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บทที ่1 
บทน ำ 

 

ภูมิหลัง 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการผลิตคนท่ีมีคุณภาพและความพร้อมในการแข่งขัน  

ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสากล ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
คือ การจดัการศึกษาท่ีเนน้การพฒันาการเรียนรู้เพื่อปวงชน (Literacy for All) สอดคลอ้งกบัปฏิญญา
ขององคก์รส่งเสริมการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ จากการประชุมระดบั
โลก ว่าดว้ยการศึกษาเพื่อปวงชนในปี ค.ศ. 1990 ท่ีว่า “ทุกคนจะตอ้งสามารถเขา้ถึงประโยชน์จาก
การศึกษาท่ีเป็นพ้ืนฐานจ าเป็นของการเรียนรู้อนัประกอบด้วย ความรู้ ทักษะค่านิยมและเจตคติ 
เพ่ือท่ีจะใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (UNESCO, 2000 : 1)  
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายประชาชนทัว่ไปท่ีไม่ได้
อยูใ่นระบบโรงเรียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถปรับตวัให้ทนักบักระแสความเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในยุคโลกาภิวตัน์ รวมทั้งการพฒันาผูเ้รียนให้เป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีทั้งในระดบัครอบครัว 
ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพการเรียนรู้ อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต   
เพ่ือน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุข อนัจะน าพาประเทศกา้วไปบนทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมัน่คง เพื่อมุ่งตอบสนองอุดมการณ์การจดัการศึกษาตลอดชีวิตตามหลกัปรัชญา “คิดเป็น” 
(กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน. 2555 : 1 - 33) 

หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันา 
ใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพและ
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการจึงก าหนดสาระการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย 5 สาระ ดงัน้ี สาระทกัษะการเรียนรู้ สาระความรู้พ้ืนฐาน สาระการประกอบอาชีพ  
สาระทักษะการด าเนินชีวิต และสาระการพฒันาสังคม โดยสถานศึกษาต้องน ารายวิชาไปจัดท า
หลกัสูตรสถานศึกษา จดัท าแผนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล หรือกลุ่มตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
ชุมชนซ่ึงผูเ้รียนจะต้องก าหนดทิศทางในการเรียนของผูเ้รียน เช่นผูเ้รียนท่ีประสงค์จะออกไป
ประกอบอาชีพ ก็ควรเลือกรายวิชาเลือก ในสาระการประกอบอาชีพหรือผูเ้รียนประสงคจ์ะออกไป
เป็นผูน้  าชุมชนก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระการพฒันาสังคม หรือถา้ผูเ้รียนประสงคจ์ะไปศึกษา
ต่อก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระความรู้พ้ืนฐาน เป็นตน้ (กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน.
2555 : 1 - 10) 
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ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั หรือ ส านักงาน กศน.  
ในฐานะหน่วยงานหน่ึงท่ีมีหน้าท่ีในการพัฒนา “คน” ทุกช่วงอายุ ท่ีส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาทางเลือก และการศึกษาตามอธัยาศยั 
การศึกษาต่อเน่ือง และการส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชนทุกช่วงอายุ เพื่อคนไทยได้รับ
การศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าท่ีมีคุณภาพไดทุ้กท่ีทุกเวลาอยา่งทัว่ถึง และ
เท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้  การมีอาชีพ และการมีความสามารถเชิงการแข่งขัน 
ในประชาคมอาเซียนได้อย่างย ัง่ยืน โดยผ่านการจัดสาระการเรียนรู้ 5 สาระ ประกอบด้วย  
สาระทกัษะการเรียนรู้ สาระความรู้พ้ืนฐาน สาระการประกอบอาชีพ สาระทกัษะการด าเนินชีวิต  
และสาระการพฒันาสังคม  ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการของส านักงาน กศน. ส่วนใหญ่เป็นประชากร 
วยัแรงงาน มีอาชีพเกษตรกรรม การคา้ขาย และการประกอบอาชีพรับจา้ง  ดงันั้นเพ่ือใหก้ารจดัการ
เรียนรู้กบักลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ สถานศึกษาสามารถปรับมาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตร
การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และจัดแผนการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล หรือตามความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน ซ่ึงตอ้งก าหนดทิศทางการเรียนของผูเ้รียน เช่น 
ผูเ้รียนท่ีประสงค์จะออกไปประกอบอาชีพก็ควรเลือกรายวิชาเลือก ในสาระการประกอบอาชีพ  
หรือผูเ้รียนท่ีประสงค์จะออกไปเป็นผูน้  าชุมชนก็ควรเลือกในสาระการพฒันาสังคม หรือถา้ผูเ้รียน
ประสงคจ์ะไปศึกษาต่อ ก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระความรู้พ้ืนฐาน 

ผูว้ิจยั ในฐานะบุคลากร สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีหน้าท่ี 1) จดัการศึกษา
นอกระบบประเภทการศึกษาต่อเน่ืองให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนในภูมิภาค  2) วิจยัและพฒันา กศน. ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของภาค   
3) ส่งเสริม สนับสนุน  และพฒันาคุณภาพทางวิชาการดา้นหลกัสูตร ส่ือ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
บุคลากร และระบบขอ้มลูสารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  
4) บริการส่ือ แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากร และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่สังคม 5) งานอื่น ๆ  
ท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยรับผิดชอบพื้นท่ีบริการ 20 จงัหวดั ไดนิ้เทศติดตามผลการจดัการศึกษา
นอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และการส ารวจความคิดเห็น 
พบว่า การจดัการเรียนการสอนในสาระการประกอบอาชีพ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
กศน. จงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีเป็นบริเวณชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้านยงัไม่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ และความจ าเป็นในการพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถน าความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากนัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูเ้รียนของสถานศึกษาในสังกดัส านักงาน กศน. 
จงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา และคา้ขายควบคู่กนั เน่ืองจากจงัหวดัสุรินทร์มีพรมแดน
ติดกบัประเทศกมัพูชา ดา้นอ าเภอบวัเชด อ  าเภอพนมดงรัก อ  าเภอกาบเชิง และอ าเภอสงัขะ ระยะทาง
กว่า 120 กิโลเมตร ซ่ึงการค้าผ่านด่านช่องจอม มีมูลค่าปีละประมาณ 1,000 ลา้นบาท นับตั้งแต่
จงัหวดัสุรินทร์ ขยายเวลาเปิด - ปิด จุดผ่านแดนถาวรไทย - กมัพูชา ท าให้เศรษฐกิจการท่องเท่ียว 
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และการคา้ขายเพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิม จึงท าใหป้ระชาชนนอกจากจะท านาแลว้ยงัประกอบอาชีพคา้ขาย
ท่ีตลาดช่องจอม อ  าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ เพ่ือเพ่ิมรายไดอี้กดว้ย โดยสภาพท่ีผูเ้รียนมกัประสบ
ปัญหาในการคา้ขาย คือ  ดา้นการส่ือสารในการคา้ขายกบันักท่องเท่ียว และประชาชนจากประเทศ
กัมพูชา ดังนั้นผูเ้รียนศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ 
จงัหวดัสุรินทร์ จึงมีความตอ้งการให้ครูจดัหาส่ือท่ีเป็นนวตักรรมส าหรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้
เก่ียวกบัการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา และตอ้งการส่ือท่ีน่าสนใจอ่านเข้าใจง่าย 
สามารถน ากลบัไปศึกษาท่ีบา้นได ้ และสามารถน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัในท่ีต่าง ๆ  ได/้และเมื่อผูว้ิจยั
ไดส้อบถามครู กศน. ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ พบว่า 
ครู กศน.ทุกต าบลของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดั
สุรินทร์ ไม่ไดจ้บเก่ียวกบัดา้นภาษาศาสตร์โดยตรง ประกอบกบัมีภาระในการปฏิบติังานมากรวมทั้ง
สถานศึกษาเองก็ขาดส่ือส าหรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบั การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน
ไทย - กมัพชูา   

จากหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ียึดหลกัผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ 
และพฒันาตนเองได ้กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเต็มศกัยภาพค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพฒันาการทางสมอง เน้นใหค้วามส าคญั
ทั้ งความรู้/และคุณธรรม /(กระทรวงศึกษาธิการ . 2551 : 20) สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของ 
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551/ท่ีมุ่งจัดการศึกษา 
เพื่อตอบสนองอุดมการณ์การศึกษาตลอดชีวิตโดยตระหนกัว่าผูเ้รียนมีความส าคญั สามารถพฒันา
ตนเองไดต้ามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ ดังนั้นครูจึงถือว่ามีบทบาทส าคัญมากในการจัด 
การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมจูงใจให้ผูเ้รียนสนใจเรียน และไม่เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน  
ครูควรมีการน านวตักรรม และวิธีการใหม่ ๆ มาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนให้มากข้ึนโดย
พิจารณาส่ือ และเทคนิคการสอนใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา และสภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ส่ือการเรียนการสอนก็เป็นหวัใจส าคญัของการเรียนการสอนอีกประการหน่ึงดว้ย  เพราะการเรียน 
การสอนจะบรรลุผลไดดี้เพียงไรนั้น ข้ึนอยูก่บัครูผูส้อนจะสามารถเลือกหรือสร้างส่ือการเรียนการสอน
ไดเ้หมาะสมเพียงใด (ทิศนา  แขมมณี. 2551 : 72 - 76)/ เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชส่ื้อการสอนท่ีเหมาะสมจะเป็นตวักลางท่ีช่วยในการน าความรู้จากผูส้อน หรือแหล่งความรู้  
ไปยงัผูเ้รียนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ ผูเ้รียนเกิดความพอใจ สนใจและสนุกสนาน ส่ือการสอน     
จะเป็นส่ือกลางท่ีท าให้เน้ือหาบทเรียนท่ียากกลบัง่ายข้ึน/ท าให้บทเรียนท่ีซับซ้อนชัดเจนยิ่งข้ึน  
ชุดการเรียนรู้ก็เป็นส่ือการเรียน ท่ีครูสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือ เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถประกอบกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงอาจจดัการเรียนในรูปศนูยก์ารเรียน 
เป็นชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือ ซ่ึงกันและกันได้ ครูเป็นผูค้อยให้ความ
ช่วยเหลือเท่านั้ น  ซ่ึงช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึนสอดคล้องกับ
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งานวิจยัของ ขวญัตา/ทองใบ/(2553/:/56) ท่ีไดพ้ฒันาชุดการเรียนเร่ืองป่าชายเลน/ส าหรับนักเรียน
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลอง ด่านอนุสรณ์  อ  าเภอบางบ่อ  จังหวัด
สมุทรปราการ ผลวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธ์ิและความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของนักเรียน 
หลงัใชชุ้ดการเรียนเร่ืองป่าชายเลน สูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบั วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2525 : 185) ท่ีกล่าวว่า ชุดการเรียนเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา อีกอย่างหน่ึงท่ีช่วยพฒันาการเรียนการสอนในปัจจุบันเพราะชุดการเรียนเป็นส่ือ  
การเรียนการสอนท่ีผลิตข้ึนอย่างมีระบบสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา โดยยึดตามหลกัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียน รู้ตามความสามารถของแต่ละคนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถศึกษาดว้ยตนเองเพื่อลดบทบาทของครูผูส้อน และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั/ซ่ึง
ถือไดว้่าเป็นวิธีการท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามปรัชญาพ้ืนฐานของ
การศึกษานอกโรงเรียน “คิดเป็น” และสอดคลอ้งกบัหลกัการของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 ท่ีก  าหนดให้การจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้รียน ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมี
ความส าคัญท่ีสุด/การจัดการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ มีหลักการท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีบทบาท
รับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการปฏิสมัพนัธท่ี์ดีในกลุ่ม
ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ควรจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ให้ผูเ้รียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแกปั้ญหา และการป้องกนัปัญหาได ้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2545 : 4 - 7)   

ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมา ท าให้ผูว้ิจัยซ่ึงเป็น หัวหน้ำส่วนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ ปฏิบัติ
หน้ำที่ทำงด้ำนกำรผลิตส่ือ มำเป็นเวลำ 34 ปี ไดต้ระหนักถึงภาระหน้าท่ีของครู และบทบาทของ
สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาคุณภาพทางวิชาการดา้น
หลักสูตร ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา โดยรับผิดชอบพ้ืนท่ีบริการ 20 จังหวัด ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน คุณภาพการจดัการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา และแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาพ้ืนฐานของการศึกษานอกโรงเรียน 
“คิดเป็น”  จึงสนใจท่ีจะพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย-
กมัพชูา ส าหรับนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/เพื่อเป็นแนวทางในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการประกอบอาชีพ ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชต่้อชีวิตจริงได ้
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวจิยั 
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา  

ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของนกัศึกษาการศึกษานอก

ระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณ 
ชายแดนไทย - กมัพชูา   

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ท่ีมต่ีอการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 
 

ควำมส ำคญัของกำรวจิยั 
จากผลการวิจัยคร้ังน้ีท าให้ได้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณ

ชายแดนไทย - กมัพชูา โดยการเช่ือมโยงกบัวิชาอ่ืน ๆ และการเช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนั พร้อมทั้ง
เป็นแนวทางในการส่งเสริมใหเ้ห็นคุณค่าของความรู้ท่ีไดต่้อการใชใ้นชีวิตจริง  ตามเกณฑม์าตรฐาน
การเรียนรู้/และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการน าไปใชด้งัน้ี 

1. ผลของการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ สาระการประกอบอาชีพ  
รายวิชา ช่องทางการขยายอาชีพ/(อช 31001)/เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาการศึกษานอกระบบ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน และยงัเป็นแนวทางในการท าวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาชุดการเรียนรู้
ดว้ยตนเองในล าดบัต่อไป 

2. ได้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เร่ือง การส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา 
ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการจัด 
การเรียนการสอนส าหรับครูผูส้อนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

 

ขอบเขตของกำรวจิยั 
ประชำกร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ/(อช31001)/ในภาคเรียนท่ี/2/ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 268 คน 

 

ระยะเวลำ 
การวิจยัคร้ังน้ี ด  าเนินการวิจยัในปีการศึกษา 2559 รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั จ านวน 36  

ชัว่โมง ดงัน้ี 
1. ระยะเวลาท่ีใช้สอน เร่ือง การส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา รวม จ านวน 36 ชัว่โมง  
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2. การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง  
การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา จ  านวน 1 ชัว่โมง 

3. การทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การสอบถามความพึงพอใจ หลงัเรียนดว้ยชุดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา จ  านวน 1 ชัว่โมง 

 

เนือ้หำ 
เน้ื อหาท่ี ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี /เป็ นเน้ื อหารายวิ ชา/ช่องทางการขยายอาชีพ/(อช 31001)   

ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 
6 หน่วยการเรียน ดงัน้ี 

หน่วยท่ี 1   การส่ือสารและการคา้ชายแดน   
หน่วยท่ี 2   ธุรกิจการคา้ชายแดน     
หน่วยท่ี 3   ผลิตภณัฑสิ์นคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย   
หน่วยท่ี 4   การตลาด      
หน่วยท่ี 5   การก าหนดราคาและอตัราแลกเปล่ียน    
หน่วยท่ี 6   ค าศพัทแ์ละการสนทนาเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้  

 

ตวัแปร  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
ตวัแปรอิสระ คือ การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้า

บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ความพึงพอใจต่อชุดการเรียน 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1. นักศึกษำ หมายถึง ผูเ้รียนการศึกษานอกระบบของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีลงทะเบียนเรียน 
รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ในปีการศึกษา 2559 

2. ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง ส่ือประสมท่ีใช้ส าหรับการเรียนรู้เสริมส าหรับ
นกัศึกษาเก่ียวกบั เร่ือง การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา ซ่ึงประกอบดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์
และส่ือวีดิทัศน์ มีสาระส าคัญครอบคลุม ประกอบด้วย 1) รายละเอียดชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค  าอธิบายชุดการเรียนรู้ จุดประสงค์ ขอบข่ายเน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 2)/ค าแนะน าการใชชุ้ดการเรียนรู้ เร่ือง การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 
3) แนวคิด  วตัถุประสงค ์ ขอบข่ายเน้ือหา  แบบทดสอบ โดยมีเน้ือหาครอบคลุม 6 หน่วยการเรียน 
ประกอบดว้ย 1) การส่ือสารและการคา้ชายแดน 2) ธุรกิจการคา้ชายแดน 3) ผลิตภณัฑ์สินคา้และ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) การตลาด 5) การก าหนดราคาและอตัราแลกเปล่ียน 6) ค าศพัท์
และการสนทนาเก่ียวกับการซ้ือขายสินคา้ ท่ีผูวิ้จยัได้พฒันาข้ึน 

3. ประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง คุณภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เร่ือง การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา ซ่ึงจดัไดจ้าก ผลการบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ท่ีก  าหนดไวต้ามเกณฑ์ 80/80 ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีกองการวิจัยทางการศึกษาก าหนดไว ้(กองการวิจัย 
ทางการศึกษา. 2545 : 81)  

80 ตวัแรก (E1) คือ คะแนนการท ากิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน เร่ืองการ
ส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา โดยน าคะแนนการท ากิจกรรมทุกกิจกรรมของผูเ้รียน
ทุกคน แล้วน าคะแนนทั้ งหมดมาหาค่าเฉล่ีย แลว้เทียบส่วนร้อยเพื่อหาค่าร้อยละ แลว้น าไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงก  าหนดไวท่ี้ 80  

80 ตวัหลงั (E2) คือ คะแนนจากการประเมนิหลงัเรียน โดยใหผู้เ้รียนทั้งหมดท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองเร่ือง การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน
ไทย - กมัพูชา แลว้น าคะแนนของผูเ้รียนทั้งหมดรวมกนัและหาค่าเฉล่ีย แลว้เทียบส่วนร้อยเพื่อหา
ค่าร้อยละ แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงก  าหนดไวท่ี้ 80 

4. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้ เร่ืองการ
ส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดศ้ึกษาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองเรียบร้อยแลว้ แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 
จ านวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
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5. ควำมพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 15  ขอ้ 
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กรอบแนวคดิในกำรท ำวจิยั 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ตอนท่ี 1 การส ารวจ
ขอ้มลูพ้ืนฐาน 

เอกสารงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

น าผลการส ารวจและการศกึษา
เอกสารงานวิจยัไปพฒันา 

ชุดการเรียน 

 
 

            ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา/ประกอบดว้ย 
เน้ือหา 6 หน่วยการเรียน ดงัน้ี 

หน่วยท่ี 1  การส่ือสารและการคา้ชายแดน   
หน่วยท่ี 2  ธุรกิจการคา้ชายแดน     
หน่วยท่ี 3  ผลิตภณัฑสิ์นคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย   
หน่วยท่ี 4  การตลาด      
หน่วยท่ี 5  การก าหนดราคาและอตัราแลกเปล่ียน   
หน่วยท่ี 6  ค าศพัทแ์ละการสนทนาเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้    

        หน่วยท่ี 6 ค าศพัท์และการสนทนาเก่ียวกบัการซื้อขายสินค้า 

ตอนท่ี 2 การพฒันาชุดการเรียน 

ผา่นการประเมนิจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 

 
ตอนท่ี 3 การน าชุดการเรียน 
    ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ตวัแปรอิสระ 
การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เร่ือง การส่ือสารการคา้
บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 

 
 

ตวัแปรตาม 
1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.  ความพึงพอใจต่อชุดการเรียน 
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สมมตฐิำนของกำรวจิยั 
1. นกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

2. นกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความพึงพอใจต่อการเรียน
ดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา/ในระดบัมาก  
 


