  รองลงมามีระยะเวลา   

3-4 ปี จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.14  

 

ส่วนที่ 2 การส ารวจทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การฟังและการพูด) ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร  

 ผู้วิจัยได้ได้แบ่งข้อมูลพ้ืนฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไปของของผู้ประกอบธุรกิจ

ร้านอาหาร เป็น  4 ด้าน คือ ระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความเพียงพอของทักษะ

ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ การศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในปัจจุบัน และแหล่งศึกษา

ภาษาอังกฤษหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม โดยมีผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ตารางที ่4.5  แสดงค่ารอ้ยละของการประเมนิทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ 

ระดบัทกัษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ (การฟงั-พูด) จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. ดีมาก 2 5.71 
2. ดี - - 
3. ปานกลาง  9 25.71 
4. พอใช้ 12 34.29 
5. ควรปรับปรุง 12 34.29 

รวม 35 100.00 
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จากตารางที่ 4.5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ใน

ระดับควรปรับปรุงและพอใช้จ านวนละ  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 34.29  รองลงมาอยู่ในระดับปาน

กลาง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 มีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดีมาก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาตาราง

แสดงระดับการการศึกษาจะเห็นได้ว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย และระดับปริญญาตรี  ซึ่งระดับการศึกษาดังกล่าวท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ

สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก ปานกลาง รวมถึงพอใช้  

ตารางที ่4.6 แสดงคา่ร้อยละของความเพยีงพอของทกัษะภาษาองักฤษในการประกอบอาชีพ 

ความเพยีงพอของทักษะภาษาองักฤษ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพียงพอ 12 34.29 
2. ไม่เพียงพอ 23 65.71 

รวม 35 100.00 
  

จากตารางที่ 4.6  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  

จ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.71 โดยให้เหตุผลว่า เพราะมีทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ดี รู้สึก

อายไม่กล้าพูดหรือสื่อสารกับชาวต่างชาติ จ าค าศัพท์ไม่ได้ และสูงอายุ และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่

เห็นว่ามีทักษะภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพเพียงพอ จ านวนละ  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 34.29  

ประการหลังนี้ อาจสรุปได้ว่า มีผลมาจากการที่มีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี  ซึ่งระดับการศึกษาดังกล่าวท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ 

ตารางที ่4.7  แสดงคา่ร้อยละของการศึกษาภาษาองักฤษเพิม่เตมิในปจัจบุัน 

ก าลงัศกึษาภาษาองักฤษเพิม่เติมในปัจจบุนั จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. ใช่ 14 40.00 
4. ไม่ 21 60.00 

รวม 35 100.00 
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จากตารางที่ 4.7  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ก าลังศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  จ านวน 14 

คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  จ านวนละ  21  

คน  คิดเป็นร้อยละ 60.00 

ตารางที ่4.8 ค่าร้อยละของแหลง่ศกึษาภาษาองักฤษหรือคน้ควา้เพิม่เตมิ 

แหล่งศึกษาภาษาอังกฤษหรือค้นควา้เพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
1. สอบถามผู้รู้หรือผู้ที่มีความเชียวชาญ 9 24.32 
2. ศึกษาด้วยตนเองผ่านต าราหรือคู่มือ 19 51.35 
3. ศึกษาด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

ซีดี  เว็บไซต ์แอปพลิเคชั่น 
9 24.32 

รวม 35 100.00 
  

จากตารางที่ 4.8  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีแหล่งศึกษาภาษาอังกฤษหรือค้นคว้า

เพ่ิมเติมด้วยการศึกษา ด้วยตนเองผ่านต าราหรือคู่มือ  จ านวนละ  19  คน  คิดเป็นร้อยละ 51.35  

รองลงมาสอบถามผู้รู้หรือผู้ที่มีความเชียวชาญ และศึกษาด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

ซีดี  เว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น   จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.32 

 

สว่นที ่3 ทักษะภาษาองักฤษส าหรับผูป้ระกอบธรุกจิรา้นอาหารประเดน็ทีต่้องการพฒันา 

ผู้วิจัยได้ได้แบ่งเนื้อหาของทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการ

พัฒนาเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการต้อนรับลูกค้าเบื้องต้น ด้านการรับรายการอาหาร ด้านรายละเอียด

เกี่ยวกับรายการอาหาร/ส่วนประกอบอาหาร ด้านขั้นตอนการปรุงอาหาร/ประกอบอาหาร และด้าน

การรับเงิน โดยมีผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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ตารางที ่4.9 ทกัษะภาษาองักฤษส าหรับผูป้ระกอบธรุกจิรา้นอาหารประเดน็ทีต่้องการพฒันา 

รายการ 
ค่าเฉลีย่ 

(            ) 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ความหมาย 

1. การต้อนรบัลูกคา้เบื้องตน้    
1.1 การทักทายลูกค้า 3.60 1.01 ระดับมาก 
1.2 ถามจ านวนลูกค้า 3.40 0.91 ระดับปานกลาง 
1.3 ถามเรื่องการส ารองโต๊ะ 2.97 1.18 ระดับปานกลาง 
1.4 ถามความต้องการพิเศษของลูกค้า 3.43 0.92 ระดับปานกลาง 
1.5 น าลูกค้าไปที่โต๊ะอาหาร 3.49 0.95 ระดับปานกลาง 
1.6 การบอกลูกค้าให้รอ 3.46 1.09 ระดับปานกลาง 
1.7 การบอกทางไปห้องน้ า 3.54 1.07 ระดับมาก 

ค่าเฉลีย่การตอ้นรบัลกูคา้เบือ้งตน้ 3.41 0.87 ระดบัปานกลาง 
2. การรบัรายการอาหาร    

2.1 น าแนะรายการอาหาร 3.60 1.12 ระดับมาก 
2.2 รับรายการอาหาร 3.57 1.12 ระดับมาก 
2.3 การบอกรสชาติอาหารแก่ลูกค้า 3.34 1.14 ระดับปานกลาง 
2.4 ถามการแพ้/ไม่แพ้ของชนิดอาหาร หรือ

ส่วนประกอบอาหาร 
3.20 1.21 ระดับปานกลาง 

2.5 อาหารปกติ หรือมังสวิรัติ 3.23 1.06 ระดับปานกลาง 
2.6 ถามสิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม 3.43 1.01 ระดับปานกลาง 
2.7 การทวนรายการอาหาร 3.31 1.05 ระดับปานกลาง 
2.8 การยกเลิกรายการอาหาร 3.00 1.26 ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลีย่การรับรายการอาหาร 3.34 0.99 ระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 

รายการ 
ค่าเฉลีย่ 

(            ) 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 
ความหมาย 

3. รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการอาหาร/
สว่นประกอบอาหาร 

   

3.1 วัตถุดิบ 3.31 1.02 ระดับปานกลาง 
3.2 เครื่องเทศ 3.06 1.16 ระดับปานกลาง 
3.3 เครื่องปรุงรส 3.00 1.16 ระดับปานกลาง 
3.4 น้ ามันและไขมันที่ใช้ท าอาหาร 3.09 1.04 ระดับปานกลาง 
3.5 ชนิดของวัตถุให้ความหวาน 3.03 0.99 ระดับปานกลาง 
3.6 เครื่องเคียงอาหาร 3.11 1.08 ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รายละเอยีดเกีย่วกับรายการอาหาร/
สว่นประกอบอาหาร 

3.10 1.02 ระดบัปานกลาง 

4. ขัน้ตอนการปรงุอาหาร / ประกอบอาหาร    
4.1 การปรุงอาหารด้วยวิธีการผัด 3.26 0.89 ระดับปานกลาง 
4.2 การปรุงอาหารด้วยวิธีการตุ๋น 3.06 1.00 ระดับปานกลาง 
4.3 การปรุงอาหารด้วยวิธีการนึ่ง 3.09 0.89 ระดับปานกลาง 
4.4 การปรุงอาหารด้วยวิธีการทอด 3.14 1.03 ระดับปานกลาง 
4.5 การปรุงอาหารด้วยวิธีการย่าง 2.86 1.09 ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ขัน้ตอนการปรงุอาหาร / ประกอบ
อาหาร 

3.08 0.90 ระดบัปานกลาง 

5. การเกบ็เงนิ    

5.1 การชี้แจงราคาค่าอาหาร 3.43 1.07 ระดับปานกลาง 
5.2 การบอก / แนะน าวิธีการช าระเงิน 3.34 1.08 ระดับปานกลาง 
5.3 การทอนเงิน 3.49 1.04 ระดับปานกลาง 
5.4 การกล่าวขอบคุณ 3.89 1.05 ระดับมาก 
5.5 การกล่าวค าลา / อวยพร 3.86 1.00 ระดับมาก 

ค่าเฉลีย่การเกบ็เงนิ 3.60 0.92 ระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่รวม 3.31 0.83 ระดบัปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นถึงทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการพัฒนาสามารถแยกรายละเอียดเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ 

ด้านการต้อนรับลูกค้าเบื้องต้น ผู้ตอบแบบสอบสอบถามมีความต้องการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในประเด็นการทักทายลูกค้ามีอยู่ในระดับมาก มีค่าฉลี่ย 3.60 และ การบอกทางไป
ห้องน้ ามี อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 3.54 ประเด็นอ่ืน ๆ นอกจากนั้นและโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านการรับรายการอาหาร ผู้ตอบแบบสอบสอบถามมีความต้องการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในประเด็นการน าแนะรายการอาหาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 และ การรับ
รายการอาหารอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 3.57 ประเด็นอ่ืน ๆ นอกจากนั้นและโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอาหาร/ส่วนประกอบอาหาร และด้านขั้นตอนการปรุง
อาหาร/ประกอบอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 3.10 และ 3.08 ตามล าดับ 

ด้านการเก็บเงิน ผู้ตอบแบบสอบสอบถามมีความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
ประเด็นการกล่าวขอบคุณอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 และประเด็นการกล่าวค าลา/อวยพรอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 3.86 ประเด็นอ่ืน ๆ นอกจากนั้น อยู่ในระดับปานกลาง และโดย
ภาพรวมด้านการเก็บเงิน ผู้ตอบแบบสอบสอบถามมีความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับมาก 

 
ตารางที่ 10 แสดงประเด็นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยสรุป 

รายการ 
ค่าเฉลีย่ 

(            ) 
สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ความหมาย 

1.การต้อนรับลูกค้าเบื้องต้น 3.41 0.87 ระดับปานกลาง 
 2. การรับรายการอาหาร 3.34 0.99 ระดับปานกลาง 
3.รายละเอียดเกี่ยวกับรายการอาหาร/
ส่วนประกอบอาหาร 

3.10 1.02 ระดับปานกลาง 

4.ขั้นตอนการปรุงอาหาร / ประกอบอาหาร 3.08 0.90 ระดับปานกลาง 
5. การเก็บเงิน 3.60 0.92 ระดับมาก 

ค่าเฉลีย่รวมทั้งหมด 3.31 0.83 ระดบัปานกลาง 
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จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นประเด็นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยสรุปของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารประเด็นที่ต้องการพัฒนาในภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลางเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการเก็บเงินอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ด้านการเก็บเงิน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ด้านการต้อนรับลูกค้าเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ด้าน
การรับรายการอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ด้านรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอาหาร/ส่วนประกอบ
อาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และด้านขั้นตอนการปรุงอาหาร / ประกอบอาหาร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.08 ตามล าดับ 

  
ตารางที ่4.11 เปรยีบเทยีบความรูก้่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
 

คะแนนสอบ 
จ านวนกลุม่

ตวัอยา่ง 
คะแนนเฉลีย่ 

(            ) 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 
ค่า t-test ระดบันัยส าคัญ 

ก่อนเรียน 35 32.23 6.04 
10.415 .000* 

หลังเรียน 35 41.29 4.45 
หมายเหตุ * ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า .01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ก่อนการอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.23 และมี
ความรู้หลังการอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.29 เมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากับ 
10.415 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 
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4.2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อการเรียนรู้ 

 ผู้วิจัยได้ได้แบ่งความเห็นต่อชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารเป็น  5 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านภาษา ด้านกิจกรรม

ฝึกฝนการใช้ภาษา ด้านการออกแบบ และด้านการใช้ประโยชน์  โดยมีผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 4.12  

ตารางที่ 4.12 ความคิดเห็นทีม่ีตอ่ชดุสือ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูป้ระกอบธรุกจิรา้นอาหาร ในพื้นที่
น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 

รายการ 
ค่าเฉลีย่ 

(            ) 
สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน(S.D.)  
ความหมาย 

1. ด้านเนื้อหา    
1.1 เนื้อหาของชุดสื่อการเรียนรู้ด้วย

ตนเองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
3.86 0.81 ระดับมาก 

1.2 เนื้อหาของชุดสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองครอบคลุมประเด็นส าคัญครบถ้วน 

3.86 0.77 ระดับมาก 

1.3 เนื้อหาของชุมสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ 

3.74 0.78 ระดับมาก 

1.4 การจัดล าดับของชุดสื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง    มีความเหมาะสม 

3.89 1.02 ระดับมาก 

ค่าเฉลีย่ดา้นเนื้อหา 3.84 0.75 ระดบัมาก 
2. ด้านภาษา    

2.1 ค าสั่งใช้ในชุดสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองมีความชัดเจน 

3.77 0.94 ระดับมาก 

2.2 ภาษาท่ีใช้ในชุดสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองมีความชัดเจน 

3.80 0.90 ระดับมาก 

2.3 ภาษาท่ีใช้ในชุดสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองมีความถูกต้องและสอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง 

3.83 0.86 ระดับมาก 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 

รายการ 
ค่าเฉลีย่ 

(            ) 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ดา้นภาษา 
3.80 0.83 ระดบัมาก 

3. ด้านกจิกรรมฝกึฝนการใชภ้าษา    

3.1 กิจกรรมต่อเนื้อหาของชุดสื่อมีความ
เหมาะสม 

3.80 0.76 ระดับมาก 

3.2 ปริมาณของกิจกรรมเหมาะสมต่อ
การฝึกฝนด้วยตนเอง 

3.57 0.85 ระดับมาก 

3.3 ความยากง่ายของกิจกรรม
เหมาะสมต่อการฝึกฝนด้วยตนเอง 

3.60 0.78 ระดับมาก 

ค่าเฉลีย่ดา้นกจิกรรมฝึกฝนการใชภ้าษา 3.66 0.68 ระดบัมาก 

4. ด้านการออกแบบ    
4.1 ขนาดของชุดสื่อการเรียนรู้ด้วย

ตนเองมีความเหมาะสม 
3.77 0.77 ระดับมาก 

4.2 รูปภาพประกอบมีความเหมาะสม 3.66 0.64 ระดับมาก 
4.3 แบบและขนาดตัวอักษรมีความ

เหมาะสม 
3.89 0.72 ระดับมาก 

ค่าเฉลีย่ดา้นการออกแบบ 3.77 0.64 ระดบัมาก 
5. ด้านการใชป้ระโยชน์    

5.1 ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วย
เพ่ิมพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4.06 0.84 ระดับมาก 

5.2 ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมี
ประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ 

4.11 0.87 ระดับมาก 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
รายการ ค่าเฉลีย่ 

(            ) 
สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ความหมาย 

5.3 ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความ
สะดวกต่อการน าไปใช้ในทุกสถานการณ์ 

3.91 0.78 ระดับมาก 

ค่าเฉลีย่ดา้นการออกแบบ 4.03 0.75 ระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่รวม 3.82 0.65 ระดบัมาก 

 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อชุดสื่อการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการใช้ประโยชน์  มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.84  ด้านภาษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ด้านการออกแบบ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และด้านกิจกรรม

ฝึกฝนการใช้ภาษา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ตามล าดับ  

 

X




