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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มุ่งพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพ

การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับผูเ้รียน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาชีพระยะสั้น ในรูปแบบชั้น
เรียนวิชาชีพ ลกัษณะชั้นเรียนระยะสั้น ของสถานศึกษา กศน. ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีเป็นพ้ืนท่ี
การคา้ชายแดนไทยกบัเวียดนาม ซ่ึงผูร้ายงานไดด้  าเนินการตามขั้นตอนการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. วิธีด  าเนินการส ารวจขอ้มลูพ้ืนฐาน การสร้าง และการหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวจิยั 
4. การด าเนินการและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การวิเคราะห์ขอ้มลู 
6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู  

 

1. กลุ่มตวัอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีร่วมวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาชีพระยะสั้ นในรูปแบบ 

ชั้นเรียนวิชาชีพ ลกัษณะชั้นเรียนระยะสั้น หลกัสูตร 36 ชั่วโมง ท่ีได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) รวมจ านวนทั้งส้ิน 224 คน ของสถานศึกษา กศน.ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ท่ีเป็นพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนไทยท่ีมีพรมแดนติดกบั สปป.ลาว และกมัพชูา ผา่นแดนไปกบัเวียดนาม ท่ีร่วม
วิจยั จ  านวน 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัหนองคาย จังหวดับึงกาฬ จังหวดัเลย จังหวดันครพนม จงัหวดั
มุกดาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัสุรินทร์ ทั้งน้ีวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 เลือกจงัหวดัเป็นท่ีตั้งของด่านศุลกากรท่ีมีพรมแดนติดประเทศ สปป.ลาว และกมัพูชา 
ผ่านแดนไปเวียดนาม จ านวน 7 จังหวดั โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 
จงัหวดัหนองคาย จงัหวดับึงกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัเลย จงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 
และจงัหวดัสุรินทร์ ทั้งน้ีเน่ืองจาก กลุ่มจงัหวดัดงักล่าว มีความเติบโตทางเศรษฐกิจมีการคา้ขายผา่น
แดนกบัประเทศเวียดนาม ท าให้เป็นจุดเช่ือมโยงการคา้และวฒันธรรมกบัประเทศในอนุภูมิภาค ท่ี
สามารถเดินทางไดส้ะดวกรวดเร็ว  

ขั้นท่ี 2 เลือกอ าเภอท่ีมีพรมแดนติดประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา ผ่านแดนไปเวียดนาม 
และ/หรือ มีความสมคัรใจ จ  านวน 7 อ  าเภอ ประกอบดว้ย อ  าเภอเมืองหนองคาย อ  าเภอเมืองบึงกาฬ 
อ  าเภอเมืองนครพนม อ  าเภอท่าล่ี อ  าเภอเมืองมุกดาหาร อ  าเภอสิรินธร และอ าเภอเมอืงสุรินทร์ 
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ขั้นท่ี 3 เลือกผูเ้รียนจากอ าเภอในขั้นท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาชีพระยะสั้น ชุดการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ในรูปแบบชั้น
เรียนวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 ท่ีมีความสมคัรใจจะเรียน จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการ
ส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาเวียดนาม)โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนน้ี จ  านวน 224 คน ประกอบด้วย  
1) ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ  าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย  จ  านวน 
30  คน  2) ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ  จ  านวน 
30 คน  3) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ  าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม 
จ านวน 28 คน  4) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย  จ  านวน 60 
คน  5) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร 
จ  านวน 25 คน  6) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ  าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี จ  านวน 25 คน และ  7) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ จ  านวน 26 คน  

เน่ืองจากผูเ้รียน กศน. ท่ีเป็นประชากรในการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เคยพลาดโอกาสทาง
การศึกษา และมีพ้ืนฐานการศึกษาเดิมซ่ึงรวมถึงพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกบัภาษาเวียดนาม ไม่แตกต่างกนั
มากนัก ดงันั้นการท่ีผูร้ายงานเลือกใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างดว้ยการสุ่มแบบเจาะจง โดยยดึความสนใจและ
สมคัรใจของผูเ้รียนท่ีจะศึกษาดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนเป็นหลกั น่าจะเช่ือได้ว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนของกลุ่ม
ประชากรได ้
 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิยั 
 2.1 แบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้

ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการค้า

ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการส่ือสารการประกอบ

อาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.4 แบบสมัภาษณ์ การน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั   
 
 

 



77 
 

3. วธีิด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลพืน้ฐำน กำรสร้ำง และกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือในกำรวจิยั 

ตอนที่ 1 กำรส ำรวจข้อมูลพืน้ฐำน  

ในขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนการศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นเพ่ือสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน/ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 1) ส ารวจสภาพและความตอ้งการเรียนเร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน 2) ศึกษาเอกสาร งานวิจยั และแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 2.1) จิตวิทยาการเรียนรู้
ของผูใ้หญ่ 2.2) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 2.3) เน้ือหาวิชาการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน และ 2.4) แนวคิดรูปแบบชุดการเรียน มีรายละเอียดในแต่ละประเด็นท่ีศึกษา ดงัน้ี 

 1.1  ส ำรวจสภำพและควำมต้องกำรเรียนเร่ือง กำรส่ือสำรกำรประกอบอำชีพกำรค้ำชำยแดน
สู่ประชำคมอำเซียน 

        จากผลการศึกษาขอ้มูลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าสภาพปัญหาการเรียนการ
ส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ยปัญหาดา้นต่าง ๆ คือ 
ปัญหาผูเ้รียน เช่น ผูส้นใจเรียนแต่ไม่มีเวลาตอ้งช่วยเหลือครอบครัว สภาพผูเ้รียนมีความแตกต่าง เช่น 
เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และตอ้งการฝึกอบรมระยะสั้นเท่านั้น ซ่ึงเมื่อสอบถามความตอ้งการ
ประชาชน พบว่า และส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมในลกัษณะการเรียนรู้วิชาชีพ
ระยะสั้ น เพราะส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับแลว้ และไม่มีเวลาในการเรียนในลกัษณะอ่ืน
เน่ืองจากภาระในการประกอบอาชีพและภาระต่อครอบครัว และอยากไดส่ื้อท่ีสามารถพกติดตัว 
เพื่อใชใ้นการเรียนรู้และทบทวนได ้ และภาษาท่ีตอ้งการพฒันามากท่ีสุด คือ ภาษาเวียดนาม ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัสถานศึกษาท่ีเป็นพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้วิเคราะห์
ผูเ้รียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง พบว่า ปัญหาทั่วไปของผูเ้รียนคือ การส่ือสารภาษา
เวียดนามเพ่ือการคา้ขาย  รวมทั้งความรู้ และหลกัการทัว่ไปท่ีควรรู้เก่ียวกบัพ้ืนท่ีชายแดน เน่ืองจาก
ผูเ้รียนเห็นว่า หากผูเ้รียนมีทักษะความรู้เก่ียวกับการค้าชายแดน และมีทักษะการส่ือสารภาษา
เวียดนามจะสามารถท าให้ผูเ้รียนคา้ขายไดม้ากข้ึน มีรายไดดี้ข้ึน ซ่ึงถือเป็นการต่อยอดอาชีพคา้ขาย
ของตนเองในการสร้างฐานลกูคา้เวียดนามไดม้ากข้ึน  ทั้งน้ีการส่ือสารภาษาลาวนั้นไม่มีปัญหาเท่าไร
นกั เน่ืองจากภาษาถ่ิน (ภาษาอีสาน) มีความละมา้ยคลา้ยคลึงกบัภาษาลาว ซ่ึงผูเ้รียนสามารถส่ือสารได้
ดีอยูแ่ลว้ และสถานศึกษาเองยงัไม่มีส่ือส าหรับการพฒันาผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาชีพระยะสั้น  
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการผูเ้รียนในกลุ่มน้ี  

1.2 ศึกษำเอกสำรและงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 
      ผูร้ายงานศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทั้ งในประเทศและต่างประเทศท่ี

เก่ียวขอ้ง สรุปผลการศึกษาไดป้ระเด็นเพื่อน าไปส ารวจความตอ้งการเรียนชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/
เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ดงัน้ี  
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     1.2.1 จติวทิยำกำรเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
              ผูว้ิจยัใชจิ้ตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ของโนลส์ ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ีคือ 
              1.2.1.1 ความตอ้งการและความสนใจ/(Needs/and/Interest)/ผูใ้หญ่จะถูกชกัจูงให้

เกิดการเรียนรู้ไดดี้ ถา้หากว่าตรงกบัความตอ้งการและความสนใจในประสบการณ์ท่ีผา่นมา เขาก็จะ
เกิดความพึงพอใจ เพราะฉะนั้นควรจะมีการเร่ิมต้นในส่ิงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการ 
จดักิจกรรมทั้งหลาย เพ่ือใหผู้ใ้หญ่เกิดการเรียนรู้นั้นจะตอ้งค านึงถึงส่ิงน้ีดว้ยเสมอ 

              1.2.1.2 สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตผูใ้หญ่/(Life/Situations)/การเรียนรู้ของผูใ้หญ่
จะไดผ้ลดีถา้หากถือเอาตวัผูใ้หญ่เป็นศนูยก์ลางในการเรียนการสอน (Life - Centered)/ดงันั้น การจดั
หน่วยการเรียนท่ีเหมาะสม เพ่ือการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ควรยดึถือเอาสถานการณ์ทั้งหลาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตผูใ้หญ่เป็นหลกัส าคญั มิใช่ตวัเน้ือหาวิชาทั้งหลาย 
                            1.2.1.3 ก าร วิ เค ร า ะ ห์ ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ /(Analysis/of/Experience)/เ น่ื อ ง จ าก
ประสบการณ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดส าหรับผูใ้หญ่ ดังนั้น วิธีการหลกัส าหรับ
การศึกษาผูใ้หญ่ก็คือ การวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของผูใ้หญ่แต่ละคนอยา่งละเอียดว่า มีส่วนไหน
ของประสบการณ์ท่ีจะน ามาใชใ้นการเรียนการสอนไดบ้า้ง แลว้จึงหาทางน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ต่อไป 

              1.2.1.4 ผูใ้หญ่ตอ้งการเป็นผูน้  าตนเอง/(Self/Direction)/ความต้องการท่ีอยู่ในส่วน
ลึกของผูใ้หญ่คือ การมีความรู้สึกตอ้งการท่ีจะสามารถน าตนเองได ้ เพราะฉะนั้นบทบาทของครูจึง
ควรอยูใ่นกระบวนการสืบหาหรือคน้หาค าตอบร่วมกนักบัผูเ้รียน/(Mutual/Inquiry)/มากกว่าการท า
หนา้ท่ีส่งผา่น หรือเป็นส่ือส าหรับความรู้แลว้ท าหนา้ท่ีประเมินผลว่าเขาคลอ้ยตามหรือไม่ 

              1.2.1.5 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลจะมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ ในแต่ละบุคคลเมื่อมีอายุเพ่ิมมากข้ึน เพราะฉะนั้นการสอนนักศึกษา
ผูใ้หญ่จะตอ้งจดัเตรียมการในดา้นน้ีอย่างดีพอ/เช่น/รูปแบบของการเรียนการสอน/(Style)/เวลาท่ีได้
ท าการสอน สถานท่ีสอน และประการท่ีส าคญัคือ ความสามารถในการเรียนรู้ในแต่ละขั้นของผูใ้หญ่ 
ยอ่มเป็นไปตามความสามารถของผูใ้หญ่แต่ละคน/(Pace/of/Learning) 

     1.2.2 กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
              การเรียนรู้ดว้ยตนเองประกอบดว้ยการใชว้ิธีการเรียนอย่างเหมาะสมสามารถเรียนรู้

ดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ การใชส่ื้อส่งเสริมการเรียนรู้แบบการเรียนซ ้า ๆ กนัหลายคร้ังจนเขา้ใจ เน้ือหาวิชาท่ี
เรียนรู้เรียงจากง่ายไปหายาก ประเมินผลดว้ยตนเอง น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงตามเป้าหมาย แนวคิด
ว่าในการสร้างชุดการเรียนเป็นเคร่ืองมือใหร้ายบุคคลตอ้งน าแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้มาผสมผสาน
กนัเน่ืองจากชุดการเรียนรายบุคคลผูเ้รียนตอ้งเช่ือมโยงส่ิงเร้าและการตอบสนอง โดยใชก้ารเรียน
เน้ือหาวิชาผ่านส่ือในชุดการเรียน เรียนรู้ตามสติปัญญาความสามารถท่ีแตกต่างกนั องค์ประกอบชุด
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การเรียนการสอนต่าง  ซ่ึงมุ่งพฒันาทกัษะหรือการเรียนรู้ของผูเ้รียนแบบค่อยเป็นค่อยไป จากง่ายไป
หายาก กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชุดมี 5 ขั้น ดงัน้ี ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เช่น ศึกษาท าความ
เขา้ใจวิธีการเรียนดว้ยหนงัสือท่ีมีใชข้ั้นการเรียนทฤษฎี/เช่น/ใชส่ื้อบรรยายเน้ือหาวิชาให้เกิดความจ า
ขั้นฝึกปฏิบติั/เช่น ใชส่ื้อดีวีทศัน์สาธิตการปฏิบติัเพื่อใหผู้เ้รียนท าตามอยา่งถูกตอ้งขั้นสรุปบทเรียน/
เช่น/ใชส่ื้อสรุปผลจากเร่ืองท่ีเรียนตามวตัถุประสงค ์และขั้นประเมินผลการเรียน เช่น ใชแ้บบทดสอบ
ความรู้ ทกัษะและเจตคติหรือความพึงพอใจระหว่างและหลงัการเรียน 

    1.2.3 เนือ้หำวชิำกำรส่ือสำรกำรประกอบอำชีพกำรค้ำชำยแดนสู่ประชำคมอำเซียน 
             1.2.3.1 ผูร้ายงานไดศ้ึกษาพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนไทยกบัเวียดนาม พบว่า เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่

ในจงัหวดัชายแดนไทยท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศ สปป.ลาว และประเทศกมัพูชา ผา่นแดนไปประเทศ
เวียดนาม ท่ีร่วมวิจยั จ  านวน 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัหนองคาย จงัหวดับึงกาฬ  จงัหวดันครพนม จงัหวดั
มุกดาหาร จงัหวดัเลย  จงัหวดัอุบลราชธานี  และจงัหวดัสุรินทร์ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

            1.2.3.2 ศึกษาเอกสารและปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาเวียดนามและการคา้บริเวณ
ชายแดนเพ่ือคัดเลือกเน้ือหาและจัดล  าดับเน้ือหา รวมทั้ งเวลาท่ีต้องใช้ในการจัดกิจกรรม เร่ือง  
การส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ให้กบัผูเ้รียน ให้สอดคลอ้งกับ
เป้าหมาย แนวทางและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรการจดัการศึกษาต่อเน่ือง พุทธศกัราช 2559 และ 
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรับใชใ้นการสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

            1.2.3.3 ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเน่ือง
องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามปรัชญาพ้ืนฐานของการศึกษา
นอกโรงเรียน “คิดเป็น” 

              1.2.3.4 ก  าหนดเน้ือหา/โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น5หน่วยการเรียน 1) ความรู้ทัว่ไปการคา้
ชายแดน 2) การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ  3) การน าเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ 
 4) การสร้างความตระหนกักบัการใชง้านส่ือสงัคมออนไลน์และพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  5) การส่ือสารและการสนทนาในการซ้ือขาย  ใช้เวลาเรียนทั้ งหมด  
36 ชัว่โมง 

  1.3 แนวคดิรูปแบบชุดกำรเรียน 
        แนวคิด และรูปแบบของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตแ์นวคิดการสร้างชุด

การเรียนของ ชยัยงค์ พรหมวงศ ์(2523 : 20); วิชยั วงษใ์หญ่ (2525 : 131 - 139); และผลการวิจยัของ 
ขวญัตา ทองใบ (2553 : 111 - 115) ในการสร้างชุดการเรียน ก  าหนดการสร้างไว ้3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
1) ขั้นตอนก าหนดวตัถุประสงค์ของชุดการเรียน  2) ขั้นตอนการออกแบบและพฒันากิจกรรมการ
เรียน และ 3) ขั้นตอนการประเมินชุดการเรียนในการออกแบบส่ือมลัติมิเดีย เพื่อการน าเสนอเน้ือหา
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ในการสอนนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดรูปแบบการสอน เพื่อใหก้ารสอนด าเนินไปอยา่งสมบูรณ์
ตามหลกัวิชาการ โดยก าหนดองคป์ระกอบของชุดการเรียน ดงัน้ี 

1. ช่ือชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2. รายละเอียดชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยค าอธิบายชุดการเรียนรู้ 

จุดประสงค ์ขอบข่ายเน้ือหา การจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  
3. แผนผงัความคิดชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
4. โครงสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
5. ค าแนะน าการใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
6. หน่วยการเรียน ประกอบดว้ยแนวคิด วตัถุประสงค ์ขอบข่ายเน้ือหา กิจกรรมการ

เรียนรู้ประจ าหน่วย แบบทดสอบก่อนเรียนประจ าหน่วย เน้ือหาประจ าหน่วย กิจกรรมทา้ยบทเรียน
ประจ าหน่วย แบบทดสอบหลงัเรียนประจ าหน่วย เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน และ
กิจกรรมทา้ยบทประจ าหน่วย 

7. การหาประสิทธิภาพของส่ือ ชุดการเรียน รู้ เมื่ อสร้างเสร็จ เรียบ ร้อยแล้ว  
ไปทดลอง ปรับปรุง แกไ้ข ก่อนน าไปใชจ้ริงว่าส่ือการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะช่วย
ใหก้ารเรียนการสอน มีคุณภาพดีตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไว ้โดยการหาประสิทธิภาพรายบุคคลไป
ทดลองกับผูเ้รียน จ านวน  4 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม ภาษา เน้ือหา เวลาท่ีใช ้
และปัญหาต่าง ๆ โดยการสงัเกต การสมัภาษณ์  

 

ดงันั้น ผูร้ายงานจึงสนใจท่ีพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยเพ่ิมภาษาเวียดนามข้ึนเพ่ือใช้
ส าหรับผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาชีพระยะสั้นในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ลกัษณะชั้นเรียนระยะสั้น 
ของสถานศึกษา กศน. ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีเป็นพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนไทยกบัเวียดนาม  เพื่อให้
สามารถน าไปใชก้บัประชาชนทัว่ไป นอกจากนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ใหห้ลากหลายมากข้ึน  
  

ตอนที่ 2  กำรพัฒนำและหำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตนเอง เร่ือง กำรส่ือสำรกำร
ประกอบอำชีพกำรค้ำชำยแดนสู่ประชำคมอำเซียน 

การพฒันาและหาประสิทธิกภาพชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับผูเ้รียนวิชาชีพระยะสั้น หลกัสูตร 36 ชั่วโมง มี
ขั้นตอนจดัท าดงัน้ี 

        ขั้นที่ 1 การเตรียมเอกสารดา้นวิชาการและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
             1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาต่อเน่ืองท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตร
วิชาชีพท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน  เพื่อมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ดงักล่าวไปประยุกต์ใชใ้นการ
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ประกอบอาชีพ และพฒันาต่อยอด อนัจะน าไปสู่การพฒันาศึกษาคุณภาพชีวิต แกปั้ญหาของผูเ้รียนได้
อยา่งเป็นรูปธรรม การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื และชุมชนเขม้แข็งต่อไป 

                    1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียนดว้ยตนเอง 
                          1.3 วิเคราะห์ ก  าหนดเน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ เร่ือง การส่ือสารการ
ประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการ
ของผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาชีพระยะสั้นในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ลกัษณะชั้นเรียนระยะสั้น 
หลกัสูตร 36 ชัว่โมง ของสถานศึกษา กศน. ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีเป็นพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนไทย
กบัเวียดนาม 

                    1.4/ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ เลือกเน้ือหาการเรียนรู้/เร่ืองการส่ือสารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน และแบ่งเน้ือหาออกเป็น/5/หน่วยการเรียน/
ประกอบดว้ย 

หน่วยท่ี 1   ความรู้ทัว่ไปการคา้ชายแดน 
หน่วยท่ี 2   การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ 
หน่วยท่ี 3   การน าเทคโนโลยไีปใชใ้นการพฒันาอาชีพ 
หน่วยท่ี 4   การสร้างความตระหนกักบัการใชง้านส่ือสงัคมออนไลน์ 

        พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์/พ.ศ.2550 
หน่วยท่ี 5   การส่ือสารและการสนทนาในการซ้ือขาย 

 

ขั้นที่ 2 การสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน  และการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ  ด าเนินการดงัน้ี 

              2.1 ก าหนดรูปแบบและสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซ่ึงผู ้รายงานได้ประยุกต ์
แนวคิดการสร้างชุดการเรียนของ ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 120) ; วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525 : 131-139); 
ขวญัตา  ทองใบ (2553 : 111-115) โดยก าหนดองคป์ระกอบของชุดการเรียนตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

    2.1.1 ช่ือชุดการเรียนดว้ยตนเอง 
    2.1.2 รายละเอียดชุดการเรียนดว้ยตนเองประกอบดว้ย ค  าอธิบายชุด 

การเรียนรู้ จุดประสงค ์ขอบข่ายเน้ือหา การจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมนิผล    
     2.1.3 ค  าแนะน าการใช ้ 

    2.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
    2.1.5 หน่วยการเรียนประกอบด้วย แนวคิด วตัถุประสงค์ ขอบข่ายเน้ือหา 

กิจกรรมการเรียนรู้ประจ าหน่วย แบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหาประจ าหน่วย กิจกรรมทา้ยหน่วยการ
เรียน แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน และกิจกรรมทา้ยหน่วย  
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       2.1.6 แบบทดสอบหลงัเรียน 
                           2.2 น าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 1) ผศ.ดร.รณฤทธ์ิ ทามณี (สาขาวิทยาการจดัการ) รองคณะบดี-
ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี  
2) นายวราวุธ  พยคัฆพงษ์ (สาขาบริหารการศึกษา) ผูอ้  านวยการ (เช่ียวชาญ) สถาบัน กศน. ภาค
ตะวนัออก จงัหวดัระยอง 3) นางสาวถนอมพรรณ ตริวณิชชากร (สาขาภาษาเวียดนาม) ภาควิชาภาษา
เวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผล  
1) นายเพียร แสวงบุญ (สาขาบริหารการศึกษา) ผูอ้  านวยการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ  าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร 2) นางสาวฉนัทลกัษณ์  ศรีผา (สาขาวิจยัและสถิติ
ทางการศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ ส่วนวิจยัและพฒันา สถาบัน กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
                               เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาความชดัเจน ความถูกตอ้งของภาษาและ
กิจกรรม  ท่ีใชใ้นชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เพื่อน ามาปรับเปล่ียนให้เหมาะสม และหาค่าดชันีระหว่างกิจกรรม
การเรียนรู้กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  เพื่ อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ท่ีมีระดบัการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี  

คะแนน +1 เมือ่แน่ใจว่ามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
คะแนน 0  เมื่อไม่แน่ใจว่ามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

             2.3 ผลตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา พบว่า ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การ
ส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน/มีค่า/IOC/เท่ากบั/.80 –1.00/ข้ึนไป  
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง ตารางท่ี 9 หน้า 163-164) ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพเพียงพอ นอกจากน้ี
ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะใหผู้ว้ิจยัปรับปรุง ดงัน้ี                                                        
    2.3.1 ตรวจสอบค าถกูผดิและแกไ้ข 

     2.3.2 ปรับรูปแบบตัวอกัษรให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและให้ปรับรูปแบบ
อกัษรท่ีเป็นเงาออกเน่ืองจากอ่านยาก 

     2.3.3 ในส่วนอ่ืนชดัเจน สวยงามดีมากแลว้ 
        2.4 ด าเนินปรับปรุงแกไ้ขชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่านอีกคร้ัง เพื่อประเมินคุณภาพซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยก าหนด
ความหมายได ้ดงัน้ี 
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  คะแนน 5  หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
  คะแนน 4  หมายถึง  มีคุณภาพดี 
  คะแนน 3  หมายถึง  มีคุณภาพพอใช ้
  คะแนน 2  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
  คะแนน 1  หมายถึง  ไม่มีคุณภาพ 

            2.5 น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉล่ีย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการยอมรับ
คุณภาพของชุดการเรียนโดยผูว้ิจยัไดก้  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 

              เกณฑใ์นการยอมรับว่าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพ ผูศ้ึกษาก าหนดใหม้ี
คุณภาพระดบัดีข้ึนไป คือมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป ผลปรากฏว่าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีคุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดบัดีข้ึนไป และเมือ่พิจารณาแต่ละดา้น คือ ดา้นแนวคิด จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดา้น
เน้ือหา ดา้นกิจกรรมทา้ยบทเรียนประจ าหน่วย และดา้นแบบฝึกหัดทา้ยชุดการเรียน พบว่า ทุกดา้นมี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป (รายละเอียดปรากฏใน บทท่ี 4 ตารางท่ี 3 หนา้ 99 - 100)   
 

        ขั้นที่ 3 การหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพ
การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ตามเกณฑ ์80/80 โดยน าไปทดลองน าร่องใชก้บัผูเ้รียนวิชาชีพระยะ
สั้น/ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองมุกดาหาร/จงัหวดัมุกดาหาร ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งโดยด าเนินการ ดงัน้ี 

3.1  การหาประสิทธิภาพภาคสนาม 
         ผูร้ายงานน าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้

ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับผูเ้รียนวิชาชีพระยะส้ัน ท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองกบัผูเ้รียนท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 25 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 โดยใชสู้ตร E1/E2 โดย 80 ตวัแรก คือ ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนวิชาชีพระยะ
สั้น ทั้งหมดท่ีท าแบบทดสอบระหว่างเรียนโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80 และ 80 ตวัหลงั คือ ค่าร้อยละของ
คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียน โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80 พบว่า ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หลงัทดลองภาคสนามกบัผูเ้รียน
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วิชาชีพระยะสั้น ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 คือ มีค่าเท่ากบั  85.05/85.00 
(รายละเอียดปรากฏใน บทท่ี 4 หนา้ 101)      

3.4 น าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับผูเ้รียนวิชาชีพระยะสั้นท่ีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ไปทดลอง
ใชก้บัส าหรับผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  เร่ือง กำรส่ือสำรกำรประกอบอำชีพกำรค้ำ
ชำยแดนสู่ประชำคมอำเซียน   

        เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบทดสอบแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ผูว้ิจยัด  าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

        2.2.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัผลและประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

       2.2.2 ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และหลกัสูตรการศึกษานอก
ระบบประเภทการศึกษาต่อเน่ืองและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

       2.2.3 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ เร่ือง  
การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน   

       2.2.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้สอดคลอ้งและครอบคลุมเน้ือหาในชุดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง จ านวน 20 ขอ้ แลว้น าไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม จ  านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเหมาะสม และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
                  2.2.5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพ
การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน จ  านวน 20 ขอ้ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีมีระดับ 
การประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี  

คะแนน  +1 เมื่อแน่ใจว่าขอ้สอบนั้นวดัไดส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ 
คะแนน   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าขอ้สอบนั้นวดัไดส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ 
คะแนน  -1 เมื่อแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดไ้ม่สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์

       บนัทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนในแต่ละขอ้จากการประเมิน
ของผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิมทั้ง 5 ท่าน ปรากฏว่า ไดค่้า IOC  มีค่าตั้งแต่ .80 – 1.00 จ านวน 22 ขอ้ ซ่ึงถือว่า
ใชไ้ดจึ้งคดัเลือกไว ้(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง ตารางท่ี 10 หนา้ 165-171 )   
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       2.2.6 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพ
การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบัผูเ้รียนวิชาชีพระยะสั้น ศนูยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองมุกดาหาร/จงัหวดัมุกดาหาร/จ  านวน/25/คน/เพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ 

       2.2.7 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบท่ีผูเ้รียนท าไดโ้ดยให ้1 คะแนน ส าหรับขอ้ท่ีตอบถูก 
และให ้0 คะแนน ส าหรับขอ้ท่ีตอบผดิ/ไม่ตอบ/หรือตอบเกิน/1/ขอ้ 

       2.2.8 น าคะแนนท่ีได้จาการตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การ
ส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) 
และค่าอ  านาจจ าแนก (r) โดยวิเคราะห์ขอ้ทดสอบรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มสูง
กลุ่มต ่า 25 % จากนั้นเลือกขอ้ท่ีมีค่าความยากระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ  านาจจ าแนก 0.20 ข้ึนไป ผลการ
วิเคราะห์ ปรากฏว่า ได้ค่าค่าอ  านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .14 - .60  และค่าความยาก (p) ระหว่าง  .30 - .76  
คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพท่ีมีค่าอ  านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .21 - .60 และค่าความยาก (p)  ตั้ งแต่ .30 - .76  
จ  านวน 20 ข้อ โดยตัดข้อท่ีมีค่าอ  านาจจ าแนกเท่ากับ .14 และข้อสอบท่ีมีค่าความยาก เท่ากับ .21 ท้ิง 
(รายละเอียดปรากฏใน ภาคผนวก ง ตารางท่ี 11 หนา้ 172)   
          2.2.9 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนท่ีคัดเลือก จ านวน 20 ข้อ/ไปทดลองใช้กับผูเ้รียนวิชาชีพระยะสั้ น   
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร จ  านวน 25 คน 
แลว้มาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
(ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 168; อา้งอิงจาก Kuder  Richardson ) ได้ค่าความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.86  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง หนา้ 173)   
               2.2.10 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน  ท่ีผ่านการปรับปรุงและหาคุณภาพแล้วไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

2.3 แบบสอบถำมควำมพงึพอใจต่อชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง กำรส่ือสำรกำรประกอบอำชีพ
กำรค้ำชำยแดนสู่ประชำคมอำเซียน  

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

        2.3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบวดัความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองโดยผูว้จิยัสร้างแบบวดัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้ ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
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5  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
4  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
3  คะแนน หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
2  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
1 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

       โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี  
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 

2.3.2 น าแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
ความเท่ียงเชิงโครงสร้าง เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาจากข้อค าถามและจุดประสงค์ท่ีต้องการ
ประเมินโดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) (ภาคผนวก ง ตารางท่ี 13 หนา้ 176 - 177) 
           2.3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 
คน มาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยจะค านวณค่า IOC และคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีค่า IOC 
ตั้ งแต่  0.5 ข้ึนไป โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ท่ี ได้อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 แสดงว่ า
แบบสอบถามนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้  แลว้จึง น า
แบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
และตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์อีกคร้ัง (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง ตารางท่ี 12 
หนา้ 174 -175)          

 2.3.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสาร 
การประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ไปใชก้ับผูเ้รียนวิชาชีพระยะสั้น ศูนยก์ารศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร จ  านวน  25 คน แลว้วิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α - coefficient) 
สูตรของ ครอนบัค  ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  0.84 (รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก ง หนา้ 179)   

2.3.5 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การ
ส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมไวใ้ชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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2.4  แบบสัมภำษณ์กำรน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวติประจ ำวนั       
                       2.4.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผลประเมนิผลเพื่อสร้างแบบสมัภาษณ์ โดย
ผูร้ายงานสร้างแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง/(Structured/Interview)/โดยเป็นการสัมภาษณ์
ตามแบบสอบถาม/(Interview/Schedule)/ซ่ึงมีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

       2.4.1.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคา้ชายแดน 
       2.4.1.2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ 
       2.4.1.3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยไีปใชใ้นการพฒันาอาชีพ 
       2.4.1.4 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างความตระหนกักบัการใชง้านส่ือ

สงัคม  ออนไลน์และพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
       2.4.1.5 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้(ค  าศพัทภ์าษาเวียดนาม) 
       2.4.1.6 สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและประกอบอาชีพได ้ 

                                  2.4.1.7 สรุปขอ้คน้พบ ประเดน็ท่ีน่าสนใจ ประเด็นท่ีตอ้งการค าตอบเพ่ิมเติม 
   2.4.2 น าแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

โครงสร้าง และความเหมาะสมของแบบสมัภาษณ์ โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
 2.4.3 น าผลการพิจารณามาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง ปรากฏว่า ขอ้ค  าถามจาก

แบบสมัภาษณ์ ไดค่้า IOC มีค่า 1.00 ทุกขอ้ ซ่ึงถือว่าใชไ้ด ้(ภาคผนวก ง ตารางท่ี 14 หนา้ 178) 
   2.4.4 จดัพิมพแ์บบสมัภาษณ์เพื่อเตรียมไวใ้ชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป (รายละเอียดปรากฏ

ในภาคผนวก จ หนา้ 180 - 184)   
 

4. กำรด ำเนินกำรและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูร้ายงานได้ด  าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้หลกัการของวงจรคุณภาพหรือ 

ท่ีเรียกว่าวงจร/Deming/ของ (W. Edwards/Deming) /ซ่ึงประกอบดว้ยการวางแผน/(Plan)/การปฏิบติั 
ตามแผน/(Do)/การตรวจสอบ/(Check)/และการปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม/(Act)/ดัง
รายละเอียด ดงัน้ี 

4.1 กำรด ำเนินกำร 
       ระยะที่  1 ขั้นด ำเนินงำนโครงกำร  (ตามกระบวนการปฏิบัติการในขั้นการวางแผน 
(P-Plan) และขั้นปฏิบติัตามแผน (Do) มีรายละเอียดการด าเนินการ ดงัตาราง 1 
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ตำรำง 1  แสดงตารางเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสาร 
                การประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน  
 

ที่ กำรปฏิบัตกิำร/กจิกรรม 
ระยะเวลำ 
ด ำเนนิงำน 

ผู้รับผดิชอบ 

ระยะที่ 1 ขั้นด ำเนินงำนโครงกำร 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นกำรวำงแผน (Plan : P) 
 - เขียนโครงการ 
- ขออนุมติัโครงการต่อผูบ้ริหาร 
- ประชุมบุคลากร ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ก  าหนดรายละเอียดของเน้ือหา 
- ก  าหนดวตัถุประสงค์ 
- ด  าเนินการผลิตส่ือ 
- จดัท าแบบทดสอบ 
- การทดลองใช ้

14 กนัยายน 
– 30 ตุลาคม 

2559 

- นายไพจิตร  ผดุเพชรแกว้  
  และบุคลากร สถาบนั    
พฒันาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

- ด  าเนินการส่งหนงัสือราชการถึง ผูบ้ริหารศนูยก์ารศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอ (สถานศกึษา) 
- สถานศึกษาเตรียมความพร้อมโดยก าหนดบุคลากรท่ี
รับผดิชอบงานการศึกษาต่อเน่ือง ก  าหนดเป้าหมาย และ
วตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน ก  าหนดระยะเวลาและงบประมาณ
ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
- เตรียมผูเ้รียนก่อนเขา้สู่การเรียนรู้ กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง  
โดยสถานศกึษาจดักิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 5 หน่วยการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่  
หน่วยท่ี 1   ความรู้ทัว่ไปการคา้ชายแดน 
หน่วยท่ี 2   การเลือกอาชีพในการประกอบธรกิจ 
หน่วยท่ี 3   การน าเทคโนโลยไีปใชใ้นการพฒันาอาชีพ 
หน่วยท่ี 4   การสร้างความตระหนกักบัการใชง้านส่ือสงัคม
ออกนไลน์  พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผดิเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

1 - 30 
ตุลาคม 2559 

- นายไพจิตร  ผดุเพชรแกว้  
- ผูบ้ริหารศนูยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอ  าเภอ 
- ครูอาสาสมคัร 
- ครู กศน.ต าบล 
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ที่ กำรปฏิบัตกิำร/กจิกรรม 
ระยะเวลำ 
ด ำเนนิงำน 

ผู้รับผดิชอบ 

หน่วยท่ี 5   การส่ือสารและการสนทนาในการซ้ือขาย 
- เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถวิเคราะห์ตนเองว่า กิจกรรมใดใน
การศึกษาต่อเน่ืองท่ีตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นรายบุคคล 
- ประสานงานผูเ้ก่ียวขอ้ง สถานท่ี การขออนุมติัจดัตั้งกลุ่ม การ
เตรียมส่ือ วสัดุอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นปฏิบัตติำมแผน (Do)   
- ด  าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยจดัวิทยากรเขา้จดั
กิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 36 ชัว่โมง จ  านวน 5 หน่วยการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 
หน่วยท่ี 1   ความรู้ทัว่ไปการคา้ชายแดน 
หน่วยท่ี 2   การเลือกอาชีพในการประกอบธรกิจ 
หน่วยท่ี 3   การน าเทคโนโลยไีปใชใ้นการพฒันาอาชีพ 
หน่วยท่ี 4   การสร้างความตระหนกักบัการใชง้านส่ือสงัคม
ออนไลน์ พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผดิเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
หน่วยท่ี 5   การส่ือสารและการสนทนาในการซ้ือขาย  
โดยใชส่ื้อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง คือ ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดน 
สู่ประชาคมอาเซียน 

1 - 30
พฤศจิกายน 
2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นายไพจิตร  ผดุเพชรแกว้  
- ผูบ้ริหาร กศน.อ  าเภอ 
- ครูอาสาสมคัร 
- ครู กศน.ต าบล 
    

                                                                                 ระยะที่ 2 ขั้นประเมนิผล  
3 ขั้นกำรตรวจสอบ (Check) โดยกำรตดิตำมผล ดังนี ้

- การทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
- การติดตามผลการจดักิจกรรมโดยการสมัภาษณ์ผลการน า
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดน 
สู่ประชาคมอาเซียน 

1-30
พฤศจิกายน 
2559 

- นายไพจิตร  ผดุเพชรแกว้  
- ผูบ้ริหารสถานศกึษา  
- ครูอาสาสมคัร 
- ครู กศน.ต าบล 
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ที่ กำรปฏิบัตกิำร/กจิกรรม 
ระยะเวลำ 
ด ำเนนิงำน 

ผู้รับผดิชอบ 

4 ขั้นกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน (Act) 
- วิเคราะห์ขอ้มลู 
- สรุปผล 
- จดัท าขอ้เสนอแนะการด าเนินงาน 

1 พฤศจิกายน  
– 14 ธนัวาคม  

   2559 

นายไพจิตร  ผดุเพชรแกว้  
 

 

 
 4.2 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       4.2.1 ผู้รายงานด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ ตามความสมัครใจ 
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง คือ 1) ผูร้ายงานไดด้  าเนินการจดักิจกรรม จ านวน 1 แห่ง คือ ศนูยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร 2) สถานศึกษาท่ีครู กศน. 
ด  าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ  าเภอเมืองหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ  าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับึงกาฬ  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมือง
นครพนม จงัหวดันครพนม ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอ  าเภอสิรินธร จังหวดัอุบลราชธานี และศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ทั้งน้ีผูร้ายงานได้
ด  าเนินการช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมให้แก่สถานศึกษาท่ีด าเนินการจดักิจกรรมเองเพื่อให้มีความ
เขา้ใจตรงกนั โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดงัตาราง 2  

 

ตำรำง  2  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ที่ พืน้ที่ชำยแดน 

กำรจดักจิกรรม 
สถานศึกษา
ด าเนินการจดั
กิจกรรมเอง 

ผูร้ายงาน 
ไดด้  าเนินการจดั

กิจกรรมดว้ยตนเอง 

จ านวน 
ผูเ้รียน/คน 

1 ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอ 
เมืองหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย 

1-5 พ.ย.59 - 30 
 
 

2 ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอ 

14-18 พ.ย.59 - 30 
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ที่ พืน้ที่ชำยแดน 

กำรจดักจิกรรม 
สถานศึกษา
ด าเนินการจดั
กิจกรรมเอง 

ผูร้ายงาน 
ไดด้  าเนินการจดั

กิจกรรมดว้ยตนเอง 

จ านวน 
ผูเ้รียน/คน 

เมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ 

3 ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอท่าล่ี  
จงัหวดัเลย 

11 - 15 พ.ย. 59 
18 - 27 พ.ย. 59 

- 30 
30 

4 ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอ 
เมืองนครพนม จงัหวดันครพนม 

1 - 5 พ.ย.59 - 28 

5 ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอ 
เมอืงมุกดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 

-  11 - 16 พ.ย. 59 
19 - 24 พ.ย.59 

25 

6 ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอสิรินธร  
จงัหวดัอุบลราชธานี 

22-28 พ.ย.59 - 25 

7 ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 

28-29 พ.ย.59 
 

- 26 

รวมผู้เรียน 224 
  

 4.2.2 ผูร้ายงานก าหนดให้สถานศึกษาทั้ ง 7 แห่ง มีการด าเนินกิจกรรมตามตาราง 2 
ตามล าดบั ดงัน้ี 

 4.2.2.1 การทดสอบก่อนเรียน  
 4.2.2.2 การจดักิจกรรมตามขอ้ 2 ในตาราง 1 ในระยะเวลาตามตาราง 2 
 4.2.2.3 ทดสอบหลงัเรียน และสอบถามความพึงพอใจ  
 4.2.2.4 การติดตามผลการด าเนินกิจกรรม  

 4.2.3 ผูร้ายงานขอความอนุเคราะห์ใหส้ถานศึกษาจ านวน 6 แห่ง ท่ีประสงคจ์ะด าเนินการ
จดักิจกรรมเอง ให้ด  าเนินการส่งแบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์กลบัมายงัสถาบัน
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พฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภายในวนัท่ี 6 
ธนัวาคม 2559  เพื่อผูร้ายงานจะไดว้เิคราะห์ขอ้มลูและสรุปผลต่อไป  

 

5. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
 5.1 การทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

5.2 เม่ือเสร็จส้ินการทดลอง ผูว้ิจยัได้ท าการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  
ชุดเดียวกับการทดสอบหลงัเรียน และสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง  
การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประคมอาเซียน   

5.3 ตรวจใหค้ะแนนผลการทดสอบของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองคร้ัง คือ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
และผลการสอบถามความพึงพอใจแลว้น าคะแนนท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 5.4 การวิเคราะห์ขอ้มลู ผูว้ิจยัวิเคราะห์จากผล ดงัน้ี 
       5.4.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน 
       5.4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยการทดสอบค่าที (t-
test) แบบ t-test for Dependent Samples และเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยการทดสอบค่าที แบบ 
One Sample t-test 

 

6.  สถิตทิี่ใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
              ผูร้ายงานการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูร้ายงานกระท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตามประเภทและ
ลกัษณะข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ร่วมกับการใช้เทค นิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) ดงัต่อไปน้ี  
 

6.1 สถิติพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู  
       6.1.1 ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตร 

              
N

X
X


=  

           เมื่อ X  แทน  คะแนนเฉล่ีย  
             Σ  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด   
             N  แทน  จ านวนขอ้มลู  
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การหาค่าเฉล่ียและเฉล่ียรวม ของผลการประเมินประคุณภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ตารางท่ี 3   

 คะแนนเฉล่ีย  =     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด    
                                 จ  านวนขอ้มลูทั้งหมด               
คะแนนหน่วยท่ี 1  = 4.40+4.20+4.20+4.00 = 4.20              

                     4 
คะแนนหน่วยท่ี 2  = 4.20+4.00+4.20+4.00 = 4.10 

                                                              4 
คะแนนหน่วยท่ี 3  =  4.20+4.00+4.40+4.20 = 4.30 

                                                              4 
คะแนนหน่วยท่ี 4  = 4.60+4.40+4.40+4.20 = 4.40 

                                                              4 
คะแนนหน่วยท่ี 5  = 4.40+4.40+4.40+4.00 = 4.30 

                         4 
 ค่าเฉล่ียรวม =        ผลรวมของคะแนนทั้งหมด   =  4.20+4.10+4.30+4.40+4.30  =  4.26 
                                  จ  านวนขอ้มลูทั้งหมด                                  5 
การหาค่าเฉล่ียและเฉล่ียรวม ของคะแนนความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อชุดการเรียนรู้ด้วย

ตนเองเร่ือง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ตารางท่ี 7   
คะแนนเฉล่ีย  =       ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  

                                                     จ  านวนขอ้มลูทั้งหมด 
คะแนน ตวัอกัษร ภาษา และรูปเล่ม = 4.27+4.31+4.38+4.20+4.16 = 4.27 
                                                                               5 
คะแนน เน้ือหาและกิจกรรมเรียนรู้ = 4.13+4.25+4.10+4.00+4.19 = 4.13 
                                                                               5 
คะแนน ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ = 4.20+4.27+4.04+3.79+4.25 = 4.11 
                                                                                  5 
ค่าเฉล่ียรวม =  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด     =     4.27+4.13+4.11  = 4.17 

              จ านวนขอ้มลูทั้งหมด                             3 
 
 

 



94 
 

6.1.2 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชสู้ตร 

         ( )
( )1

..

22

−

−
=

 
NN

XXN
DS  

 

เมือ่ S.D. แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
   N แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   2 แทน ผลรวมของคะแนนผูเ้รียนแต่ละคนยกก าลงัสอง 

 

6.2 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง  
6.2.1 การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ใช้ค  าสั่งใน

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดงัน้ี  
 Analze → Descriptive Statistics → Descriptive  
 

6.2.2 การหาค่าความยาก (P) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชเ้ทคนิค
แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มสูงกลุ่มต ่า 25 % ใชค้  าสัง่ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดงัน้ี  

 Analze → Descriptive Statistics → Descriptive  
 

        6.2.3 การหาค่าอ  านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชเ้ทคนิค
แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มสูงกลุ่มต ่า 25 % ใชค้  าสัง่ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดงัน้ี 

  Analze → Descriptive Statistics → Frequencies 
 

            6.2.4 หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสนั  

 

สูตร KR-20  
( ) 
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เมือ่  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 
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6.2.5 หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ตามวิธีของครอนบคั (Cronbach) 
โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient)   

 

            = 
1−n

n








−


2

2

1
t

i

S

S  

 เมือ่     แทน ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
   n แทน จ านวนของแบบสอบถาม 
   S 2

i  แทน คะแนนความแปรปรวนในแต่ละขอ้ 
   S 2

t  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามฉบบันั้น 
ของเคร่ืองมือทั้งฉบบั 
 

6.2.6 หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองฯ วิเคราะห์ดว้ยค่าร้อยละคะแนนระหว่าง
เรียนและคะแนนทดสอบหลงัเรียนดว้ยประสิทธิภาพ E1 / E2 ตามเกณฑ ์80/80 ดว้ยสูตร    

 

      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 คะแนนเต็มของการสอบหลงัเรียน 
   N แทน จ านวนผูเ้รียน 
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6.3 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 
       6.3.1  ใชว้ธีิทางสถิติแบบ t-test dependent เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลงัเรียนโดยใชค้  าสัง่ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
ดงัน้ี  
                            Analze → Compare Mean → Independent sample t - test  

  

  6.3.2 ใชว้ิธีทางสถิติแบบ t-test for one sample dependent เพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจ ต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับเกณฑ์ท่ีก  าหนดร้อยละ 80  โดยใช้ค  าสั่งใน
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  ดงัน้ี  
                             Analze → Compare Mean → One sample t - test 

 
 
 

 
 


