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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย  

 
 การศึกษาการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับประชาชนในชุมชน
ท�องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ ในการศึกษานี้ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนท่ีได�ศึกษาค�นคว�าด�วย
การสํารวจความต�องการของประชาชน และวิเคราะห1ข�อมูลนําผลมาพัฒนาบทเรียนการพัฒนาทักษะ
การใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัยมีดังนี้  
 ประชากรและกลุ3มตัวอย3าง  
 เครื่องมือท่ีใช�ในงานวิจัย  
 การเก็บรวบรวมข�อมูล  
 การวิเคราะห1ข�อมูล  
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในชุมชนท�องถ่ิน ในเขตเทศบาลตําบลบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ  
 
 ประชากร ได�แก3 ประชาชนผู�ให�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการการพัฒนาทักษะใช�ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และผู�เข�าร3วมกิจกรรมการเรียนรู� การพัฒนาทักษะใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 กลุ3มตัวอย3าง ได�แก3  ประชาชนท่ีอาสาสมัครเข�าร3วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช�
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือศึกษาความต�องการการพัฒนาทักษะใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
โดยใช�วิธีประชาสัมพันธ1เชิญเข�าร3วมโครงการการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   
 ด�านเนื้อหา แบ3งเป7น  
 1. การศึกษาความต�องการของประชาชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  
 2. พัฒนาบทเรียนทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ได�แก3 (1) การพูดโทรศัพท1 การ
เขียนจดหมายธุรกิจ อีเมล1 (2) การถามเส�นทาง บอกทิศทาง การบอกตําแหน3งท่ีต้ัง (3) การซ้ือของ 
ต3อรองราคา การบอกรายละเอียดสินค�า ผลิตภัณฑ1ท�องถ่ิน ของท่ีระลึก การบอกราคา (4) การแนะนํา
สถานท่ีท3องเท่ียว ภาษาอังกฤษเพ่ือการท3องเท่ียว (5) การจองต๋ัวเครื่องบิน การซ้ือต๋ัวเครื่องบิน  (6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม การจองท่ีพัก check in, check out, room service (7) 
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาหารไทย การพูดคุยบทสนทนาในร�านอาหาร การสั่งอาหาร  (8) การเจ็บไข�ได�
ปSวย การอ3านฉลากยา  (9) การชวนและการนัดหมาย   (10) การพูดแสดงความรู�สึกในสถานการณ1
ต3างๆ เช3น การแสดงความรู�สึกชอบ/ไม3ชอบ แสดงความเสียใจ เห็นใจ การพูดอวยพรและแสดงความ
ยินดี การพูดชมเชย การพูดขอบคุณ ขอโทษ ขออภัย   (11) บทสนทนาในการประชุมกลุ3มย3อย การพูด
แสดงความคิดเห็น เห็นด�วย ไม3เห็นด�วย การพูดในท่ีประชุมชน การพูดนําเสนอ  (10) การพูดให�
คําแนะนําในสถานการณ1ต3างๆ  (11) การขออนุญาต กฎระเบียบต3างๆ การอ3านปZายต3างๆ การอ3านปZาน
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จราจร การอ3านโฆษณา  (12) การพูดเสนอให�ความช3วยเหลือ เสนอความช3วยเหลือ การขอร�อง ขอ
รบกวน ขอความช3วยเหลือ  
 3. การนําบทเรียนไปใช�หรือทดลองใช�บทเรียนกับกลุ3มตัวอย3าง และการหาคุณภาพบทเรียนท่ี
พัฒนาข้ึน 
 4. ประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
เคร่ืองมือที่ใช"ในงานวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมี
พ้ืนฐานแนวคิดจากนักวิชาการในอดีต คือ ดูบินและโอลชเทน (Dubin and Olshtain, 1986, p.2, 
2552) ได�เสนอกระบวนการออกแบบหลักสูตร ได�แก3 การสํารวจความต�องการ การกําหนดวัตถุประสงค1 
การเลือกเนื้อหา การจัดลําดับเนื้อหา การเลือกสรรประสบการณ1การเรียนรู� การจัดลําดับประสบการณ1
การเรียนรู� การประเมินโดยมีการระบุวิธีการท่ีชัดเจนจากแนวคิดดังกล3าวนี้ ผู�วิจัยนํามาประยุกต1ใช�เพ่ือ
พัฒนาเครื่องมือวิจัยมีดังนี้  
 
 (1) แบบสํารวจความต�องการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
     โดยเน�นด�านหน�าท่ีของภาษาในการสื่อสารให�สัมฤทธิ์ผลการแยกหน�าท่ีของภาษาออกเป7น
ข�อๆ หรือแบ3งตามหน�าท่ีของภาษาในการสื่อสาร (Communicative function) โดยการสร�าง
แบบสอบถามจะยึดตามหลักสูตรแบบ functional-notional syllabus โดยคัดเลือกเนื้อหาท่ีนํามา
สํารวจความต�องการจาก Threshold level syllabus (ภาคผนวก 1) หลังจากสํารวจความต�องการแล�ว 
ได�นําแบบสํารวจมาวิเคราะห1ข�อมูล 
 
 (2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
     แบ3งออกเป7น 3 ตอน ได�แก3 ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป แบ3งเป7น เพศ อายุ รายได� อาชีพ ตอน 
ตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู�ตามชุดบทเรียนฯ แบ3งตามเนื้อหา 5 หน3วย โดยมีลักษณะเป7นข�อคําถาม
แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มีลักษณะเป7นแบบเติมคํา ดังนี้ 
  0  เท3ากับ ตอบผิด 
  1  เท3ากับ ตอบถูก  
 
 (3) บทเรียนพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
      บทเรียนการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารผู�วิจัยกําหนดแนวทางการ
พัฒนาบทเรียนโดยกําหนดเนื้อหาให�สอดคล�องกับความต�องการ โดยได�จากการสํารวจ ซ่ึงมีกําหนด
เนื้อหาตามลําดับความสําคัญจากมากไปหาน�อย ได�แก3 (1) การแนะนําสถานท่ีท3องเท่ียว ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการท3องเท่ียว (2) การพูดให�คําแนะนําในสถานการณ1ต3าง ๆ (3) การขออนุญาต กฎระเบียบต3าง ๆ 
การอ3านปZายต3าง ๆ การอ3านปZายจราจร การอ3านโฆษณา (4) ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาหารไทย การ
พูดคุยบทสนทนาในร�านอาหาร การสั่งอาหาร (5) การชวนและการนัดหมาย มีข้ันตอนพัฒนาบทเรียน
ดังนี้  
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 ข้ันตอนการพัฒนาบทเรียน 
 ข้ันท่ี 1 การสังเคราะห1รวบรวมเนื้อหา ตามประเด็นความต�องการ (1) การแนะนําสถานท่ี
ท3องเท่ียว ภาษาอังกฤษเพ่ือการท3องเท่ียว (2) การพูดให�คําแนะนําในสถานการณ1ต3างๆ (3) การขอ
อนุญาต กฎระเบียบต3างๆ การอ3านปZายต3างๆ การอ3านปZานจราจร การอ3านโฆษณา (4) ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับอาหารไทย การพูดคุยบทสนทนาในร�านอาหาร การสั่งอาหาร (5) การชวนและการนัดหมาย   
 ข้ันท่ี 2 การวิพากษ1เนื้อหาบทเรียนการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดย
ผู�เชี่ยวชาญด�านการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ท3าน เพ่ือวิเคราะห1ความตรงเชิงเนื้อหาหรือความ
สอดคล�องของเนื้อหา  
 ข้ันท่ี 3 นําบทเรียนไปทดลองใช�กับกลุ3มตัวอย3าง  
  ทดลองใช�บทเรียนพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับประชาชน  
 ข้ันท่ี 4 ประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
 คุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 คุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู�วิจัยกําหนดหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย แบ3งออกเป7น 2 ชนิด คือ  
 1) เครื่องมือแบบสํารวจความต�องการการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มี
คุณภาพเครื่องมือ IOC = 0.667 
 2) คุณภาพบทเรียนการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
    การหาคุณภาพเครื่องมือบทเรียนฯโดยการวิเคราะห1ความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) ท่ีมีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค1ตามบทเรียน และเพ่ือเป7นการตอบวัตถุประสงค1ของการ
วิจัย ใช�วิธีการวิเคราะห1ค3าดัชนีความสอดคล�อง โดยผู�เชี่ยวชาญด�านภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ท3าน ผลการ
วิเคราะห1คุณภาพบทเรียนพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีคุณภาพเครื่องมือค3า IOC = 
0.667 
 
การเก็บรวบรวมข"อมูล 
 การเก็บรวบรวมข�อมูลในงานวิจัยนี้เป7นออกเป7น (1) การเก็บรวบรวมข�อมูลจากเอกสาร 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และการเก็บภาพหลักฐานข�อมูลเชิงประจักษ1ในภาคสนาม (2) การเก็บรวบรวม
ข�อมูลโดยใช�แบบสํารวจความต�องการ และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู�ฯ โดยผู�วิจัยแจกให�
กลุ3มเปZาหมายตอบ เม่ือตอบเรียบร�อยแล�วผู�วิจัยตรวจสอบความถูกต�อง ครบถ�วนสมบูรณ1ของเครื่องมือ 
แล�วนําไปบันทึกคีย1ในโปรแกรมสําหรับวิเคราะห1ข�อมูลทางสังคมศาสตร1 SPSS ตามลําดับ  
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การวิเคราะห*ข"อมูล   
 การวิเคราะห1มูลโดยใช�สถิติพรรณนา (Descriptive) ได�แก3 ค3าเฉลี่ย (Mean) ส3วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) จํานวน (Frequency) ร�อยละ (Percentage) เพ่ือเพ่ืออธิบาย (1) 
ความต�องการการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชน (2) ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชน (3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด�านทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในเขตชุมชนท�องถ่ินสมุทรปราการโดยใช�แบบทดสอบก3อน
เรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)  
 

 

 

 

 




