
 
 

บทที ่5 

สรปุ อภปิราย และขอ๎เสนอแนะ 

 

 การวิจัย  เรื่อง “การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารของผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารในพ้ืนที่น้้าพุร๎อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ” เป็น

กระบวนการวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุํงพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของกลุํมประชากรกลุํมตัวอยําง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือสร๎างชุดสื่อการเรียนรู๎

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎วยตนเองส้าหรับผู๎ประกอบธุรกิจสินค๎าและของที่ระลึก ในพ้ืนที่น้้าพุ

ร๎อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารในพ้ืนที่

น้้าพุร๎อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ ผู๎วิจัยได๎ด้าเนินการวิจัยทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย

มีการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ได๎ ดังตํอไปนี้ 

 
5.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์  

จากการด้าเนินการวิจัย มีการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณถึงบริบทชุมชน 

ข๎อมูลทั่วไป ข๎อมูลพ้ืนฐานทักษะภาษาอังกฤษ และความต๎องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารของกลุํมตัวอยํางสามารถตอบวัตถุประสงค์ได๎ ดังนี้ 

5.1.1 การสร๎างชุดสื่อการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎วยตนเองส้าหรับผู๎ประกอบ

ธุรกิจร๎านอาหาร ในพ้ืนที่น้้าพุร๎อนดอยสะเก็ด 

ผลการวิจัยสามารถสรุปได๎วํา   

1) ผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารมีความจ้าเป็นในการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ในการประกอบอาชีพ  สํวนใหญํของผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงที่มีอายุไมํเกิน 20 ปี มี 

การศึกษาอยูํในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูํในระดับพอใช๎และ

ควรปรับปรุง มีทักษะการสื่อสารไมํเพียงพอตํอความต๎องการในการสื่อสาร เพราะไมํมีทักษะพ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษที่ เพียงพอ มีความรู๎สึกอายไมํกล๎าสื่อสาร จ้าค้าศัพท์ไมํได๎ และอยูํในวัยสูงอายุ  

ระยะเวลาที่ได๎ศึกษาภาษาอังกฤษในระบบโรงเรียน 5-6 ปี และ 7 ปีขึ้นไป มีจ้านวนเทํา ๆ กัน 



105 
 

ปัจจุบันสํวนมากไมํได๎ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม และสํวนมากศึกษาภาษาอังกฤษ

หรือค๎นคว๎าเพ่ิมเติมจากศึกษาด๎วยตนเองผํานต้าราหรือคูํมือ   

  2)  ผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารมีความต๎องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

จากการวิเคราะห์ข๎อมูลพบวํา  ผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารประเมินศักยภาพด๎านทักษะการสื่อสาร

ภาษาของตนเองสํวนใหญํเห็นวํา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยูํในระดับควรปรับปรุง และพอใช๎ 

ประสิทธิภาพด๎านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไมํเพียงพอตํอการประกอบอาชีพ  กลําวคือ ผู๎

ประกอบธุรกิจร๎านอาหาร มีลักษณะการด้าเนินธุรกิจที่ต๎องพบปะกับชาวตํา งชาติเป็นประจ้า และมี

ความจ้าเป็นที่ต๎องสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษทั้งกับชาวตํางชาติที่ใช๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการ

สื่อสาร และไมํได๎ใช๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร และสํวนมากไมํได๎ศึกษาภาษาอังกฤษ

เพ่ิมเติม เนื่องจากภารกิจและหน๎าที่ที่ต๎องท้า อีกทั้ง สํวนใหญํศึกษาภาษาอังกฤษหรือค๎นคว๎าเพ่ิมเติม

ด๎วยการศึกษาด๎วยตนเองผํานต้าราหรือคูํมือทั่วไป รองลงคือสอบถามผู๎รู๎หรือผู๎ที่มีความเชี่ ยวชาญซึ่ง

ในท๎องถิ่นก็มีจ้านวนน๎อย และศึกษาด๎วยตนเองผํานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชํน ซีดี  เว็บไซต์          

แอบพลิเคชัน  

  3) เนื้อหาทักษะภาษาอังกฤษที่ผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารต๎องการพัฒนา ผู๎วิจัยได๎

ท้าการศึกษาข๎อมูลปฐมภูมิ โดยการลงพ้ืนที่เป้าหมายและข๎อมูลจากจากแบบสอบถามเพ่ือเก็บข๎อมูล

ทั่วไป ข๎อมูลพ้ืนฐานทักษะภาษาอังกฤษ และความต๎องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แล๎วน้า

ผลการวิเคราะห์มาสร๎างหนํวยการเรียนรู๎ด๎วยตนเองท่ีมีลักษณะเฉพาะและสอดคล๎องกับสภาพปัจจุบัน

และความต๎องการของกลุํมตัวอยําง ได๎ จ้านวน 5 ด๎าน โดยผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารมีความเห็นวํา 

เรียงล้าดับจากด๎านที่ผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารต๎องการพัฒนามากไปหาน๎อย ดังนี้ (1) ด๎านการเก็บ

เงิน (ทักษะด๎านนี้ ผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารต๎องการพัฒนาอยูํในระดับมาก) (2) ด๎านการต๎อนรับ

ลูกค๎าเบื้องต๎น (3) ด๎านการรับรายการอาหาร (4) ด๎านรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอาหาร/

สํวนประกอบอาหาร และ (5) ด๎านขั้นตอนการปรุงอาหาร / ประกอบอาหาร  (ทักษะ 4 ด๎านหลัง ผู๎

ประกอบธุรกิจร๎านอาหารต๎องการพัฒนาอยูํในระดับปานกลาง) 

  4) การออกแบบชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ผู๎วิจัยได๎ออกแบบชุดสื่อการเรียนรู๎

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีขอบเขตด๎านเนื้อหาเนื้อหาที่ศึกษาประกอบด๎วย 5 

หนํวย ดังนี้ คือ  
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หนํวยที่ 1 การต๎อนรับลูกค๎าเบื้องต๎น 

หนํวยที่ 2  การรับรายการอาหาร 

หนํวยที่ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการอาหาร/สํวนประกอบอาหาร 

หนํวยที่ 4  ขั้นตอนการปรุงอาหาร / ประกอบอาหาร 

หนํวยที่ 5  การเก็บเงิน 

 ในการออกแบบชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองนั้น ผู๎วิจัยได๎ท้าการศึกษาข๎อมูลปฐมภูมิ โดยการ

ลงพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือเก็บข๎อมูลทั่วไป ข๎อมูลพ้ืนฐานทักษะภาษาอังกฤษ และความต๎องการในการ

พัฒนาและผนวกองค์ความรู๎และผนวกองค์ความรู๎ที่ได๎เข๎ากับข๎อมูลทุติยภูมิจากการรวบรวมเอกสาร

จากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ แล๎วน้าข๎อมูลดังกลําวมาสังเคราะห์แล๎วน้าผลการวิเคราะห์มาสร๎างหนํวยการ

เรียนรู๎ด๎วยตนเองที่มีลักษณะเฉพาะ สอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการของของประชากรกลุํม

ตัวอยําง หนํวยการเรียนรู๎จ้านวนทั้ง 5 หนํวย มีเนื้อหาที่ประชากรกลุํมตัวอยํางมีความต๎องการในการ

เรียนรู๎ และสามารถน้าไปใช๎จริงในในชีวิตประวัน 

  5) การเปรียบเทียบความรู๎กํอนเรียนและหลังเรียน จากการใช๎ชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วย

ตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส้าหรับผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหาร ในพ้ืนที่น้้าพุร๎อน

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ พบวํากลุํมตัวอยํางได๎คะแนนกํอนการเรียน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 32.23 และ

ได๎คะแนนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 41.29 เมื่อทดสอบสมมติฐานด๎วยคําสถิติ         

t-test มีคําเทํากับ 10.415 ซ่ึงแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญท่ีระดับ .01 ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู๎

กํอนและหลังเรียนโดยการใช๎ชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง สะท๎อนให๎เห็นวํา หนํวยการเรียนรู๎ ของชุด

สื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองมีลักษณะเฉพาะ สอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการของของประชากร

กลุํมตัวอยํางอยํางแท๎จริง และสามารถน้าไปใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพกับประชากร

กลุํมตัวอยําง 

5.1.2 ความคิดเห็นของผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารในพ้ืนที่น้้าพุร๎อนดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหมํตํอชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

 ผลการวิจัยสามารถสรุปได๎วํา ผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารมีความคิดเห็นตํอชุดสื่อการเรียนรู๎

ด๎วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งแบํงออกเป็น 5 ด๎าน  คือ (1)  ด๎านเนื้อหา (2) 

ด๎านภาษา (3) ด๎านกิจกรรมฝึกฝนการใช๎ภาษา (4)  ด๎านการออกแบบ และ (5)  ด๎านการใช๎ประโยชน์  

กลุํมตัวอยํางมีความเห็นตํอชุดสื่อการเรียนรู๎ในภาพรวมอยูํในระดับมาก  และเมื่อ พิจารณาเป็นราย



107 
 

ด๎านมีความคิดเห็นในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงจากมากไปหาน๎อยดังนี้ ด๎านการใช๎ประโยชน์  ด๎าน

เนื้อหา  ด๎านภาษา ด๎านการออกแบบ  และด๎านกิจกรรมฝึกฝนการใช๎ 

 

5.2 การอภิปรายผล 

5.2.1 ผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารมีความต๎องการพัฒนาทักษะ (การฟังและพูด) 

ภาษาอังกฤษ 

        ผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารในพื้นท่ีน้้าพุร๎อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ สํวนมากเป็น

เพศหญิงซ่ึงเมื่อพิจารณาโดยอาชีพแล๎ว ในสังคมชนบทผู๎หญิงสํวนใหญํท้าหน๎าที่เป็นแมํบ๎าน ท้าอาหาร

ให๎สมาชิกในครอบครัวรับประทาน และสํวนใหญํจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเวลา

ในการศึกษาภาษาอังกฤษในระบบโรงเรียน 5-7 ปีขึ้นไป  อยํางไรก็ตาม ระดับทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ (การฟัง-พูด) ของประชากรกลุํมตัวอายํางสํวนใหญํอยูํในระดับควรปรับปรุง และพอใช๎  

ซึ่งไมํเพียงพอตํอการประกอบอาชีพ ประชากรกลุํมตัวอยํางมีปัญหาเรืองจ้าค้าศัพท์ไมํได๎ อาย ไมํกล๎า

พูดคุยหรือสนทนากับชาวตํางชาติด๎วยภาษาอังกฤษ แม๎วําผํานการศึกษาภาษาอังกฤษในระบบ

โรงเรียนมาแล๎วก็ตาม อีกทั้งสํวนมาก ก็ไมํได๎ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เนื่องจากมีภาระหน๎าที่ที่ต๎อง

รับผิดชอบ เมื่อมีความจ้าเป็นต๎องเรียนรู๎ สํวนมากศึกษาด๎วยตนเองผํานต้าราหรือคูํมือเป็นครั้งคราวไป 

ประชากรกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํต๎องการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในประเด็นด๎านตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง

กับการประกอบอาชีพร๎านอาหาร ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ลลิดา ภูํทอง (2553:89) ที่

ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสื่อสารภาษาอังกฤษของผู๎น้าและสมาชิกชุมชนในเขตจังหวัด

เชียงใหมํและเชียงราย  พบวําจากผลการส้ารวจพบว า ประชากรกลุํมตัวอยํางที่สามารถใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารไดคิดเปนรอยละ 32 ในขณะที่มีผูที่ไมสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

คิดเปนรอยละ 68 ประชากรกลุํมตัวอยํางสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได๎มีความสามารถในการสื่อสาร

ด๎านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษอยูํ ในระดับปานกลาง และมีความสามารถในทักษะการ

อํานและการเขียนอยูํในระดับน๎อย  และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ภูริวัจน์ วงศ์เลย (2554:150-151) 

ที่ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง กลวิธีการเรียนรู๎ด๎วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษของ

บุคคลากรคนไทยในโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ จังหวัดเชียงใหมํ พบวํา บุคคลากรคนไทยที่ท้างาน

อยูํในโรงเรียนนานาชาตินครพายัพมีทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษอยูํในระดับที่สามารถสื่อสารได๎แตํ มี

ปัญหาจากการฟัง ฟังแล๎วไมํเข๎าใจในสิ่งที่ชาวตํางชาติต๎องการจะสื่อสาร ทั้งนี้เนื่องจากส้าเนียงการพูด
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ของชาวตํางชาติแตํละคนมีความแตกตํางกัน การใช๎ค้าศัพท์ที่ไมํคุ๎นเคยและค้าศัพท์ยาก ท้าให๎เกิด

ความสับสน และชาวตํางชาติพูดเร็ว ฟังไมํทัน และมีปัญหาทักษะการพูด ขาดความช้านาญในการ

เรียบเรียงประโยคในการพูด การใช๎ประโยคซับซ๎อน ไมํสามารถพูดตอบโต๎ชาวตํางชาติได๎  และพูด

ภาษาอังกฤษติดส้าเนียงไทย ท้าให๎ชาวตํางชาติเกิดความสับสน บุคลากรคนไทยในโรงเรียนจึงมีความ

ต๎องการและมีความจ้าเป็นต๎องเรียนรู๎ด๎วยตนเองเพ่ิมเติมในประเด็นการพูดและการฟัง โดยการพูดคุย

กับชาวตํางชาติมากข้ึน ยิ่งไปกวํานั้น ปวันรัตน์ นิกรกิตติโกศล (2559:116-118) ได๎ท้าการศึกษาวิจัย

เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษส้าหรับผู๎ประกอบร๎านขายของที่ระลึก ร๎านอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  พบผลการวิจัยที่สะท๎อนให๎เห็นความต๎องการเรียนเรียนรู๎ทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมวํา ผู๎ประกอบการมีความต๎องการเกี่ยวกับเนื้อหา ได๎แกํค้าศัพท์และ

บทสนทนาเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษมากที่สุด และมีความต๎องการในการพัฒนาทักษะการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษมากที่สุด สอดคล๎องกับ อัญชลี อติแพทย์ (2555:44) ที่ได๎ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ

การเรียนรู๎ด๎วยตนเองในการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือการการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่

ต้าบลทําคา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  พบวํา ผู๎ให๎บริการด๎านการทํองเที่ยวสํวนมากเป็น

ผู๎สูงอายุ ขาดความจ้าในเรื่องการใช๎ภาษาและค้าศัพท์ ขาดทักษะในการพูด ท้าให๎ไมํกล๎า หรืออายที่

จะสื่อสารกับนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติด๎วยภาษาอังกฤษ  นวมิน ประชานันท์ (2555:117-125) ที่

พบวํา ทักษะการพูดและการฟังมีความจ้าเป็นในการท้างานส้าหรับบุคลากรการทํองเที่ยวที่ท้างานใน

บริษัททัวร์ 5 แหํง คือ กรุงเทพฯ เชียงใหมํ ภูเก็ต สมุย และพัทยา รองลงมา คือ ทักษะการอํานและ

การเขียน สุนิดา ปานด้ารงสถิตย์ (2556:37) ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความต๎องการใช๎ภาษาอังกฤษของ

บุคลากรในสถานประกอบธุรกิจโรงแรมจังหวัดปทุมธานี พบวํา การใช๎ทักษะภาษาอังกฤษ ด๎านการ

พูด การอําน การฟัง การเขียน พบวําสํวนใหญํใช๎ ทักษะในด๎านการพูดมากที่สุดและใช๎ในด๎านการ

เขียนน๎อยที่สุด มีการใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับลูกค๎ามากที่สุด และใช๎การสื่อสาร กับเพ่ือน

รํวมงานน๎อยที่สุด ยุพาภรณ์ พิริยศิลป์ (2557:24) ที่ได๎ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความต๎องการทางด๎าน

ภาษาอังกฤษของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวในเขตจังหวัดขอนแกํน พบวํา ทักษะทางด๎าน

ภาษาอังกฤษที่จ้าเป็นและส้าคัญในสาขาอาชีพจากกลุํมประชากรกลุํมตัวอยําง ได๎แกํทักษะ ฟัง พูด 

อําน เขียน มีความจ้าเป็นเทํา ๆ กันในสาขาอาชีพทางด๎านการทํองเที่ยว  

 5.2.2 ชุดสื่อการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎วยตนเองของผู๎ประกอบธุรกิจ

ร๎านอาหาร 
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   ชุดสื่อการเรียนรู๎ก้าหนดโดยความต๎องการของผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหาร โดยเป็นการ

เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ จึงสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎ ชุดสื่อการ

เรียนรู๎ได๎ ผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารสํวนใหญํมีความเห็นวํา แหลํงศึกษาภาษาอังกฤษหรือค๎นคว๎า

เพ่ิมเติมควรเป็นการศึกษาด๎วยตนเองด๎วยการใช๎ต้ารา หรือคูํมือเป็นหลัก เนื่องจากมีชํวงเวลาในการ

ท้างานที่แตกตํางกันออกไป อีกทั้งไประชากรกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นผู๎ สูงอายุ ไมํมีความสันทัดใน

การใช๎สื่อ เทคโนโลยี ชุดสื่อการเรียนรู๎มีเนื้อหา และรูปแบบก้าหนดโดยความต๎องการของผู๎เรียนที่เน๎น

บริบทด๎านการประกอบธุรกิจร๎านอาหาร เชํน การต๎อนรับลูกค๎าเบื้องต๎น  การรับรายการอาหาร  

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการอาหาร/สํวนประกอบอาหาร  ขั้นตอนการปรุงอาหาร / ประกอบอาหาร 

และการเก็บเงิน เนื้อหาทั้งหมดจึงมีความเหมาะสม สอดคล๎องกับระดับของผู๎เรียน สอดคล๎องกับ ฮัท

ชินสัน และ วอเตอรส์ (Hutchinson & Waters, 2010) ซึ่งกลําววํา ในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะมีความแตกตํางจากการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปทั้ง ในด๎านผู๎เรียนซึ่งสํวนมากเป็น

ผู๎ใหญํและในด๎านเวลาที่มีการก้าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน แนํนอน และกลําววํา กระบวนการในการ

เรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ มีกระบวนการเริ่มต๎นจากการพิจารณาถึงความต๎องการ

เรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นปัจจัยส้าคัญ  และ นูแนน (Nunan, 1998) ที่ได๎กลําวถึงการวิเคราะห์ความ

ต๎องการของผู๎เรียนเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนในการออกแบบหลักสูตรที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ จาก

การเปรียบเทียบความรู๎กํอนเรียนและหลังเรียนโดยการใช๎ชุดสื่อการเรียนรู๎พบวํา ประชากรกลุํม

ตัวอยํางของผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารมีความรู๎กํอนการเรียน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 32.23 และมีความรู๎

หลังการเรียน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 41.29 เมื่อทดสอบสมมติฐานด๎วยคําสถิติ t-test มีคําเทํากับ 10.415 

แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญที่ระดับ .01 จากการสัมภาษณ์พบวํา ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ชุดสื่อการเรียนรู๎ไป

พร๎อมกับการท้างานสลับกัน เมื่อมีลูกค๎าผู๎เรียนก็ท้างาน เมื่อวํางจากลูกค๎าก็เรียนรู๎ภาษาอังกฤษด๎วย

ชุดสื่อการเรียนรู๎ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนรู๎ที่กลําวไว๎ใน สุเมธ แย๎มนุํน (2552: 11-18) วํา เป็นการ

เรียนแบบการบูรณาการการเรียนรู๎กับการท้างาน (Work Integrated Learning: WIL) ในรูปแบบ

ของ การเรียนสลับกับการท้างาน (Sandwich Course) มีลักษณะการก้าหนดระยะเวลาท้างานสลับ

กับการเรียน การเรียนรู๎เชิงบูรณาการกับการท้างาน (Work Integrated Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบ

การเรียนรู๎เชิงประสบการณ์ (Experimental Learning) ที่เน๎นประสบการณ์ที่ได๎รับจากการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work – based Learning) ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนซึ่งเป็นผู๎ท้างาน

ในสถานประกอบการธุรกิจร๎านอาหารมีโอกาสประยุกต์ความรู๎ที่ได๎เรียนรู๎จากชุดสื่อการเรียนรู๎กับ
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ทักษะการท้างาน และทักษะวิชาชีพ ได๎เรียนรู๎ชีวิตการท้างานจริง ฉะนั้น ประชากรกลุํมตัวอยํางจึง

สามารถเรียนรู๎ทักษะภาษาอังกฤษจากชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

5.2.3 ความคิดเห็นของผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารในพ้ืนที่น้้าพุร๎อนดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหมํตํอชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

         ผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารมีความคิดเห็นตํอชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองเพ่ือพัฒนา

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในภาพรวมอยูํในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านมีความ

คิดเห็นในระดับมากทุกด๎าน แตํเมื่อพิจารณารายประเด็นในแตํละด๎านมีข๎อควรอภิปราย ดังนี้ 

5.2.3.1 ด๎านเนื้อหา 

          ชุดสื่อการเรียนรู๎มีการจัดล้าดับเนื้อหาเป็นไปตามความเหมาะสมมีคําเฉลี่ย

อยูํในระดับสูงกวําทุกประเด็นในด๎านนี้ (X  =3.89)  เนื่องจากการเรียบเรียงเนื้อหาเป็นไปตามเนื้อหาที่

ต๎องใช๎ในสถานการณ์จริง และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การท้างานของผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหาร มี

เนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นที่จ้าเป็นต๎องใช๎ในการสื่อสาร ซึ่งมีคําเฉลี่ยรองลงมาในระดับเทํา ๆ กัน 

(3.86) อยํางไรก็ตาม เนื้อหาของชุดสื่อการเรียนรู๎สามารถเชื่อมโยงกับความรู๎เดิมกับความรู๎ใหมํของผู๎

ประกอบธุรกิจร๎านอาหารมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับต่้าสุด ( X  =3.74) ในด๎านนี้ซึ่งสัมพันธ์กับผลการ

วิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระดับการศึกษา ซึ่งประชากรกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํจบการศึกษาระดับ

มัธยมปลาย (ร๎อยละ 37.14) มีผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยูํในระดับควรปรับปรุง 

(ร๎อยละ 34.29) และพอใช๎ (ร๎อยละ 34.29)  ไมํเพียงพอตํอการประกอบอาชีพ (ร๎อยละ 65.71) อีกทั้ง

ไมํได๎ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมเติม (ร๎อยละ 60.00) ด๎วยเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น ผล

การประเมินประเด็นเนื้อหาของชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองสามารถเชื่อมโยงความรู๎เดิมกับความรู๎ใหมํ 

จึงมีคําเฉลี่ยต่้ากวําประเด็นอ่ืน ๆ ของด๎านนี้ 

  5.2.3.2 ด๎านภาษา  

          ภาษาที่ใช๎ในชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองมีความถูกต๎องและสอดคล๎องกับ

สถานการณ์จริง มีคําเฉลี่ยสูงสุดในด๎านนี้ (X  =3.83) ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา

ของเพียงเจต์ที่ทิศนา แขมมณี (2545:17) ได๎สรุปการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีไว๎วํา ผู๎สอนควร

สอนจากสิ่งที่ผู๎เรียนคุ๎นเคยหรือมีประสบการณ์มากํอน แล๎วจึงเสนอสิ่งใหมํที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเกํา

จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี ภาษาที่ใช๎ในชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองมีความชัดเจนมีคําเฉลี่ย

รองลงมา (3.80) และ ค้าสั่งใช๎ในชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองมีความชัดเจน (X=3.77) ตามล้าดับ 
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      5.2.3.3  ด๎านกจิกรรมฝึกฝนการใช๎ภาษา  
กิจกรรมตํอเนื้อหาของชุดสื่อมีความเหมาะสม มีคําเฉลี่ยสูงสุด (3.80) ใน

ด๎านนี้ ความยากงํายของกิจกรรมเหมาะสมตํอการฝึกฝนด๎วยตนเอง (X  =3.60)  ปริมาณของกิจกรรม
เหมาะสมตํอการฝึกฝนด๎วยตนเอง ( X  =3.57) มีคําเฉลี่ยรองลงมาตามล้าดับ กิจกรรมฝึกฝนการใช๎
ภาษาเป็นกิจกรรมที่จัดท้าเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนการใช๎ภาษาและทบทวนความรู๎ ของตนเอง และ
สามารถตรวจสอบความถูกต๎องได๎ด๎วยตนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีกลุํมพฤติกรรมนิยมที่ปรียาพร 
วงศ์อนุตรโรจน์ (2543:38-39) ให๎ได๎หลักการเรียนรู๎ตามทฤษฎีไว๎วํา การเรียนรู๎เกิดจากการกระท้า
และการสังเกตจากผู๎อื่น จึงมีผลกํอให๎เกิดพฤติกรรมการเรียนรู๎แบบใหมํ ๆ  การเรียนรู๎เริ่มจากสิ่งที่งําย
ไปหาสิ่งที่มีความสลับซับซ๎อน และการเรียนรู๎ จากสํวนยํอยไปหาสํวนใหญํ   การเรียนรู๎ควรเริ่มจากที
ละเล็กน๎อย และเป็นตามล้าดับขั้นตอน และ การฝึกหัด หมายถึง การท้าพฤติกรรมตอบสนองตํอสิ่ง
เร๎าใดสิ่งเร๎าหนึ่ง ซ้้า ๆ เพื่อให๎จ้าได๎อยํางคงทน ซึ่งถือวําเป็นเรื่องท่ีจ้าเป็นในการเรียนทักษะตําง ๆ       
   5.2.3.4 ด๎านการออกแบบ  

แบบและขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับสูงสุด(3.89)  
ขนาดของชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองมีความเหมาะสม (X  =3.77)  และรูปภาพประกอบมีความ
เหมาะสม (3.66) มีคําเฉลี่ยรองลงมาตามล้าดับ ชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎รับการออกแบบเป็น
แบบคูํมือส้าหรับพกพาและมีซีดีไฟล์เสียงส้าหรับดาวน์โหลดประกอบการเรียนทักษะการฟังและการ
พูด โดยมีเนื้อหาแบํงออกเป็น ค้าศัพท์ ประโยค บทสนทนา ตัวอยํางการใช๎ แบบฝึกหัดท๎ายหนํวย
เรียน และเฉลย เพ่ือความเหมาะสมส้าหรับผู๎เรียนซึ่งมีความสูงวัย และสะดวกในการพกพาติดตัวและ
สามารถใช๎ศึกษาได๎ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสัมพันธ์กับผลการวิเคราะห์แหลํงศึกษาภาษาอังกฤษหรือค๎นคว๎า
เพ่ิมเติมที่ประชากรกลุํมตัวอยํางใช๎ ได๎แกํ ต้าราหรือคูํมือ (ร๎อยละ 51.35) และสอดคล๎องกับ สุนันทา 
แก๎วพันธ์ชํวง (2553:70) ที่ ได๎ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด๎านการพูด
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช๎กิจกรรมทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร พบวํา 
บุคลากรด๎านการทํองเที่ยวต๎องการมากที่สุด คือ สื่อหรืออุปกรณ์ในการสํงเสริมการใช๎ภาษาอังกฤษที่มี
ขนาดเล็ก ประเภทหนังสือเลํมเล็กหรือหนังสือพกพาฉบับกระเป๋าที่มีขนาดกะทัดรัด สะดวกตํอการ
พกพา และ อัญชลี  อติแพทย์ (2553:55-58) กลําวรูปแบบการเรียนรู๎ด๎วยตนเองในการใช๎
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือการทํองเที่ยว เชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่ต้าบลทําคา อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ที่ผู๎ให๎บริการ ต๎องการ พบวําผู๎ให๎บริการสนใจการใช๎สมุดภาพค้าศัพท์  ค้าศัพท์บท
สนทนา เทปบันทึกเสียง ซีดี/วีซีดี ฝึกพูด๎วยตนเอง  และโครงการเรียนรู๎รายบุคคล โดยผู๎ใช๎บริการ
ต๎องการสมุดภาพค้าศัพท์สนทนามากท่ีสุด โดยสมุดภาพนั้น มีค้าศัพท์หรือค้าอธิบายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษประกอบ และจัดท้าเป็นเลํมแยกตามกลุํมอาชีพ  
 



112 
 

  5.2.3.5 ด๎านการใช๎ประโยชน์  
ชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองมีประโยชน์และสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในการ

ประกอบธุรกิจมีคําเฉลี่ยสูงสุด (X  =4.11)  ประเด็นที่มีคําเฉลี่ยรองลงมาได๎แกํ ชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองชํวยเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (X  =4.06) และ ชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองมีความ
สะดวกตํอการน้าไปใช๎ในทุกสถานการณ์ (X  =3.91) ตามล้าดับ 
 
 

5.3 การแพรํผลงานวิจัยและการน้าไปใช๎ประโยชน์ 

 การเผยแพรํผลงานวิจัย  ด้าเนินการ 2 ลักษณะ  ดังนี้  

 5.3.1 เผยแพรํชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองเพ่ือ พัฒนาทักษะ (การฟังและการพูด) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารในพ้ืนที่ทํองเที่ยงในท๎องถิ่น หรือพ้ืนที่
ทํองเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดจังหวัดเชียงใหมํหรือจังหวัดใกล๎เคียง 
 5.3.2  น้าความรู๎ที่ได๎ไปตํอยอดน้าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ

เขียนตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ 

 

5.4 ข๎อจ้ากัดในการวิจัย 

5.4.1 ประชากรกลุํมตัวอยํางเป็นผู๎สูงวัย มีความยืดหยุํนสูง ขาดแรงจูงใจในการเข๎ารํวม
กิจกรรมการวิจัย 

 5.4.2 พ้ืนที่เป้าหมายเป็นพ้ืนที่ทํองเที่ยวการประกอบธุรกิจร๎านอาหารของประชากรกลุํม
ตัวอยํางมีความเก่ียวเนื่องกับฤดูกาล ท้าให๎การเก็บข๎อมูลมีข๎อจ้ากัด 

 5.4.3 ชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎รับการออกแบบมาเพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
เฉพาะของกลุํมประชากร มีเนื้อหาเฉพาะ และมีเอกลักษณ์สอดคล๎องกับบริบทชุมชนท๎องถิ่นเป้าหมาย 
ซึ่งสํงผลให๎มีข๎อจ้ากัดด๎านเนื้อหาของหนํวยการเรียนไมํครอบคลุมรายละเอียดด๎านการสื่อสารที่จ้าเป็น
ได๎หมดทุกด๎าน 
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5.5 ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย 

5.5.1 ผลจากการวิจัย ได๎แกํ การสร๎างชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหาร เป็นสื่อที่ได๎รับการออกแบบที่ตรงกับความ
ต๎องการของกลุํมตัวอยํางและสามารถน้าไปใช๎ได๎จริงในชีวิตประจ้าวัน 

5.5.2 ชุดสื่อมีหนํวยการเรียนที่ได๎รับการออกแบบขึ้นจากการศึกษาบริบทชุมชนเฉพาะ ท้าให๎
ประชากรกลุํมตัวอยํางเรียนรู๎ได๎เร็วและมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  

5.5.3 ประชากรกลุํมตัวอยํางได๎รับการพัฒนาในด๎านที่ตรงกับความต๎องการของตนเอง 
 
5.6 ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยตํอไป 
 

5.6.1 ควรท้าวิจัยตํอยอดในรูปแบบสื่อที่นําสนใจยิ่งขึ้นและสามารถเรียนรู๎ได๎ทุกที่ ทุกเวลา เชํน
การพัฒนาชุดสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ด๎วยตนเองเพ่ือการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาในรูปแบบของ           
แอนนิเมชัน ออนไลน์ 

5.6.2 การสร๎างชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารของผู๎ประกอบธุรกิจร๎านอาหารในจังหวัดเชียงใหมํ ในรูปแบบแอบพลิเคชันพากินพาเที่ยว
แบบออนไลน์ 

5.6.3 ควรสร๎างชุดสื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเองที่สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารของภาษามากกวํา 
1 ภาษา โดยเลือกภาษาที่นิยมหรือใช๎เป็นภาษาท่ี 2 นอกจากภาษาอังกฤษ 
 




