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บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
รายงานการพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย -

กมัพูชา ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะห์ขอ้มลู 
6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู  
 

1. กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
ประชำกร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสุรินทร์ ท่ี
ลงทะเบียนเรียน รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ/(อช31001)/ในภาคเรียนท่ี/2/ปีการศึกษา/2559 
จ  านวน 268 คน  

กลุ่มตวัอย่ำง 
- กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ 

นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาก
อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ จ  านวน 51 คน โดยพิจารณาจากผลการเรียน และความสมคัรใจของ
นกัศึกษา โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

- กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจนักศึกษา
การศึกษานอกระบบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จากอ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ จ  านวน 40 คนโดยพิจารณา จากความสมคัรใจ โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)   
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วิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage Sampling) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1. แบ่งอ  าเภอในจงัหวดัสุรินทร์ออกเป็นกลุ่ม  (Cluster Sampling) คือ 1) อ าเภอท่ีมี
พ้ืนท่ีติดชายแดนไทย – กมัพูชา 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกาบเชิง อ  าเภอบวัเชด อ  าเภอพนมดงรัก 
อ  าเภอสังขะ และ 2) อ าเภอท่ีมีพ้ืนท่ีไม่ติดชายแดนไทย – กัมพูชา 13 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเมือง
สุรินทร์ อ  าเภอปราสาท อ าเภอศีขรภูมิ อ  าเภอรัตนบุรี อ  าเภอท่าตูม อ  าเภอส าโรงทาบ อ  าเภอชุมพลบุรี 
อ  าเภอจอมพระ อ  าเภอสนม อ  าเภอล าดวน อ  าเภอศรีณรงค์ อ  าเภอเขวาสิรินทร์ อ  าเภอโนน-
นารายณ์ 

ขั้นท่ี 2 เลือกอ าเภอจากขั้นตอนท่ี 1 มา กลุ่มละ 1 อ าเภอ โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกอ าเภอกาบเชิง เป็นตวัแทนของกลุ่มอ าเภอมีพ้ืนท่ีติดชายแดนไทย
กมัพูชา  และเลือกอ าเภอเมืองสุรินทร์เป็นตวัแทนของกลุ่มอ าเภอท่ีมีพ้ืนท่ีไม่ติดชายแดนไทย
กมัพูชา ทั้งน้ีเน่ืองจาก อ  าเภอกาบเชิงเป็นท่ีตั้งของด่านการคา้ชายแดนไทย - กมัพูชา ส่วนท่ีเลือก
อ าเภอเมืองสุรินทร์ เน่ืองจากจงัหวดัสุรินทร์มีความเติบโตทางเศรษฐกิจการคา้ขายท่ีสูง นักศีกษา 
มีความตอ้งการท่ีจะพฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารเพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพคา้ขายให้
ประสบความส าเร็จมากข้ึน  

ขั้นท่ี 3 สุ่มนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จากอ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยพิจารณาจากผลการเรียนและความสมัครใจของนักศึกษา ทั้ งน้ีเพื่อหาความ
เหมาะสมเบ้ืองตน้ของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง แลว้รับฟัง
ความคิดเห็นจากนกัศึกษา จ  านวน 4 คน ประกอบดว้ยนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียทุกวิชา เก่ง 1 คน 
ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน แลว้น าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมาปรับปรุงแกไ้ข ต่อมาไดน้ าชุด
การเรียนรู้ดว้ยตนเองไปทดลองใชน้ักศึกษา กลุ่ม ๆ  ละ 4 คน รวมจ านวน 12 คน จ าแนกเป็น เก่ง 3 คน 
ปานกลาง 6 คน และอ่อน 3 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ แลว้น ามาปรับปรุง แกไ้ข ชุด
การเรียนรู้ดว้ยตนเองให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน แลว้น าไปหาประสิทธิภาพภาคสนาม (หาค่า 
E1/E2) กบันกัศึกษา จ  านวน 35 คน 

ขั้นตอน 4 สุ่มนกัศึกษาการศึกษานอกระบบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จากอ าเภอเมืองสุรินทร์ กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซ่ึงพิจารณาจากความสมคัรใจ ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในขั้นตอนน้ี จ  านวน 40 คน ทั้งน้ี
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิยั 
 2.1 แบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน
ไทย - กมัพชูา ส าหรับนกัศกึษาการศกึษานอกระบบ/ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดน
ไทย - กมัพชูา   
 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้า
บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา  ส าหรับนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
 

3. กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
3.1 กำรสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง กำรส่ือสำรกำรค้ำบริเวณชำยแดนไทย - กัมพูชำ  

ส ำหรับนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบ  ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย  แบบประเมนิและเคร่ืองมอืในกำรหำ
คุณภำพ ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มลี ำดับขั้นตอนดังนี ้

           ตอนที่ 1 กำรส ำรวจข้อมูลพืน้ฐำน 
       1. ศึกษารวบรวมสภาพปัญหา ความสนใจต่อการเรียนรู้เก่ียวกบัการส่ือสารการค้า

บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา โดยการสอบถามจาก ครู กศน. ต าบล ทั้ ง 21 ต าบล ท่ีสังกัดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ  าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวดัสุรินทร์ พบว่า 
นกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาและคา้ขาย
ควบคู่กนัโดยจะใชเ้วลาว่างไปคา้ขายท่ีตลาดช่องจอม อ  าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงส่วนใหญ่
จะประสบปัญหาดา้นการส่ือสารในการคา้ขายกบันกัท่องเท่ียว และประชาชนจากประเทศกมัพชูา 
เน่ืองจากปัจจุบนั ตลาดด่านพรหมแดนช่องจอมมีนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศจ านวนมาก 
ดงันั้น นกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จึงมีความตอ้งการท่ีจะพฒันา
ทกัษะดา้นการส่ือสาร เพื่อเป็นช่องทางให้การประกอบอาชีพคา้ขายใหป้ระสบความส าเร็จมากข้ึน
และพบว่า ครู กศน.ทุกต าบลของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ไม่ได้จบเก่ียวกบัดา้นภาษาศาสตร์โดยตรง ประกอบกับมีภาระในการ
ปฏิบติังานมาก รวมทั้งสถานศึกษาเองก็ขาดส่ือส าหรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการส่ือสาร
การคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา   

 นอกจากน้ีผูว้ิจยั ยงัได้สอบถามนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมธัยมศึกษา 
ตอนปลายเพ่ิมเติม เก่ียวกับความต้องการในการเรียนรู้ การส่ือสารการค้าบริเวณชายแดน 
ไทย - กมัพูชา พบว่า ส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีส่ือท่ีเป็นนวตักรรมส าหรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้
เก่ียวกบัการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา และตอ้งการส่ือท่ีน่าสนใจอ่านเขา้ใจง่าย 
สามารถน ากลบัไปศึกษาท่ีบา้นได ้และสามารถน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัในท่ีต่าง ๆ ได ้
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 2. รวบรวมผลการวิเคราะห์และเสนอต่อผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ และครู กศน. เพื่อหาแนวทางในการ 
พฒันาส่ือ ไดข้อ้สรุปว่า ใหผู้ว้ิจยัพฒันาส่ือเก่ียวกบัการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา  
ท่ีน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย สามารถน ากลับไปศึกษาท่ีบ้านได้โดยให้เป็นส่ือเสริมประกอบ 
การเรียนรู้/ สาระการประกอบอาชีพ/รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ/(อช 31001)/เพื่อให้นักศึกษา 
น าความรู้ท่ีไดใ้ชใ้นชีวิตประจ าวนัในท่ีต่าง ๆ  ได ้ ดงันั้นผูว้ิจยั จึงมีความสนใจท่ีจะสร้างและพฒันา
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ทุกท่ีทุกเวลา ตามความสนใจ และ 
ความพร้อม 

 3./ผูว้ิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเน้ือหาการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดน 
ไทย - กมัพูชา/ และสาระการประกอบอาชีพ/รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ/(อช 31001)/จากบุคคล 
ท่ีเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ จากหนังสือเรียน  จากวารสาร และงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     4./ศึกษาองค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง/เทคนิคการเรียบเรียงเน้ือหาให ้
เช่ือมโยงเน้ือหาไปย ังชีวิตจริงตามประสบการณ์  และส่ิงแวดล้อมแล้ว ย ังท าให้นักศึกษามี
ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ยและยงัสอดคลอ้งกับแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามปรัชญาพ้ืนฐานของการศึกษานอกโรงเรียน “ คิดเป็น ” 
   5. ก  าหนดเน้ือหา จดัล  าดบัความส าคญั และเรียบเรียงเน้ือหา ก  าหนดเวลาท่ีตอ้งใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ เร่ือง การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา ให้กบันักศึกษาการศึกษานอก
ระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการประกอบอาชีพ  รายวิชาช่องทางการขยาย
อาชีพ 
   
         ตอนที่/2/ กำรพัฒนำและหำคุณภำพของชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองกำรส่ือสำรกำรค้ำ
บริเวณชำยแดนไทย - กมัพูชำ ส ำหรับนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบ  ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 
                 ขั้นที่ 1 การเตรียมเอกสารดา้นวิชาการและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

     1.1 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  
สาระการประกอบอาชีพ รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ (อช 31001) เก่ียวกบัโครงสร้างมาตรฐาน
การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี/แนวทางในการจดัการเรียนรู้/เน้ือหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้  

     1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุดการเรียนดว้ยตนเอง 
     1.3 วิเคราะห์ ก  าหนดเน้ือหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้/เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณ

ชายแดนไทย - กมัพชูา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ/(อช 31001)   
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     1.4 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้จิยัไดร่้วมกบัครู กศน.ต าบล และนกัศึกษาการศึกษา
นอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เลือกเน้ือหาการเรียนรู้เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพชูา และแบ่งเน้ือหาออกเป็น 6 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

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

                 ขั้นที่ 2  การสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย -  กมัพูชา 
ส าหรับนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  และการตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ด าเนินการ ดงัน้ี 
        2.1 ก าหนดรูปแบบและสร้างของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงผูว้ิจัยได้ประยุกต์
แนวคิดการสร้างชุดการเรียนของชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 120) ; วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525 : 131-
139) ; ยพุิน  พิพิธกุล (2545 : 117) ; สมฤดี  ดุกหล่ิม (2552 : 86) และขวญัตา ทองใบ (2553 : 111-
115) โดยก าหนดองคป์ระกอบของชุดการเรียนตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
                           2.1.1 ช่ือชุดการเรียน 

               2.1.2 รายละเอียดชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ประกอบดว้ยค าอธิบายชุดการเรียนรู้
จุดประสงค ์ขอบข่ายเน้ือหา การจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  

              2.1.3 ค าแนะน าการใช ้เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 
   2.1.4 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย แนวคิด ว ัตถุประสงค์  ขอบข่ายเน้ือหา 

กิจกรรมการเรียนรู้ประจ าหน่วย แบบทดสอบก่อนเรียนประจ าหน่วย เน้ือหาประจ าหน่วย 
กิจกรรมทา้ยบทเรียนประจ าหน่วย แบบทดสอบหลงัเรียนประจ าหน่วย เฉลยแบบทดสอบก่อน
เรียนหลงัเรียนและกิจกรรมทา้ยหน่วย  

 

                    2.2 น าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 
ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 
ท่าน โดยผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นเน้ือหา 3 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบการวดัผล อีก 2 ท่าน ดงัรายนาม
ต่อไปน้ี 
  ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา 1) ผศ.ดร.รณฤทธ์ิ ทามณี (สาขาวิทยาการจัดการ) รอง
คณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   2) นายวราวุธ พย ัคฆพงษ์ (สาขาบริหารการศึกษา) 
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ผูอ้  านวยการ (เช่ียวชาญ) สถาบนั กศน. ภาคตะวนัออก จงัหวดัระยอง 3)  นายสมโภชน์  กุลตัถน์าม  
(สาขาบริหารการศึกษา)  ผูอ้  านวยการ กศน.อ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์  
  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผลประเมิลผล  1)  นายเผด็จ  เกาะสมบัติ  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)   
ค รูช าน าญก ารพิ เศษ  (ข้าร าชการบ าน าญ ) ส่ วนวิ จัยและพัฒ น า  สถาบัน กศน .ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัอุบลราชธานี 2) นางสาวฉนัทลกัษณ์ ศรีผา (สาขาการวิจยัและสถิติ
ทางการศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ ส่วนวิจยัและพฒันา สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    
  เพื่อตรวจสอบเหมาะสมของเน้ือหาความชดัเจนและความถูกตอ้งของภาษาและ
กิจกรรม  ท่ีใชใ้นชุดการเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสม และหาค่าดชันีระหว่างกิจกรรม 
การเรียนรู้กับวตัถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  ท่ีมีระดบัการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี  

คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่ามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
คะแนน   0 เมื่อไม่แน่ใจว่ามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
คะแนน  -1 เมื่อแน่ใจว่าไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

     2.3 ผลตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา พบว่า ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การ
ส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา ส าหรับนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย มีค่า IOC เท่ากบั .80 – 1.00 ข้ึนไป (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง ตาราง 8 หนา้ 148-
149)  ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพเพียงพอ นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญ ไดเ้สนอแนะใหผู้ว้ิจยัปรับปรุง ดงัน้ี 
  2.3.1  ตรวจสอบค าถกูผดิและแกไ้ข 

2.3.2  ปรับรูปแบบตวัอกัษรให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนั และใหป้รับรูปแบบ  
ตวัอกัษรท่ีเป็นเงาออก  เน่ืองจากอ่านยาก 

2.3.3  ในส่วนอ่ืนชดัเจน สวยงามดีมากแลว้ 

      2.4 ด าเนินปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพูชา ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน อีกคร้ัง เพื่อประเมิน
คุณภาพ ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยก าหนดความหมายได ้ดงัน้ี 

คะแนน 5  หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
คะแนน 4  หมายถึง  มีคุณภาพดี 
คะแนน 3  หมายถึง  มีคุณภาพพอใช ้
คะแนน 2  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1  หมายถึง  ไม่มีคุณภาพ 



89 
 

    2.5 น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉล่ีย เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการยอมรับ
คุณภาพของชุดการเรียน โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑ ์ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีคุณภาพดี 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีคุณภาพพอใช ้
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง  ไม่มีคุณภาพ 

      เกณฑ์ในการยอมรับว่าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพ ผูศ้ึกษาก าหนดให้มี
คุณภาพระดับดีข้ึนไป/คือ/มีค่าเฉล่ียตั้งแต่/3.51/ข้ึนไป/ผลปรากฏว่าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง           
มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดี ข้ึนไป  และเมื่อพิจารณาแต่ละดา้นคือ ดา้นแนวคิด จุดประสงค์
การเรียนรู้ ดา้นเน้ือหา ดา้นกิจกรรมทา้ยบทเรียนประจ าหน่วย และดา้นแบบทดสอบทา้ยชุดการ
เรียน พบว่า ทุกดา้นมีคุณภาพอยู่ในระดบัดีข้ึนไป (รายละเอียดปรากฏในตาราง 3  หน้า 100 -101 
และภาคผนวก ง ตาราง 9 -11 หนา้ 150 -155)   
 ขั้นที่ 3 การหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน
ไทย - กมัพูชา  ตามเกณฑ์ 80/80 โดยน าไปทดลองใชก้บันักศึกษานอกระบบ  ระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลาย อ  าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ โดยน าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ท่ีปรับปรุงแลว้จากขั้นท่ี 2 ไป
ใชก้บันักศึกษาการศึกษานอกระบบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  จ  านวน  
35 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย 
- กัมพูชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80/ พบว่า ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้า
บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา/ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ/ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
หลงัทดลองภาคสนามกบันักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้
80/80 คือ มค่ีาเท่ากบั/84.00/84.70 (รายละเอียดปรากฏในตาราง 4 บทท่ี 4 หนา้ 102)  
 ต่อมาผูว้ิจยัไดน้ าผลจากการศึกษาประสิทธิภาพภาคสนามมาด าเนินการปรับปรุงชุด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา  ส าหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  น าชุดการเรียนรู้ไป
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาการศึกษานอกระบบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จากอ าเภอเมืองสุรินทร์ จ  านวน 40 คน เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ต่อไป 
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3.1/ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  เร่ืองกำรส่ือสำรกำรค้ำบริเวณชำยแดนไทย- 
กมัพูชำ   

     เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบทดสอบแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ผูว้ิจยัด  าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

     3.1.1 ศึกษาหนงัสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ (อช 31001)   
และเน้ือหา  เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วดัผลและประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

     3.1.2 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ (อช 31001) และวตัถุประสงค์การเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

     3.1.3 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ เน้ือหา   
เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย – กมัพชูา 

     3.1.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพูชา โดยให้สอดคลอ้งและครอบคลุมเน้ือหาในแต่ละชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
จ านวน/60 ขอ้ โดยแบ่งจากหน่วยการเรียน/6/หน่วย/ๆ/ละ10/ขอ้ รวมจ านวน/60/ข้อ/เพื่อให้ได้
ข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา/แลว้น าไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม/จ  านวน/5 ท่าน/เพื่อ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง/ความเหมาะสม/และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
                3.1.5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพูชา/จ านวน/60/ขอ้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ/จ านวน/5/
ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างขอ้ค าถามโดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้งท่ีมี
ระดบัการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี  
 

คะแนน  +1   เมื่อแน่ใจว่าขอ้สอบนั้นวดัไดส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ 
คะแนน   0   เมื่อไม่แน่ใจว่าขอ้สอบนั้นวดัไดส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ 
คะแนน  -1   เมื่อแน่ใจว่าขอ้สอบนั้นวดัไดไ้ม่สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์
 

     บนัทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนในแต่ละขอ้/จากการ
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิมทั้ง 5 ท่าน ปรากฏว่า ไดค่้า IOC  มีค่าตั้งแต่ .80 – 1.00 จ านวน 32 
ขอ้ ซ่ึงถือว่าใชไ้ดจึ้งคดัเลือกไว ้(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง ตาราง 12 หนา้ 156-166)   
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     3.1.6 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา ท่ีแก้ไขแลว้ไปทดลองกบันักศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  กศน.
อ  าเภอกาบเชิง  จงัหวดัสุรินทร์ จ  านวน 35 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

     3.1.7 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบท่ีนกัศึกษาท าไดโ้ดยให ้1 คะแนน ส าหรับขอ้ท่ีตอบถูก 
และให ้0 คะแนน ส าหรับขอ้ท่ีตอบผดิ ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ขอ้ 

     3.1.8 น าคะแนนท่ีไดจ้ากการตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการ
ส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และค่าอ  านาจ
จ าแนก (r) โดยวิเคราะห์ขอ้ทดสอบรายขอ้โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มสูง และกลุ่มต ่า 
33 % จากนั้นเลือกขอ้ท่ีมีค่าความยาก ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ  านาจจ าแนก/0.20/ข้ึนไป/ผล
การวิเคราะห์/ปรากฏว่าไดค่้าอ  านาจจ าแนก/(r)/ระหว่าง .23-.58  และค่าความยาก (p) ระหว่าง .18-.63 
คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพท่ีมีค่าอ  านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.23-.58 และค่าความยาก (p)  ตั้งแต่ 
0.33 – 0.63 จ  านวน 30 ขอ้ โดยตดัขอ้ท่ีมีค่าอ  านาจจ าแนกเท่ากบั .14 และขอ้สอบท่ีมีค่าความยาก
เท่ากบั .21 ท้ิง(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง ตาราง 13 หนา้ 167 -168)   
        3.1.9 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การส่ือสารการค้าบริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพชูา ท่ีคดัเลือก จ านวน 30 ขอ้ มาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 
168; อา้งอิงจาก Kuder/Richardson)ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั/0.85 (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก ง หนา้ 169)   
             3.1.10/น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพชูา ท่ีผา่นการปรับปรุงและหาคุณภาพแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 

3.2 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง กำรส่ือสำรกำรค้ำ
บริเวณชำยแดนไทย - กัมพูชำ  ส ำหรับนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบ   ระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย 

    เคร่ืองมือวดัความพึงพอใจท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั ผูว้ิจยัพฒันามาจาก ขวญัตา ทองใบ (2553) โดยด าเนินการตามขั้นตอน 
ดงัน้ี 

     3.2.1/ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบวดัความพึงพอใจต่อชุดการเรียน       
โดยผูว้ิจยัสร้างแบบวดัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้ ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

5  คะแนน    หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
4  คะแนน    หมายถึง  พึงพอใจมาก 
3  คะแนน    หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
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2  คะแนน    หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
1 คะแนน    หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

     โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 
ค่าคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.51-5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด  
ค่าคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.51-4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
ค่าคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.51-3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.51-2.50  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
ค่าคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00-1.50  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

     3.2.2 น าแบบสอบถามความพึงพอใจ  เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 คนชุดเดิม ประเมินแลว้
น าผลการประเมินมาด าเนินการตรวจสอบความเท่ียงเชิงโครงสร้าง  และความเหมาะสมของ
แบบสอบถามโดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง/(IOC) 

     3.2.3 น าผลการพิจารณาเชิงปริมาณน ามาค านวณค่าดัชนีความสอดคลอ้งโดยจะ
คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งไม่ต  ่ากว่า/.50/ไวด้  าเนินการต่อปรากฏว่าแบบสอบถามทุกข้อ 
ได้ค่า IOC  มีค่าตั้ งแต่  .80 – 1.00  ซ่ึงถือว่าใช้ได้ทุกข้อ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง ตาราง 14 
 หนา้ 170)   

     3.2.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการคา้
บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา  ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
ไปใชก้บันักศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อ  าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ จ  านวน  35 คน แลว้
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ/โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า/ 
(α-coefficient) โดยใชสู้ตรของครอนบคั/ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั/0.85 (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก ง หนา้ 171)   

     3.2.5 จดัพิมพแ์บบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสาร
การค้าบริเวณชายแดนไทย  - กัมพูชา ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  เพื่อเตรียมไวใ้ชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
4.1 แบบแผนกำรวจิยั  
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัด  าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองชนิด/One-Group Pre-test  

Post-test/Design/ซ่ึงมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวทดสอบสองคร้ัง/(ลว้นสายยศ; และองัคณา สายยศ. 
2539: 149) ดงัตาราง 1  
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              T
2 
    แทน     การทดสอบหลงัเรียน (Post - test) 

 
 

ตำรำง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง One-Group Pre-test  Post-test Design 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 
E T

1
 X T

2
 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการทดลอง  

E  แทน  กลุ่มทดลอง  
X  แทน  การเรียนโดยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
T

1 
 แทน  การทดสอบก่อนเรียน (Pre - test)  

 

 

4.2 วธีิกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

    ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   4.2.1 ขั้นหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน

ไทย - กัมพูชา ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์
การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์  

 ผูว้ิจยัน าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไปทดลองสอนกบันักศึกษา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ  านวน 35 คน โดยจดัเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ท่ีมคีนเก่ง 10 คน ปานกลาง 15 คน และอ่อน 10 คน เพื่อ
หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์80/80 โดยใชสู้ตร E1/E2 โดย 
80 ตวัแรก คือ คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมดท่ีท าแบบทดสอบทา้ยกิจกรรมแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80 และ 80 ตวัหลงั คือ ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียน ท่ี
ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ80 พบว่า 
ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองหลงัทดลองภาคสนามกบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ ์80/80 คือ มีค่าเท่ากบั 84.00/84.70 

              4.2.2 ขั้นรายงานผลการพฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพูชา ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย
ของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมือง  จงัหวดัสุรินทร์ ผูว้ิจยัด  าเนินการ
ดงัตาราง  2 
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ตำรำง 2  แสดงตารางเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณ
ชายแดนไทย  -  กมัพชูา    ส าหรับนกัศกึษาการศกึษานอกระบบ   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   ของศนูยก์ารศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมือง สุรินทร์  จงัหวดัสุรินทร์  
คร้ัง 
ที่ 

หน่วยกำรเรียนรู้ แผนกำรจดักจิกรรมกำรเรียนรู้ 
วนั เดอืน ปี 
ที่พบกลุ่ม 

  การทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  
การช้ีแจงการใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ธนัวาคม 
2558 

1  หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
การส่ือสารการคา้
ชายแดน 

1. การส่ือสารและการคา้ชายแดน 
2. รูปแบบการคา้ชายแดน 
3. ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการคา้ชายแดน 

 ธนัวาคม  
2558 

 
 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 

    การตลาด 
1. ความหมายและความส าคญัของการตลาด 
2. กลยทุธก์ารตลาด 
3. ส่วนประสมของการตลาด 
4. ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการตลาด 

ธนัวาคม  
2558 

 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 
ผลิตภณัฑสิ์นคา้และ
ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

1. ผลิตภณัฑสิ์นคา้ 
2. การจดัจ  าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
3. ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละช่องทาง
การจดัจ าหน่าย 

มกราคม 
 2559 

 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 
ธุรกิจการคา้ชายแดน 

1. ธุรกิจการคา้และประเภทของร้านคา้ปลีก 
2. ความหมายของการคา้ส่ง 
3. กลยทุธต์ลาดการคา้ส่ง 
4. ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้ 

มกราคม  
2559 

 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 
การก าหนดราคาและ
อตัราแลกเปล่ียน 

1. การก าหนดราคา 
2. รูปแบบการก าหนดราคา 
3. สกุลเงินต่างๆและอตัราแลกเปล่ียน  

กุมภาพนัธ ์
2559 

 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 
ค าศพัทแ์ละการ
สนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือขายสินคา้ 

1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและของท่ีระลึก 
2. ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัอาหาร เคร่ืองด่ืม และผลไม ้
3. ประโยคท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ 
4. ประโยคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้เคร่ืองไฟฟ้า 
5. บทสนทนาเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ 

  กุมภาพนัธ ์
2559 
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             4.2.3 น าขอ้มลูจากขอ้ 2 มาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  
 

5. กำรจดักระท ำกับข้อมูลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดจ้ดักระท าขอ้มลูและวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
 5.1 การทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

5.2 เม่ือเสร็จส้ินการทดลอง ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  
ชุดเดียวกับการทดสอบหลงัเรียน และสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง  
การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา   

5.3 ตรวจให้คะแนนผลการทดสอบของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองคร้ัง คือ ก่อนเรียนและหลงั
เรียน และผลการสอบถามความพึงพอใจแลว้น าคะแนนท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 5.4 การวิเคราะห์ขอ้มลู ผูว้ิจยัวิเคราะห์จากผล ดงัน้ี 
       5.4.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน 
       5.4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยการทดสอบค่าที 
(t-test)/แบบ/t-test/for/Dependent/Samples/และเปรียบเทียบความพึงพอใจ/โดยการทดสอบค่าที 
แบบ One Sample t-test 
 

6. สถิตทิี่ใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
ผูว้ิจยัน าผลการทดลองมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ ดงัต่อไปน้ี  
 

6.1 สถิติพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู  
6.1.1 ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยใชค้  าสัง่โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดงัน้ี 

Analze → Descriptive Statistics → Descriptive → Option → Mean 
 
6.1.2 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชค้  าสัง่โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS ดงัน้ี 
                  Analze → Descriptive Statistics → Descriptive → Option → Std. deviation 

  
 6.2 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง  

6.2.1 การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใชค้  าสั่งในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
ดงัน้ี  
                  Analze → Descriptive Statistics → Descriptive  
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6.2.2 การหาค่าความยาก (P) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชค้  าสั่ง
ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดงัน้ี  

Analze → Descriptive Statistics → Descriptive  
 

6.2.3 การหาค่าอ  านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยแบ่งกลุ่ม
สูง กลุ่มต ่า เป็นกลุ่มละ 33% โดยใชค้  าสัง่ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  ดงัน้ี  

Analze → Descriptive Statistics → Frequencies 
 

6.2.4 หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดย 
โดยใชสู้ตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสนั  

สูตร KR-20  
( ) 
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เมื่อ  rtt  แทน ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
n  แทน  จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือ 
p แทน สดัส่วนของผูท้  าไดใ้นขอ้หน่ึงๆ/นัน่คือสดัส่วนของ 

       คนท าถกูกบัคนท าทั้งหมด 
q  แทน  สดัส่วนของผูท้  าผดิในขอ้หน่ึงๆ คือ 1 - P 
S2

t  แทน ความแปรปรวนของคะแนนสอบของเคร่ืองมือทั้งฉบบั 
 

6.2.5 หาความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถาม ตามวิ ธีของครอนบัค
(Cronbach) โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient)   
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 เมื่อ     แทน ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
   n แทน จ านวนของแบบสอบถาม 
   S 2

i  แทน คะแนนความแปรปรวนในแต่ละขอ้ 
   S 2

t  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามฉบบันั้น 
ของเคร่ืองมือทั้งฉบบั 
 

6.2.6 หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองฯ วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละคะแนน
ระหว่างเรียนและคะแนนทดสอบหลงัเรียนด้วยประสิทธิภาพ E1 / E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ด้วยสูตร                      
ดงัน้ี 

 



97 
 

E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) โดยใชสู้ตร 

1001 =
A

N
E   หรือ   100

A

X  
 

เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
           X   แทน ผลรวมคะแนนท่ีไดจ้ากแบบฝึกหดัหรืองาน 

A แทน ผลรวมคะแนนเต็มจากแบบฝึกหดัหรืองาน 
N แทน จ านวนผูเ้รียน 

 

E2  (ประสิทธิภาพของผลลพัธ)์ โดยใชสู้ตร 

                 1002 =
B

N
E   หรือ   100

B

F  
 

เมื่อ E2    แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
    F แทน คะแนนรวมของผลลพัธห์ลงัเรียน 
   B แทน คะแนนเต็มของผลลพัธห์ลงัเรียน 
   N แทน จ านวนผูเ้รียน 

 

6.3 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 
6.3.1  ใชว้ิธีทางสถิติแบบ t-test dependent เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลงัเรียน โดยใช้ค  าสั่งในโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS  ดงัน้ี  
                            Analze → Compare Mean → Independent sample t- test 

 

6.3.2 ใช้วิธีทางสถิติแบบ t-test for one sample dependent เพื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคเรียนรู้ดา้นบริบท เร่ืองสถิติเบ้ืองตน้        
ของนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กบัเกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 80  โดยใชค้  าสัง่ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS  ดงัน้ี  
                            Analze → Compare Mean → One sample t- test 

 
 
 


