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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

1.   ผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์   
1.1   ผูช่้วยศาสตราจารยน์าตยา วงศรั์กมิตร กรรมการประจ าหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 

สาขาภาษาองักฤษ 
1.2   อาจารย ์ดร.ดุษฎี รังสีชชัวาล  กรรมการประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา 

บณัฑิต สาขาภาษาองักฤษศึกษา 
1.3   อาจารยว์รพล วฒันเหลืองอรุณ  หวัหนา้ภาควชิาการท่องเท่ียวและ 

การโรงแรม 
 

2.   ผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2.1   อาจารย ์ดร.รณวีร์ พาผล   กรรมการประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตร  
       บณัฑิต สาขาภาษาองักฤษ 
2.2   อาจารยธี์รพงศ ์ ฤทธิพรหม  กรรมการประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตร  
       บณัฑิต สาขาภาษาองักฤษ 
2.3   อาจารยว์รสุดา วฒันวงค ์  กรรมการประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตร 

บณัฑิต สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ  
  
3.   ผูเ้ช่ียวชาญตรวจคู่มือและนวตักรรม   

3.1   ผูช่้วยศาสตราจารยชู์สิทธ์ิ ชูชาติ  ผูเ้ช่ียวชาญประจ าภาควชิาการท่องเท่ียว 
และการโรงแรม   

3.2   อาจารยกิ์ตตินนัท ์ หอมฟุ้ง   กรรมการประจ าหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา 

3.3   อาจารยณ์พชัญาฐ ์ สุขพชัราภรณ์  กรรมการประจ าหลกัสูตรศิลปะศาสตร 
บณัฑิต สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ 
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ภาคผนวก ข 

 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพืน้ฐาน 

เพือ่การผลตินวตักรรมทีใ่ช้แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างาน 
ด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและทีพ่ัก 

 
ค าช้ีแจง  
 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาคู่มือและนวตักรรม
ภาษาอังกฤษท่ีใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานด้าน
อุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัในประชาคมอาเซียนส าหรับนักศึกษา
วิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างคู่มือและนวตักรรมภาษาองักฤษส าหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการฟังและทักษะการพูด
ภาษาองักฤษ 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 เน้ือหาท่ีจ าเป็นในการจดัอบรมให้ความรู้ภาษาองักฤษแก่นกัศึกษา 
________________________________________________________________________________ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  
 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย      ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงตามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั 
ท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว และเติมขอ้มูลลงในช่องค าตอบส าหรับตวัเลือกบางขอ้ 
 
ช่ือผู้ตอบแบบสัมภาษณ์:  ………………………………………………………………… 
สถานทีท่ างาน   ………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง  ………………………………………………………………… 

1. เพศ 
(   ) ชาย   (   ) หญิง 
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2. อาย ุ

(   )  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    
(   )  มากกวา่  60  ปี  

3. จ านวนปีท่ีท่านประกอบอาชีพดา้นอุตสาหกรรมบริการ เก่ียวกบัการบริการในโรงแรมและท่ี
พกั 
(   )  นอ้ยกวา่  1  ปี   (   )  1-5  ปี        (   )  6-10  ปี       
(   )  11-15  ปี        (   )  มากกวา่  15  ปี 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน 
(   )  ประถมศึกษาตอนตน้   (   )  ประถมศึกษาตอนปลาย 
(   )  มธัยมศึกษาตอนตน้    (   )  มธัยมศึกษาตอนปลาย  
(   )  ปวช. / ปวส.    (   )  ปริญญาตรี สาขา
............……….……………… 
(   )  สูงกวา่ปริญญาตรี สาขา ..............................… (   )  อ่ืน ๆ .................................... 

 
ส่วนที ่2  เนือ้หาทีจ่ าเป็นในการจัดอบรมให้ความรู้ภาษาองักฤษแก่นักศึกษา 
 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย      ในช่องท่ีท่านมีความเห็นวา่นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งมีความรู้และทกัษะ
ในการส่ือสารในหวัขอ้ต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด  

5 = มากท่ีสุด    4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = นอ้ย   1 = นอ้ยท่ีสุด 
 
หัวข้อในการส่ือสารภาษาองักฤษ 5 4 3 2 1 

1. การพดูคุยเร่ืองทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั เช่น กล่าวทกัทาย กล่าว
ตอ้นรับ  

     

2. การสนทนาทางโทรศพัท ์      
3. การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัห้องพกั      
4. การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริการต่าง ๆ ของโรงแรม       
5. การใหข้อ้มูลการเดินทาง การบอกทิศทาง        
6. การแกไ้ขปัญหา      
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หัวข้อในการส่ือสารภาษาองักฤษ 5 4 3 2 1 
7. การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหาร      
8. การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีพกั      
9. การใหข้อ้มูลการเดินทาง การบอกทิศทาง      
10. การใหข้อ้มูลความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรม      
11. การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียว      
12. การแกไ้ขปัญหา      

 
เน้ือหาอ่ืน ๆ โปรดระบุ _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
ขอ้เสนอแนะ _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ค 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
Pretest/Posttest 

 
แบบทดสอบทกัษะภาษาองักฤษ ในโครงการวิจยัเร่ือง “การพฒันาคู่มือและนวตักรรมภาษาองักฤษ
ท่ีใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานด้านอุตสาหกรรม
บริการสาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัในประชาคมอาเซียนส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน” 

 
ค าช้ีแจง   1.  ขอ้สอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

2.  ขอ้สอบมีจ านวน  40  ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน  รวมทั้งส้ิน  40  คะแนน 
3.  วธีิตอบ ใหน้กัศึกษาเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยใชดิ้นสอด า 
เบอร์ 2 (2B) ระบายทบัตวัเลือกท่ีตอ้งการใหเ้ตม็วง   

 
หมายเหตุ ก = a    ข = b    ค = c   ง = d    จ = e 
 

เช่น ถา้นกัเรียนคิดวา่ขอ้ c หรือ ค เป็นค าตอบท่ีถูกตอ้ง ใหร้ะบายดงัน้ี 
 
ขอ้ 0   ก     ข     ค      ง     จ 

__________________________________________________________________________________ 
 
1. Receptionist:   Good Morning, Home Park Spa and Resort.  May I Help You? 
 Guest :    ________________________. 
 a.  I’d like a room.    b.  I’m afraid that I forget. 
  c.  Have a nice day.    d.  I’m okay. 
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2. Receptionist: ________________________ will that do?  
 Guest :   Two night , please 
  a.  How much night    b.  How are you 
  c.  How many nights    d.  We’re two rooms available 
 
3. Guest:  Do you have ________________________ for 2 people? 
 Receptionist: Yes, sir.  We have many rooms available.    
  a.  any breakfast     b.  any vacancies 
  c.  2 nights     d.  2 coupons 
 
4. Receptionist: Your room is 650 baht per night.  ________________________?  
 Guest:  Only 1 night. 
  a.  How often do you usually stay here?  b.  Where are you staying? 
  c.  Why will you be staying   d.  How long will you be staying?  
 
5. Receptionist: ________________________ would you like? 
 Guest:  Twin beds, please.   
  a.  How much     b.  How many nights  
  c.  What date     d.  What kind of rooms 
 
6. Receptionist: Could you ________________________ your name, please? 
 Guest:  H-A-R-R-I-S. 
  a.  fill      b.  spell  
  c.  call      d.  sign 
 
7. Receptionist:  Your room will be 700 baht including ________________________.   
  a.  breakfast     b.  a single room  
  c.  a shower     d.  twin beds 
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8. Receptionist:  Do you want to pay now, or when you ________________________? 
 Guest:   I'll pay now. 
  a.  check in     b.  stay  
  c.  check out     d.  phone in 
 
9. Receptionist:  Can you fill this in, and sign here please.  (After signing)   

Thank you.  Here is your ________________________ and your key card.   
  a.  parking lot     b.  receipt   
  c.  hotel      d.  phone number 
 
10. Receptionist: Alright, your reservation has been made for the 25th of August for a  

room with twin beds.  Check-in is at 2 o'clock.  If you have any other 
questions,  

________________________.  
  a.  please sign your name here.   b.  please do not hesitate to call us.   
  c.  please give me your name.   d.  please have a seat. 
 
11.   Receptionist:   Your room is 103 ________________________? 
 Guest:    Do you accept a credit card? 
  a.  How would you like to pay?   b.  Do you have a passport?.   
  c.  Do you need any help?   d.  May I see your ID? 
 
12. Receptionist:   How would you like to pay, sir? 

Guest:    By credit card.  Do you accept VISA? 
Receptionist:      ________________________.  We ………. VISA. 

  a.  I don’t know     b.  Not at all.   
  c.  Sometimes.     d.  Certainly 
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13. Receptionist: Good afternoon.  Welcome to Mango Hotel.  How may I help you? 
 Guest:  I have a reservation for today.  It's ________________________ Peter 
Smith. 
  a.  my name is     b.  up to   
  c.  mobile phone number    d.  under the name of 
 
14. Receptionist:   If you have any questions, please ______________________ 0 from your 

room.  Guest :    Thank you. 
  a.  speak     b.  dial   
  c.  tell      d.  call 
 
15. Guest:  What's included in this cost anyway? 
 Receptionist: It includes ______________________ every morning, free airport shuttle  
    service, and use of the hotel's safe.   
  a.  American Express    b.  the elevator   
  c.  American breakfast     d.  a key card 
 
16. Receptionist: Oh, yes.  The elevator is just around the corner.  

________________________ with your bags?  
 Guest:  No thanks.   
  a.  Do you need any help    b.  Do you take a card   
  c.  Do the porters help    d.  Do I pay now 
 
17. Guest:  Can you give me ________________________ at 7:00? 
 Receptionist: Oh, yes.  The elevator is just around the corner.  
  a.  an alarm clock    b.  in advanced    
  c.  a wake-up call    d.  a rest room 
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18.  Receptionist: Yes, sir.  Your room number is 214, on the second floor.   

________________________.  Here is your key.   
a.  This is the reception desk.   b.  Enjoy your stay. 

    c.  In advance, please.    d.  The porter will show you up. 
 
19. Guest:  I'd like a room for two people, for four nights, please. 
 Receptionist: Okay.  Fill in this form, please.  Your room is 800 baht per night. 

  ________________________.  
  a.  We have a reservation.   b.  That will be 3,200 baht altogether.  
  c.  I apologize for that.      d.  You can use the clock radio in the room. 
 
20. Receptionist:   How will you be paying for this? 
 Guest:    ________________________.    
  a.  By cash.     b.  Money.  
  c.  Dollars.      d.  Thai Baht. 
 
21. Waitress:   ______________________? 
 Guest:  A table for two, please. 
  a.  May I introduce myself?   b.  May I go out?  
  c.  May I help you?     d.  May I have a table? 
 
22. Guest:  A table for two, please. 
 Waitress:   ______________________.  
  a.  This way, please.    b.  Tomorrow night.  
  c.  Thank you very much.   d.  I’m sorry for that mistake. 
 
23. Waitress:   ______________________.  Would you like to wait in the bar? 
 Guest:   Alright. 
  a.  Our breakfast is very famous.   b.  We don’t have lunch box.  
  c.  Your table is next to us.   d.  The table isn't quite ready yet. 
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24. Waitress:   Hello.  ______________________?   
 Guest:  We'd like a little longer, please. 
 Waitress:   OK. 
  a.  May I have some more sugar?   b.  Are you ready to order?  
  c.  Is that our table?    d.  Would you like to wait in the bar? 
 
25. Waitress:  ______________________ coffee or tea with your desert?  
 Guest:   Let’s have coffee, please. 
 Waitress  A minute, please. 
  a.  Will you like     b.  Would you like   
  c.  Can I take     d.  Could I take 
 
26. Guest:  ______________________? 

Waitress:   Today we have Barbeque chicken served with Italian sauce. 
  a.  Anything to drink?    b.  Are you ready to order?   
  c.  Can we have a table?    d.  What are today’s specials? 
 
No. 27-29 

Guest:  Excuse me.  I'd like to have some lunch. 
Waitress:  ___________27___________? 
Guest:  Yes, I'd like a bowl of chicken soup, please. 
Waitress:  ___________28___________?  

 Guest:  I'd like a grilled cheese sandwich. 
Waitress:  ___________29___________?  We have chocolate mousse cake. 
Guest:  Yes, that sounds great.  I’ll have one. 
Waitress:  Would you like anything to drink? 

 Guest:  A glass of iced lemon tea. 
 Waitress:  Just a moment, please. 
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27.  a.  What kind of breakfast would you like? b.  Would you like a starter?   
  c.  Can we have a table?    d.  What are today’s specials? 
 
28.  a.  Anything to drink?    b.  Would you like for lunch?   
  c.  Did you enjoy our special dinner?  d.  What would you like for your main course? 
 
29.  a.  What kind of drinks would you like ?  b.  What is your today’s special? 
  c.  May I interest you in some dessert?  d.  Would you come this way, please? 
 
30. Waitress:   ______________________ your meal? 
 Guest:  Yes, we really enjoyed it. 
  a.  Did you enjoy    b.  Are you ready for  
  c.  May I have      d.  Can I order 

 
31. Guest:  Excuse me , There is a bug in my soup 
 Waiter:  ______________________. 
 a.  I do apologize.    b.  That’s not what I ordered. 

c.  I’d like a new dish.    d.  I’m ready to order. 
 
32. Guest:  There is a hair in my food. 
 Waiter:  I’m sorry about that.  ______________________.  
 Guest:  Oh, thanks. 
   a.  This isn’t what you ordered.   b.  This is very popular.  
  c.  I’ll get you a new dish.   d.  We will send someone to fix it. 
 
33. Guest:  I think, the bill seems very high. 
 Waiter:  A minute, please ______________________. 
 Guest:   Oh, thanks 
 a.  I’ll go and see what the delay is.  b.  I’m sorry 

c.  I’ll check with the cashier.   d.  I do apologize 
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34. Guest:  Excuse me.  This isn't what I ordered. 

Waiter:  I’m terribly sorry.   ______________________? 
Guest:  Fried rice with shrimp and orange juice. 

 a.  What did you order?    b.  What can I do for you? 
c.  Would you like some drink?   d.  Are there anything else? 

 
35. Waiter:  ______________________, sir?  Is there anything I can help you with? 

Guest:  I ordered chicken but this is pork. 
a.  What’s wrong     b.  Are you ready 
c.  Do you like it     d.  Is this your bill  
 

36. Guest:  I haven’t got any drinks and my meal hasn't come, too. 
 Waiter:  I’m so sorry.  ______________________.  
 Guest:  Thank you.  
  a.  I'll check with the cashier.   b.  I’ll get you a new dish. 
  c.  I’ll change a new menu for you.  d.  I'll go and see what the delay is. 
 
No.37-40 

Guest:  ___________37___________, Captain! 
Waiter:  Yes, sir.  How can I help you? 
Guest:  Our meal hasn't come. 
Waiter:  ___________38___________.  I'll check with the kitchen. 
Guest:  Thank you.  

(A moment, later) 
Waiter:  ___________39___________.   Here's your tuna salad and orange juice. 
Guest:  Thank you.  

(An hour, later) 
Guest:  The bill, please. 
Waiter:  Yes, sir.  Wait a minute, please. 

(A moment, later) 

http://www.shc-creo.co.jp/EigoNet/SurvivalRestComp-LG.html#anchor384241
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Guest:  ___________40___________.  It has an onion soup on it  

but I didn’t have. 
 Waiter:  I'm terribly sorry.  I'll bring you the correct bill now. 
 
37.  a.  I'll check with the cashier.   b.  Excuse me 
  c.  I’m terribly sorry.    d.  I'll go and see what the delay is. 
 
38.  a.  I'll change a new spoon.   b.  Thank you. 
  c.  I’m sorry.     d.  I’ll get you a new dish. 
 
39.  a.  Thank you very much.   b.  Sorry to keep you waiting. 
  c.  I’d like to have my bill.   d.  The knife is dirty. 
 
40.  a.  I’d like to have my bill.   b.  I’d like to have an onion soup.  
 c.  I don’t want to check the bill.   d.  There seems to be a mistake with the bill.   
 
 
******************************************************************************** 
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ภาคผนวก ง 

 
ภาพการติดต่อประสานงานการวจัิย 

 

 
 

ภาพการจัดการอบรมตลอดงานวจัิย 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ นางภัทรกมล รักสวน 
MS. PATTARAGAMOL RUKSUAN 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ ภาควชิาภาษาตะวนัตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  
 

หน่วยงานทีต่ิดต่อได้ 
หลกัสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ ภาควชิาภาษาตะวนัตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่   
202 ถนนชา้งเผอืก ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
โทรศพัท ์053-885742 
 

ประวตัิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวยิาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่  
 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ Teaching English as a Foreign 
Language  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ผลงานทางวชิาการ 
 เอกสารประกอบการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางวฒันธรรม 1  
Course Book: English for Cultural Communication I โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
 หนังสือ ต ารา 
 1.  ต ารา Culture: The Treasure of Wisdom 

2.  ต ารา Introduction to Thai and Northern Thai Culture  
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 งานวจัิย 
ปีงบประมาณ 2558  
สถานภาพในการท าการวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  
ช่ือเร่ือง  (ภาษาไทย)  วธีิสอนภาษาองักฤษแบบเน้นการปฏิบัติงาน เพือ่พฒันาทกัษะภาษาแบบ 

บูรณาการส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่1 ในชุมชนชนบท 
(ภาษาองักฤษ)  The Task-Based English Learning and Teaching Method to Develop 

Language Skills for Secondary Class Student Level 1 in  
Local Community 

แหล่งทุน  ส านกังานคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
ปีงบประมาณ 2559 
สถานภาพในการท าการวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  
ช่ือเร่ือง  (ภาษาไทย)  การพฒันาคู่มือและนวัตกรรมภาษาองักฤษทีใ่ช้แนวการสอนภาษาเพือ่ 

การส่ือสารเพือ่พฒันาทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษ  ส าหรับนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษาปีที ่6 ในเขตอ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่       

(ภาษาองักฤษ)   Development of English Innovation and Guidebook Based on  
Communicative Approach to Develop Listening and Speaking Skills for  
Grade 6 Students in Mae Rim Area, Chiang Mai 

 
 


