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บทที ่5 
 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
รายงานการพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา 

ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ผูว้ิจยัมีขั้นตอนในการด าเนินการและ
สรุปผล ดงัน้ี 
 

ความมุ่งหมายของการวจิยั 
1. เพื่อพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา  

ส าหรับนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย ก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน
ไทย - กมัพชูา   

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ต่อดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา   
 

สมมตฐิานของการวจิยั 
1. นกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสาร
การคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
ในระดบัมาก  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้า

บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา  ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอกาบเชิงสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ดงัน้ี  
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1. การเก็บข้อมูลเพื่อการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้า
บริเวณชายแดนไทย – กมัพูชา  1) การทดลองกบันกัศึกษา จ านวน 4 คน 2)ไปทดลองกบันักศึกษา  
จ านวน 12 คน  3)ไปทดลองกับนักศึกษากลุ่มใหญ่ จ  านวน 35 คน รวม 51 คน ในระหว่างวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2558 - วนัท่ี 30  กนัยายน 2558 

2. การเก็บขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั อ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ จ  านวน 40 คน ในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2558 - วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์ 2559 ท่ีใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา  1) ให้นักศึกษาทดสอบก่อนเรียน (Pre - test)โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 2) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพชูา โดยใชส้ าหรับนกัศึกษาการศึกษานอกระบบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 3)
ให้นักศึกษาทดสอบหลงัเรียน (Post - test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิม 
และสอบถามความพึงพอใจในการเรียน โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน โดยชุดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา   

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 
ผู้วิจัยการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป /SPSS/(Statistic 

Packages/for/the/Social/Sciences)/และ (Microsoft Excel) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูประกอบ 
ดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  การทดสอบค่าทีแบบ  
(t - test) 

 

สรุปผลการวจิยั 
               1)  ผลจากการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - 
กมัพชูา ส าหรับนักศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ
พบว่า มี คุณภาพในระดับดี   ส่วนค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า ค่าประสิทธิภาพE1/E2 ไดเ้ท่ากบั 84.00/84.70 ซ่ึงเป็นค่าท่ี
ใกลเ้คียงกนั โดยต่างกนัไม่เกินร้อยละ 5 แสดงว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตามล าดบัขั้น 
และเมื่อเทียบค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ท่ีได้กบัเกณฑ์ท่ีตั้งไวท่ี้ 80/80 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนด 
แสดงว่าแมผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน และหลงัเรียน บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของชุด
การเรียนรู้ท่ีก  าหนดไวแ้สดงว่าแม้ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน และหลังเรียน บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดการเรียนรู้ท่ีก  าหนดไว ้แต่ยงัตอ้งปรับปรุงเน้ือหา กิจกรรมระหว่าง
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เรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึนก่อน
น าไปใชจ้ริง 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ส าหรับนักศึกษานอก
ระบบ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีศึกษาดว้ยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้า
บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา พบว่า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

3. นกัศึกษามีความพอใจต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน
ไทย - กมัพูชา โดยรวมเฉล่ียในระดบัมาก เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมาก
ทุกดา้น ( 35.0..,14.4 == DSX ) 

 

 จากท่ีกล่าวมา พอสรุปได้ว่า ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพชูา ท่ีพฒันาข้ึนมีเน้ือหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งความตอ้งการ
ของผูเ้รียน มีส่ือผสมท่ีสะดวกในการน าไปใช ้และท าใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ระดบั
ภาษามีความเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน สามารถส่ือสารโดยใช้ค  า ส านวน และประโยค  
ง่าย ๆ  เก่ียวกบัการประกอบอาชีพการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา ได ้ผูเ้รียนสามารถศึกษาชุดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองไดทุ้กท่ีทุกเวลาตามความพร้อมของตนเอง และน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะการส่ือสารเพื่อการคา้ชายแดน  
 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
การอภิปรายผลการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั เสนอตามล าดบัผลการวิจยั ดงัน้ี 
1. การพฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา 

ส าหรับนักศึกษานอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 84.00/84.70 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์ท่ีตั้งไว ้80/80 ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดงัน้ี 
       ประการแรก ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - 
กมัพูชา  ได้ด  าเนินการตามหลกัการสร้างชุดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ/โดยศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดการเรียนจากการวิจยั  เช่น ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2523 : 120) ; ยุพิน  พิพิธกุล (2545 
: 117) ; สมฤดี ดุกหล่ิม (2552 : 86) เป็นต้น  มีการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เอกสารทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องรวมทั้ งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและไดป้รับปรุงแกไ้ข ทั้งในดา้นเน้ือหาสาระ ภาษา และระยะเวลาท่ีใช ้นอกจากน้ีผูว้ิจยั
ได้ด  าเนินการหาประสิทธิภาพทั้งรายบุคคล/รายกลุ่ม/ก่อนน าชุดการเรียนการสอนไปใชจ้ริงซ่ึง
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ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี  ภิรมย์เมือง และมาเรียม นิลพันธุ์ (2556 : 
บทคัดย่อ) ท่ีได้พฒันาชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการส่ือสาร ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวิจยัพบว่า/1)/ครูและนกัเรียนตอ้งการใหม้ีการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ ส่ือประสมโดยมีส่ือประสมไดแ้ก่ ซีดีรอม โปรแกรมน าเสนอ รูปภาพ
ประกอบ 2) ชุดการเรียนรู้ส่ือประสม มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.17/84.17 3) ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ส่ือประสม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
4) ความสามารถในการปฏิบัติงานดา้นการใช ้คอมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูลอยู่ในระดับดี และความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ส่ือประสมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชวิน พงษ์มา (2558: บทคดัยอ่) การพฒันาชุดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกบัแผนผงัความคิด เร่ืองธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัปรากฏผลดงัน้ี 1) ชุดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือร่วมกบัแผนผงัความคิด เร่ืองธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.34/85.35  2) ดชันีประสิทธิผลของชุดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกบัแผนผงัความคิด เร่ือง ธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 0.6267 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.67 3) 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกบัแผนผงัความคิด เร่ือง
ธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
เรียนดว้ยชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกบัแผนผงัความคิด เร่ือง ธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ5) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือร่วมกบัแผนผงัความคิด เร่ืองธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ จึงสามารถกล่าวไดว้่า การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนก่อนน าไปใช ้ ท าให้ครูมัน่ใจ
ว่าชุดการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จริง โดยการหา
ประสิทธิภาพตามล าดบัขั้นตอนจะช่วยให้ไดชุ้ดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและท าให้การสอน
บรรลุความส าเร็จ ดงัน้ี 

ประการที่สอง การพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน
ไทย - กัมพูชาได้ด  าเนินการตามหลักการสร้างชุดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ โดยมีการศึกษา
หลกัสูตร และวิเคราะห์เน้ือหาของกิจกรรม ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ วางแผนการจดักิจกรรม 
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อีกทั้งผ่านการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ทั้งในดา้นเน้ือหา ด้านการใช้ภาษาเพื่อหา
ขอ้บกพร่องของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองการทดลองใช ้และการน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ขให้
ถกูตอ้ง นอกจากน้ีไดมี้การหาประสิทธิภาพก่อนน าชุดการเรียนการสอนไปใชจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (2546 : 4) ได้ให้แนวทางในการสร้างส่ือข้ึนมาใหม่ เป็น
กระบวนการท่ีตอ้งใชเ้วลา ด าเนินการไดต้ามความพร้อม และความเหมาะสมตามขั้นตอน ดงัน้ี
ส ารวจปัญหาและความตอ้งการของสงัคม และจดัล  าดบัความส าคญั ศึกษา และก าหนดคุณสมบติั
ของนักศึกษาวิเคราะห์จุดประสงค์และขอบเขตเน้ือหาของส่ือ ก  าหนดรูปแบบส่ือ สร้างส่ือตาม
รูปแบบท่ีก าหนด น าส่ือไปทดลอง วิเคราะห์ผล ปรับปรุงแก้ไข น าส่ือไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ติดตาม และประเมินผล และสอดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มนัส ประเทืองจิตร์. 
2542:15) อา้งอิงจาก มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2533: 495)โดยไดเ้สนอขั้นตอนในการสร้าง
ชุดการเรียนไว ้ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์เน้ือหา ไดแ้ก่ การก าหนดหน่วย หวัเร่ือง และมโนมติ  ขั้น
ท่ี 2 การวางแผนไวล่้วงหน้า เป็นการก าหนดรายละเอียด ขั้นท่ี 3 ผลิตส่ือการเรียน เป็นการผลิตส่ือ
ประเภทต่าง ๆ  ท่ีก  าหนดไวใ้นแผน  ขั้นท่ี 4 หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนโดยน าไปทดลอง เพื่อช่วย
ตรวจสอบว่าส่ือการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะช่วยให้การเรียนการสอนมีคุณภาพดีตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไวไ้ด ้

ประการที่สาม ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย-
กมัพูชา เป็นชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีใชแ้หล่งเรียนรู้ธรรมชาติในทอ้งถ่ินซ่ึงอยูใ่นชุมชนท่ีใกลต้วั
นกัศึกษา คือ พ้ืนท่ีการคา้ชายแดน ท าให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจจากการสัมผสัธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติักิจกรรมนอกห้องเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
ทฤษฎีแบบจ าลองอาร์ค ไดแ้ก่  การเร้าความสนใจความรู้สึกเก่ียวพนักบัเน้ือหา ความมัน่ใจ และความ 
พึงพอใจของนักศึกษา (สุวฒัน์  วฒันวงศ์. 2533: 140) กล่าวคือ ความรู้สึกเก่ียวพันกับเน้ือหา
หมายถึงการท าให้นักศึกษารู้สึกว่าส่ิงท่ีตนก าลงัเรียนอยู่นั้น มีความหมายหรือมีประโยชน์ต่อตัว
นักศึกษาเอง เช่น การใช้ตัวอย่างท่ีมีบริบทตรงกับความสนใจหรือตรงกับสาขาของนักศึกษา  
เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ/โนลล ์(Malcolm S./Knowles./1975) มีองคป์ระกอบพ้ืนฐาน
สรุปได้ ดังน้ี  1) ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ได้ดีหากว่าเร่ืองนั้ นตรงกับความต้องการและความสนใจ  
2) สถานการณ์ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนถือเอาตนเองเป็นศนูยก์ลาง 

 

 จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการค้าบริเวณชายแดน 
ไทย - กมัพชูา  ท่ีผูร้ายงานพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้จึงเป็นการยนืยนัว่า 
ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา ส าหรับนักศึกษา 
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นอกระบบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีส่วนช่วยนักศึกษาให้มีการพฒันาและมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลงัเรียนสูงข้ึนจริง 

  

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - 
กมัพูชา 
               ผลจากการวิจยัพบว่า นักศึกษาท่ีได้รับการเรียนดว้ย เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน
ไทย – กมัพูชา มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ท่ีตั้งไวส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุจินดา เอ่ียมโอภาส/(2552:/130)/ได้ศึกษาชุดการเรียน/“Learning 
Mathematics Through English” ท่ีเนน้ทกัษะการใชต้วัแทน เร่ืองความน่าจะเป็นท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิ
และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนัก เรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยชุดการเรียน “Learning 
Mathematics Through English”  ท่ี เน้นทักษะการใช้ตัวแทน  (Representation) เร่ืองความน่ า 
จะเป็นอยู่ในระดบัสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดับ .01 และสอดคลอ้ง  
กบังานวิจยัของ ด ารงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ข่ือนขันธ์  (2553: 127 - 137) พฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง 
 การนวดไทย การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการนวดไทย  
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองเร่ืองการนวดไทยท่ีสร้างจากการวิเคราะห์ข้อมูลดา้น  
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับนักศึกษา จะมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ความรู้ทกัษะการนวดไทยอยู่
ในเกณฑร์ะดบัมีความรู้ความเขา้ใจมาก และมีความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก และสอดคลอ้งกบั  
สมถวิล เชสูงเนิน และพจนีย ์เสง่ียมจิต (2557 : บทคดัย่อ)ไดพ้ฒันาชุดการสอน เร่ืองงานเกษตร 
คู่บ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/7 ท่ีก  าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน
อนุบาลอุบลราชธานี จ  านวน 45 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองงานเกษตรคู่บา้น/ชั้นประถมศึกษาปีท่ี/6/มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาให้
นักเรียนมีความรู้ และทักษะเก่ียวกับงานเกษตร คู่บ้านและชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.82/83.05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี/6/ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองงานเกษตรคู่บา้น ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั/.01 3)/นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีเร่ืองงานเกษตรคู่บา้น ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบั ชวิน พงษ์มา (2558 : บทคดัย่อ) การพฒันาชุดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกบัแผนผงัความคิด เร่ืองธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
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งานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัปรากฏผลดงัน้ี 1) ชุดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือร่วมกบัแผนผงัความคิด เร่ืองธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.34/85.35  2) ดชันีประสิทธิผลของชุด
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกบัแผนผงัความคิด เร่ืองธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 0.6267 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.67 
3) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกบัแผนผงัความคิด 
เร่ือง ธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 4) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกบัแผนผงัความคิด เร่ืองธุรกิจกบัการด ารงชีวิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ 5) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกบัแผนผงัความคิด เร่ืองธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจาก
สาเหตุต่าง ๆ ดงัน้ี 

ประการแรก เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา ท่ีพฒันาข้ึนไดผ้่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นจุดประสงค์ดา้นเน้ือหา ดา้นการใชภ้าษา 
ดา้นกิจกรรม มีวีซีดีเป็นส่ือประกอบเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถศึกษาดว้ยตนเอง และมีการจดักิจกรรม
ท่ีหลากหลายท่ีฝึกปฏิบติักิจกรรมนอกหอ้งเรียนเพื่อกระตุน้การเรียนรู้โดยเนน้นักศึกษาเป็นส าคญั 
ท าให้นักศึกษาความอยากรู้อยากเห็นไดศ้ึกษาค้นควา้ข้อมูลต่าง  ๆ ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2525: 45)โดย
ได้ให้แนวคิดในการสร้างชุดการเรียนไว ้ว่าการใช้ชุดการเรียนการสอนท่ีได้ปรับปรุงและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์สามารถน าไปสอนนกัศึกษาไดต้ามประเภทของชุดการเรียนการสอน และ
ระดบัการศึกษา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี ให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อพิจารณาพ้ืนความรู้
เต็มของนักศึกษา ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน (ขั้นการเรียนการสอน) ขั้น
สรุปผลการเรียนการสอน เพื่อสรุปความคิดรวบยอดและหลกัการท่ีส าคญั ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไป 
  ประการที่สอง การเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณ
ชายแดนไทย  -  กัมพูชา มีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายเน้นให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจ
ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัมีการส ารวจส่ิงแวดลอ้มในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติท าให้นักศึกษาเขา้ใจสภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  ไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติักิจกรรมจริงจากการเรียนรู้จากส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเป็นการ
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น าเอาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมาใชป้ระโยชน์ในการจดัประสบการณ์ และท าให้เกิด
การเรียนรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างไม่รู้ตวั ท าให้รู้สึกเรียนง่าย และสนุก โดยมีครูคอยช่วยช้ีแนะ
แนวทางและให้ค  าปรึกษาเมื่อมีปัญหาในการปฏิบติักิจกรรมท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ไดดี้กว่า
การฟังค าบรรยายภายในห้องเรียนเพียงอยา่งเดียว และส่งผลให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน ดงันั้นจึงควรให้นกัศึกษาไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั ส่วนกิจกรรมนั้น
ควรจดัใหน้กัศึกษารู้สึกสนุกและไดเ้รียนรู้โดยไม่รู้ตวั จะท าใหน้ักศึกษาสนุกและเปล่ียนความรู้สึก
จากการเรียนท่ียากมาเป็นเร่ืองง่ายส่งผลใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้และใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

ประการที่สาม กิจกรรมสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะและความสามารถของนักศึกษา กิจกรรม
เร่ิมจากง่ายไปหายาก มีความต่อเน่ืองในเน้ือหาวิชา เสริมสร้างความเข้าใจต่อชีวิตและธรรมชาติ
รอบตวัเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดศ้ึกษาคน้ควา้นอกหอ้งเรียน นักเรียนไดส้มัผสักบัสภาพแวดลอ้ม
จริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทฤษฎีเก่ียวกบัความพร้อมของ บรูเนอร์ (Bruner)/ท่ีกล่าวว่าการ
จดัระบบระเบียบของเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์ของนกัศึกษา ควรเรียงประสบการณ์จากง่าย
ไปหาประสบการณ์ท่ียาก และเมื่อจดัประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกบัความเจริญงอกงามทางสติปัญญา
ของนักศึกษา นอกจากน้ีขั้นตอนการเรียนรู้ในกิจกรรม มุ่งพฒันากระบวนการคิดของนักศึกษา มี
ความสนุกสนาน เชิญชวนให้เกิดความสนใจไม่น่าเบ่ือหน่ายท าให้นักเรียนรู้สึกมีอิสระไดส้ัมผสั
ส่ิงแวดลอ้มคุน้เคยและเรียนรู้จากความเป็นจริงของชีวิตและธรรมชาติ อีกทั้งนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ย 
ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองสามารถวดัผลและประเมินผล โดยการท าแบบทดสอบเมื่อเรียนจบแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงแบบทดสอบยอ่ยเป็นการวดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท าใหน้กัเรียน
รู้ผลการเรียนรู้ของตนเอง และน าขอ้บกพร่องมาแกไ้ขให้ดีข้ึนและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ใน
บทเรียนต่อไป 

 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการสนับสนุนสมมติฐานท่ีว่านักศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการค้า
บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา 
  ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา ในระดบัมาก เป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุจินดา/เอ่ียมโอภาส/(2552 : 130)/ได้ศึกษาชุดการเรียน 
“Learning Mathematics Through English” ท่ีเน้นทกัษะการใชต้วัแทน เร่ืองความน่าจะเป็นท่ีมีผล
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ต่อผลสมัฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษา
พบว่า เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง หลงัจากเรียนดว้ยชุดการเรียน “Learning 
Mathematics Through English” สูงกว่าก่อนเรียนดว้ยชุดการเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และสอดคลอ้งกบั ด  ารงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ข่ือนขนัธ์  (2553 : 127 - 137) พฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เร่ือง การนวดไทย/การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการนวดไทย   
ผลการวิจยัพบว่า ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองเร่ืองการนวดไทย ท่ีสร้างจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน  
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาจะมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ ์80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีระดบันัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 ความรู้ทกัษะการนวดไทยอยู่ใน
เกณฑ์ระดบัมีความรู้ความเขา้ใจมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากและสอดคลอ้งกบั  
สมถวิล เชสูงเนิน และพจนีย ์เสง่ียมจิต (2557 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาชุดการสอน เร่ืองงานเกษตรคู่
บา้น    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี/6/7/ท่ีก  าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี/2/ปีการศึกษา/2555/โรงเรียนอนุบาล
อุบลราชธานี/จ  านวน/45/คน/ผลการวิจยัพบว่า/1) ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ีเร่ืองงานเกษตรคู่บา้น ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาใหน้กัเรียนมี
ความรู้และทักษะเก่ียวกบังานเกษตรคู่บ้าน และชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.82/83.05       
2)/นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีเร่ืองงานเกษตรคู่บา้น ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั/.01/3)/นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองงานเกษตรคู่บา้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ประการแรก ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย – กมัพูชา 
ท่ีพฒันาข้ึนมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย มี 6 หน่วยการเรียนรู้ เนน้ใหน้กัศึกษาปฏิบติักิจกรรมจริง
เรียนรู้จากส่ิงรอบตวั รู้สึกอิสระไดส้มัผสัส่ิงแวดลอ้มโดยตรงซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาเจตคติต่อการ
เรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิด วิจารณ์  พานิช (2556 : 3 - 37)  ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาสนุกกับการเรียนเป็นการสร้างความพึงพอใจให้นักศึกษามีองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุด  
2 อยา่ง/คือ/แรงบนัดาลใจกบัการเรียนแบบท่ีนกัเรียนลงมือปฏิบติั/(Learning/By/Doing)/สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ/บลมู (Bloom./1976 :/72 - 74)/ท่ีกล่าวว่า ถา้สามารถจดัให้นกัศึกษาไดท้ ากิจกรรมท่ีตน
ตอ้งการก็จะคาดหวงัได้ แน่นอนว่านกัศึกษาทุกคนไดเ้ตรียมใจส าหรับกิจกรรมท่ีตนเองเลือก นั้น
ดว้ยความกระตือรือร้นพร้อมทั้งความมัน่ใจ สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อม
ทางดา้นจิตใจไดอ้ย่างชดัเจน  และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ไดอ้ย่างรวดเร็วและประสบผลส าเร็จสูง 
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สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ท่ีกล่าวถึงกฎแห่งความพร้อม
(Law/of/Readiness)/ว่าการเรียนรู้เกิดไดเ้มื่อมีความพร้อม ถา้เมื่อถึงวุฒิภาวะ (Maturity) ย่อมมีผลให้ท า
กิจกรรมในขั้นนั้ นได้ส าเร็จ/ความพอใจย่อมตามมากับความส าเร็จ และกฎแห่งความพอใจ 
(Law/of/Effect)/เมื่อมีการใหแ้รงจูงใจ การใหร้างวลัและการเสริมแรงเป็นความพอใจก็จะส่งผลให้
แสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ึน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่ากิจกรรมการเรียนรู้จะ
ไดผ้ลดีถา้หากนกัศึกษาเกิดความพอใจและถา้ไม่ไดรั้บความพอใจจะเกิดผลน้อย (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์ 
2533 : 321) และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแบบจ าลอง คือ ความมัน่ใจหมายถึง การท าให้นกัศึกษาทราบถึง
ส่ิงท่ีตนเองควรคาดหวงัในการเรียนอยู่นั้น มีความหมายหรือมีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง เช่น  
การใช้ตวัอย่างท่ีมีบริบทตรงกบัความสนใจหรือตรงกับสาขาของนักศึกษา และความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา การท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนมากข้ึนนั้ นท าได้โดยการจัดหา
กิจกรรมซ่ึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดป้ระยุกต์ใชส่ิ้งท่ีตนเรียนมากในสถานการณ์จริงและจดัหา 
ผลป้อนกลบัในทางบวก หลังจากท่ีนักศึกษาได้แสดงความก้าวหน้า และให้ค  าปลอบใจเมื่อ
นกัศึกษาท าผดิพลาด ทั้งน้ีจะตอ้งอยูบ่นฐานของความยติุธรรม 

ประการที่สอง ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา  
ท่ีพฒันาข้ึนเน้ือหาท่ีใชใ้นการท าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นเร่ืองใกลต้วันักศึกษาและใชแ้หล่ง
เรียนรู้ ท าให้นกัศึกษาไดท้ราบถึงความส าคญัของการเรียนรู้ และมีความสุขในการเรียนรู้ ซ่ึงเร่ือง
ดงักล่าวจะส่งผลกระทบกบันกัศึกษาโดยตรงท าใหน้กัศึกษาเกิดเจตคติต่อการเรียนน าไปสู่ความพึง
พอใจใน  การเรียนสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับความต้องการ (Maslow’s Need Hierarchy) ของ 
มาสโลว ์(1954 : 80 - 101) ท่ีกล่าวว่ามนุษยจ์ะถกูจูงใจหรือกระตุน้ให้ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง
เพื่อตอบสนองความตอ้งการบางอย่างท่ีอยู่ภายในจิตใจนั่นคือ ความพึงพอใจของมนุษยเ์กิดจากการ
ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ ดงันั้นในการปลูกฝังเร่ืองความรู้สึก อารมณ์ จ าเป็นท่ีตอ้งพยายาม
สอดแทรกในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม ทุกเวลาและทุกโอกาสเท่าท่ีจะท าได้ แมพ้ฤติกรรม
น้ีจะไม่เกิดข้ึนทันทีทนัใดก็ตาม แต่ในกาลขา้งหน้าถา้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามท่ี
มุ่งหวงัจะเป็นสร้างเจตคติและความพึงพอใจในการเรียนไดใ้นท่ีสุด  

 

  จากการท่ีผูว้ิจัยได้ท าการสอบถามความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา ต่อด้วยชุด 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจในการเรียนต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย 
- กมัพูชา  ในระดบัมาก ซ่ึงผลดงักล่าวน่าจะมีสาเหตุมาจากความรู้ท่ีนักศึกษาไดรั้บจากการปฏิบติั
กิจกรรมและจากประสบการณ์ตรงในชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษา ท าใหน้กัศึกษาสนใจและมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้จึงส่งผลต่อความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการเรียนดว้ย 
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จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้เป็นการสนับสนุนสมมติฐานท่ีว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อ 
การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา ในระดบัมาก 

 

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง
การส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา  

จากการท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนอยู่ในระดับมาก  ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 นั้น ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการส่ือสาร
การคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพชูา ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัไดน้ า
แนวคิดเก่ียวกบัวิธีการและขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงกบัประสบการณ์จริงเปิดโอกาส
ใหน้กัศึกษาไดศ้ึกษาคน้ควา้หาขอ้มลูโดยการส ารวจ ทดลอง เปิดโอกาสให้ร่วมอภิปรายแลกเปล่ียน
ความรู้ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ส่งเสริมให้นกัศึกษามีความเป็นตวัของตวัเอง เกิดความภาคภูมิใจ
ในผลการปฏิบติักิจกรรม นอกจากน้ีชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดน
ไทย - กมัพูชา ท่ีสร้างข้ึนยงัมีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง Constructivism) การเรียนรู้
จากสถานการณ์ (Situated Leaning) และทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) (Bennett; & Holman. 2002 : 
165 - 166) จึงมีส่วนท่ีท าใหน้กัศึกษาเกิดความพอใจไดเ้รียนรู้จากวิธีการใหม่ๆ มีความต่ืนเตน้ พอใจ
ในการได้พบและเก็บส่ิงใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ปกเกศ ชนะโยธา (2551 : 124) ท่ีได้ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิ ทกัษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจ ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตท่ีสร้างข้ึนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ท่ีสร้างข้ึนตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด นอกจากน้ี ชุดการเรียนรู้ดว้ย 
ตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา เป็นชุดการเรียนท่ีสร้างข้ึนอย่างเป็น
ระบบ มีการศึกษาจากหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 จาก
เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยส่งเสริมให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้โดยการลงมือปฏิบติักิจกรรมจริงดว้ยตนเอง ครูเป็นเพียงผูช่้วยใหน้กัศึกษามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีเน้นให้นักศึกษาไดแ้สดงถึงศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตนเอง
ส่งผลให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้จากชุดการเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองสามารถสรุปองคค์วามรู้ท่ีศึกษาได้
ดว้ยตนเอง และมีความสุข สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เปียทิพย ์เขาไข่แกว้  (2551 :  56)  ท่ีพฒันาชุดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีจ านวนเบ้ืองต้นท่ีเน้นการให้เหตุผล ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความคิดเห็นต่อเน้ือหาทฤษฎี
จ านวนเบ้ืองต้นและกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก และสอดคลอ้งกับผลการวิจัย
ของขวญัตา ทองใบ (2553 :/70)/ท่ีพฒันาชุดการเรียน เร่ืองป่าชายเลน/ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
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ปีท่ี/1/โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  อ าเภอบางบ่อ จังหวดัสมุทรปราการ ผลวิจัยพบว่า 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ความพึงพอใจต่อชุดการเรียน เร่ืองป่าชายเลน อยูใ่นระดบัดี 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็นการสนับสนุนสมมติฐานข้อท่ี /2/ท่ีว่านักศึกษาท่ีเรียนด้วย 
ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา มีความพึงพอใจต่อ 
ชุดการเรียนอยูใ่นระดบัมาก  

 

5. การน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวติของนักศึกษา หลงัเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เร่ือง การส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย -  กมัพูชา 

ผลการวิจยัพบว่านักศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปใชใ้นการประกอบ
อาชีพ ตามเกณฑร้์อยละ 80 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คิม (Kim. 2008) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการ
พฒันาประสิทธิภาพในการเรียนรู้ค  าศพัท์ ภาษาองักฤษของนักศึกษาโดยการใช้กิจกรรมมุ่งงาน
ปฏิบัติ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาท่ีก  าลงัเรียนวิชาภาษาองักฤษจ านวน 64 คน  โดยแบ่งออกเป็น       
2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มีจ  านวน 34 คน ไดรั้บงานปฏิบติัท่ีมีระดบัความยากง่ายแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ประเภท
การอ่าน ประเภทการเติมขอ้มูลท่ีขาดหายไป และประเภทการแต่งเร่ือง ส่วนกลุ่มท่ี 2 นั้นมีจ  านวน
นกัศึกษา 30 คน ไดรั้บการท างานปฏิบติัท่ีมีระดบัความยากง่ายอยู่ในระดบัเดียวกนัโดยงานวิจยัน้ีมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะท าการเปรียบเทียบระหว่างงานปฏิบติัท่ีมีลกัษณะซบัซอ้นกบังานปฏิบติัท่ีมีลกัษณะ
เรียบง่าย ซ่ึงใชเ้วลาในการท าการทดลอง 2 สปัดาห์ ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนโดย
การใชง้านปฏิบติัท่ีมีลกัษณะซบัซอ้นคือมีระดบัความยากง่ายแตกต่างกนัออกไปนั้นสามารถท าให้
การเรียนรู้ค  าศพัท์ของนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทาวาโคลิ และฟอสเตอร์ 
(Tavakoli; & Foster.2008)ได้ท าการศึกษาการพัฒนา ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ  
ของนักศึกษาท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองโดยการใชกิ้จกรรมมุ่งงานปฏิบติั จุดมุ่งหมาย  
ของการวิจยัคือ การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาองักฤษของนักศึกษาในดา้นความ
ถูกต้อง ความคล่องแคล่ว และความซับซ้อนของไวยากรณ์ โดยการใช้งานปฏิบัติท่ีมีลกัษณะ
แตกต่างกนั คือ เป็นงานปฏิบติัท่ีมีความเรียบง่ายกบังานปฏิบติัท่ีมีความซบัซอ้นโดยท าการทดลอง
กบักลุ่มตวัอย่างจ  านวน 100 คน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหน่ึงมีจ  านวนนักศึกษา 40 คน เป็นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 19 -47 ปี ไดรั้บงานปฏิบติัท่ีมีความซับซอ้น ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงมีจ  านวน 60 คน 
เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 19 - 45 ปี ไดรั้บงานปฏิบติัท่ีมีความเรียบง่ายโดยงานปฏิบติัท่ีใชน้ั้น เป็น
งานปฏิบติัในลกัษณะให้นักศึกษาเล่าเร่ืองจากภาพเหตุการณ์ท่ีก  าหนดให้ ผลปรากฏว่านักศึกษา
กลุ่มท่ีได้รับงานปฏิบัติท่ีมีความซับซ้อนนั้ นสามารถท าให้นักศึกษามีความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษในดา้นความถกูตอ้ง ความคล่องแคล่ว และความซบัซอ้นของหลกัไวยากรณ์ได ้ดีกว่า
นกัศึกษากลุ่มท่ีไดรั้บงานปฏิบติัท่ีมีความเรียบง่าย ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 ประการแรก ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย – กมัพชูา 
ผูร้ายงานก าหนดกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะและความสามารถของนกัศึกษา กิจกรรมเร่ิมจากง่าย
ไปหายาก มีความต่อเน่ืองในเน้ือหาวิชา เสริมสร้างความเขา้ใจต่อชีวิตและธรรมชาติรอบตวัเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาไดศ้ึกษาคน้ควา้นอกห้องเรียน  นักเรียนไดส้ัมผสักับสภาพแวดลอ้มจริง จึงส่งผลให้
นกัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
การเรียนรู้ของ ธอร์นไดค ์(Thorndike) ท่ีกล่าวถึง กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ว่าการเรียนรู้
เกิดไดเ้มื่อมีความพร้อม ถา้เมื่อถึงวุฒิภาวะ (Maturity) ย่อมมีผลใหท้ ากิจกรรมในขั้นนั้นไดส้ าเร็จ ความ
พอใจย่อมตามมากับความส าเร็จ การตอบสนองจะได้ผลดีเมื่อร่างกายมีความพร้อมท่ีจะกระท า  
ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เมื่อนักศึกษาพร้อมท่ีจะตอบสนองกฎแห่ง 
การฝึกหัด (Law/of/Exercise)/เมื่อมีการฝึกท าบ่อย ๆ มีการทดสอบความสามารถแลว้ตามดว้ยแรง
เสริมความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้ากบัแรงเสริมจะแน่นข้ึนจนเกิดความเคยชิน อาจกล่าวไดว้่าใน
กิจกรรมการเรียนถา้ไดม้ีการฝึกปฏิบติัหรือกระท าบ่อย ๆ จะเกิดทกัษะหรือมีความช านาญ แต่ถา้
ขาดการฝึกหดั ความช านาญก็จะลด และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแบบจ าลองคือความรู้สึกเก่ียวพนักบั
เน้ือหา หมายถึงการท าให้นกัศึกษารู้สึกว่าส่ิงท่ีตนก าลงัเรียนอยูน่ั้น มีความหมายหรือมีประโยชน์
ต่อตวันกัศึกษาเอง เช่น การใชต้วัอยา่งท่ีมีบริบทตรงกบัความสนใจหรือตรงกบัสาขาของนักศึกษา 
ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการด ารงชีวิตไดใ้นท่ีสุด 
 

  ประการที่สอง ผูร้ายงานไดมี้การจดัล  าดบัการเรียนรู้ไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นระบบ มีค  าช้ีแจง 
บทบาทการเรียน นักศึกษาสามารถทราบเป้าหมายของการเรียนจากจุดประสงคชุ์ดการเรียนรู้ และ 
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจจากการทดสอบทา้ยหน่วยการเรียน 
ท าให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ดงันั้นนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา จึงมีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน ดงัท่ี  
วราภา โพธิสทัธา (2532 : 17 – 18) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียน ไวว้่าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ี
สร้างข้ึนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้นักศึกษาบรรลุวตัถุประสงค์ได้ดี/เน่ืองจากนักเรียนมีโอกาส
ประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีตนไดเ้รียนมาแลว้ ประกอบกบัชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้า
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินท าให้
นกัศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนานในการท ากิจกรรม เร้าความสนใจ
ของนกัศึกษาท าให้นกัศึกษาไม่เกิดความเบ่ือหน่ายเน่ืองจากนักศึกษาไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติั
กิจกรรมจริง ๆ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ เพียเจต์ ได้ให้แนวคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พฒันาการตนเอง (นิรมล ศตวุฒิ./2526 :138)/เพื่อการพฒันาการของนักศึกษาโดยค านึงถึงความ
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พร้อมและเวลาของพฒันาการท่ีแตกต่างกันของนักศึกษาแต่ละคน การให้ความคิดใหม่ การฝึก
ทักษะใหม่หรือการตัดสินใจว่าควรใช้เทคนิคการเรียนการสอนอย่างไร ต้องค านึงถึงการท่ี  
ไม่สามารถบงัคบัใหน้กัศึกษารู้ไดท้ั้งหมด แต่สามารถสร้างหรือเตรียมส่ิงแวดลอ้ม และวสัดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจิยัไปใช้ 
จากการท่ีศึกษาแลว้พบว่า นกัศึกษาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณ

ชายแดนไทย – กมัพูชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจ
ชุดการเรียนอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่า 

1.1 ชุดการเรียน รู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีผูว้ิจยัก  าหนดไว ้และมีผลการเรียนของผูเ้รียนหลงัใช้
ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองสูงกว่าก่อนเรียน ดงันั้น ครูผูส้อนในรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ ตาม
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  ควรน าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี  

1.1.1 ครูควรให้ค  าแนะน าการใช้ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เร่ืองการส่ือสารการค้า
บริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา  ซ่ึงชุดการเรียนประกอบดว้ย  เอกสารชุดการเรียน  แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียนของชุดการเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของแต่ละหน่วยการ
เรียน  กิจกรรมทา้ยหน่วยของหน่วยการเรียน  ส่ือวีดิทศัน์การออกเสียงค าศพัท์ภาษาเขมร  ซ่ึงให้
ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง เน้ือหามี 6  หน่วยการเรียน  โดยใชเ้วลาในการศึกษาตลอดชุดการเรียน 36 
ชัว่โมง 

        1.1.2 ครูควรให้ค  าแนะน าการใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ให้ผูเ้รียนศึกษา ขอบข่าย
เน้ือหา  และวิธีการศึกษา  ในการศึกษาแต่ละหน่วยการเรียนใหป้ฏิบติัดงัน้ี  

(1) ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดการเรียน แลว้ตรวจเฉลยท่ีใหไ้วท้า้ย
แบบทดสอบ 

(2) ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยการเรียน  แลว้ตรวจเฉลยท่ีให้
ไวท้า้ยหน่วยการเรียน  

  (3) ใหผู้เ้รียนอ่าน แนวคิด  วตัถุประสงค ์ ขอบข่ายเน้ือหา  ในแต่ละหน่วยการเรียน 



120 
 

 (4) ให้ผูเ้รียนอ่านเน้ือหาทุกหน่วยการเรียนให้เขา้ใจ  และศึกษาค าศพัท์จาก
ส่ือวีดิทศัน์ ท่ีแนบมากบัส่ือเอกสารประกอบชุดการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถ
ศึกษาในหน่วยการเรียนใดก่อนก็ไดต้ามความสนใจ 
  (5) ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  และกิจกรรมทา้ยหน่วยการเรียน  โดยมี
แนวตอบทา้ยหน่วยการเรียน 

(6) ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  ของชุดการเรียน แลว้ตรวจเฉลยท่ีให้ไว ้
ทา้ยแบบทดสอบ 

(7) เมื่อผูเ้รียนศึกษาชุดการเรียนรู้จบแลว้ ครูควรแนะน าใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการฟัง
และการพูดภาษาเขมรกบัเพ่ือนนักศึกษา ผูป้ระกอบอาชีพ ประชาชนทัว่ไป อยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิมพูน
ทกัษะการส่ือสารด้วยภาษาเขมร ผูเ้รียนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจาก  youtube.com/results?search 
query= ไพจิตร ผดุเพชรแกว้ 

(8) ครูควรแนะน าใหผู้เ้รียนศึกษาชุดการเรียนรู้ซ ้า เพ่ือป้องกนัลืมทกัษะภาษาเขมร 
ครูแนะน าให้ผูเ้รียนศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัภาษาเขมรเพ่ือการคา้ชายแดน จากส่ือ และแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ  

1.2  ส านักงาน กศน. ควรจดัพิมพแ์ละเผยแพร่ ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสาร
การคา้บริเวณชายแดนไทย – กมัพชูา เพื่อน าไปใชก้บันกัศึกษา กศน. และประชาชนทัว่ไปท่ีมีความ
สนใจ เพ่ือประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป  

 
 

 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ท่ีจดัการเรียนรู้

ดว้ยตนเองกบัการเรียนรู้วิธีอ่ืน ๆ เช่น การจดัการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลอง การจดัการเรียนรู้
โดยพาผูเ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 

    2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัการพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองในรายวิชาอ่ืน ๆให้มากข้ึน 
เพ่ือช่วยเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใหมี้ประสิทธ์ิภาพมากยิง่ข้ึนโดยท่ีผูเ้รียนสนใจและตอ้งไดเ้รียนรู้
เพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะปฏิบติั และพึงพอใจต่อส่ิงท่ีตนตอ้งการ 

    2.3 ควรมีการศึกษาวจิยัการพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณ
ชายแดนไทย – กมัพูชา ในรูปแบบส่ือ อ่ืน ๆ เช่น การจดัการเรียนรู้โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  E-book บทเรียนออนไลน์ ส่ือผสม 

 



121 
 

    2.4 ควรมีการศึกษาวจิยัการพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณ
ชายแดนไทย – กัมพูชา ในพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนท่ีท าการคา้กบัประเทศไทย เช่น ภาษาลาว ภาษา
มาลาย ูภาษาพม่า และควรศึกษาบริบท สภาพ ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน ในพ้ืนท่ีท่ีมี
การคา้ชายแดนและใชภ้าษาท่ีกล่าวมาในการส่ือสาร เพื่อใชเ้ป็นฐานในการวิจยัและพฒันาชุดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 


