
บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพ
การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาชีพระยะสั้นในรูปแบบชั้น
เรียนวิชาชีพ  ลกัษณะชั้นเรียนระยะสั้นของกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอน
ในการด าเนินการพฒันา ดงัน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการวจิยั 
1. เพื่อพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่

ประชาคมอาเซียน ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน   
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการ

ประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน. 
4. เพื่อศึกษาการน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวติของผูเ้รียน หลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน   
 

ขอบเขตของการวจิยั 
              ประชากร 

การวิจยัคร้ังน้ีไดด้  าเนินการในพ้ืนท่ีการค้าชายแดนไทยกบัเวียดนามท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใน 

จงัหวดัชายแดนไทยท่ีมีพรมแดนติดกบั/สปป.ลาวและกมัพูชา ผ่านแดนไปเวียดนาม ท่ีร่วมวิจัย 

จ  านวน 7 จงัหวดั ได้แก่ จังหวดัหนองคาย จังหวดับึงกาฬ จงัหวดันครพนม จังหวดัมุกดาหาร 

จงัหวดัเลย จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัสุรินทร์ จ  านวน 2,350  คน 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาชีพระยะสั้นในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ลกัษณะ

ชั้นเรียนระยะสั้น หลกัสูตร 36 ชัว่โมง ของสถานศึกษา กศน. ปีการศึกษา 2559 ในจงัหวดัชายแดนไทย
ท่ีมีพรมแดนติดกบัสปป.ลาว และกมัพชูา ผา่นแดนไปเวียดนาม ท่ีร่วมวิจยั จ  านวน 7  จงัหวดั ไดแ้ก่ 
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จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม  จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี และจงัหวดัสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจ านวนทั้งส้ิน  
224 คน  

ระยะเวลา 
           การวจิยัคร้ังน้ีด  าเนินการวิจยั ในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธนัวาคม  2559  
 

เนือ้หา 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นเน้ือหาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปการค้าชายแดนการ

เลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ การน าเทคโนโลยไีปใชใ้นการพฒันาอาชีพ การสร้างความตระหนักกบั
การใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ และพระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 การส่ือสารและการสนทนาในการซ้ือขาย โดยฝึกทกัษะการใชศ้พัท ์ส านวน และประโยคพ้ืนฐาน 
เพื่อการคา้ในชายแดนไทย - เวียดนาม ส าหรับการประกอบอาชีพการคา้บริเวณชายแดนเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 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  

 

ตวัแปร  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
ตวัแปรอิสระ คือ การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบ

อาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ความพึงพอใจต่อชุดการเรียน 
3. การน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวิต 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
การศึกษาคร้ังน้ีผูร้ายงานไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 
1. แบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้

ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน 
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2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน  
4. แบบสมัภาษณ์การน าความรู้ไปใช ้
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 
ผูว้ิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปSPSS (Statistic Pack-   

ages for the Social Sciences)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  การทดสอบค่าทีแบบ (t-test) 

 

สรุปผลการวจิยั 
 ผูร้ายงานได้ด  าเนินการน าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท่ีพฒันาไปใช้ได้ทุกพ้ืนท่ีในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ผ่านแดนไป
ประเทศเวียดนาม จ านวน/7/แห่ง/มีผลสรุป/ดงัน้ี 
  1. ผลจากการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการค้า

ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญพบว่า มีคุณภาพในระดบัดี  

ส่วนค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบฝึกหดัระหว่างเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน พบว่า ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 85.05/85.00 ซ่ึงเป็นค่าท่ีใกลเ้คียงกนั โดยต่างกนัไม่เกิน

ร้อยละ 5 แสดงว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตามล าดบัขั้น และเม่ือเทียบค่าประสิทธิภาพ 

E1/E2 ท่ีไดก้บัเกณฑ์ท่ีตั้งไวท่ี้ 80/80 พบว่า ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนด แสดงว่า

แมผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน และหลงัเรียน บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของชุดการเรียนรู้

ท่ีก  าหนดไว ้แต่ยงัตอ้งปรับปรุงเน้ือหา กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ของชุด

การเรียนรู้ดว้ยตนเองใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึนก่อนน าไปใชจ้ริง 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ส าหรับนักศึกษา

หลกัสูตรระยะสั้น ท่ีศึกษาดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้

ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

   3. ผูเ้รียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดน 
สู่ประชาคมอาเซียน มีความพึงพอใจในระดบัมาก  
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   4. ผูเ้รียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวิต  น าไปพูดสนทนากบัชาวเวียดนาม
และส่ือสารการซ้ือขายสินคา้ภาษาเวียดนาม อ่านสลากหรือตราสินคา้ไดส้ 

อภปิรายผล  
การพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง คร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ศึกษาความพึงพอใจในการเรียน และการน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยใชชุ้ดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน สามารถ
อภิปรายผลได/้ดงัน้ี 

1. ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคม
อาเซียน ท่ีพฒันาข้ึนไดด้  าเนินการตามหลกัการสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างมีระบบ โดย
ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดการเรียน เอกสารทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและไดป้รับปรุงแกไ้ข ทั้งใน ดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นภาษา และ
ระยะเวลาท่ีใชจ้ดักิจกรรม ฝึกปฏิบติักิจกรรมนอกห้องเรียน ไดเ้นน้กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
ฝึกทักษะการใชภ้าษาในการส่ือสาร โดยไดจ้ัดเน้ือหาทักษะการเรียนรู้การส่ือสารเพื่อประกอบ
อาชีพการคา้ชายแดน  ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะโดยใชส่ื้อการเรียนรู้แบบวีดีทศัน์
ท่ีสอดแทรกอยูใ่นชุดการเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดม้ีความเขา้ใจ และสามารถทบทวนทกัษะการปฏิบติั
ท่ีถูกตอ้ง สามารถน าชุดการเรียนรู้ไปศึกษาทบทวนไดด้ว้ยตนเอง อยา่งต่อเน่ืองตามศกัยภาพ กลุ่ม
ตวัอย่างมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้ภาษาเวียดนามโดยใชชุ้ดการเรียนการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยู่
แลว้ จึงตั้งใจท าการศึกษาเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งเต็มท่ี ส่งผลใหส้ามารถท าคะแนน
จากท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบไดดี้ ท าให้คะแนนเฉล่ียท่ีไดสู้งกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนด ส่วนการท่ี
กลุ่มตวัอยา่งไดค้ะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.05 และค่าร้อยละของ
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนจากแบบทดสอบหลงัเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงกว่าเกณฑ ์ 
แสดงว่าผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนและหลงัเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดการ
เรียนรู้ท่ีก  าหนดไว ้ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน มีเน้ือหาสาระประกอบไปด้วยความรู้ท่ีหลากหลาย
น่าสนใจ มีภาพ มีส่ือผสม ค าอธิบายท่ีชดัเจน มีกิจกรรม การเรียนรู้เป็นระบบจากง่ายไปยาก และ
เสนอเน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัความสนใจ สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ อยา่งไรก็ตาม ใน
กรณี ท่ี ค่าประสิทธิภาพ  E1/E2 ท่ีได้สูงกว่าเกณฑ์ ท่ีตั้ งไว ้เกิน  2.5  ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ (2556) 
เสนอแนะว่า อาจปรับเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพข้ึนไปอีกขั้นหน่ึงก็ได ้ แต่ในการศึกษาใน
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คร้ังน้ีผูศึ้กษาเลือกใชแ้นวทางการปรับปรุงชุดการเรียนให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยไดป้รับปรุง
เน้ือหาการเรียนรู้ กิจกรรมและแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียนของชุดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ก่อนน าไปใช้จริง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัตา  ทองใบ (2553 : 56) ได้
พฒันาชุดการเรียน เร่ืองป่าชายเลน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหลวงพ่อปาน
คลองด่านอนุสรณ์ อ  าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ผลวิจยัพบว่า ชุดการเรียน/เร่ืองป่าชายเลนท่ี
พฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ 84.15/83.43 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิตาพร  วิภววาณิชย ์(2553 : 
66) ไดพ้ฒันาชุดการเรียนวรรณคดีดว้ยตนเอง เร่ือง อิเหนา ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนวรรณคดีด้วยตนเอง เร่ือง อิเหนา มี
ประสิทธิภาพ 80.40/80.57 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ด ารงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ข่ือนขนัธ ์(2553 : 127 -
137) พฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการนวดไทย  ผลการวิจยัพบว่า ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ืองการนวดไทย ท่ีสร้างจากการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนจะมีประสิทธิภาพ
ผา่นเกณฑ ์80/80 ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดงัน้ี 

ประการแรก การพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ไดด้  าเนินการตามหลกัการสร้างชุดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ 
โดยมีการศึกษาหลักสูตร และวิเคราะห์เน้ือหาของกิจกรรม ก  าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  
วางแผนการจดักิจกรรม อีกทั้งผ่านการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ทั้งในดา้นเน้ือหา 
ด้านการใช้ภาษา เพื่อหาข้อบกพร่องของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทดลองใช้ และการน า
ขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้ง/นอกจากน้ีไดมี้การหาประสิทธิภาพก่อนน าชุดการเรียน
การสอนไปใช้จริงซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2546 : 4)ได้ให้
แนวทางในการสร้างส่ือข้ึนมาใหม่ เป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชเ้วลา ด าเนินการไดต้ามความพร้อม 
และความเหมาะสมตามขั้นตอน ดังน้ี ส ารวจปัญหาและความตอ้งการของสังคม และจดัล  าดับ
ความส าคญั ศึกษา และก าหนดคุณสมบติัของผูเ้รียนวิเคราะห์จุดประสงค์และขอบเขตเน้ือหาของ
ส่ือก าหนดรูปแบบส่ือ สร้างส่ือตามรูปแบบท่ีก าหนดน าส่ือไปทดลอง วิเคราะห์ผล/ปรับปรุงแกไ้ข 
น าส่ือไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย ติดตาม และประเมินผล และสอดคลอ้งกบั (มนสั ประเทืองจิตร์. 2542 
: 15 อา้งอิงจาก มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2533 : 495)โดยไดเ้สนอขั้นตอนในการสร้างชุด
การเรียนไว ้ดังน้ี ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์เน้ือหาได้แก่ การก าหนดหน่วยหัวเร่ือง และมโนมติ   
ขั้นท่ี 2 การวางแผนไวล่้วงหนา้ เป็นการก าหนดรายละเอียด  ขั้นท่ี 3 ผลิตส่ือการเรียน เป็นการผลิต
ส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีก  าหนดไวใ้นแผน ขั้นท่ี 4 หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนโดยน าไปทดลอง 
เพ่ือช่วยตรวจสอบว่าส่ือการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะช่วยให้การเรียนการสอน
มีคุณภาพดีตามวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไวไ้ด ้
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ประการท่ีสอง ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดน 
สู่ประชาคมอาเซียน เป็นชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีใชแ้หล่งเรียนรู้ธรรมชาติในท้องถ่ินซ่ึงอยู่ใน
ชุมชนท่ีใกลต้วัผูเ้รียน คือ พ้ืนท่ีการคา้ชายแดน ท าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจจากการสัมผสั
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีแบบจ าลองอาร์ค ไดแ้ก่  การเร้าความสนใจความรู้สึกเก่ียวพนักบัเน้ือหา ความ
มัน่ใจ และความพึงพอใจของผูเ้รียน (สุวฒัน์  วฒันวงศ.์ 2533 : 140) กล่าวคือ ความรู้สึกเก่ียวพนักบั
เน้ือหา หมายถึง การท าให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าส่ิงท่ีตนก าลงัเรียนอยู่นั้น มีความหมายหรือมีประโยชน์ต่อ
ตวัผูเ้รียนเอง เช่น การใชต้วัอยา่งท่ีมีบริบทตรงกบัความสนใจหรือตรงกบัสาขาของผูเ้รียน เป็นตน้  
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโนลล ์(Malcolm S. Knowles. 1975) มีองค์ประกอบพ้ืนฐานสรุปได ้
ดงัน้ี 1) ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดดี้หากว่าเร่ืองนั้นตรงกบัความตอ้งการและความสนใจ 2) สถานการณ์ใน
ชีวิตท่ีเกิดข้ึนถือเอาตนเองเป็นศนูยก์ลาง 

จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพ
การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ท่ีผูร้ายงานพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.05/85.00  ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ท่ีก  าหนดไว ้และมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง 
เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้บริเวณชายแดน  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคม
อาเซียน ผลจากการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเรียนด้วยเร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพ
การคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ สุจินดา เอ่ียมโอภาส (2552: 130) ได้
ศึกษาชุดการเรียน/“Learning Mathematics Through English”/ท่ีเน้นทักษะการใช้ตัวแทน/เร่ือง 
ความน่าจะเป็นท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียน
ด้ ว ย ชุ ด ก าร เรี ยน “Learning/Mathematics/Through/English”/ท่ี เน้ น ทั ก ษ ะก าร ใช้ ตั ว แ ท น 
(representation)/เร่ืองความน่าจะเป็นอยูใ่นระดบัสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 50 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี
ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัตา ทองใบ (2553: 56) ไดพ้ฒันาชุดการเรียน/เร่ือง 
ป่าชายเลน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อ  าเภอ 
บางบ่อ จังหวดัสมุทรปราการ ผลวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ และความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่า      
ชายเลนของนกัเรียนหลงัใชชุ้ดการเรียน เร่ืองป่าชายเลน    สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญั 
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลอ้งกบั ปัญจพร แสนจนัทร์  (2558: บทคัดย่อ)ได้การพฒันาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีท่ีเน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลงานวิจยั
พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีท่ีเน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัเรียน 
สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

ประการแรก เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน  
ท่ีพฒันาข้ึนไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นจุดประสงค์
ดา้นเน้ือหา ดา้นการใชภ้าษา ดา้นกิจกรรม มีวีซีดีเป็นส่ือประกอบ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาดว้ย
ตนเอง และมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีฝึกปฏิบติักิจกรรมนอกหอ้งเรียนเพื่อกระตุน้การเรียนรู้
โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ท าใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นไดศ้ึกษาคน้ควา้ขอ้มลูต่าง ๆ ดว้ย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของ  ชัยยงค ์
พรหมวงศ ์(2525: 45) โดยไดใ้ห้แนวคิดในการสร้างชุดการเรียนไว ้ว่าการใชชุ้ดการเรียนการสอน 
ท่ีไดป้รับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ สามารถน าไปสอนผูเ้รียนไดต้ามประเภทของชุดการ
เรียนการสอน/และระดบัการศึกษา/โดยมีขั้นตอนดงัน้ี/ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อ
พิจารณาพ้ืนความรู้เต็มของผูเ้รียน ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน (ขั้นการเรียน
การสอน) ขั้ นสรุปผลการเรียนการสอน เพื่อสรุปความคิดรวบยอดและหลักการท่ีส าคัญ  
ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไป 
  ประการท่ีสอง/การเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการส่ือสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน มีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้
และเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั  มีการส ารวจส่ิงแวดลอ้มในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
สภาพส่ิงแวดลอ้มไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติักิจกรรมจริงจากการเรียนรู้จากส่ิงต่าง ๆ  รอบตวัเป็น
การน าเอาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมาใชป้ระโยชน์ในการจดัประสบการณ์ และท าให้
เกิดการเรียนรู้ทางด้านส่ิงแวดลอ้มอย่างไม่รู้ตวั ท าให้รู้สึกเรียนง่าย และสนุก โดยมีครูคอยช่วย
ช้ีแนะแนวทางและให้ค  าปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการปฏิบติักิจกรรม ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้
ดีกว่าการฟังค าบรรยายภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว และส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน ดงันั้นจึงควรให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ/ตวั/ส่วนกิจกรรม
นั้นควรจดัให้ผูเ้รียนรู้สึกสนุก และไดเ้รียนรู้โดยไม่รู้ตวัจะท าให้ผูเ้รียนสนุกและเปล่ียนความรู้สึก
จากการเรียนท่ียากมาเป็นเร่ืองง่ายส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
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ประการท่ีสาม กิจกรรมสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะและความสามารถของผูเ้รียน กิจกรรมเร่ิม
จากง่ายไปหายาก มีความต่อเน่ืองในเน้ือหาวิชา เสริมสร้างความเข้าใจต่อชีวิต และธรรมชาติ
รอบตวัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้นอกห้องเรียน นกัเรียนไดส้มัผสักบัสภาพแวดลอ้มจริง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของทฤษฎีเก่ียวกับความพร้อมของ บรูเนอร์/(Bruner)/ท่ีกล่าวว่าการ
จดัระบบระเบียบของเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน ควรเรียงประสบการณ์จาก
ง่ายไปหาประสบการณ์ท่ียาก และเมื่อจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความเจริญงอกงามทาง
สติปัญญาของผูเ้รียน นอกจากน้ีขั้นตอนการเรียนรู้ในกิจกรรม มุ่งพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียน 
มีความสนุกสนาน เชิญชวนให้เกิดความสนใจไม่น่าเบ่ือหน่าย ท าให้นกัเรียนรู้สึกมีอิสระไดส้ัมผสั
ส่ิงแวดลอ้ม คุน้เคยและเรียนรู้จากความเป็นจริงของชีวิตและธรรมชาติ อีกทั้งผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยชุด
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถวดัผลและประเมินผลโดยการท าแบบทดสอบ เมื่อเรียนจบแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ดว้ยตนเองซ่ึงแบบทดสอบยอ่ยเป็นการวดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท าให้นกัเรียน
รู้ผลการเรียนรู้ของตนเองและน าขอ้บกพร่องมาแกไ้ขให้ดีข้ึนและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ใน
บทเรียนต่อไป 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ เป็นการสนับสนุนสมมติฐานท่ีว่าผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยชุดการ
เรียน รู้ด้วยตนเองเร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน                 
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของผูเ้รียน ต่อดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบ
อาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน 
  ผลการวิจัยพบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับมาก  
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุจินดา เอ่ียมโอภาส (2552 : 130)  
ไดศ้ึกษาชุดการเรียน/“Learning/Mathematics/through/English”/ท่ีเน้นทกัษะการใช้ตวัแทน/เร่ือง 
ความน่าจะเป็นท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี/3/ผลการศึกษาพบว่าเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
หลงัจากเรียนดว้ยชุดการเรียน “Learning Mathematics through English” สูงกว่าก่อนเรียนดว้ยชุด
การเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบั ขวญัตา ทองใบ (2553 : 56) ได้
พฒันาชุดการเรียน เร่ืองป่าชายเลน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนหลวงพ่อปาน
คลองด่านอนุสรณ์ อ  าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ผลวิจยัพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ชุดการเรียน เร่ืองป่าชายเลน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด
การเรียนเร่ืองป่าชายเลน ในระดับดี และสอดคลอ้งกบั ปัญจพร แสนจันทร์ (2558  : บทคัดย่อ)      
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ไดก้ารพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ท่ีเนน้ความรู้คู่คุณธรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
6 โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ท่ีเนน้ความรู้คู่คุณธรรม
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลงานวิจยัพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ท่ีเนน้ความรู้คู่คุณธรรมอยู่ใน ระดบัมาก  จึงอาจกล่าวไดว้่าชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาเคมี ท่ีเน้นความรู้คู่ คุณธรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ประการแรก ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน ท่ีพฒันาข้ึนมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย มี 5 หน่วยการเรียนรู้ เน้นให้ผูเ้รียน
ปฏิบติักิจกรรมจริงเรียนรู้จากส่ิงรอบตวั รู้สึกอิสระ ไดส้มัผสัส่ิงแวดลอ้มโดยตรง ซ่ึงจะน าไปสู่การ
พฒันาเจตคติต่อการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด วิจารณ์ พานิช (2556 : 3 - 37)  ท่ีกล่าวว่า การ
จัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนสนุก กับการเรียนเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ผู ้เรียนมี
องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุด 2 อย่าง คือ แรงบันดาลใจ กับการเรียนแบบท่ีนักเรียนลงมือปฏิบัติ 
(learning by doing) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บลูม (Bloom. 1976 : 72 - 74) ท่ีกล่าวว่า ถา้สามารถ
จดัให้ผูเ้รียนได้ท ากิจกรรม ท่ีตนต้องการก็จะคาดหวงัได้ แน่นอนว่าผูเ้รียนทุกคนได้เตรียมใจ
ส าหรับกิจกรรมท่ีตนเองเลือกนั้น ดว้ยความกระตือรือร้นพร้อมทั้งความมัน่ใจสามารถสังเกตเห็น
ความแตกต่างของความพร้อมทางดา้น จิตใจไดอ้ยา่งชดัเจน และท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดอ้ย่างรวดเร็ว
และประสบผลส าเร็จสูง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค ์(Thorndike) ท่ีกล่าวถึง กฎ
แห่งความพร้อม (Law of Readiness) ว่าการเรียนรู้เกิดได้เมื่อมีความพร้อม ถา้เมื่อถึงวุฒิภาวะ 
(Maturity) ย่อมมีผลให้ท ากิจกรรมในขั้นนั้นไดส้ าเร็จ ความพอใจยอ่มตามมากบัความส าเร็จ  และ
กฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) เมื่อมีการใหแ้รงจูงใจ การใหร้างวลั และการเสริมแรงเป็นความ
พอใจ ก็จะส่งผลให้แสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ึน ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า
กิจกรรมการเรียนรู้จะไดผ้ลดีถา้หากผูเ้รียนเกิดความพอใจ และถา้ไม่ไดรั้บความพอใจจะเกิดผลนอ้ย 
(สุวฒัน์  วฒันวงศ.์ 2533: 321) และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแบบจ าลอง คือ ความมัน่ใจหมายถึง การท า
ให้ผูเ้รียนทราบถึงส่ิงท่ีตนเองควรคาดหวงัในการเรียนอยู่นั้น มีความหมายหรือมีประโยชน์ต่อตวั
ผูเ้รียนเอง เช่น การใชต้วัอย่างท่ีมีบริบทตรงกบัความสนใจหรือตรงกบัสาขาของผูเ้รียน และความ
พึงพอใจของผูเ้รียนการท าให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนมากข้ึนนั้น ท าได้โดยการจดัหา
กิจกรรม    ซ่ึงเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้ระยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีตนเรียนมากในสถานการณ์จริง และจดัหาผล
ป้อนกลบัในทางบวก  หลงัจากท่ีผูเ้รียนได้แสดงความก้าวหน้า และให้ค  าปลอบใจ เมื่อผูเ้รียนท า
ผดิพลาด ทั้งน้ีจะตอ้งอยูบ่นฐานของความยติุธรรม 
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ประการท่ีสอง ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน ท่ีพฒันาข้ึนเน้ือหาท่ีใชใ้นการท าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเร่ืองใกลต้ัว
ผูเ้รียนและใชแ้หล่งเรียนรู้ ท าใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงความส าคญัของการเรียนรู้ และมีความสุขในการ
เรียนรู้ ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับผูเ้รียนโดยตรง ท าให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติต่อการเรียน 
น าไปสู่ความพึงพอใจในการเรียนสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับความต้องการ /(Maslow’s/Need 
Hierarchy) ของ มาสโลว ์(1954 : 80 -101)  ท่ีกล่าวว่า มนุษยจ์ะถูกจูงใจหรือกระตุน้ให้ปฏิบติังาน
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือตอบสนองความตอ้งการบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในจิตใจ นัน่คือ ความพึงพอใจของ
มนุษยเ์กิดจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ ดงันั้นในการปลกูฝังเร่ืองความรู้สึก อารมณ์ 
จ  าเป็นท่ีตอ้งพยายามสอดแทรกในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้ม ทุกเวลา และทุกโอกาส เท่าท่ี
จะท าได้ แมพ้ฤติกรรมน้ีจะไม่เกิดข้ึนทันทีทันใดก็ตามแต่ในกาลข้างหน้าถา้มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเป็นไปตามท่ีมุ่งหวงัจะเป็นการสร้างเจตคติ และความพึงพอใจในการเรียนไดใ้นท่ีสุด  

 จากการท่ีผูร้ายงานไดท้ าการสอบถามความพึงพอใจในการเรียนของผูเ้รียนต่อดว้ยชุดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า  

ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการ

ประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ในระดบัมาก ซ่ึงผลดงักล่าวน่าจะมีสาเหตุมาจาก

ความรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการปฏิบติักิจกรรม มีความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช้ ความเหมาะสมของการ

เลือกใชสี้ตวัอกัษร และการเกิดทกัษะวิธีการคิดและเช่ือมโยงเน้ือหากบัชีวิตจริง จากประสบการณ์ตรงใน

ชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน การเห็นความส าคญัของการส่ือสารการประกอบอาชีพ ท าให้ผูเ้รียนสนใจ 

และมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้จึงส่งผลต่อความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการเรียน 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้เป็นการสนบัสนุนสมมติฐานท่ีว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคม  
อาเซียน ในระดบัมาก 

4. การน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวิตของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ือง การส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียน
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปใชใ้นการประกอบอาชีพ ติดต่อส่ือสาร และสนทนาการ
ซ้ือขายสินคา้ได้ สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ คิม/(Kim./2008)/ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการพฒันา
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ค  าศพัท์ ภาษาองักฤษของนักศึกษาโดยการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติ 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาท่ีก  าลงัเรียนวิชาภาษาองักฤษจ านวน/64/คน/โดยแบ่งออกเป็น/2/กลุ่ม/
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กลุ่มท่ี/1/มีจ  านวน/34/คน/ไดรั้บงานปฏิบติัท่ีมีระดบัความยากง่ายแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ประเภทการ
อ่าน ประเภทการเติมข้อมูลท่ีขาดหายไป และประเภทการแต่งเร่ือง ส่วนกลุ่มท่ี 2 นั้นมีจ  านวน
นกัศึกษา 30 คนไดรั้บการท างานปฏิบติัท่ีมีระดบัความยากง่ายอยูใ่นระดบัเดียวกนัโดยงานวิจยัน้ีมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะท าการเปรียบเทียบระหว่างงานปฏิบติัท่ีมีลกัษณะซบัซอ้นกบังานปฏิบติัท่ีมีลกัษณะ
เรียบง่าย ซ่ึงใชเ้วลาในการท าการทดลอง 2 สปัดาห์ ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดย
การใชง้านปฏิบติัท่ีมีลกัษณะซบัซอ้น คือมีระดบัความยากง่ายแตกต่างกนัออกไปนั้น สามารถท าให้
การเรียนรู้ค  าศพัทข์องนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทาวาโคลิและฟอสเตอร์/
(Tavakoli;/& Foster.2008)ไดท้ าการศึกษาการพฒันาความสามารถด้านการพูดภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองโดยการใชกิ้จกรรมมุ่งงานปฏิบติั จุดมุ่งหมายของการ
วิจยั คือ การเปรียบเทียบความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของผูเ้รียนในดา้นความถกูตอ้ง ความ
คล่องแคล่ว และความซบัซอ้นของไวยากรณ์ โดยการใชง้านปฏิบติัท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั คือ เป็น
งานปฏิบัติท่ีมีความเรียบง่ายกบังานปฏิบติัท่ีมีความซบัซอ้น โดยท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จ  านวน 100 คน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหน่ึงมีจ  านวนผูเ้รียน 40 คน เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 19 - 
47 ปี ได้รับงานปฏิบัติท่ีมีความซับซ้อน ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงมีจ  านวน 60 คน เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 19 - 45 ปี ได้รับงานปฏิบัติท่ีมีความเรียบง่ายโดยงานปฏิบัติท่ีใชน้ั้นเป็นงานปฏิบัติใน
ลกัษณะให้ผูเ้รียนเล่าเร่ืองจากภาพเหตุการณ์ท่ีก  าหนดให้ ผลปรากฏว่า ผูเ้รียนกลุ่มท่ีไดรั้บงาน
ปฏิบัติท่ีมีความซับซอ้นนั้น สามารถท าให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการพูดภาษาองักฤษในด้าน
ความถูกตอ้ง ความคล่องแคล่ว และความซบัซอ้นของหลกัไวยากรณ์ได ้ดีกว่าผูเ้รียนกลุ่มท่ีไดรั้บ
งานปฏิบติัท่ีมีความเรียบง่าย  ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ประการแรก ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน ผูร้ายงานก าหนดกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะ และความสามารถของผูเ้รียน 
กิจกรรมเร่ิมจากง่ายไปหายาก มีความต่อเน่ืองในเน้ือหาวิชา เสริมสร้างความเขา้ใจต่อชีวิตและ
ธรรมชาติรอบตัวเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นควา้นอกห้องเรียน นักเรียนได้สัมผสักับ
สภาพแวดลอ้มจริง จึงส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปใชใ้นการประกอบ
อาชีพได ้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค ์(Thorndike)/ท่ีกล่าวถึงกฎแห่งความพร้อม 
(Law of Readiness) ว่าการเรียนรู้เกิดไดเ้มื่อมีความพร้อม ถา้เมื่อถึงวุฒิภาวะ (Maturity) ยอ่มมีผลให้
ท ากิจกรรมในขั้นนั้นไดส้ าเร็จ ความพอใจยอ่มตามมากบัความส าเร็จ การตอบสนองจะไดผ้ลดีเม่ือ
ร่างกายมีความพร้อมท่ีจะกระท า ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเมื่อผูเ้รียน
พร้อมท่ีจะตอบสนองกฎแห่งการฝึกหัด/(Law/of/Exercise)/เมื่อมีการฝึกท าบ่อย ๆ/มีการทดสอบ
ความสามารถ แลว้ตามดว้ยแรงเสริม ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้ากบัแรงเสริมจะแน่นข้ึน จนเกิด
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ความเคยชิน อาจกล่าวไดว้่า ในกิจกรรมการเรียนถา้ไดม้ีการฝึกปฏิบติัหรือกระท าบ่อย ๆ จะเกิด
ทักษะหรือมีความช านาญแต่ถา้ขาดการฝึกหัด ความช านาญก็จะลด และสอดคลอ้งกับทฤษฎี
แบบจ าลอง คือความรู้สึกเก่ียวพนักบัเน้ือหา หมายถึง การท าให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าส่ิงท่ีตนก าลงัเรียนอยู่
นั้น มีความหมายหรือมีประโยชน์ต่อตวัผูเ้รียนเอง เช่น การใชต้วัอยา่งท่ีมีบริบทตรงกบัความสนใจ
หรือตรงกบัสาขาของผูเ้รียน ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการด ารงชีวิตได้
ในท่ีสุด 
  ประการท่ีสอง ผูร้ายงานไดมี้การจดัล  าดบัการเรียนรู้ไวอ้ย่างชดัเจนเป็นระบบ มีค  าช้ีแจง 
บทบาทการเรียน/ผูเ้รียนสามารถทราบเป้าหมายของการเรียนจากจุดประสงค์ชุดการเรียนรู้/และใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ จากการทดสอบท้ายหน่วย 
การเรียนท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ดงันั้น ผูเ้รียนท่ีเรียน
ดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน  
จึงมีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน ดงัท่ี วราภา โพธิสัทธา (2532 : 17 - 18) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดการ
เรียน ไวว้่าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีสร้างข้ึนอยา่งเป็นระบบจะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคไ์ด้
ดี เน่ืองจากนักเรียนมีโอกาสประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีตนได้เรียนมาแลว้ ประกอบกับชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน มีกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินท าให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
 เกิดความสนุกสนานในการท ากิจกรรม เร้าความสนใจของผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนไม่เกิดความเบ่ือ
หน่าย เน่ืองจากผูเ้รียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง ๆ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ 
 เพียเจต์ ไดใ้ห้แนวคิดว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฒันาการตนเอง (นิรมล  ศตวุฒิ. 2526  : 138) 
เพื่อการพัฒนาการของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความพร้อมและเวลาของพัฒนาการท่ีแตกต่างกัน  
ของผูเ้รียนแต่ละคน การให้ความคิดใหม่ การฝึกทักษะใหม่หรือการตัดสินใจว่าควรใชเ้ทคนิค 
การเรียนการสอนอย่างไร ตอ้งค านึงถึงการท่ีไม่สามารถบังคบัให้ผูเ้รียนรู้ไดท้ั้งหมด แต่สามารถ
สร้างหรือเตรียมส่ิงแวดลอ้มและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลวจิยัไปใช้ 

จากการท่ีศึกษาแลว้พบว่า นักศึกษาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบ
อาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ
มีความพึงพอใจชุดการเรียนอยู่ในระดับมาก  รวมทั้ งประโยชน์ ท่ีน าไปใช้ในการด ารงชีวิต  
ซ่ึงแสดงว่า 
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1.1 ครูผูส้อนควรแนะน าการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบ
อาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูหรือผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งการจดักิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และกิจกรรมด าเนินไป
ตามล าดบัขั้นตอนบรรลุตามวตัถุประสงค ์

1.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่

ประชาคมอาเซียน เป็นหลกัสูตรระยะสั้นท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีเป็นประชาชนทัว่ไป ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี

การคา้เขตชายแดนไทย เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ศึกษาอย่างต่อเน่ืองเห็นคุณค่าตนเอง และน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิต 

 1.3 ส านักงาน กศน. ควรจดัพิมพแ์ละเผยแพร่ ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การส่ือสาร

การประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อน าไปใชก้บันกัศึกษา/กศน.ในลกัษณะ

ชั้นเรียนระยะสั้น และเผยแพร่แก่ประชาชนท่ีสนใจน าไปใชศ้ึกษาดว้ยตนเองตามอธัยาศยั 
 
 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การส่ือสารการ

ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน  ในรูปแบบส่ือ อ่ืน ๆ เช่น E-book บทเรียน
ออนไลน์  ส่ือประสม 

    2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการ
ประกอบอาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ในพ้ืนท่ีการคา้ชายแดน และภาษาอ่ืน เช่น ภาษา
ลาว ภาษาพม่า และภาษามาเลเซีย 

 
 


