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บทที ่1 
บทน ำ 

 

ภูมิหลัง 
ในยุคปัจจุบันน้ีมีข้อมูลข่าวสารวิทยาการใหม่ ๆ เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา สังคมโลกมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การติดต่อส่ือสารท าไดส้ะดวกมากกว่าสมยัก่อนมีการเดินทางของขอ้มูลท่ี
รวดเร็วฉบัไว ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสารของมนุษยม์าเป็นระยะเวลานานผูท่ี้รู้ภาษาและ
ใชภ้าษาในการส่ือสารไดดี้จะไดเ้ปรียบในการส่ือสาร หากมีความรู้ในหลายภาษาก็จะท าใหไ้ดเ้ปรียบ
ในการติดต่อส่ือสารมากข้ึนเพื่อรับรู้และแลกเปล่ียนข่าวสารส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั และ
การพฒันาตนเองเพื่อการแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ    

สอดรับการก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558  จึงส่งผลให้เกิดการ
แข่งขนัท่ีสูงตามมาดว้ย นอกจากนั้นการคา้ชายแดนกบัประเทศเพ่ือนบา้นจะเร่ิมมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะเมื่อมีการพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคโดยมี ไทยตั้งอยู่ใน 
จุดยทุธศาสตร์ท่ีช่วยสนับสนุนใหไ้ทยมีบทบาทในการคา้ และการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อนบา้น ปัจจุบนั
ประเทศไทยไดท้ าการคา้ชายแดนกบัประเทศเพื่อนบา้น/4/ประเทศ/ไดแ้ก่/มาเลเซีย เมียนมาร์/ลาว/และ
กมัพูชา ซ่ึงช่องทางคา้ขายตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 89 จุด (รวมจุดผ่านแดนถาวร    
จุดผา่นแดนชัว่คราว และจุดผ่อนปรน) (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2554 : 15)  

ดงันั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน เพื่อ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม ประเทศไทยจ าเป็นต้อง
ตระหนักและรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตอนัใกล้ การส่ือสารเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนในประเทศ โดยเนน้ใหค้วามส าคญัทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หน่วยงาน
การศึกษา ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรวมถึงสาธารณชนทัว่ไป ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสารของ
มนุษยม์าเป็นระยะเวลานาน ผูท่ี้รู้ภาษาและใชภ้าษาในการส่ือสารไดดี้จะไดเ้ปรียบดา้นการส่ือสารมาก
ยิ่งข้ึน  ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบนั และอนาคต ทั้งดา้นประชากร การเมือง การ
ปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการเช่ือมโยงสังคม  เศรษฐกิจ 
ภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมิภาค และระดับโลก  จึงจ  าเป็นท่ีจะต้องจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายประชาชนได้รับการเรียนรู้ท่ีสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงโลก ทั้งดา้นการพฒันาอาชีพ การ
พฒันาทักษะชีวิต และการพฒันาสังคมและชุมชนโดยเน้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
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และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553  และพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พุทธศกัราช 2551ไดก้  าหนดจุดมุ่งหมายส าคญัในการพฒันาคนไทยมีศกัยภาพในการประกอบอาชีพมี
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  เพ่ือน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื และการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุขอนัจะ
น าพาประเทศกา้วไปบนทิศทางเดียวกนัอย่างมัน่คง ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั หรือ ส านักงาน กศน. จึงได้ก  าหนดจุดเน้นการด าเนินงานเพ่ือลดความเหล่ือมล ้ า สร้าง
โอกาส และยกระดบัคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดนับ 10 ปี ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีหน้าท่ีในการ
พฒันา “คน” ทุกช่วงอาย ุท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การศึกษาทางเลือกและการศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาต่อเน่ือง และการส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับ
ประชาชนทุกช่วงอายุ   เพื่อคนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าท่ีมี
คุณภาพได้ทุกท่ี ทุกเวลา อย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกันเพ่ือให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพและการมี
ความสามารถเชิงการแข่งขนัในประชาคมอาเซียนได้อย่างย ัง่ยืน สอดคลอ้งกับท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้
ก  าหนดนโยบายท่ีมุ่งเน้นการพฒันาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะการเรียนรู้ดา้นภาษา ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการประกอบอาชีพสามารถสร้าง
รายได้ท่ีมั่งคั่ง และมัน่คง เพื่อให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ียดึหลกัผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ 
เต็มศกัยภาพ/ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล/และพฒันาการทางเสมอ/เน้นให้ความส าคญัทั้ง
ความรู้และคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 20) สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตรการศึกษา
นอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองอุดมการณ์การศึกษา
ตลอดชีวิต โดยตระหนกัว่าผูเ้รียนมีความส าคญัสามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ   
ประกอบกบัผูร้ายงานไดด้  าเนินการส ารวจความตอ้งการ การพฒันาทกัษะการส่ือสารเพื่อการคา้ในพ้ืนท่ี
การคา้ชายแดนกบัประชาชนในเขตพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนไทย ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนไทยกบัเวียดนาม ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความตอ้งการพฒันาทกัษะ
ดา้นการส่ือสารเพื่อการประกอบอาชีพมากท่ีสุด รองลงมาตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์
อาชีพ และช่องทางการคา้ขาย ตามล าดบั เน่ืองจากผูเ้รียนส่วนใหญ่ท่ีอยู่พ้ืนท่ีการคา้ชายแดนมีอาชีพ 
ท านา และค้าขายเป็นหลกั ซ่ึงส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมในลกัษณะการเรียนรู้
วิชาชีพระยะสั้นเพราะส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบงัคบัแลว้ และไม่มีเวลาในการเรียนในลกัษณะอ่ืน 
เน่ืองจากการมีภาระในการประกอบอาชีพ และภาระต่อครอบครัว สอดคลอ้งกับสถานศึกษาท่ีเป็นพ้ืนท่ี
การคา้ชายแดนไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดว้ิเคราะห์ผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง พบว่า 
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ปัญหาทัว่ไปของผูเ้รียนคือการส่ือสารภาษาเวียดนามเพ่ือการคา้ขาย รวมทั้งความรู้ และหลกัการทัว่ไป 
ท่ีควรรู้เก่ียวกบัพ้ืนท่ีชายแดน เน่ืองจากผูเ้รียนเห็นว่าหากผูเ้รียนมีทกัษะความรู้เก่ียวกบัการคา้ชายแดน 
และมีทกัษะการส่ือสารภาษาเวียดนามจะสามารถท าใหผู้เ้รียนคา้ขายไดม้ากข้ึนมีรายไดดี้ข้ึนซ่ึงถือเป็น
การต่อยอดอาชีพคา้ขายของตนเองในการสร้างฐานลกูคา้เวียดนามไดม้ากข้ึน ทั้งน้ีการส่ือสารภาษาลาว
นั้นไม่มีปัญหาเท่าไรนัก เน่ืองจากภาษาถ่ิน (ภาษาอีสาน) มีความละมา้ยคลา้ยคลึงกับภาษาลาว ซ่ึง
ผูเ้รียนสามารถส่ือสารไดดี้อยูแ่ลว้ และสถานศึกษาเองยงัไม่มีส่ือส าหรับการพฒันาผูเ้รียนท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้รียนในกลุ่มน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากผลการ
รายงานประเมินตนเอง ในปีงบประมาณ 2558 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี 3.5 คุณภาพส่ือท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน และผูรั้บบริการของ สถาบัน กศน. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยู่ในระดับคุณภาพท่ีตอ้งปรับปรุง 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาส่ือนวตักรรม ในการพฒันาประชาชนในพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนไทยกับ
เวียดนาม ในกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (ชั้นเรียนระยะสั้น)โดยเน้นการฝึก
ปฏิบติัในสถานการณ์จริง  เพื่อให้ผูเ้รียนไม่รู้สึกประหม่าเขินอายและมีความมัน่ใจท่ีจะส่ือสารได ้ดงัท่ี เอลลิส
และจอห์นสัน/(Ellis;/Johnson./1944/:/39)/กล่าวว่า การจดักิจกรรมในชั้นเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์/ ฝึกให้ผูเ้รียนสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเตรียมความพร้อม 
กบัการพดูในสถานการณ์จริง เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจในการพดูสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัตา ทองใบ/
(2553 : 56) ท่ีไดพ้ ัฒนาชุดการเรียน เร่ืองป่าชายเลนส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา/ปีท่ี 1 โรงเรียน 
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ผลวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิและความ
ตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน ของนักเรียนหลงัใชชุ้ดการเรียนเร่ือง ป่าชายเลน สูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 และสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ผูร้ายงานในการพฒันาชุด 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา
การศกึษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาช่องทางการขยาย
อาชีพ/(อช/31001)ในภาคเรียนท่ี/2/ปีการศึกษา/2559/ท่ีผ่านมานั้นได้ขอ้สรุป/คือ/ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 84.00/84.70 ซ่ึงสูงเกณฑ ์
80/80 ท่ีก  าหนดไว ้ และนักศึกษาท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการค้าบริเวณ
ชายแดนไทย กมัพชูา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน/อยา่งมีนยัส าคญัท่ีสถิติ .01 ซ่ึง
น าไปสู่การพฒันาส่ือชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทุกหนทุกแห่งได ้ไม่จ  ากดัสถานท่ี อาย ุกลุ่ม รูปแบบ หรือกิจกรรม ซ่ึง
นับไดว้่าเป็นแรงจูงใจให้ผูร้ายงานได้พฒันางานดงักล่าว  และสอดคลอ้งกบัภารกิจของ สถาบนั กศน. 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีหน้าท่ี 1) จดัการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเน่ือง ให้สอดคลอ้งกบัความ
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จ าเป็น ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนในภูมิภาค 2) วิจยัและพฒันา กศน. ท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
ของภาค/3)/ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาคุณภาพทางวิชาการดา้นหลกัสูตร ส่ือ เทคโนโลยนีวตักรรมทาง
การศึกษา บุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั 4)/บริการส่ือ แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาแก่สงัคม/และ/5)/งานอ่ืน/ๆ/
ท่ีได้รับมอบหมายโดยรับผิดชอบพ้ืนท่ีบริการ/20/จังหวดั/จากการท่ีผูร้ายงานได้รับรางวลั คือ รางวลั
ระดับประเทศ ข้าราชการครูดีเด่น “ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย”   รำงวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. และ
รำงวลัข้ำรำชกำรครูดีเด่น “ด้ำนเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน”  ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่าวผูว้ิจยัจึง
ไดพ้ฒันา “ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคม
อาเซียน” เพื่อพฒันางาน เพื่อใหผู้ล้งทะเบียนเรียนในกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง และเพื่อพฒันาอาชีพ
ในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ในลกัษณะชั้นเรียนระยะสั้น จ  านวน 36 ชัว่โมง ในพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนไทย
กบัเวียดนามไดพ้ฒันาทกัษะเก่ียวกบั ความรู้ทัว่ไปการคา้ชายแดน การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ 
การน าเทคโนโลยีไปใชใ้นการพฒันาอาชีพ การสร้างความตระหนักกบัการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์
และพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550  การส่ือสารและการ
สนทนาในการซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้ ไดพ้ฒันาอาชีพเพื่อการท ามาหากินซ่ึงเป็นการพฒันางานต่อเน่ือง
ให้มีส่ือท่ีมีคุณภาพ และสามารถบริการประชาชนไดทุ้กกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยงัส่งผลให้ สถาบันพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีส่ือนวตักรรมท่ีสามารถให้บริการสถานศึกษาท่ีเป็นพ้ืนท่ีการค้า
ชายแดนไทยในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ต่อไป  
 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวจิยั 
ในการวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายทัว่ไปเพ่ือน าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการ

ประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ท่ีพฒันาแลว้ไปใชก้บัประชาชน และนกัศึกษา กศน. 
ในพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนไทยกบัเวยีดนาม ใหค้รอบคลุมในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ  านวน 7 จงัหวดั  
โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะ ดงัน้ี 

1. เพื่อพฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง/เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน 
สู่ประชาคมอาเซียน/ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียน/ด้วยชุดการเรียนรู้ 
ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน   

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการส่ือสารการ
ประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน/ตามเกณฑร้์อยละ 80  



5 
 

 
4. เพื่อศึกษาการน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต ของผูเ้รียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ 

ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน   
 

ควำมส ำคญัของกำรวจิยั 
จากผลการวิจัยคร้ังน้ีท าให้ได้ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพ

การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูเ้รียนวิชาชีพระยะสั้น มีการพฒันา
ทกัษะอาชีพน าเทคโนโลยกีารส่ือสาร และน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวนัได ้ พร้อมทั้งเป็น
แนวทางในการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของความรู้ท่ีไดต่้อการใชใ้นชีวิตจริง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
ผูเ้รียนวิชาชีพระยะสั้นเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ หรือการต่อยอดอาชีพเดิมใหพ้ฒันา โดยยดึหลกั
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย สามารถพึ่งพาตนเองได ้สามารถ
ด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความรู้ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการน าไปใช/้ดงัน้ี 

1. ผลของการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง/เพื่อ
พฒันาการส่ือสารดา้นภาษา เพื่ออาชีพคา้ขายในพ้ืนท่ีชายแดนไทยกบัเวียดนาม เพื่อการท ามาหากิน และ
การต่อยอดอาชีพเดิมใหพ้ฒันาท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได ้ 

2. ไดชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคม
อาเซียน ส าหรับผูเ้รียนชั้นเรียนวิชาชีพในลกัษณะชั้นเรียนระยะสั้น ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนรู้ส าหรับครูหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งการจดักิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

 

ขอบเขตของกำรวจิยั 
              ประชำกร 

การวิจัยคร้ังน้ีได้ด  าเนินการในพ้ืนท่ีการค้าชายแดนไทยกับเวียดนามท่ีเป็นพ้ืนท่ี ท่ีอยู่ใน 
จงัหวดัชายแดนไทยท่ีมีพรมแดนติดกบั สปป.ลาว หรือกมัพชูา ผา่นแดนไปเวียดนามท่ีร่วมวิจยั จ  านวน 
7 จังหวดั ได้แก่ จังหวดัหนองคาย จังหวดับึงกาฬ จงัหวดันครพนม จังหวดัมุกดาหาร จงัหวดัเลย  
จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัสุรินทร์ จ  านวน 2,350  คน 

 

กลุ่มตวัอย่ำง 
กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาชีพระยะสั้นในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ลกัษณะชั้น

เรียนระยะสั้น หลกัสูตร 36 ชัว่โมง ของสถานศึกษา กศน. ปีการศึกษา 2559 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมี
พรมแดนติดกบั สปป.ลาว และกมัพูชา ผ่านแดนไปเวียดนาม มีจ านวน 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดั
หนองคาย จงัหวดับึงกาฬ  จงัหวดันครพนม  จงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดัเลย จงัหวดัอุบลราชธานี และ
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จงัหวดัสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจ านวนทั้งส้ิน 224 คน ประกอบด้วย 
1) ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย จ านวน 30 คน 
2) ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ จ านวน 
30 คน 3) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม 
จ านวน 28 คน 4) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมือง มุกดาหาร  จงัหวดั
มุกดาหาร จ  านวน 25 คน 5) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอท่าล่ี จังหวดั
เลย จ  านวน 60 คน 6) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอสิรินธร จังหวดั
อุบลราชธานี จ  านวน 25 คน และ 7) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 26 คน 
  

ระยะเวลำ 
การวจิยัคร้ังน้ีด  าเนินการวิจยั ในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธนัวาคม  2559  
  

เนือ้หำ 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นเน้ือหาเก่ียวกับความรู้ทัว่ไปการค้าชายแดน การเลือก

อาชีพในการประกอบธุรกิจ การน าเทคโนโลยีไปใช้ในการพฒันาอาชีพ การสร้างความตระหนักกับการ 
ใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
การส่ือสารและการสนทนาในการซ้ือขาย  (ภาษาเวียดนาม) โดยฝึกทักษะด้านการพัฒนาอาชีพและ 
น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการประกอบอาชีพ การใช้ศพัท์ ส านวน และประโยคพ้ืนฐาน เพ่ือการคา้ใน
ชายแดนไทย - เวียดนาม/ส าหรับการประกอบอาชีพการคา้บริเวณชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 5  หน่วยการเรียน ดงัน้ี 

หน่วยท่ี 1   ความรู้ทัว่ไปการคา้ชายแดน       
หน่วยท่ี 2   การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ      
หน่วยท่ี 3   การน าเทคโนโลยไีปใชใ้นการพฒันาอาชีพ      
หน่วยท่ี 4   การสร้างความตระหนกักบัการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ และ 

                                                 พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
หน่วยท่ี 5   การส่ือสารและการสนทนาในการซ้ือขาย  

 

ตวัแปร  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
              ตวัแปรอิสระ คือ การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพ
การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน 
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ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2) ความพึงพอใจต่อชุดการเรียน 
3) การน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวิต 

 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.  ผูเ้รียน หมายถึง  ผูท่ี้ลงทะเบียนเรียนวิชาชีพระยะสั้น ในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลกัสูตร 
36 ชั่วโมง  ปีการศึกษา 2559 ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมือง
หนองคาย  จงัหวดัหนองคาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม  
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวดัมุกดาหาร ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี และศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์  

2. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง ส่ือผสมเร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือวีดิทัศน์  ซ่ึงมีสาระส าคัญประกอบด้วย  
1) รายละเอียดชุดการเรียน ค าอธิบายชุดการเรียนรู้ จุดประสงค์ ขอบข่ายเน้ือหา การจดักระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 2) ค าแนะน าการใช้ชุดการเรียน 3) แนวคิด ว ัตถุประสงค์ ขอบข่ายเน้ือหา 
แบบทดสอบ โดยครอบคลุมเน้ือหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียน 1) ความรู้ทั่วไปการค้าชายแดน  
2) การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ 3) การน าเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ 4) การสร้างความ
ตระหนักกับการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  5) การส่ือสารและการสนทนาในการซ้ือขายสินคา้ 

3. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หมายถึง คุณภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงจดัไดจ้ากผล บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ท่ีก  าหนดไวต้ามเกณฑ ์80/80 โดยมีความหมาย ดงัน้ี 

80 ตัวแรก (E1) คือ คะแนนการท ากิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน เร่ืองการ
ส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน โดยน าคะแนนการท ากิจกรรมทุก
กิจกรรมของผูเ้รียนทุกคน แลว้น าคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉล่ีย แลว้เทียบส่วนร้อยเพื่อหาค่าร้อยละ 
แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงก  าหนดไวท่ี้ 80  
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80 ตัวหลงั (E2) คือ คะแนนจากการประเมินหลงัเรียน โดยให้ผูเ้รียนทั้งหมดท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน แลว้น าคะแนนของผูเ้รียนทั้งหมดรวมกนัและหาค่าเฉล่ีย แลว้เทียบส่วน
ร้อยเพื่อหาค่าร้อยละ แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงก  าหนดไวท่ี้ 80 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้ เร่ืองการส่ือสาร 
การประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนเป็นแบบเลือกตอบจ านวน 20 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 

5. ความพึงพอใจ  หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้  เร่ืองการส่ือสาร 
การประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 20 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 

6. การน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต  หมายถึง ลกัษณะการท่ีผูเ้รียนสามารถน าความรู้
หลงัจากท่ีเรียนรู้ เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน  ไปใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ  
 7. พ้ืนท่ีการคา้ชายแดนไทย หมายถึง จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีพรมแดนติดกบั 
ประเทศ สปป.ลาว และประเทศกมัพชูา ผา่นแดนไปประเทศเวียดนาม จ านวน 7 จงัหวดั ไดแ้ก่  จงัหวดั
หนองคาย  จงัหวดับึงกาฬ  จงัหวดันครพนม จงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดัเลย จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดั
สุรินทร์ 
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กรอบแนวคดิในกำรท ำวจิยั 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตอนที่ 1 การส ารวจ    
               ขอ้มลูพ้ืนฐาน 

เอกสารงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

น าผลการส ารวจและการศกึษา
เอกสารงานวิจยัไปพฒันา 

ชุดการเรียน 

 
 

               ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน  
ประกอบดว้ยเน้ือหา 5  หน่วยการเรียน ดงัน้ี 

หน่วยท่ี 1   ความรู้ทัว่ไปการคา้ชายแดน       
หน่วยท่ี 2   การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ      
หน่วยท่ี 3   การน าเทคโนโลยไีปใชใ้นการพฒันาอาชีพ      
หน่วยท่ี 4   การสร้างความตระหนกักบัการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ และ 

                                                 พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
หน่วยท่ี 5   การส่ือสารและการสนทนาในการซ้ือขาย  

 

ตอนที่ 2 การพฒันาชุดการเรียน 

ผา่นการประเมนิจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 

 

ตอนที่ 3 การน าชุดการเรียน 
ไปใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมาย 

ตวัแปรอสิระ 
  การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เร่ือง การส่ือสารการ
ประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 

ตวัแปรตำม 
1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2) ความพึงพอใจต่อชุดการเรียน 
3) การน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวิต 
 
 

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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สมมตฐิำนของกำรวจิยั 
1. ผูเ้รียนหลกัสูตรระยะสั้นดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพ

การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. ผูเ้รียนหลกัสูตรระยะสั้นมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการ

ส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนในระดบัมาก  
 

 


