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บทคดัย่อ 
 

  รายงานการพฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย – 
กมัพูชา ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 1) เพื่อ
พฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา ใหม้ีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน ของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน
ไทย - กมัพชูา  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมี
ต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา  

 กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัในคร้ังน้ี คือนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ ท่ีลงทะเบียนเรียน  
รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 91 คน จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม
ไดแ้ก่ 1) กลุ่มตวัอย่างในการพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง คือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอกาบเชิง จังหวดั
สุรินทร์ จ านวน 51 คน 2) กลุ่มตวัอยา่งในการหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และการหาความพึงพอใจท่ีมี
ต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 40 คน โดยได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage  Sampling)  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บข้อมูล ประกอบดว้ย 1) แบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง  
การส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา จ  านวน 1 ชุด 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าทีแบบ (t-test) และวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป (SPSS) และ Microsoft Excel 

 

 ผลการวิจยัสรุปได ้ ดงัน้ี  
 

                1)  ผลจากการพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - 
กัมพูชา ส าหรับนักศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญพบว่า มีคุณภาพในระดบัดี  ส่วนค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบฝึกหดัระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 84.00/84.70 ซ่ึงเป็นค่าท่ี
ใกลเ้คียงกนั โดยต่างกนัไม่เกินร้อยละ 5 แสดงว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตามล าดบัขั้น และ
เมื่อเทียบค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ท่ีไดก้บัเกณฑท่ี์ตั้งไวท่ี้ 80/80 พบว่า สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด แสดงว่าแม้
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ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน และหลงัเรียน บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดการเรียนรู้ท่ี
ก  าหนดไว ้แต่ยงัตอ้งปรับปรุงเน้ือหา กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ของชุดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึนก่อนน าไปใชจ้ริง 

    2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ส าหรับนักศึกษานอก
ระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีศึกษาดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพชูา พบว่า มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 

    3) นักศึกษามีความพอใจต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้ชายแดนไทย - 
กมัพูชา โดยรวมเฉล่ียในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้นโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ทุกดา้น  
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Abstract 
 

 The development of the self-learning package on the Trade Communication on the Thai-
Cambodian Border for Non-Formal Upper Secondary Education Learners were: 1) to develop and 
find out the efficiency of the self-learning package; 2) to compare the learners’ learning achievements 
between before and after learning by using the self-learning package; 3) to study the learners’ 
satisfaction in learning by using the self-learning package. The samples of this study were 91 non-
formal upper secondary education learners of the second semester of the 2015 academic year, of 
Muang Surin District Non-Formal and Informal Education Center. They were selected by Multi-
stages Sampling. The samples were divided into two groups of 51 learners for developing and finding 
out the efficiency of the self-learning package and 40 leaners for comparing the learners’ learning 
achievements between before and after learning by using the self-learning package and studying the 
learners’ learning achievements between before and after learning by using the self-learning package.  
Data collection instruments included a quality assessment form, pre- and post-testing forms, and a 
questionnaire. The collected data were analysed using SPSS and Microsoft Excel. The statistics used 
were percentage, Mean, Standard Deviation and t-test.  
 

 The results of the study are as follows: 
 1) The self-learning learning package efficiency E1/E2 was 84 .0 0  / 84 .7 , which was a 
similar value. With a difference of not more than 5 percent of the E1/E2, indicating that the learners 
continued their learning gradually. Comparing with the set criteria at 80/80, it was found that the 
efficiency E1/E2 was above the criteria. This showed that even the learners achieved the set learning 
objectives of the self-learning package but there was necessity to revise the learning contents, 
learning activities and tests of the learning package prior to the Trial Run phase in order for better 
functionality.  
 2) The learners’ achievement scores of the post-test is higher than the pre-test scores with 
the statistical significance of .01 level. 
 3) The learners’ satisfaction in learning by using the self-learning package are at the high 
level (over 80%). 
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เอกสารผลงานทางวิชาการ รายงานการพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการคา้

บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ส าห รับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับ มัธยมศึกษา- 
ตอนปลาย ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 
 เล่มน้ี  ส าเร็จสมบูรณ์ได้เพราะได้รับความกรุณาความช่วยเหลือและค าปรึกษาอย่ างดียิ่งจาก  
นายประยงค์ โคกแดง อดีตผูอ้  านวยการ (เช่ียวชาญ) ส านักงาน กศน. จงัหวดัอุดรธานี ดร.อนุรักษ ์ชยัวิเชียร 
หวัหนา้ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสกลนคร และ นางสาวฉนัทลกัษณ์  ศรีผา ครูช านาญการพิเศษ 
สถาบนั กศน. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ให้ค  าปรึกษา และขอ้เสนอแนะ 
ต่าง  ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั  เล่มน้ีอยา่งละเอียด ผูร้ายงานรู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง
ไว ้ณโอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.รณฤทธ์ิ  ทามณี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี นายวราวุธ พยคัฆ์พงษ ์
ผูอ้  านวยการ (เช่ียวชาญ) สถาบัน กศน.ภาคตะวนัออก จังหวัดระยอง นายสมโภชน์ กุลัตถ์นาม 
ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 
นายเผด็จ เกาะสมบติั ครูช านาญการพิเศษ (ขา้ราชการบ านาญ ) สถาบัน กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดอุบลราชธานี และ นางสาวฉันทลักษณ์  ศรีผา ครูช านาญการพิ เศษ สถาบัน  กศน.ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบเคร่ืองมือใน
การวิจยัในคร้ังน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณ นายบุญทนั ฉลวยศรี ประธานกรรมการสถานศึกษา สถาบนั กศน.ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผูอ้  านวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
จงัหวดัอุบลราชธานี นายทรงเดช โคตรสิน  รองผูอ้  านวยการ สถาบนักศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
จงัหวดัอุบลราชธานี และ คณะครู สถาบนั กศน. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีไดใ้ห้
ค  าแนะน า และอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยดว้ยดี ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีอ  านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับ
การทดลองน าร่องเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย  และขอขอบใจนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีใหค้วามร่วมมือในการวิจยัดว้ยดี 

คุณค่าและประโยชน์จากการด าเนินการคร้ังน้ี  ผูร้ายงานขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา  พระคุณบิดา
มารดา และครู อาจารยทุ์กท่าน ท่ีไดอ้บรมสัง่สอนประสิทธ์ิประสาทความรู้ทั้งปวงแก่ผูร้ายงาน 
 

 ไพจิตร  ผดุเพชรแกว้ 
ครู วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 

สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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