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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียน รู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดน 

ไทย - กมัพูชา ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศูนยก์ารศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผูว้ิจัยขอน าเสนอผล 
การวิเคราะห์ขอ้มลูตามล าดบั ดงัน้ี 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปรผล  

และความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูลตรงกนั  ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงัต่อไปน้ี 
 N แทน   จ  านวนนกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่ง 
 X  แทน   คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
  X  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
 S.D. แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ΣD  แทน   ผลรวมของความต่างเป็นรายคู่ 

 ΣD2   แทน                    ผลรวมก าลงัสองของความต่างเป็นรายคู่ 

0   แทน   ค่าเฉล่ียมาตรฐานท่ีใชเ้ป็นเกณฑ ์(ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม)  
E 1 แทน  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนท่ีไดจ้ากคะแนนระหว่างเรียนทุกชุด 

  ผา่นเกณฑก์ารเรียนรู้อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
E 2 แทน  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนท่ีไดจ้ากจ านวนนกัศึกษาท่ีท า 

  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑก์ารเรียนรู้ท่ี  
  ก าหนดอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 

 D  แทน  ค่าเฉล่ียความแตกต่างของคะแนน 
 t แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t – distribution 
df แทน  ระดบัชั้นแห่งความอิสระ (n-1) 

 ** แทน  มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูตามล าดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การพฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย -
กมัพชูา  
 ตอนท่ี 2 ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย -
กมัพชูา ท่ีพฒันาไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน
ไทย - กมัพชูา  
  
 ตอนที่ 1. การพฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย -
กมัพูชา  
 ในการพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา 
ให้มีคุณภาพระดับดี และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผูว้ิจัยได้พฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ประกอบดว้ย เน้ือหา  6  หน่วยการเรียน  ใชเ้วลาเรียนหน่วยละ 6 ชัว่โมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด  จ  านวน 36 
ชัว่โมง  แบ่งออกได ้ ดงัน้ี  

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

เน้ือหาของชุดการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ในรายวิชาช่องทางการขยาย
อาชีพ (อช 31001) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มีเน้ือหาประกอบดว้ย 1) เร่ือง การงานอาชีพ 1.1) ความส าคญั และความ
จ าเป็นในการขยายอาชีพ 1.2) การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก 1.3) การขยายกระบวนการ
จดัการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาคโลก  5 ทวีป  2) เร่ือง ช่องทางการขยายอาชีพ 
2.1) ความจ าเป็นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ 2.2) ความเป็นไปไดใ้นการขยายอาชีพ  
3) เร่ือง การตดัสินใจเลือกขยายอาชีพ 3.1) ภารกิจเพ่ือความมัน่คงในการท าธุรกิจ 

ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัคุณภาพของชุดการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
1.1/การประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน

ไทย - กมัพชูา โดยผูเ้ช่ียวชาญ  ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดน้ าชุดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5  ท่าน 
ประเมินคุณภาพ ปรากฏผลดงัตาราง 3 
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ตาราง 3  ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิคุณภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการค้า 
               บริเวณชายแดนไทย – กมัพูชา รายด้าน 

ขอ้ท่ี รายการ X  S.D. ระดบั 
ความพึงพอใจ 

 จุดประสงค์การเรียนรู้    
1 จุดประสงคข์องชุดกิจกรรมระบุชดัเจน 4.70 0.53 มากท่ีสุด 

2 จุดประสงคข์องกิจกรรมระบุชดัเจน 4.50 0.63 มาก 

3 มีความเป็นไปได ้ 4.23 0.56 มาก 
 รวม 4.47 0.57 มาก 
 เนือ้หา/ความรู้    
1 เน้ือหามีความถกูตอ้ง 4.57 0.73 มากท่ีสุด 

2 เน้ือหามีความต่อเน่ือง 4.43 0.86 มาก 

3 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีก  าหนด 4.50 0.68 มาก 

4 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 4.43 0.86 มาก 

5 เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 4.53 0.82 มากท่ีสุด 

6 การใชภ้าษาเขา้ใจง่ายไม่วกวน เหมาะสมกบัระดบัของ
ผูเ้รียน 

4.37 0.85 
 

มาก 

 รวม 4.47 0.80 มาก 
 กจิกรรมท้ายบท    
1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา 4.10 0.66 มาก 
2 เวลาท่ีก  าหนดเหมาะสม 4.53 0.63 มากท่ีสุด 
3 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4.37 0.72 มาก 
4 เรียงล าดบักิจกรรมเหมาะสม 4.50 0.57 มาก 
5 ภาษาท่ีใชช้ดัเจน 4.50 0.51 มาก 
6 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั 4.63 0.62 มากท่ีสุด 
7 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดเป็น 4.40 0.68 มาก 
 รวม 4.43 0.63 มาก 
 แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน    
1 แบบทดสอบสอดคลอ้งกบักิจกรรม 4.40 0.68 มาก 
2 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4.50 0.73 มาก 
3 ครอบคลุมเน้ือหา     4.43 0.63 มาก 
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4 จ านวนขอ้ค าถามเหมาะสม 4.40 0.72 มาก 
 รวม   4.43   0.69 มาก 
 รวมเฉลีย่   4.44   0.67 มาก 

 

จากตาราง 3  สรุปผลการประเมินคุณภาพ ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการคา้
บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า มีค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวม เท่ากบั 4.44 ซ่ึงแสดง
ว่าชุดการเรียนรู้มีคุณภาพทั้ งฉบับในระดับมาก  โดยด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ และด้านเน้ือหา 
ความรู้ มีค่าคะแนนเฉล่ียมาก เท่ากบั 4.47  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพแต่ละรายการของแต่ละด้านในด้านจุดประสงค์การ
เรียนรู้พบว่า จุดประสงคข์องกิจกรรมระบุชดัเจน มีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.70 ในขณะท่ี 
ดา้นเน้ือหาความรู้ พบว่า เน้ือหามีความถูกตอ้ง มีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 4.57 ส่วนดา้น
กิจกรรมทา้ยหน่วย พบว่า กิจกรรมทา้ยบทส่งเสริมให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัมี
ค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.63 และดา้นแบบทดสอบทา้ยหน่วยการเรียน พบว่า แบบทดสอบ
ทา้ยหน่วยมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน มีค่าคะแนนเฉล่ียมาก เท่ากบั 4.50 
  

 ตอนที่  2.  ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย
กมัพูชา ที่พฒันาไปทดลองสอนกลุ่มตวัอย่าง 

 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน
ไทย - กมัพชูา ผูว้ิจยัไดน้ าชุดการเรียนท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชก้บั นกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย อ  าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกับ
กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน/สรุปผลได/้ดงัน้ี 
                จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ท่ี
ปรับปรุงแลว้จากคร้ังท่ี 1) และคร้ังท่ี 2) ไปทดลองกบันักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 35 คน โดยมี
นักเรียนคละกันทั้งเก่งและอ่อน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสาร
การคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา ผลประเมินแสดง ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4  ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบฝึกหดัระหว่างเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
               ทางการเรียนชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา/ 
ชุดการเรียนรู้ เร่ือง คะแนนระหว่างเรียน 

ในแต่ละหน่วยการเรียน
ของชุดการเรียน 

(รวมเต็มเฉล่ีย 60 คะแนน) 

คะแนนหลงัเรียน 
ของชุดการเรียน 

 (เต็ม 20 คะแนน) 

E1/ E2 

การส่ือสารการคา้บริเวณ
ชายแดนไทย -กมัพชูา 

50.40 
(84.00%) 

16.94 
(84.70%) 

84.00/84.70 

 

  จากตาราง/4/สรุปไดว้่านกัศึกษาท าแบบฝึกหดัระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนของ
ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา/ไดค้ะแนนเฉล่ียคิดเป็น
ร้อยละ/50.40/และท าแบบทดสอบหลงัเรียน ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 16.94 ดงันั้นจึง สรุปไดว้่า ชุดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา ส าหรับนกัศึกษาการศึกษานอก
ระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 84.00/84.70 มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80  และไดท้ าการปรับปรุงชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพูชา แลว้น าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาหาค่าประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อไป 

การศึกษาการน าผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย 
กมัพูชา ที่พฒันาไปใช้จริงกบักลุ่มตวัอย่าง 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้น าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพูชา ท่ีสร้างและพฒันาข้ึนจนมีคุณภาพระดบัดี และมีประสิทธิภาพ 84.00/84.70 
น าไปใชก้ับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศนูยก์ารศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน  
ในภาคเรียนท่ี/2/ปีการศึกษา/2559/โดยผูว้ิจยัศึกษาผลการทดลองในประเด็น  ดงัน้ี 

1. การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรากฏผลดังตาราง 5 
ตาราง 5  ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   
               เร่ือง การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 

การทดสอบ n X  S.D. t df p 
ก่อนเรียน 40 11.30 .79    
    20.46** 39 .00 
หลงัเรียน 40 16.87 1.84    

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
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   จากตาราง 5 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน ดว้ยชุด
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา/ของกลุ่มตัวอย่าง โดย
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน/เท่ากบั/11.30 ส่วนคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั/16.87/จากคะแนนเต็ม/20 
คะแนน และจากการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนพบว่า นักศึกษาท่ีเรียน
ดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01/ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีก  าหนดไว ้

  

 ตอนที่ 3. ความพงึพอใจต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการค้าบริเวณชายแดน
ไทย - กมัพูชา  
 

  ตาราง 6 ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของคะแนนความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 

 
 

ขอ้ท่ี รายการ X  S.D. ระดบั 
ความพึงพอใจ 

 ด้านตวัอกัษร ภาษา และรูปเล่ม    
1 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 4.25 .49 มาก 
2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี้ตวัอกัษร 4.30 .46 มาก 
3 ความถกูตอ้งของภาษาท่ีใช ้ 4.35 .48 มาก 
4 ความสะดวกในการเรียนรู้เน้ือหาจากชุดการเรียน 4.20 .52 มาก 
5 ขนาดของชุดการเรียนมคีวามพอเหมาะ 4.13 .55 มาก 
 รวม 4.25 .35 มาก 

 ด้านเนือ้หาและกจิกรรมเรียนรู้    
1 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.13 .46 มาก 
2 เน้ือหาเรียงล  าดบัอ่านเขา้ใจง่าย มีความครบถว้น ทนัสมยั  4.30 .52 มาก 
3 กิจกรรมทุกขั้นตอนน่าสนใจ ชวนใหติ้ดตามไม่เบ่ือหน่าย 

และช่วยในการจ าเน้ือหา 
4.05 .50 มาก 

4 การไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 3.95 .75 มาก 
5 การไดม้ีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 4.15 .77 มาก 
 รวม 4.12 .39 มาก 
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 ด้านประโยชน์ทีไ่ด้จากการเรียนรู้    
1 การไดรั้บความรู้อยา่งครบถว้นตามวตัถุประสงคก์ารเรียน 4.18 .71 มาก 
2 การเกิดทกัษะวิธีการคิดและเช่ือมโยงเน้ือหากบัชีวิตจริง 4.23 .58 มาก 
3 เกิดทกัษะการส่ือสารเพื่อการประกอบอาชีพการคา้ 4.03 .58 มาก 
4 การพฒันาความกา้วหนา้ในการเรียนของตนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 3.70 .69 มาก 
5 การเห็นความส าคญัและประโยชน์ของการส่ือสารเพื่อการ

ประกอบอาชีพการคา้ 
4.20 .69 มาก 

 รวม 4.07 .46 มาก 
 รวมเฉลีย่ 4.14 .33 มาก 

 

จากตาราง 6  พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสาร
การคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา โดยรวมเฉล่ียในระดบัมาก ( 33.0..,14.4 == DSX ) เมื่อพิจารณา
รายดา้นโดยรวม  พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมากทุกดา้น โดยมีความพึงพอใจรวมดา้นตวัอกัษร ภาษา 
และรูป เล่ม  มากท่ี สุด ( 35.0..,25.4 == DSX ) รองลงมาได้แก่  ด้านเน้ื อหาและกิจกรรมเรียนรู้  
( 39.0..,12.4 == DSX ) และดา้นประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ ( 46.0..,07.4 == DSX )  ตามล าดบั  
 

ตาราง 7 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน 
             ไทย - กมัพชูา  ของนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กบัเกณฑท่ี์ก าหนด  

ชุดการเรียน ค่าร้อยละ X  S.D. t p ระดบั 
ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ือง การส่ือสารการคา้
บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา   

85.25 4.35 .56 11.03 .00 มาก 

**t (.01; df 32) = 2.4487 
 

จากตาราง 7 พบว่า ความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการคา้บริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพูชา/ของนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ/ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.35 คิดเป็นร้อยละ 85.25 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก จึงสรุปไดว้่านักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดั
สุรินทร์ ท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา  
มีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก  (สู งกว่าร้อยละ80) ซ่ึ งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก  าหนดไว  ้        
                นอกจากน้ี นักศึกษาการศกึษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง/เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย – กมัพูชา 
มีขอ้สรุปเรียงล  าดบัความถ่ีจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
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 ข้อดี 
 1.  นกัศึกษาการศึกษานอกระบบไดรั้บความสุขจากการเรียน (N = 28) คิดเป็นร้อยละ 84.85   
 2.  นกัศึกษาการศึกษานอกระบบมีแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน (N = 20)  คิดเป็นร้อยละ 60.61   
 3.  นักศึกษาการศึกษานอกระบบยงัมีโอกาสช่วยเพื่อนในกลุ่มคิดตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น  
และตรวจสอบผลงานในกลุ่ม (N = 18)  คิดเป็นร้อยละ 54.55  

 ข้อเสนอแนะ 
 นกัศึกษาการศึกษานอกระบบตอ้งการให้มีการพฒันาชุดการเรียนแบบน้ีกบัรายวิชาอ่ืนท่ีมี
เน้ือหายาก ( N = 22) คิดเป็นร้อยละ 66.67 


