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 บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาผลการพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้

ชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน ผูร้ายงานขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูตามล าดบั ดงัน้ี  
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปรผล และความหมายของ 

การวิเคราะห์ขอ้มลูตรงกนัผูร้ายงานจึงไดก้  าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัต่อไปน้ี 
 N แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 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 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีไดจ้ากคะแนน 
                           ระหว่างเรียนทุกชุดผา่นเกณฑก์ารเรียนรู้อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
E 2 แทน ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีไดจ้ากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
                           ท่ีท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑก์ารเรียนรู้ท่ี                                       

 ก าหนดอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 D  แทน ค่าเฉล่ียความแตกต่างของคะแนน 

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

 ** แทน มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูร้ายงานไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูตามล าดบั ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้
ชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน (คุณภาพและประสิทธิภาพ) 
 ตอนที่ 2 ผลการด าเนินการน าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้
ชายแดนสู่ประชมคมอาเซี ยน ท่ี พัฒนาไปใช้จริ งกับผู ้ เรี ยนในพ้ื นท่ี การค้ าชายแดนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ   
 ตอนที่ 3 ผลการพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้
ชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน (ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน) 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการน าไปใชใ้นการด ารงชีวิต เร่ือง การส่ือสารการประกอบ
อาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน   
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูร้ายงานขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทั้ง 4 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการพฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน (คุณภาพและประสิทธิภาพ)  ประกอบดว้ยเน้ือหา 5  หน่วยการเรียน 
ดงัน้ี 

หน่วยท่ี 1  ความรู้ทัว่ไปการคา้ชายแดน       
หน่วยท่ี 2  การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ      
หน่วยท่ี 3  การน าเทคโนโลยีไปใชใ้นการพฒันาอาชีพ      
หน่วยท่ี 4  การสร้างความตระหนกักบัการใชง้านส่ือสงัคมออนไลน์ และ 

                                                พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
หน่วยท่ี 5  การส่ือสารและการสนทนาในการซ้ือขาย  

 

1.1 การประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ งน้ีผูร้ายงานได้น าชุดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประเมินคุณภาพ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 
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ตาราง 3  ค่าเฉล่ียของผลการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสาร 
               การประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน 
           
ขอ้ท่ี รายการ X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
 หน่วยการเรียนที่  1 (A)    

1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.40 0.59 ดี 

2 เน้ือหา 4.20 0.76 ดี 

3 กิจกรรมทา้ยบท 4.20 0.69 ดี 

4 แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียน 4.00 0.56 ดี 

 รวม   4.20   0.65 ดี 

 หน่วยการเรียนที่  2 (B)    
1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.20 0.41 ดี 

2 เน้ือหา 4.00 0.45 ดี 

3 กิจกรรมทา้ยบท 4.20 0.61 ดี 

4 แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียน 4.00 0.45 ดี 

 รวม   4.10   0.48 ดี 

 หน่วยการเรียนที่  3 (C)    
1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.20 0.61 ดี 

2 เน้ือหา 4.00 0.56 ดี 

3 กิจกรรมทา้ยบท 4.40 0.59 ดี 

4 แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียน 4.20 0.61 ดี 

 รวม   4.30   0.59 ดี 

 หน่วยการเรียนที่  4 (D)    
1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.60 0.59 ดีมาก 

2 เน้ือหา 4.40 0.50 ดี 

3 กิจกรรมทา้ยบท 4.40 0.68 ดี 

4 แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียน 4.20 0.52 ดี 

 รวม   4.40   0.56 ดี 

 หน่วยการเรียนที่  5 (E)    
1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.40 0.50 ดี 
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ขอ้ท่ี รายการ X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
2 เน้ือหา 4.40 0.59 ดี 

3 กิจกรรมทา้ยบท 4.40 0.59 ดี 

4 แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียน 4.00 0.64 ดี 
 รวม   4.30   0.58 ดี 
 รวมเฉลี่ย   4.26   0.57 ดี 

 

จากตาราง 3  สรุปผลการประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน แต่ละหน่วยการเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ พบว่า มีค่า
คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั ( X = 4.60, SD = 0.59)   เน้ือหา/ความรู้ พบว่า มีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั ( X = 
4.40, SD = 0.59) กิจกรรมท้ายบท พบว่า มี ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ  ( X = 4.40  ,SD = 0.68) 
แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียน พบว่า มีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั ( X = 4.20, SD = 0.52)  ค่ารวมเฉล่ีย
ได ้เท่ากบั 4.26 โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.00 – 4.60 ซ่ึงถือไดว้่ามีคุณภาพทั้งฉบบัในระดบั
คุณภาพดีข้ึนไปทุกประเด็น   

 
 

1.2  การหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพ
การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน  ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ผูร้ายงานไดน้ าชุดการเรียน
ท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชก้บั ผูเ้รียนวิชาชีพระยะสั้น ท่ีศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ  าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน สรุปผลไดด้งัน้ี 

ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียนท่ีได้ปรับปรุงแลว้ในส่วนของภาษาท่ีใช้ในให้มีความชัดเจน  เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เน้ือหามีความชดัเจน  และกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน แลว้น าไป
ทดลองกบัผูเ้รียน จ  านวน รวม 25 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการ
ส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ผลประเมินแสดงดงัตาราง 4 
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ตาราง 4  ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบฝึกหดัระหว่างเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
               ทางการเรียนของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ 
               ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน  
 

ชุดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 

คะแนนระหว่างเรียน 
 (30 คะแนน) 

คะแนนหลงัเรียน 
(คะแนน 20 คะแนน) 

E1/ E2 

คะแนนรวมเฉล่ีย 25.52 17.00 85.05/85.00 
ร้อยละของคะแนน

เฉล่ีย 
E1  =  85.05 E2  =  85.00 

 

จากตาราง 4 สรุปได้ว่า ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพ
การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญพบว่า มีคุณภาพใน
ระดับดี  ส่วนค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 85.05/85.00 ซ่ึงเป็นค่าท่ีใกลเ้คียงกนั โดย
ต่างกนัไม่เกินร้อยละ 5 แสดงว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตามล าดบัขั้น และเมื่อเทียบค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 ท่ีไดก้ับเกณฑ์ท่ีตั้ งไวท่ี้ 80/80 พบว่า ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก  าหนด แสดงว่าแมผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน และหลงัเรียน บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
ของชุดการเรียนรู้ท่ีก  าหนดไว ้แต่ยงัตอ้งปรับปรุงเน้ือหา กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบ
หลงัเรียน ของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึนก่อนน าไปใชจ้ริง 

 

 ตอนที่  2  ผลการด าเนินการน าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน ที่พัฒนาไปใช้จริงกับผู้ เรียนในพื้นที่การค้าชายแดน ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

  2.1 ผูร้ายงานไดศ้ึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ชุดการเรียนรู้ และศึกษา
ขอ้มูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าสภาพปัญหาการเรียนการส่ือสารการประกอบอาชีพ
การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ยปัญหาดา้นต่าง ๆ คือ ปัญหาผูเ้รียน เช่น ผูส้นใจเรียน
แต่ไม่มีเวลาตอ้งช่วยเหลือครอบครัว สภาพผูเ้รียนมีความแตกต่าง เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได ้และตอ้งการฝึกอบรมระยะสั้นเท่านั้น ซ่ึงเม่ือสอบถามความตอ้งการประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ 
มีความต้องการท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมในลกัษณะการเรียนรู้วิชาชีพระยะสั้น เพราะส่วนใหญ่จบ
การศึกษาภาคบงัคบัแลว้ และไม่มีเวลาในการเรียนในลกัษณะอ่ืน เน่ืองจากภาระในการประกอบ
อาชีพและภาระต่อครอบครัว และอยากไดส่ื้อท่ีสามารถพกติดตวัเพื่อใชใ้นการเรียนรู้และทบทวน
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ได ้ และภาษาท่ีตอ้งการพฒันามากท่ีสุด คือ ภาษาเวียดนาม ตลอดจนสอดคลอ้งกบัท่ีสถานศึกษาท่ี
เป็นพ้ืนท่ีการค้าชายแดนไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดว้ิเคราะห์ผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
การศึกษาต่อเน่ือง พบว่า ปัญหาทั่วไปของผูเ้รียนคือ การส่ือสารภาษาเวียดนามเพื่อการค้าขาย 
รวมทั้งความรู้ และหลกัการทัว่ไปท่ีควรรู้เก่ียวกบัพ้ืนท่ีชายแดน เน่ืองจากผูเ้รียนเห็นว่า หากผูเ้รียนมี
ทกัษะความรู้เก่ียวกับการค้าชายแดน และมีทักษะการส่ือสารภาษาเวียดนามจะสามารถท าให้ผูเ้รียน
คา้ขายได้มากข้ึน มีรายได้ดีข้ึน ซ่ึงถือเป็นการต่อยอดอาชีพคา้ขายของตนเอง ในการสร้างฐานลูกค้า
เวียดนามไดม้ากข้ึน ทั้งน้ีการส่ือสารภาษาลาวนั้นไม่มีปัญหาเท่าไรนัก เน่ืองจากภาษาถ่ิน (ภาษา
อีสาน) มีความละมา้ยคลา้ยคลึงกบัภาษาลาว ซ่ึงผูเ้รียนสามารถส่ือสารไดดี้อยู่แลว้ และสถานศึกษา
เองยงัไม่มีส่ือส าหรับการพฒันาผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการผูเ้รียนในกลุ่มน้ี  

2.2 ผูร้ายงานจึงไดส้ร้างและพฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีคุณภาพระดับดีและมีประสิทธิภาพ 
85.05/85.00  

2.3 ผูร้ายงานได้ด  าเนินการจัดท าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเร่ืองการส่ือสารการ
ประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน ฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 200  เล่ม   

2.4 ผูร้ายงานได้ด  าเนินการจดัท า CD ประกอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการ
ส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน ฉบบัสมบูรณ์ จ านวน  200  แผน่ 

2.5 ผูร้ายงานน าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองไปใชก้บัผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาชีพ
ระยะสั้น ในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ลกัษณะชั้นเรียนระยะสั้น หลกัสูตร 36 ชัว่โมง ท่ีไดม้าโดยการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจ านวนทั้ งส้ิน 224 คน ของสถานศึกษา กศน.ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีเป็นพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนไทยกบัเวียดนาม  โดยอยูใ่นจงัหวดัชายแดนไทยท่ีมี
พรมแดนติดกับ สปป.ลาวและกัมพูชา ผ่านแดนไปเวียดนามท่ี ร่วมวิจัย  จ  านวน 7 จังหวดั ได้แก่  
1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 2) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวดั 
บึงกาฬ 3) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม 4) ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร 
5) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย  6) ศนูยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี และ 7) ศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 



103 
 

โดยด าเนินการใน 2 ลกัษณะ คือ ผูร้ายงานไดด้  าเนินการจดักิจกรรมดว้ยตนเองในสถานศึกษา  
จ  านวน 1 แห่ง  และสถานศึกษาด าเนินการจดักิจกรรมเอง จ  านวน 6 แห่ง โดยผูร้ายงานดูแล ประสานงาน
กบัครู กศน.อยา่งใกลชิ้ด ดงัน้ี 

 

ตาราง 5 วนั เดือน ปี และลกัษณะการด าเนินกิจกรรม 

ที่ พืน้ที่ชายแดน 

การจดักจิกรรม 
สถานศึกษา
ด าเนินการจดั
กิจกรรมเอง 

ผูร้ายงานไดด้  าเนินการ 
จดักิจกรรมดว้ยตนเอง 

1 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ  าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

1 - 5 พ.ย.59 - 

2 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ  าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ 

14 - 18 พ.ย.59 - 

3 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ  าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 

1 - 5 พ.ย.59  

4 ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
อ  าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร 

 11 - 16 พ.ย.59 
19 - 24 พ.ย.59 

5 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ  าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย 

 11 - 15 พ.ย.59 
18 - 27 พ.ย.59 

 
- 

6 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ  าเภอสิรินธร  จงัหวดัอุบลราชธานี 

22 - 28 พ.ย.59 - 

7 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ  าเภอเมืองสุรินทร์  จงัหวดัสุรินทร์ 

28 - 29 พ.ย.59 
 

 

 

 นอกจากน้ีผูร้ายงานได้น าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพ
การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน พร้อม CD ประกอบชุดการเรียนรู้ ประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพร่ 
ใหก้บัหน่วยงานสงักดั ส านกังาน กศน.  

1. หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอ ห้องสมุดประชาชนจงัหวดั และหอ้งสมดุเฉลิมราชกุมารี 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศ สปป.ลาว และประเทศกมัพชูา 

2. ส านักงานส่งเสริมการศึกนอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั และศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอ ท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศ สปป.ลาว และประเทศ
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กัมพูชา ผ่านแดนไปประเทศเวียดนาม  น าข้ึนเผยแพร่ ส่ือ ผ่ าน Website สถาบัน กศน.ภาค
ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ  http://www.esannfe.com/แ ล ะ Website https://www.youtube.com/ 
results?search query=ไพจิตร ผดุเพชรแกว้ 

 

 ตอนที่  3 ผลการพฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความพงึพอใจในการเรียน)     
  ผูร้ายงานน าผลท่ีไดม้าหาผลสมัฤทธ์ิและความพึงพอใจทางการเรียน ดงัน้ี 

3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการ
ประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ปรากฏผลดงัตาราง 6 

 
ตาราง 6  ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ 
               ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน 
 

การทดสอบ n X  S.D. t df p 
ก่อนเรียน 224 10.80 1.64    
    60.142** 223  .000 
หลงัเรียน 224 17.03 .78    

** หมายความว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตาราง 6 พบว่า   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 โดยผูเ้รียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 10.80 มีคะแนน
เฉล่ียหลงัเรียนเท่ากับ 17.03 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จึงสรุปได้ว่าผูเ้รียน (N = 224) ท่ีเรียน 
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน   
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก  าหนดไว ้

 

3.2  ความพึงพอใจ ของผูเ้รียนต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพ
การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ปรากฏผลดงัตาราง 7 – 8  

 
 
 
 

http://www.esannfe.com/
https://www.youtube.com/
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ตาราง 7  ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของคะแนนความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ 
               ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน  
 
          

ขอ้ท่ี 
รายการ X  S.D. ระดบั 

ความพึงพอใจ 
 ตวัอกัษร ภาษา และรูปเล่ม    

1 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 4.27 .52 มาก 
2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี้ตวัอกัษร 4.31 .54 มาก 
3 ความถกูตอ้งของภาษาท่ีใช ้ 4.38 .53 มาก 
4 ความสะดวกในการเรียนรู้เน้ือหาจากชุดการเรียน 4.20 .43 มาก 
5 ขนาดของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมคีวามพอเหมาะ 4.16 .45 มาก 
 รวม 4.27 .35 มาก 
 เนือ้หาและกจิกรรมเรียนรู้    
6 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.13 .49 มาก 
7 เน้ือหาเรียงล าดบัอ่านเขา้ใจง่าย มีความครบถว้น ทนัสมยั  4.25 .53 มาก 
8 กิจกรรมทุกขั้นตอนน่าสนใจ ชวนใหติ้ดตามไม่เบ่ือหน่าย 

และช่วยในการจ าเน้ือหา 
4.10 .53 มาก 

9 การไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  4.00 .71 มาก 
10 การไดม้ีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 4.19 .73 มาก 
 รวม 4.13 .39 มาก 
 ประโยชน์ทีไ่ด้จากการเรียนรู้    

11 การไดรั้บความรู้อยา่งครบถว้นตามวตัถุประสงคก์ารเรียน 4.20 .68 มาก 
12 การเกิดทกัษะวิธีการคิดและเช่ือมโยงเน้ือหากบัชีวิตจริง 4.27 .58 มาก 
13 การมีความรับผดิชอบต่อตนเอง  4.04 .60 มาก 
14 การพฒันาความกา้วหนา้ในการเรียนของตนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 3.79 .72 มาก 
15 การเห็นความส าคญัของการส่ือสารการประกอบอาชีพ 4.25 .69 มาก 
 รวม 4.11 .45 มาก 
 รวมเฉลีย่ 4.17 .33 มาก 
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จากตาราง 7 พบว่า ผูเ้รียนชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน มีความพึงพอใจ เฉล่ียในระดบัมากทุกขอ้ ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช้
มากท่ีสุด เฉล่ีย ( X = 4.38, SD = 0.53 ) ความเหมาะสมของการเลือกใชสี้ตวัอกัษร เฉล่ีย ( X = 4.31,    
S D = 0.54) ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร เฉล่ีย ( X = 4.27, SD = 0.52) การเกิดทกัษะวิธีการคิดและ
เช่ือมโยงเน้ือหากับชีวิตจริง เฉล่ีย ( X = 4.27, SD = 0.58) การเห็นความส าคัญของการส่ือสารการ
ประกอบอาชีพ เฉล่ีย ( X = 4.25, SD = 0.69) เน้ือหาเรียงล าดบัอ่านเขา้ใจง่าย มีความครบถว้น ทนัสมยั
เฉล่ีย ( X = 4.25, SD = 0.53) ตามล าดบั จึงสรุปไดว้่า ผูเ้รียนท่ีเรียนชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการ
ส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงถือไดว้่ามีความพึงพอใจทั้งฉบบั มี
คะแนนรวมเฉล่ียเท่ากบั 4.17 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก  าหนดไว ้
 
ตาราง 8  เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพ    
              การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนหลงัเรียนของผูเ้รียนกบัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 
  

ชุดการเรียน ค่าร้อยละ X  S.D. t p ระดบั 
ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสาร
การประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน 

83.40 4.17 .33 3457.048 .00 มาก 

 

   จากตาราง 8 พบว่า ความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการ
ประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน หลงัเรียนของผูเ้รียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.17 
คิดเป็นร้อยละ 83.40 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก จึงสรุปไดว้่า ผูเ้รียน (N=224) ท่ีเรียนชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน  มีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก (สูงกว่าร้อยละ 80) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก  าหนดไว ้
 

 ตอนที่  4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการน าไปใช้ในการด ารงชีวติ เร่ือง การส่ือสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน   

 กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมวิจยัคร้ังน้ี/คือ/ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาชีพระยะสั้นในรูปแบบ 
ชั้นเรียนวิชาชีพ ลกัษณะชั้นเรียนระยะสั้น/หลกัสูตร/36/ชั่วโมง/ท่ีได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive/Sampling)//ของสถานศึกษา/กศน./ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีเป็นพ้ืนท่ีการคา้ชายแดน
ไทยกบัประเทศ สปป.ลาว และกมัพูชา ผา่นแดนไปเวียดนาม  โดยสรุปการน าไปใชใ้นการด ารงชีวิต 
 มีดงัน้ี  
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 ผูเ้รียนสามารถใชใ้นการส่ือสารและติดต่อคา้ขายกบัคนไทยเช้ือสายเวียดนาม ควบคู่กบัการใช้
ภาษาไทยในการส่ือสาร ทั้งน้ีผูเ้รียนส่วนหน่ึงไดแ้สดงความเห็นไวด้งัน้ี 

    “…... ภาษาเวียดนามท่ีสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้…..”  
(นาวสาวสุทธิดา ปิยะโคตร ผูเ้รียน กศน. อ  าเภอเมืองมุกดาหาร)  
    “…...ภาษาเวียดนามมีประโยชน์มาก สามารถน าไปพดูสนทนากบัชาวเวียดนาม

ได ้…..” (นายชยัพร พนัธโ์พธ์ิ ผูเ้รียน กศน.อ  าเภอเมืองมุกดาหาร)  
    “…..มีประโยชน์มาก สามารถน าไปพดูส่ือสารกบัชาวเวียดนามไดเ้ป็นอยา่งดี….”  

(นายพิชยั  จนัทร์จ  าปา ผูเ้รียน กศน.อ  าเภอเมือง หนองคาย) 
    “…..ไดน้ าไปส่ือสารในการคา้ขายกบัชาวเวียดนามไดดี้….” (นายธีรพล ไชยกิตติ 
ผูเ้รียน กศน.อ  าเภอเมอืง จงัหวดัสุรินทร์) 

 “…..มีประโยชน์มากในการด าเนินธุรกิจและในชีวิตประจ าวนัเพราะว่าเราสามารถส่ือสาร
กบัชาวเวียดนาม...” (นายสิทธิชยั ธีรเนตร ผูป้ระกอบการร้านคา้ขายแว่นตา จงัหวดัมุกดาหาร) 

“….ไดค้วามรู้ และสามารถน าไปส่ือสารกบัชาวเวียดนาม อ่านสลากและตราสินคา้ได…้” 
(นายประจกัษ ์สมหวงั ผูเ้รียน กศน.อ  าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร) 

“…..เป็นแนวทางท่ีช่วยในการค้าขายชายแดนได้ รู้วิธีการติดต่อตลาดการค้ากับคน
เวียดนามได ้ฉะนั้นส่ือจึงใชเ้ป็นช่องทางไดเ้ป็นอย่างดี….” (นายวีรยทุธ  จนัทร์ไทย ผูเ้รียน กศน.
อ  าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย)  

จากขอ้มลูการสมัภาษณ์ สรุปไดว้่า  
ผูเ้รียนหลกัสูตรระยะสั้น ดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพ

การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเป็นคนไทยเช้ือสายเวียดนามท่ีมีอาชีพประกอบการคา้ขาย

และไม่ไดป้ระกอบอาชีพการคา้ขายในพ้ืนท่ีชายแดน สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 

และสามารถส่ือสารการซ้ือขายสินคา้ภาษาเวียดนาม อ่านสลากหรือตราสินคา้ได ้

นอกจากน้ีจากการสมัภาษณ์ครู กศน.ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน และไดส้อบถามผ่านครู 
กศน. 

/“…..ผูเ้รียนพอใจ และท่ีส าคญัก็คือส่ือเล่มน้ีสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดใ้นการคา้
ชายแดนซ่ึงก็ตรงกบัวตัถุประสงค…์..”  (นายเตีย  ท่ีดี  ขา้ราชการครู กศน. อ  าเภอเมืองมุกดาหาร) 

/“….ได้ศึกษาแลว้ให้ค  าแนะน าแก่นักศึกษา และผูเ้รียนถึงประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ในพ้ืนท่ี
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เศรษฐกิจพิเศษท่ีท าการคา้ไทย - เวียดนาม น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ
ได ้(วิทยากร สอนภาษาเวียดนาม) 

รจากการสัมภาษณ์ครู กศน. ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ สรุปได้ว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ

ความรู้ความเขา้ใจ มีความสนใจในการเรียนรู้  ผูเ้รียนสามารถน าไปสนทนาส่ือสารในการซ้ือ – ขาย 

สินคา้กบัชาวเวียดนามได ้ สามารถอ่านสลาก ตราสินคา้ของสินคา้ภาษาเวียดนาม  และน าไปปรับ

ใชใ้นการด ารงชีวิตได ้  
 

 4.2  แนวทางการพฒันา 
     จากการด าเนินกิจกรรมในโครงการผลิตส่ือส่งเสริมการเรียนรู้การประกอบ

อาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน โดยการน าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการ
ประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ไปทดลองใชส้ าหรับผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาชีพระยะสั้นในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ลกัษณะชั้นเรียนระยะสั้น หลกัสูตร 36 ชัว่โมง ท่ีร่วม
พัฒนา ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง/(Purposive/Sampling)/รวมจ านวนทั้ งส้ิน/224/คน/ของ
สถานศึกษา/กศน.ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีพรมแดนติดกบั สปป.ลาว และกัมพูชา ผ่านแดน 
ไปเวียดนาม จ านวน 7 จังหวดั ประกอบด้วย 1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 2) ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ  าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวดับึงกาฬ 3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม 4) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ  าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร 5) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ  าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย  6) ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอสิรินธร  จงัหวดั
อุบลราชธานี และ 7) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ 
จงัหวดัสุรินทร์ 
 

ผลพบว่า บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการทุกประเด็นและมีแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 
1. ท าเอกสารเป็นรูปเล่ม ๆ เลก็ เพือ่สะดวกในการพกพา 
2. ควรท าเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-book  เพื่อสะดวกและรวดเร็ว ในการคน้หา

และการท่ีผูอ่้านสามารถอ่านพร้อม ๆ กนัได ้
      3.  ควรจดัท าเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีลกัษณะเด่น คือ ขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียด    
ไดม้ากพอสมควรหรือเพื่อการเผยแพร่ประชาสมัพนัธก์็ได ้ผูดู้สามารถเลือกเวลาดูได ้ค่าใชจ่้ายใน
การผลิตต ่า  เช่น แผน่พบั  ใบปลิว โปสเตอร์   


